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50 de minute
Marcel Proust este cel care a introdus în literatură principiul memoriei
involuntare, al timpului subiectiv. Astăzi este o idee unanim acceptată
aceea că timpul nu trece la fel pentru toată lumea, nu are aceeași
valoare si semnificaţție. Totuși, primul semestru al acestui an școlar a
ajuns să aibă valori concordante pentru profesori, elevi și părinţți. Toţți
ne-am conjugat eforturile pentru rezultate mai bune la învăţțătură,
creșterea disciplinei și a respectului reciproc, ca și pentru petrecerea
unor momente frumoase, convertite în amintiri deosebite. Citind
articolele următoare, veţți reţține în special oferta de activităţți
extrașcolare. Pe lângă acestea, nu trebuie totuși să uităm cele mai
importante victorii, care sunt, de fapt, victoriile mici de la clasă, oră de
oră. Cu siguranţță, lecţțiile de română, istorie sau geografie nu sunt la
fel de spectaculoase ca o excursie la Râșnov, o deplasare la Bratislava
sau o vizită la Observatorul Astronomic din București. Cu toate astea,
acele 50 de minute de atenţție concentrată din clasă sunt minutele care
ne construiesc viitorul. 50 de minute care uneori trec foarte ușor,
alteori trec foarte greu. 50 de minute de predare și explicaţții, ori,
dimpotrivă, de evaluare scrisă. 50 de minute de exerciţțiu, când trebuie
să traduci, să redactezi, să citești, să identifici, să selectezi, să
argumentezi, să analizezi, să declini, să conjugi, să rezolvi… Sau alte
zeci de verbe care presupun alte zeci de solicitări, alte zeci de eforturi…
Doar că semestrul acesta am inţțeles cu toţții că fără efort și voinţță nu se
poate face nimic. Cele 50 de minute sunt cu adevărat esenţțiale.
Rămane să mergem în aceeași direcţție.
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Răul învinge doar o dată pe an
la Cronos
În mod cert, concursul de Halloween este unul dintre cele mai savuroase
evenimente din liceul nostru în care se renunţă timp de trei ore la
obişnuitul program de cursuri, iar creativitatea domină atmosfera.
Probele, prin care elevii trebuie să dovedească originalitatea lor unui
juriu mai pretenţios de la an la an, au fost de această dată scobirea
clasicului dovleac, confecţionarea unei măşti sinistre din materiale
reciclate şi redactarea unei povestiri cu tentă horror.
Rolul educativ al acestui concurs este de a trata morbidul și
înspăimântătorul drept categorii ale esteticii, ale artei (fie că ne referim la
literatură, film, fotogratie, pictură, etc); dacă de Alfred Hitchcock sau
Tim Burton a auzit toată lumea, ţin să pomenesc de Quay Brothers, doi
domni din zona artelor vizuale care au facut cu trei aţe, doi ciulini, o
papădie şi o foarfecă nişte filme fermecătoare.
Aspectul de degradat, descompunere, moarte, ideea de pericol,
neprevăzut, dozarea tensiunii şi folosirea contrastului au fost direcţiile
inspiraţiei; copiii au realizat lucrări spectaculoase, măşti şi instalaţii cu
valenţe scenografice şi, fiind nişte fini psihologi, au cucerit juriul cu o
povestire ironică ce făcea aluzie la disciplina instaurată în liceu în timpul
pauzelor.
Cu machiaje speciale, costume, decoraţiuni specifice Halloween-ului şi
un delicios tort împănat cu pietre de mormânt, scene de înjunghiere,
smocuri de păr, păianjeni, lilieci şi alte scârnăvii, toată lumea s-a simţit
‘oribil’, adică am sărbătorit un Halloween ca la carte.

