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încăpăţțânare, ambiţție, uneori și 
dezamăgire legată de lumea pe care noi, 
adulţții, nu am știut întotdeauna să o 
facem cea mai bună pentru ei.  

Dar, așa cum vă veţți convinge din 
mărturiile lor, aluatul noii generaţții este 
bun, trebuie doar să mai adăugăm drojdia 
educaţției și a autorităţții școlare și 
familiale. 

	  

îi iubește pe oameni trebuie să 
iubească și bucuria lor”. 

De aceea, nu am dorit să 
selectăm pentru Dvs. doar 
referiri sobre la activităţți 
didactice, la proiectele în care 
suntem angajaţți sau la 
eforturile cotidiene de 
învăţțare, obișnuite, dar 
absolut necesare.  

Ne-am oprit o clipă și asupra 
bucuriei elevilor noștri, 
bucuria de a face parte din 
acest colectiv, de a se 
manifesta exuberanţți și calzi. 
O bucurie amestecată și cu 
alte trăiri – motivaţție, 

Dragi cititori, 

Aveţți în faţța Dvs. un ziar al 
liceului CRONOS, redactat 
de către elevii și profesorii 
noștri.  

Veţți putea afla din articolele 
ce se vor succeda de ce ne 
recomandăm ca o unitate de 
învăţțământ solidă și 
responsabilă. Veţți avea însă 
și ocazia să citiţți opiniile 
elevilor ori să pătrundeţți, 
pentru o clipă, în atmosfera 
mai destinsă a activităţților 
extrașcolare, ba chiar a 
pauzelor.  

Marele scriitor rus 
Dostoievski afirma că “cine 
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Acest program se desfășoară în 
liceul nostru sub forma unui scurt 
moment de aproximativ 5 minute 
la sfârșitul orelor de curs, timp în 
care elevii, împreună cu 
profesorul, parcurg materialul 
distribuit la începutul fiecărei zile.  
Redăm aici câteva impresii ale 
elevilor înșiși: 
Vlad Stănescu: Îmi place tot, învăţț 
lucruri noi de care sunt conștient 
că mă voi ciocni, la un moment 
dat, în viaţță. Cel mai mult m-au 
interesat informaţțiile despre azteci 
și mai ales cele despre familia 
regală a României. Mă pasionează 
istoria și cred că, din păcate, 
românii nu mai sunt patrioţți. De 
exemplu, la televizor, se difuzează 
destul de rar filme istorice. În rest, 
aș avea propunerea ca în 
următoarele fișe de Ancora 
Imparo să includeţți și date despre 
Freud. 

Ajunși la capitolul propunerilor, 
un alt coleg, Theodor Grigorescu, 
ne copleșește și el cu sugestii: Da, 
să scrieţți și despre Sun Tzu, un 
geniu militar chinez, si mai multe 
informaţții despre războaiele 
mondiale ca și despre câteva 
situaţții în care al III-lea Război 
Mondial părea inevitabil, cum a 
fost criza rachetelor din Cuba. În 
rest, consider că programul 
Ancora Imparo este bun pentru că 
arată lucruri interesante. Noi, 
elevii, ar trebui să învăţțăm să ne 
gândim și la viitorul nostru. Din 
păcate, mulţți nu mai trăiesc 
pentru viitor, ci pentru prezent, 
nu se mai gândesc la consecinţțe. 
Carol Prodan: Mie mi s-a părut 
foarte interesantă personalitatea 
lui Mahatma Gandhi. Am aflat 
multe lucruri: de exemplu, nu 
știam că există caste în India.  

ANCORA IMPARO – PROGRAM DE CULTURĂ GENERALĂ 

Michelangelo scria în jurnalul 
său, spre bătrânețe: “Ancora 
Imparo” – încă învăț. Pornind 
de la acest citat renascentist, 
am propus elevilor noștri să 
afle mai multe despre 
rădăcinile lor (trecutul istoric, 
cultural și artistic) ca și despre 
planeta pe care toți o locuim. 

