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• Pr. prof. CONSTANTIN PAHONEA, TEMA LECłIEI: ,,Pildele Mântuitorului’’, clasa a V-a
B. LecŃia deschisă susŃinută s-a încadrat foarte bine în tematica propusă, fiind urmată, la scurt
timp de un concurs care a avut loc la Catedrală, tot în luna decembrie. Elevii s-au pregătit foarte
bine şi au obŃinut premii.
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Ani de liceu...
15 decembrie 2010...
Soarele abia a făcut ochi, iar liceenii sunt deja în picioare deoarece azi
este o zi importantă pentru elevii claselor a-XII-a...
Probabil ca şi mulţi alţi colegi, m-am trezit plin de entuziasm şi emoţii din creştet până-n vârfurile
degetelor de la picioare şi încercând să mai recapitulez câte o noţiune din literatură mă îmbrac
din mers. În ritmul paşilor grăbiţi mă indrept catre şcoală...

O coadă de elevi aşteaptă pe coridorul şcolii. Ca şi mine, dealtfel, colegii sunt plini
de emoŃii întrebându-se oare cum va fi când vor fi chemaŃi în faŃa comisiei pentru a susŃine
proba orală de bacalaureat la limba şi literatura română... Cu mâinile care nu se opreau din
tremurat încerc să surprind cu camera câteva cadre în care trebuiau musai să apară
„populaŃia” dezorientată de pe hol.

Unii se documentau din caiete încercând să îşi reaminteasca materia, alţii încercau să râdă
numai ca mai să uite de emoţii, cert este că toată lumea era preocupată.

În faŃa uşii laboratorului de chimie, altă coadă
de elevi încerca să îşi găsească numele pe foile
cu elevii înscrişi în bac, un şir imens de foi,
parcă era un pomelnic care stă la poarta
iadului şi pe care scrie numele fiecăruia dintre
noi şi pe care, bineînŃeles, nu poŃi să îl ştergi...
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Uşa se deschide şi iese Andreea. Încercând să aflu cum este înăuntru încerc să iau un
mic interviu colegilor:
(Miron Andreea)
Eu - Bună, cum Ńi s-a părut examenul?
Ea - Cred că a fost cam mediu.
Eu - Ce te-a determinat să ajungi la concluzia asta?
Ea - Nu a fost aşa cum mă aşteptam şi cum mă pregătisem, dar depinde de textul pe care îl
extragi , dacă îl înŃelegi din prima, este foarte uşor .
Eu - Cum Ńi s-a părut comisia?
Ea - Dacă dai semne de slăbiciune imediat te observă şi te întreabă mai multe... în rest a fost
totul bine.
Eu - Eşti mulŃumită de rezultatul obŃinut?
Ea - EXPERT!... Nici că se putea mai bine!
Eu - Ce le recomanzi celor care vor urma după tine?
Ea - Succes şi baftă la textul ales!
(Ştefana Denis)
Eu – Salut! De la ce oră aştepŃi să intri?
El - De pe la vreo zece dimineaŃa şi trebuie să intru pe la două jumate.
Eu - Ai emoŃii?
El - Nu mai vorbesc de emoŃii, am foarte multe şi mi-e teamă că am sa ajung să mă pierd în
faŃa comisiei.
Eu - La ce calificativ te aştepŃi?
El - Am să încerc să obŃin măcar un avansat.
Eu - ÎŃi urez succes!
El - MulŃumesc ! Asta le urez şi eu celor care vor da această probă.
(Drăgoi Gabriel)
Eu - Pe la ce oră ai intrat?
El - A mers destul de repede, am intrat pe la unsprezece.
Eu - Cum Ńi s-a părut textul ales de tine?
El - Păi, am extras critici contemporane, destul de complicat, dar am reuşit să îi fac faŃă.
Eu - Comisia cum Ńi s-a părut?
El - A fost in regulă, spor la muncă şi tot aşa, căci fac o treabă excelentă!
Iar eu, Moroianu Adrian, împreună cu Tănase Vlad, vă urăm succes tuturor liceenilor la toate
probele de bac !
Numai bine!
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REDESCOPERĂ-ŢI ORAŞUL!
Bună tuturor!
Mă bucur să apar în revista Liceului Anghel Saligny, daŃi-mi voie să mă prezint: Centrul EU
divers este numele meu, am 4 ani de când exist şi activez în Tulcea, iar menirea mea este ca prin
proiecte şi iniŃiative ale tinerilor să ajut comunitatea locală şi nu numai, în domenii precum: diversitate
etnică, tineret, educaŃie non-formală, mediu, promovarea oraşului şi a judeŃului etc.

Motorul centrului este reprezentat de voluntari, liceeni tulceni, iar la capitolul acesta ne putem
lăuda.
Poate cea mai cunoscută marca EU divers este Săptămâna Filmului Interetnic, pentru că a avut şi
cea mai mare vizibilitate şi cel mai mare număr de spectatori, dar nu sunt mai prejos nici Ghidul
Diversitatii Etnice sau « Consilierii liceeni – liderii de maine »,
(Află mai multe despre proiectele mele pe www.eudivers.ro)
Ultimul proiect pe care l-am gândit, scris şi îl implementez în perioada aceasta este unul foarte
drag mie, proiectul « Redescoperă-Ńi Oraşul ! », despre care aş vrea să vă împărtăşesc şi vouă. Şi nu
numai despre ceea ce cuprinde el, cui se adresează şi alte astfel de detalii, ci, cu voia voastră şi despre
cum se deruleaza el, pas cu pas, zi de zi, ce locuri şi case descoperă, ce personalităŃi implică. Aşa că fii
gata să mă întalneşti mai des pe pagina www.redescoperatiorasul.eudivers.ro
Pentru început să detaliez...
Proiectul este implementat cu fonduri de la Comisia Europeana prin Programul « Tineret în
AcŃiune », sub-acŃiunea 1.2 IniŃiative ale tinerilor.
« Redescoperă-Ńi Oraşul ! » se vrea a fi un îndemn adresat tulcenilor, prin intermediul tinerilor, de
a-şi cunoaste oraşul, de a-l redescoperi, aşa cum a fost cândva. Noi ne propunem să redescoperim în
forma prezentă a oraşului frânturi din vechiul oraş, să le ascultăm şi să înregistrăm poveştile şi
amintirile, să le strângem între coperŃile unui ghid şi să ne asigurăm că lumea le cunoaşte şi nu le uită.