În vizită la Curtea
Veche

Elevii de la clasele de filologie au vizitat în luna octombrie,
centrul istoric al Capitalei, unde se află ruinele primei curţi
domneşti din Bucureşti, cunoscută drept Curtea Veche.
În prezent, Curtea Veche este un sit arheologic protejat, în
interiorul căruia este amenajat şi un muzeu. Beneficiind de
explicaţiile oferite de ghid, elevii au aflat că ceea ce aveau să
viziteze se numeşte Palatul Voievodal sau Curtea
Domneasca şi este cel mai vechi monument feudal din
Bucureşti.
Timp de peste două secole a fost reşedinţa domnitorilor
munteni, paralel cu vechea capitală Târgovişte, până la 1660.
După acest an, Bucureştiul rămâne capitala unică a Ţării
Româneşti, iar dupa 1862 a Principatelor Unite Române,
respectiv a României.

2

www.scoalacronos.ro

Ianuarie 2014

Artă contra drog
La jumatatea lunii noiembrie s-a derulat I editie a
Conferinţței Municipale “Artă contra drog”eveniment
organizat
de
liceele
particulare
bucureștene în colaborare cu MEN și CIADO
România, eveniment la care câţțiva elevi ne-au
reprezentat cu mandrie liceul.
Evenimentul a avut ca scop conștientizarea elevilor
asupra riscurilor asociate consumului de droguri.
Invitaţții de onoare: academicianul Constantin
Bălăceanu-Stolnici, dl Gigel Lazăr- președinte
executiv CIADO și d-na Mirela Craiu, inspector
școlar pentru învăţțămantul particular, au rostit
câteva discursuri foarte ancorate în realitate, făcând
referire directă la ceea înseamnă problema
consumului de droguri atât pentru tineri, cât și
pentru societate în general.

Lucrări de artă plastică, grafică și fotografie realizate
de elevii unor licee private din București au fost
expuse în holul Școlii de Artă, nr 3, locaţția în care s-a
desfășurat evenimentul. De asemenea, am fost
martorii unor momente artistice de cea mai bună
calitate (teatru, dans, muzică, pantomimă), ai caror
protagoniști au fost tot elevii scolilor particulare.
Liceul Cronos a fost reprezentat de un grup de 4 elevi
din clasa a X-a A, care sub îndrumartea d-lui prof
Silviu Oltean au pregătit două momente de
pantomimă: “Compozitorul” și “Pianista”.

Fiecare le-a transmis într-un mod propriu și original
că vârsta adolescenţței este una extrem de dificilă,
fiind perioada în care ameninţțările și tentaţțiile sunt
mai puternice ca oricând și trebuie să fie prudenţți și
să aibă grijă de propria sănătate și viaţță în general.

Prin intermediul acestora au transpus eterna luptă
dintre bine si rău, dintre întuneric și lumină care se
dă în abisurile sufletului fiecăruia dintre noi și au
încercat să arate că, dacă suntem puternici și nu
cădem pradă ispitelor “răzbim noi cumva la lumină”,
după cum afirmă personajul Iona al lui Marin
Sorescu.

Originalitatea acestei conferinţțe a constat în faptul că
nu s-a rezumat doar la discuţții pur teoretice, ci din
contră, la nivel practic, arta - în diferitele ei forme a
fost oferită ca alternativă la consumul de droguri.

Excursie la Râșnov
Am părăsit un București zgribulit, cenusiu, îndreptandune spre ceea ce avea sa devina „ cea mai frumoasă
excursie”.
La Rașnov, desţținaţția noastră, am ajuns într-un peisaj de
vis. Lăsasem în urmă nu numai orașul, ci și toată vremea
urâtă. În mod paradoxal, la munte era un cer albastru și
luminos.
La poalele Bucegilor, în mijlocul unor peisaje care-ţți taie
răsuflarea, am regăsit cabana Himalaya, unde ne așteptau
gazdele noastre.
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Crestele înzapezite, aerul tare de munte, soarele ce aruncă
raze blânde, linistea ce domnea peste împrejurimi, au
reușit să ne creeze clipe de liniște și desfatare sufletească.
După prezentări și un scurt instructaj, elevii au fost
preluaţți de către instructori, grupaţți pe echipe și îndrumaţți
spre activităţți diverse. Astfel, au învăţțat cum să acorde
primul ajutor în caz de accident pe munte, s-au căţțărat pe
panouri de escaladă, au tras cu arcul la o ţțintă fixă, au
profitat de tiroliană și de o lecţție de echitaţție. La final, au
trecut chiar și prin foc și au cântat cu mândrie „ Deșteaptăte române !”.
Excursia a continuat apoi cu vizitarea Cetăţții Rașnov.
construită în secolele XIII-XIV, cu scopul de a se apăra
împotriva atacurilor tătarilor.
Fotografiile, cu chipuri senine și îmbujorate de copii, sunt
mărturia zilei superbe pe care am petrecut-o împreună.
Singurul regret...excursia nu a fost îndeajuns de lungă.
Însă cu siguranţță vor mai fi și altele, cel putin la fel de
plăcute.