Orice început de școala se configurează asemeni unui eveniment 
covârșitor în viaţța fiecăruia dintre școlari, împletind emoţția cu elanul. 
Câtă neliniște, câte întrebări în faţța necunoscutului uriaș! 

Nu ai o idee clară despre colegii tăi, nu știi cum vor fi profesorii. Cu 
toate acestea, ai așteptări, dorinţțe și vrei ca personalitatea ta să găsească 
cel mai bun cadru în care să fie pusă în valoare. 

Prima zi de școală la liceul CRONOS i-a reunit pe elevii mai vechi, 
bucuroși de revedere, și a adus alte două colective: elevii claselor a IX-a 
turism și filologie. 

Însoţțiţți de părinţți, plini de entuziasm și jovialitate, copiii au participat 
mai întâi la festivitatea de deschidere a noului an școlar, iar apoi au fost 
invitaţți de către diriginţți în viitoarele lor săli de clasă. 

Încă de la început au înţțeles că prezenţța lor nu va fi una ștearsă, 
pierdută într-o bancă din spatele clasei, ci cât se poate de vizibilă și de 
importantă. Pentru că nu poţți fugi nici de tine însuţți, nici de viitorul 
tău. Iar un viitor frumos se câștigă prin perseverenţță, grijă și efort 
susţținut. 

PRIMA ZI DE ȘCOALĂ 
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Poetul francez Francois Villon exclama cu regret 
acum mai bine de 500 de ani: “Unde sunt 
zăpezile de altădată?” Asta pentru că el nu a avut 
norocul să se nască în România zilelor noastre 
unde iarna ninge ca-n povești. Desigur, 
administraţția locală este copleșită, presa jubilează 
în a găsi vinovaţți pentru drumurile blocate, 
bătrânii calcă temători pe trotuare, armata și 
suporterii microbiști pleacă în ajutorul 
sinistraţților…  

Dar noi nu vedem nimic din toate acestea. Pentru 
noi zăpada este un prilej de bucurie, de râsete și 
alergătură, de bătaie cu bulgări (bulgăreală!), 
plonjări și rostogoliri.  

Să vă povestesc cum se petrec lucrurile când 
ninge la CRONOS. Curtea din faţță, care pe timp 
frumos este acoperită cu gazon, se umple atunci 
de zăpadă. Parcă este și mai multă deoarece 
lucrătorii din școală fac pârtie pe drumul de 
acces și adună toată zăpada într-un troian de-a 
lungul curţții. Pentru noi, el reprezintă un fel de 
depozit de muniţție cu aprovizionare rapidă. În 
pauze ieșim buluc la bulgăreală. Nu stăm să ne 
alegem adversarii, nici să ne organizăm în tabere, 
deși se mai întâmplă să ne coalizăm instantaneu. 

Cu fetele, avem această teorie: e o dovadă de 
gentileţțe, de cavalerism, să arunci o fată în 
zăpadă. Se petrece o tonifiere a tenului și o 
imunizare a organismului, devenit astfel mult 
mai apt să lupte cu frigul și bolile de sezon. 

Când s-a sunat, ne întoarcem în clase păstrând 
încă o vreme urmele conflagraţției hibernale: 
obrajii roșii, urechile aflate într-o incertă stare de 
frig usturător și căldură, câte un strop de zăpadă 
nimerit sub tricou și topindu-se fără grabă spre 
ciuda personală.  

Gata cu joaca și visarea! Avem ora de română, 
despre Junimea și Epoca Marilor Clasici! Ne 
așteaptă etapele de creaţție eminesciene cu toată 
cronologia și principalele titluri! 

Semnat: un fan al zăpezii 

PRIMA ZĂPADĂ 
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să readucem în 
atenţția elevilor mitul 

dragostei eterne, dar și lupta dintre 
Eros și Thanatos, însă într-o 
manieră modernă, concursul nostru 
s-a intitulat “Romeo și Julieta în 
contemporaneitate”.  

Prima din cele patru secţțiuni ale 
concursului, numită chiar “Scena 
balconului”, a făcut apel la 
imaginaţția elevilor, dar și la 
talentul lor actoricesc.  

