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Aura Dinu
Clasa a X-a

$coala Superioari Comerciali rrN. Kretzulescu"

l. Ce ai schimba la tine si de ce?

Mi-ag dori sl devin mai des-

chisi, mai sociabill gi s[ nu mai
am frica integririi.

2. Cum crezi cL ar fi fost
daci te-ai fi niscut in alti lari
(alege tu) gi cum !i-ai dori si
fie Romdnia?

Probabil c[ in America aq fi
dus o viali mai lipsiti de griji 9i
cu o posibilitate mai bunl de a
studia qi de a munci, iar in Ro-
mania ag schimba conducerea,
pentru ci toate problemele s-ar rezolva de la sine daci
am fi condugi de oamenii potriviti.

3. Daci ai putea face ceva ce fi-ai dorit mereu si faci
gi nu ai ficut, ce ai face?

Mi-aq dori s[ zbor cu avionul.
4. Care este visul tiu gi unde wei si ajungi in viitor?

Pe cine admiri?
Visul meu este si ajung director, manager sau conta-

bil la o companie mare din {ari, dar poate gi din afarh.
Persoana pe care am admirat-o cel mai mult gi care a

lucrat in acest domeniu a fost bunica mea.

5. Care e cel mai important lucru pentru tine gi ce

te face fericitl?
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Andreea Coscai

Familia este tot ce am mai important gi cea mai ferici
ti sunt cdnd qtiu ci toli suntem bine gi sinitogi.

6. Cat de important este aspectul, astizi?
telefonul, greutatea, inillimea gi altele de genul
definesc o persoanil? Crezici judecim dupi

O persoani este judecati inifial dupi aparenfe,
dupi ce porli o discufie cu aceasta, ili po[i da seama c
adevirat ce fel de om este.

7. E mai importanti pirerea ta sau a celorlalli? Cin
egti cind nu te vede nimeni?

Jin cont gi de pirerea celorla\i dacl sunt critici con
structive, dar in general mi comport gi mi imbrac du
cum doresc, iar atunci cAnd sunt singuri sunt aceeagi

rreutl

8. Care crezici sunt cele mai mari probleme cu
ne confruntlm?

Banii sunt cea mai mare problemi din zilele noastre.
9. Ce te sperie cel mai tare?
S[ nu o apuc pe cii gregite, s[ nu intru lntr-un anturaj

gregit, s[ nu devin egoisti.
10. Cind ai o probleml, ai mai multi incredere in

prieteni sau in pirinfi? Daci ai fi pirinte, cum ai cdg-
tiga increderea copilului tiu?

De obicei, vorbesc cu o prietenl, dar cdnd este o pro-
blemi gravl apelez la plrinli gi la fratele meu. Cred c[
i-ag cdgtiga increderea copilului meu daci as, fi deschisi
qi aE discuta totul cu el.

ll. Ce admiri gi ce nu ifi place la un
ar trebui si fie profesorul ideal?

Un profesor trebuie si fie de treabi
este nevoie, dar gi exigent atunci cAnd

profesor? Cum

gi glume! cind
trebuie. Admir
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asta cel mai mult la un profesor gi aga arati pentru mine
profesorul ideal.

f2. Cend ai fost foarte mindri de tine qi de ce?

Atunci cind am invltat $i am intrat in liceul pe care

mi l-am dorit.

Vlad Gavriq
Clasa a X-a

Liceul Bilingv,,Miguel de Cervantes"

1. Ce ai schimba la tine qi de ce?

Cred c[ ag schimba modul meu de a fi gi de a rAde

de riul altuia, pentru ci nu e benefic pentru mine qi in-
seamni doar ci sunt egoist.