Uite ce a ajuns arta din ziua de azi
Din păcate, pentru mulţți dintre noi, existenţța
MNAC (de mai bine de 12 ani) e din seria “ştiaţți
ca…”. Într-un Bucureşti vast, eterogen şi fragil încă
privind mediul cultural, în care majoritatea
instituţțiilor muzeale au cozi doar de Noaptea
muzeelor (în timp ce noi mall-uri fac valuri) şi îşi
permit numai un mic poster de promovare pe gard
(marile bulevarde fiind ticsite de afişe cu telefoane,
hârtie igenică, maşini şi alte nimicuri), oamenii cu
adevărat valoroşi şi cu iniţțiativă sunt puţțini dar
inimoşi, reuşind să dea oraşului măsura de capitală
europeană. Directorul general al Muzeului
Naţțional de Artă Contemporană din Bucureşti
începând cu 2001 până în august anul acesta (când
a decedat) a fost Mihai Oroveanu, istoric de artă,
fotograf, curator şi colecţționar de artă.
Miercuri (2 octombrie) elevii claselor a IX-a şi a Xa au făcut o incursiune în arta recentă
internaţțională vizitând acest Muzeu Naţțional de
Artă Contemporană ce îşi are actuala locaţție (din

octombrie 2004) în aripa E4 a Palatului
Parlamentului. Având ca model spaţțiile dedicate
noii arte din Vest, MNAC e un muzeu dinamic, cu
un program expoziţional vast şi cu multe
colaborări cu artişti şi curatori din afară.
“Good Girls – Memory, Desire, Power”, eveniment
curatoriat de Bojana Pejić (Berlin) şi Olivia Nitis
(Bucuresti) expune lucrările (new media, mixed
media, video, instalaţie, dar şi pictură, desen etc) a
zeci de artişti preponderent europeni – “The
exhibition offers a broad perspective on contemporary
women’s art practices. It presents 63 women artists who
come from 23 countries and features 85 artworks.”
(www.experimentalproject.ro)
Ne-am uitat la lucrări, am râs fară să ne punem
mâna la gură, am stat să cugetăm, am mai zis din
când în când “ce tare e asta” sau “aoleu, ce dubios”,
ne-am dat cu liftul de sticlă, am băut un suc pe
terasa muzeului cocoţată pe Casa Poporului. Am
zis că mai venim.
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Training cu voluntari
Elevii claselor a IX-a și a X-a au participat la o
sesiune a programului de voluntariat iniţțiat de
organizaţția culturală UCTC în parteneriat cu
Biblioteca Metropolitană.
În cadrul evenimentului, elevii au interacţționat
prin joc cu tinerii voluntari din Polonia, Turcia si
Spania.
Participarea elevilor la aceste workshopuri a sporit
creativitatea și imaginaţția prin activităţți practice și
de îndemânare.
Fiecare workshop a întărit cunoașterea de sine,
încrederea, abilităţțile de lucru în echipă și
argumentare, iniţțiativa și atenţția la detalii.
Elevii au lucrat cu mintea și cu emoţțiile, iar prin
joc și exerciţții interactive au ajuns să se cunoască
și să se aprecieze pe sine și pe cei din jur.