Majoritatea participanţților au ales 
să adapteze textul shakespearian 
într-o manieră modernă. Pentru 
ultima probă, fiecare clasă a realizat 
o prezentare despre o poveste de 
iubire celebră: Paris și Elena din 
Troia, Cleopatra și Marc Antoniu, 
George Enescu și Maria 
Cantacuzino, Carol al II-lea și Elena 
Lupescu, împăratul Shah Johan și 
Mumtaz Mahal.  

Implicarea elevilor și efortul depus 
a fost recompensat cu un premiu 
dulce, un tort artistic care a 
închipuit, din marţțipan, tocmai 
scena balconului, fiind în ton cu 
tematica activităţții. 

transformat într-o adevărată 
competiţție între clase întrucât 
fiecare a încercat să-și pună în 
valoare talentul artistic și să dea 
naștere unei opere de artă cât 
mai originale și ingenioase.  

Ca modalitate de prezentare a 
sculpturii, fiecare clasă a 
pregătit fie o povestioară, fie un 
moment artistic inspirându-se 
din specificul acestei sărbători. 

Valentine’s Day este o 
sărbătoare cu ecou în inimile 
adolescenţților deoarece aceștia, 
în prospeţțimea și elanul lor, vor 
să reașeze lumea în cadrele sale 
cele mai frumoase, guvernată 
fiind de dragoste, sinceritate, 
încredere.  

“Omului de astăzi îi este foame 
de iubire și de sens” spune și 
Nicolae Steinhardt în “Jurnalul 
fericirii”. Pornind de la aceste 
gânduri, Valentine’s Day ne-a 
oferit ocazia unui concurs – 
incursiune în literatură și istorie 
ca și ocazia unor improvizaţții 
teatrale. Și pentru că am urmărit 

Halloween și 
Valentine’s Day sunt 
două sărbători care prilejuiesc în 
liceul nostru îmbinarea utilului 
cu plăcutul.  

Dacă fenomenul globalizării a 
impus adoptarea acestora și în 
ţțara noastră, este bine să luăm 
din fiecare ceea ce are mai 
frumos. Astfel, am reţținut din 
Halloween nevoia de basm, de 
feerie, carnaval și copilărie 
eternă.  

Copiii adoră încă de când sunt 
foarte mici să se costumeze, să-și 
imagineze o serie de identităţți 
amuzante, fantastice, dar și 
capabile de eroism și aventură. 
Introduc în aceste măști si unele 
din visurile lor: puteri 
extraordinare care să le permită 
într-o zi și în viaţța reală să 
doboare răul și obstacolele. 
Halloween aduce și un frumos 
decor vegetal și ușor arhaic: 
dovleci, porumb, funii împletite 
de ceapă și usturoi, nuci și 
castane… Anul acesta le-am 
propus elevilor “sculptura în 
dovleac”, iar activitatea s-a 

HALLOWEEN ȘI VALENTINE’S DAY 
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acestui proiect se desfășoară în limba 
engleză, iar trainerii sunt tineri 
studenţți din diverse ţțări ale globului 
care le împartășesc elevilor tradiţțiile, 
obiceiurile lor culturale, sociale și 
culinare. Timp de o luna și jumătate, 
liceenii noștri au învăţțat lucruri noi 
într-un fel diferit de lecţțiile de la 
școală, principiul de bază al 
atelierelor fiind interacţțiunea și 
dezbaterea.  

Comunicarea liberă, exprimarea și 
argumentarea punctului de vedere, 
deprinderea de a lucra în echipă, 
formarea abilităţților de lider, 

managementul timpului sunt doar 
câteva dintre temele vizate.  

Cu alte cuvinte, ţțelul programului 
este dezvoltarea armonioasă a 
personalităţții elevilor, echilibrând 
latura teoretică cu cea practică. 

Entuziasmul de pe feţțele elevilor 
noștri, cuvintele frumoase pe care le-
au folosit când vorbeau despre 
experienţța GROW, ne-au dovedit o 
dată în plus că acesta este un 
program de succes, cu beneficii reale 
pentru participanţți.  