2. Cum crezi cL ar fi fost daci te-ai fi niscut in alti
lari (alege tu) gi cum fi-ai dori si fie Rominia?

Cred cl, daci m-aq fi niscut in alti !arl, nu ag invila
ca aici pentfu ci in celelalte 1[ri materia e mai pu!in[,

dar in acelagi timp traiul
acolo e mai benefic pen-
tru cl salariile sunt mai
mari in comparalie cu Ro-
minia, unde salariile sunt
mici gi profesorii stau la
catedri de sili. Aq wea ca

in Romdnia profesorii si
predea din iniml gi si nu
ii mai cataLogheze pe elevi
dupi situafia lor financia-
ri, problemi pe care o re-
glsim peste tot in !ari.
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.1. l)aci ai putea face ceva ce {i-ai dorit mereu si faci
,si nu ai ficut, ce ai face?

Ag l'ace acel lucru, pentru ci niciodatl nu e tdrziu gi
rrric ltu imi place si regret ci nu am frcut ce mi-am pro-
1rtrs. Via{a e scurti gi tentafiile sunt multe.

4. Care este visul tiu qi unde vrei si ajungi in viitor?
l)c cine admiri?

Visul meu e si ajung cineva in lumea asta care si
sr:himbe ceva atAt in Romdnia, clt gi in lume gi, indife-
rcnt ce voi ajunge, trebuie s[ md asigur cI imi place. Un
proverb vechi spune cd, dacl, fac ceea ce-mi place nu o
si muncesc niciodatl. Nu admir pe cineva anume, dar
admir persoanele care luptl pentru un viitor mai bun.
Nu mi intereseazl neaplrat cum le cheami, atAt timp
cAt luptl gi nu renun{i.

5. Care e cel mai important lucru pentru tine gi ce
te face fericit?

in momentul de fa{d mi face fericit dezvoltarea mea
personali gi lucrurile care duc la aceasta, persoanele din
jurul meu.

6. Cat de important este aspectul, astizi? Hainele,
telefonul, greutatea, inilfimea gi altele de genul acesta
definesc o persoani3 Crezici judecim dupl aparen{e?

Aspectul este doar ambalajul din plastic care defi-
nes,te omul cu adevirat. Hainele gi greutatea definesc o
persoand pentru c[ luarea in greutate de cele mai multe
ori subliniazd. indolen{a de a nu te interesa cum arlli.
Hainele la fel, dar nu md refer la firm5. Mi refer la cd.t de
curate gi ingrijite sunt qi aga mai departe. inillimea nu
o putem schimba gi uneori nici telefonul, pentru cl nu
noi ddm banii pe el, ci pirintii" Se zicemcd avem o cutie
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cu lapte gi ambalajul arati bine, dar laptele e acru. Asta
inseamnl ci ne-am pic6lit luAndu-ne dupi infbligare.
I )cci da, judecim dupi aparenle.

T.Emaiimportanti pirerea ta sau a celorlalli? Cine
cqti cind nu te vede nimeni?

Pentru mine de multe ori da, pentru c[ nu am lncre-
rlcre in mine 9i tot timpul mi intreb cum m[ vId al1ii.

8. Care crezicilsunt cele mai mari probleme cu care
ne confruntim?

Inegalitatea, in primul rAnd, deoarece gi la gcoali au
prioritate elevii cu bani care ii plltesc pe profesori pen-
tru meditalii sau le dau cadouri. O alti probleml ar fi ci
judecim lumea dupi aparenle sau material, pentru ci
trlim intr-o lume a interesului.

9. Ce te sperie cel mai tare?
Faptul ci viala ne poate dobori cind ne agteptlm mai

pulin.
f0. Cind ai o problemd, ai mai multi incredere in

prieteni sau in pirinfi? Daci ai fi pirinte, cum ai cig-
tiga increderea copilului tiu?

Eu, in prieteni, pentru cI in pirinli nu prea pot, din
motive personale.

ll. Ce admiri gi ce nu iti place la un profesor? Cum
ar trebui si fie profesorul ideal?