Târgul Internaţțional al Firmelor de
Exerciţțiu Bratislava
În ultima săptămâna a lunii noiembrie, elevii din
Cronos au participat la ediţția a XVI-a a Târgului
internaţțional pentru firmele de exerciţțiu, desfașurat în
Bratislava. Deși plecarea din București a fost însoţțită de
o ploaie fumurie, entuziasmul copiilor a încălzit
atmosfera pe lungul drum către capitala Slovaciei.
Odată ajunși, ne-am cazat și am început să explorăm
Orașul Vechi cum este denumit centrul Bratislavei, cu
numeroase palate în stil baroc, catedrale și biserici
gotice. Prima seară am încheiat-o în târgul de Crăciun,
unde copiii s-au delectat cu turtă dulce și marţțipan, au
cumpărat suveniruri pentru cei dragi și au făcut
numeroase fotografii pentru a imortaliza momentele de
neuitat. A doua zi am pornit foarte devreme să
cutreierăm străduţțele care înconjoară castelul Bratislava
și care își dau întâlnire într-un final sus la cetate. Sub o
perdea de fulgi de zăpadă, am admirat superba
panoramă a orașului ce se întinde la picioarele cetăţții.
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Învinși de frigul ce punea stăpânire pe oraș, am intrat în
cetate și într-o atmosferă medievală, cu toţții am retrăit
epoca în care cavaleri și domniţțe cu rochii dantelate
participau la baluri și serate strălucitoare. Copiii au fost
impresionaţți mai ales de sunetele divine ce se revărsau
din sala de muzică decorată cu picturi renascentiste.
Timpul a trecut repede și ne-am îndreptat către Centrul
Naţțional Sportiv unde am amenajat standul firmei de
exerciţțiu “Cronos Travel”. În următoarele două zile,
elevii noștri și-au pus în valoare cunoștinţțele și
competenţțele antreprenoriale, de comunicare și
negociere cu colegii lor din Slovacia, Grecia, Finlanda,
Cehia, Austria, Germania, trăind în același timp
experienţța unei învăţțări multiculturale și schimbului de
bune practici. Serile au fost dedicate refacerii forţțelor,
căci odată întorși în orașul vechi copiii uitau de
oboseală. Pieţțe superbe și clădiri maiestuoase și-au
descoperit rând pe rând tainele sub ochii deschiși spre
cunoaștere ai copiilor: Biserica Albastră, Muzeul de
istorie naturală etc.
Nu puteam omite din periplul nostru turistic o escapadă
la Viena unde ne-am oprit mai întâi să vizităm
Naturhistorisches Museum și să admirăm colecţțiile de
artefacte și exponate preţțioase adunate de peste tot din
lume, copiii descoperind cu încântare și mândrie mostre
de minereuri din Carpaţții românești.
Cea mai mare atracţție a capitalei austriece în această