Un grup de elevi ai liceului 
nostru din clasele a IX-a si a X-a 
a avut șansa de a fi selectat să 
participe la cea de-a patra ediţție 
a programului naţțional de 
educaţție nonformală GROW care 
a debutat în ianuarie 2013. Ce 
este GROW? Ce a însemnat 
pentru elevi? Cum i-a ajutat? 
GROW este un program 
educaţțional adresat tinerilor,   
organizat la nivel naţțional de 
AIESEC și Școala de Valori.  

Dupa cum sugerează și 
denumirea, acest program își 
dorește să crească valoarea și 
calitatea învăţțământului 
românesc, venind să completeze 
educaţția formală  din școli. 

GROW le oferă liceenilor români 
oportunitatea de a participa la o 
serie de workshopuri 
interlingvistice și interculturale. 
Toate activităţțile din cadrul 

GROW- EDUCAŢȚIE NON-FORMALĂ 

UN MĂRŢȚIȘOR DIN FIMO 
În luna februarie, unul dintre cursurile 
de educaţție plastică a fost dedicat 
venirii primăverii și zilelor de 
sărbătorire a femeii, desfășurându-se 
ca un atelier de creaţție în care elevii au 
modelat broșe, cercei, mărţțișoare, 
insigne și alte obiecte din pastă 
polimerică. 

Paleta largă de culori și efecte ale 
acestui material spectaculos le-a oferit 
posibilitatea tinerilor de a realiza 
diverse compoziţții decorative, mici 
obiecte “art & craft” de o mare valoare 
expresivă. Ca repere ale acestui 
demers, au fost alese lucrări ale 
artiștilor Gustav Klimt și 
Hundertvasser.  



 

 

Mai 2013 www.scoalacronos.ro 

6 

interesante discuţții.  Apropierea a fost favorizată de 
apartenenţța la aceeași vârstă a exuberanţței, a 
curiozităţții și a idealurilor, trăsături ce nu cunosc 
graniţțe geografice. 

După muncă a venit și binemeritata răsplată. Un 
cochet tramvai a făcut legatura între hotel și centrul 
Pragăi, aducând grupul în inima celui mai vast 
complex medieval din Europa. Castelul praghez este 
construit în jurul nucleului de spiritualitate 
reprezentat de catedrala Sfântului Vitus.  Elevii au 
aflat câteva dintre marile evenimente istorice  care îi 
fac și astăzi mândri pe cehi de rădăcinile și esenţța lor. 
Fiecare piatră, fiecare edificiu are o poveste, o 
legendă. Să nu uităm, de altfel, că Cehia l-a dat lumii 
pe unul dintre cei mai mari prozatori moderni, Franz 
Kafka. 

Centrul vechi trebuie străbătut la pas, cu opriri dese 
impuse de multele obiective care captează ochiul. 
Impresionează celebrul Turn cu ceas din vârful căruia 
se desfășoară o panoramă superbă. Așa-numitul 
“Bird’s Eye View” al Pragăi aduce în planul unei 
examinări atente multe din monumentele 
spectaculoase ale orașului de pe Vistula. 

Drumul de întoarcere a reunit sentimente 
contradictorii: bucuria revederilor, dar și regretul 
pentru tot ce rămânea în urmă. Desigur, mai era și 
bilanţțul fericit al acestei săptămâni, marcat de trei 
coordonate: experienţță, prietenie și itinerariu. 

EXCURSIE LA PRAGA 

La jumătatea lunii martie, un grup de 13 elevi ai 
liceului nostru a participat la Târgul internaţțional al 
firmelor de exerciţțiu organizat în capitala Republicii 
Cehe, Praga. 

Parcurgând acest drum cu autocarul, au putut admira 
și peisajele altor orașe europene ca Budapesta, 
Bratislava, Viena și Dresda, făcând câte o mică 
promenadă prin centrul fiecăruia. 

Praga este una dintre cele mai frumoase capitale din 
Europa datorită peisajelor mirifice cu care se poate 
desfăta ochiul oricărui turist. De asemenea, este unul 
dintre cele mai interesante orașe prin prisma 
încărcăturii istorice și culturale. 