Nu admir la profesori faptul cd majoritatea sunt oa-
meni ai interesului. Admir faptul ci se trezesc de dimi-
neali gi au ribdare cu noi, dar asta nu e o regul6. Profe-
sorul ideal ar fi acela care s-ar implica in ceea ce face qi

care nu ar stabili diferenle intre elevi.
12. Cdnd ai fost foarte mindru de tine gi de ce?

Am fost foarte mdndru de mine cAnd am luat locul
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intdi pe larila polo, acum vreo doi sau trei ani, dar ur-
meazd" si fac qi alte lucruri mirefe, de care voi fi gi mai
m6.ndru.

Ana Mareg
Clasa a IX-a

Colegiul Nafional,,Ion Creangf'

l. Ce ai schimba la tine gi de ce?

La propriu vorbind, nu
cred ci aq schimba ceva la
mine din purl dorinfi. imi
place si cred ci, trec6.nd tim-
pul, imi ,,cioplesc" caracte-
rul, astfel ci trlsiturile care
poate ci nu iqi au locul nu
vor rimAne vegnic acolo, iar
eu ml voi ,,dezvolta frumos",
cum se spune. Totusi, ca si
nu las intrebarea neri.spun-
s5, consider ci nu mi-ar strica pulin mai mult curaj sau

o fire mai deschisi (spre nou, spre nonconformism, de
exemplu), deoarece sunt destul de siguri ci am pierdut
cdteva oportunitili din pricina timiditifii mele. N-ar fi
riu nici daci nu ag mai exagera analizind fiecare infor-
mafie pe care o defin, fiindci uneori m[ pierd in detalii
gi ajung si nu mi mai bucur de simplitatea unui gest fru-
mos sau a unui moment memorabil, iar in schimb imi
focusez atenlia citre pdr{ile negative. De altfel, as, putea
s[ am ceva mai multi incredere in mine. Din punct de
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veclere frzic, pot si spun ci sunt relativ mullumitl' OK'

probabil ar merge ,,si scali' de c6teva kilograme, dar nu

f'ac o necesitate din asta.

2. Cum crezi clar fi fost daci te-ai fi nlscut in alti

[ar[ (alege tu) qi cum {i-ai dori s[ fie Rominia?

Hmm, depinde. La urma urmei, nici Romtnia nu e

o fari atAt de gtoaznich, doar ci ne concentrlm noi pe

plrfile ei mai pulin bune. Da, sunt ![ri care au econo-

inia mai dezvoltati, sistemul educalional, mai bine pus

la punct, in care ai mai multe modalitl1i de a-!i petrece

timpul liber sau, pur 9i simplu' mai multe oportunitili'
'tbtugi, aceste oportunitlli cred c[ !i le poli crea, intr-o

anumitl misuri, 9i la noi in !ari, iar dacl stai s[ te gdn-

clegti la celelalte aspecte, nu cred ci o ducem chiar attt

de riu pe cit credem. Nu-mi pot imagina cum ar^fi fost

si mi fi nlscut in altl ]ari, insl nu cred c[ ar fi niqte

cliferenle atit de substanliale fale de viala mea de acum'

Mi-ag dori ca Rominia s[ fie o larl mai uniti, 9i prin

asta mi refer Ia noi, rominii. Cred ci suntem un popor

oarecum dezorganizat, iar dacl am reuEi s6 ne ,,unim"

forlele, llsAnd deoparte prejudecllile sau orgoliile, am

putea face destule schimbiri in bine pentru Romdnia'

3. Daci ai putEa face ceva ce !i-ai dorit mereu s[ faci

gi nu ai ficut, ce ai face?

Cred c[ ag intra mai mult in vorbi cu Persoane noi

sau pe care de abia le-am cunoscut, fbri si imi fac griji ci
poate zic cevagreqit ori c[, poate, ele nu m[ plac'

4. Careeste visul tiu qi unde vrei si aiungi in viitor?

Pe cine admiri?
Nu pot s6 zic c6, am un vis sau planuri bine defini-

te pentru viitor. Tot ce pot spune momentan e c[ imi
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