perioadă o constituie însă târgul de Crăciun care este o
sărbătoare în sine. Orașul, desprins dintr-o poveste de
iarnă, cu decoraţțiuni luminoase și pline de fantezie ne-a
întâmpinat în sunetele muzicii vieneze. Asaltaţți de
arome de ciocolată și scorţțișoară, am petrecut clipe de
neuitat îmbiaţți de comerciantii autohtoni cu adevarate
minunăţții dedicate sărbătorilor de iarnă: lumânări
parfumate, încrustate cu felii de fructe și scorţțișoară,
vase de lut, mezeluri tradiţționale, castane coapte,
păpuși îmbrăcate în port tradiţțional, globuri și beteală,
decoraţțiuni, mănuși, fulare și căciuli, dulciuri din
marţțipan și turtă dulce.
Ne-am întors în București, cu gândul la minunatele
locuri vizitate și cu nerăbdarea de a le povesti celor
dragi experienţțele pe care le-am trăit în aceste zile.
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Anchetă hibernală
Dragoş Badea: Leul. O să-mi protejez soţția şi copiii aşa
cum face un leu cu familia sa. De asemenea, o să fiu un
lider bun.
Mădălina Moşneagu: Trandafirul. Este o floare
frumoasă, dar are şi spini. În viaţță nu este totul perfect
mereu, mai sunt şi ghimpi.
Mihai Tănasă: Ursuleţțul koala, deoarece doarme
douăsprezece ore pe zi!:)
Elena Alecu: Muntele. Vreau să ajung în vârful puterilor
mele, pentru a-mi duce la bun sfârşit deciziile luate,
visurile şi dorinţțele mele.
Andreea Volbea: Inima. Am ales acest simbol deoarece
mereu mi-a plăcut să fac lucruri care mă pasionează şi
mă interesează, cu dragoste.
Sarah Zorkot: Câinele. Este un animal prietenos şi
ataşează repede de oameni.
Bogdan Artenie: Păianjenul. Stă în pânza lui, pe care cu
fiecare zi o face tot mai mare. Asta îmi doresc şi eu:
stabilitate şi răbdare.
Robert Rusu: O pasăre. Ea trece peste greutăţți, urcă,
apoi coboară şi iar urcă. Trece prin ploi şi vânt, dar
zboară în continuare. La fel, şi noi avem perioade mai
grele în viaţță, dar tot reuşim să le depăşim.
Vlad Udrescu: Aş alege ca simbol tigrul, deoarece este
unul dintre cele mai loiale, mai devotate animale, lucru
care mă caracterizează în totalitate.
Dacă aţți fi propriul vostru Moş Crăciun şi aţți vrea să
vă dăruiţți o virtute, o calitate morală, care ar fi aceea
şi de ce?
Mircea Nicolau: Mi-ar plăcea să îmi dăruiesc mai multă
încredere în mine şi mai mult curaj în ceea ce îmi
propun să realizez.
Valentin Dumitrescu: Cât mai multă empatie. Uneori
sunt aşa de preocupat de mine însumi, încât uit de cei
din jur.
Andreea	
   Gheorghiu:	
   Calitatea	
   de	
   a	
   fi	
   mai	
   iertătoare,	
  