Cu toate că grupul a ajuns târziu seara, iar oboseala se 
făcuse simţțită, Praga a fascinat de la început cu 
imaginile sale idilice. 

Ajunși la hotel, elevii au așteptat cu nerăbdare 
dimineaţța pentru a se întâlni cu colegii lor din alte ţțări 
în cadrul competiţției și a-și pune în valoare abilităţțile 
de negociatori. În ciuda spiritului de emulaţție și a 
unei rivalităţți inerente, s-au legat și prietenii cu tineri 
de alte naţționalităţți. Pentru unii dintre ei, a fost prima 
ocazie de a intra cu adevărat în contact cu un 
reprezentant al unei culturi diferite, ajungând la 
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SĂPTĂMÂNA ALTFEL 

rodul unei munci asidue depuse de o întreagă 
echipă de profesioniști. 

Următoarele zile au fost dedicate tot unor excursii 
menite să ne ajute să evadăm din cotidian. 

Am vizitat biblioteca judeţțeană “Dinicu Golescu” 
din Pitești, instituţție care ne-a impresionat prin 
grandoare, prin lumina caldă care invada cupola cu 
vitralii și prin numărul impresionant de cărţți. 
Următorul obiectiv a fost ansamblul arhitectural 
Curtea de Argeș, simbol al culturii și al structurii 
noastre sufletești, legenda ctitoririi acestei mănăstiri 
clasându-se între cele patru mituri fundamentale 
românești. Ultima oprire din această zi a fost la 
Vidraru, unde ne-am oxigenat creierul cu aer 
proaspăt și am contemplat superba panoramă dată 
de măreţția munţților din jur și de  întinderea, parcă 
nesfârșită, a lacului. 

Finalul acestei săptămâni ne-a surprins tot într-o 
excursie prin intermediul căreia am încercat să 
creăm un echilibru între tradiţție și spiritualitate. 
Periplul a început prin vizitarea câtorva mănăstiri 
din jurul Bucureștiului și s-a încheiat cu un work-
shop de olărit la școala Agatonia din satul Piscu, 
judeţțul Ilfov. Gazda noastră, sculptorul Virgil 
Scripcariu, ne-a vorbit cu multă răbdare și căldură în 
glas despre necesitatea ocrotirii valorilor de 
patrimoniu, despre responsabilitate, artă și 
cultivarea frumosului. Am zăbovit aici preţț de 
câteva ceasuri; mai întâi am avut ocazia de a vedea 
la lucru doi meșteri olari, iar după accea, 
familiarizându-ne cu roata și sub îndrumarea 
acestora, am transformat noi înșine lutul moale în 
mici vase de o originalitate aparte. 

La începutul lunii aprilie, “Săptămâna Altfel” ne-a 
prilejuit ocazia de a vizita locuri inedite, de a întâlni 
oameni fascinanţți, a petrece timp împreună, a se distra 
și, nu în ultimul rând, de a învăţța lucruri noi într-un 
“alt fel”. 

Săptămâna a debutat cu  excursie la munte; la Sinaia 
am refăcut traseul pe care-l parcurgea regele Carol I 
călare, de la Peleș până la Stâna regală. Această 
drumeţție a culminat cu câteva ture de săniuș pe 
derdelușul încă proaspăt și primitor. A fost momentul 
care a captat pe deplin atenţția copiilor, amuzamentul și 
veselia care cuprinsese întreaga vale și pe care le-am 
surprins în câteva imagini inedite stând mărturie în 
acest sens. 

Următoarea oprire din excursia noastră a fost palatul 
Cantacuzino, reședinţța din Bușteni a acestei vechi 
familii nobile. Deși nemobilat, el impresionează prin 
măreţția încăperilor, iar salonul principal este splendid 
datorită picturilor reprezentând figuri de seamă ale 
Cantacuzinilor. 