deoarece	
  mă	
  supăr	
  repede	
  din	
  motive	
  mici.	
  	
  
Ilaria	
  Samimi:	
  Mi-‐ar	
  plăcea	
  să	
  am	
  mai	
  multă	
  ambiţție.	
  	
  
Darius	
   ŢȚigănuş:	
   Mi-‐ar	
   plăcea	
   să-‐mi	
   dăruiesc	
   mai	
   multă	
  
încredere	
  în	
  mine	
   şi	
  să	
  am	
  principii	
  mai	
  solide,	
  pe	
  care	
  să	
  
le	
  respect	
  indiferent	
  de	
  situaţție.	
  	
  
Andreea Toanchină: Curaj şi încredere, deoarece pentru
a face faţță cu brio unei situaţții aş avea nevoie de cele
două virtuţți.

Crăciunul reactualizează naşterea Mântuitorului,
dându-ne şi nouă speranţța unei vieţți trăite sub
semnul iubirii, al păcii şi al iertării. Pornind de la
această premisă, am propus printre elevii Cronos o
anchetă jurnalistică de patru întrebări care îi
îndeamnă să reflecte la idealurile lor, dar şi la relaţția
cu ceilalţți.
Cum vă imaginaţți viaţța voastră peste douăzeci de
ani?
Mircea Nicolau: Mă văd ca un om liniştit, muncitor,
iubitor, cu un trai decent.
Valentin Dumitrescu: Viitorul ţți-l construieşti singur.
Nu pot să spun cu exactitate unde o să fiu sau cu ce
o să mă ocup.
Cristina Paraschivescu: Viaţța mea peste 20 de ani va
fi plină de bucurie, deoarece voi avea copii care să
mă bucure cu orice lucru pe care îl vor face. De
asemenea, voi fi fericită deoarece voi avea un loc de
muncă în domeniul turismului. Voi avea o familie,
propriii mei bani, propria casă şi îmi voi ajuta
părinţții, aşa cum şi ei m-au ajutat pe mine.
Elena Alecu: Peste 20 de ani, voi fi o doamnă, având
doi băieţți gemeni (asta mi-aş dori). Voi avea o viaţță
liniştită, dar, în acelaşi timp, agitată. Îmi doresc să
înfiinţțez un orfelinat, în care copiii vor învăţța multe
lucruri frumoase. În acelaşi timp, aş vrea să continui
frumos afacerile părinţților mei.
Radu Oinăcaru: Peste 20 de ani, când voi avea
aproape 38 de ani, mă văd ca fiind un bun
antreprenor, fericit pe plan familial, cu o stare
materială bună. Dar, mai presus de toate, trebuie să
fiu sănătos.
Alegeţți un simbol (floral, animal etc) la care să
raportaţți viaţța voastră viitoare. Argumentaţți.
Cristian Ghiţță: ŢȚestoasa. Am să încerc din răsputeri
să ajung unde doresc. Din păcate, pot fi demoralizat
foarte uşor şi, asemenea unei ţțestoase, cad cu
carapacea în jos.
Andreea Gheorghiu: Apa. Marea poate fi calmă, însă
un val poate tulbura totul într-o clipă. Apa e calmă,
dar poate fi şi uşor vulcanică.
Vlad Stănescu: Lupul. Este şiret, dar şi puternic,
profitor, dar şi onorabil faţță de ceilalţți, sălbatic, dar
şi organizat.
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Marina Mathe: Ascultarea. Această calitate m-ar
ajuta să-i înţțeleg pe cei din jurul meu.
Mihai Tănasă: Dacă aş fi propriul Moş Crăciun miaş dărui motivaţție.
Beatricie Istrati: Aş alege să am o viaţță mai
organizată, deoarece aş vrea ca toate lucrurile pe
care le fac să tindă spre perfecţțiune. Ca virtute, aş
alege răbdarea.
Victor Boancă: Eu mi-aş dărui punctualitatea,
pentru că pe parcursul timpului am avut multe de
pierdut din cauza faptului că nu sunt punctual.
Preda Damian: Aş vrea să-mi dăruiesc răbdare şi
putere.
Crăciunul este şi un moment al dăruirii. Numiţți
un aspect/element al confortului material la care
aţți fi dispuşi să renunţțaţți pe viitor pentru binele
apropiaţților.
Cristian Ghiţță: Aş putea renunţța la calculator, deşi
este una dintre cele mai mari pasiuni ale mele.
Dragoş Badea: Pentru familie aş renunţța la tot.
Ruxandra Nicolae: Eu aş renunţța la maşină, pentru
că oricum poluează.

Ianuarie 2014
Sarah Alkafhaji: Pentru apropiaţți, pentru cei pe
care îi iubesc, aş putea renunţța la tot.
Maria Stoica: Aş renunţța la multe piese
vestimentare pentru copiii din centre. Altceva nu
ştiu la ce aş putea renunţța, pentru că în prezent nu
am putere, bani sau proprietăţți prin care aş putea
ajuta. Dar dacă Dumnezeu mă va înzestra cu
bunuri mai de preţț, le-aş împărţți bucuroasă cu cei
din jurul meu.
Sarah Zorkot: Aş renunţța la televizor pentru a
petrece mai mult timp cu oamenii. Aş mai renunţța
la telefon, deoarece el îmi distrage atenţția şi nu pot
socializa cu ceilalţți.
Alexandru Carpov: Aş renunţța la un serviciu bine
plătit, dar care riscă să mă ţțină departe de familie.
Pentru a fi aproape de cei dragi, aş renunţța la un
astfel de loc de muncă.
Irina Ciolan: Cred că aş putea renunţța la tot pentru
familie. Familia este foarte importantă şi trebuie
pusă înaintea oricărui lucru. Nu poate fi înlocuită
cu absolut nimic.
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