Ziua următoare a fost rezervată unei vizite la 
studiourile Televiziunii Române, unde sub îndrumarea 
specialiștilor, tinerii învăţțăcei au luat  contact si s-au 
familiarizat cu multe dintre lucrurile care pentru un 
telespectator obișnuit constituie adevarate mistere. Mai 
mult decât atât, și-au putut da seama că realizarea unei 
emisiuni TV nu este deloc simplă, ea reprezentând 
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Publicaţție editată de elevii și profesorii liceului CRONOS 

Aspectul negativ ar fi acela că 
petrecem prea mult timp la 
calculator. 
Ruxandra Burghelea: Avem multe 
visuri pe care să le îndeplinim și 
suntem foarte creativi. Din păcate, ne 
definim și prin lipsă de voinţță, nu 
ducem mereu un lucru până la capăt. 
Virginia Arhire: Prefer să cred că 
generaţția noastră nu are un defect 
principal. Cu toţții avem defecte. 
Cristian Ghiţță: O calitate ar fi 
aroganţța în doze mici. Un defect – 
aroganţța în doze mari. 
Sarah Al-Kafhaji: Aș putea să 
amintesc de maturitatea pe care o 
deţținem, unii mai mult, alţții mai 
puţțin. Iar defectul ar fi libertatea în 
exces, care ne conduce pe anumite căi 
care ne pot afecta viitorul. 
Vlad Stănescu: Defectele sunt foarte 
multe: materialismul, ipocrizia, 
prostul gust, răutatea, lenea, 
ignoranţța... Oamenii se bazează prea 
mult pe ajutorul din partea celorlalţți 
și devin incapabili să-și ia viaţța în 
propriile mâini. De altfel, oamenii 
judecă aproapele fără să îi știe 
povestea, viaţța și personalitatea. Cât 
despre calităţți… îi voi lăsa să 
răspundă pe cei care văd viaţța diferit. 

Andrei Gheorghe: Cred că generaţția 
noastră are puterea de a face o 
schimbare. Defectul nostru este lipsa 
ascultării. 
Valentin Dumitrescu: Generaţția 
noastră nu are multe calităţți, pentru 
că știm cu toţții ce se promovează. 
Totuși, există și tineri care vor să facă 
ceva și care nu se lasă influenţțaţți 
negativ. 
Ilinca Baruch: Ne caracterizăm prin 
ambiţție. Din păcate însă, generaţția 
noastră are defecte precum minciuna 
sau afișarea superiorităţții faţță de 
ceilalţți. 

Ce îndemn i-aţți da elevului de 
mâine? 

Roxana Stanca: Fii silitor și 
entuziast! 
Valentin Dumitrescu: Aș relua 
deviza lui Mahatma Gandhi: “Fii tu 
schimbarea pe care vrei să o vezi în 
lume!” 
Ilinca Baruch: A good behaviour for 
an excellent future! Be strong and 
fearless! 
Andreea Gheorghiu: Viitorul 
contează! 
 

UN EXERCIŢȚIU DE SINCERITATE 
Luna martie. Zăpada mieilor. 
Într-o zi cu viscol și cu peisaj alb, 
în miez de primăvară, am iniţțiat o 
anchetă jurnalistică în rândul 
elevilor, pornind de la gândul că 
schimbarea stă în puterea noastră. 

Care credeţți că este principala 
calitate a generaţției voastre? Dar 
defectul? 

Monica Alexandru: Suntem 
destul de ambiţțioși, avem un 
caracter puternic. Pe de altă parte, 
avem acces la prea multe lucruri, 
ceea ce ne distrage atenţția. 
Roxana Stanca: Defectele ar fi 
egocentrismul și superficialitatea. 
Andreea Toanchină: Calitatea ar 
fi accesul la tehnologie. Defectul – 
ne plictism repede și tratăm unele 
lucruri cu superficialitate. 
Alexandru Prescură: Eu cred că 
avem multe calităţți. Cea mai 
importantă este aceea că suntem 
inimoși – nu suntem înclinaţți să 
facem rău, ne apărăm reciproc și 
chiar sărim în ajutorul altora. 
Defectele ar fi lenea și lipsa de 
seriozitate. 
Alexandra Crăciuneascu: Aș 
spune ingeniozitate și creativitate. 
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