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e este educația? De ce trebuie să
fim educați? Care este contribuția
educației în societate și de ce se
pune un accent atât de mare pe ea? Sunt
întrebări pe care poate că ni le-am pus
cu toții la un moment dat. Ce vrea școala
de la noi? Ce așteptări au părinții noștrii
de la noi, dar adulții din jurul nostru?
La prima întrebare: ”ce este educația?”,
ne poate răspunde dicționarul, foarte
simplu: „Educația este un fenomen
social fundamental de transmitere a
experienței de viață și a culturii, de la
generațiile adulte, către copii și tineri.”
Pornind de la această definiție, putem
deduce răspunsul la toate celelalte
întrebări. Dacă este un fenomen social
fundamental, condiționează integrarea
noastră în societate. Lipsa de educație
a individului, conduce la excluderea
sa din societate. Dacă el nu reușește să
se ridice la nivelul societății, aceasta
îl marginalizează, pentru că el nu este
capabil să-i respecte normele după
care funcționează. Este ca într-o echipă
de fotbal unde cine nu se prezintă la
antrenamente, nu poate participa la
meciuri, pentru că nu s-a integrat în
relațiile de joc ale echipei și nu a avut
timp să le înțeleagă și să le aplice.
La a treia întrebare voi răspunde printr-o
alta: ce se întâmplă dacă lipsa de
educație devine un fenomen colectiv,

nu doar unul individual? În cazul
acesta, impactul lipsei de educație se va
resimți asupra întregului grup, asupra
întregii societăți, contribuind decisiv la
deciziile ei dacă vorbim de o societate
democratică, la stilul ei de viață și la
valorile ei. Cu alte cuvinte cam ce se
întâmplă acum în România și nu numai.
Să luăm exemplul țării noastre.
Stăpânită de comunism care a pus
accentul pe distrugerea intelectualității
și a valorilor naționale, valorile societății
române, au fost înlocuite cu întunecimea
minții la care regimul comunist voia
să reducă poporul pentru a-l stăpâni,
autoritar, fără teama unei revolte,
lucru pe care l-au reușit foarte bine.
Au modificat istoria, ”au avut grijă” de
intelectuali, și au împânzit sistemul
de educație cu o programă inutilă și
lipsită de aplicabilitate. Rezultatele?(la
care au contribuit și încă contribuie,
neocomuniștii mascați din politica
actuală) Un singur cuvânt: PROSTIE
Da, prostie generală, acesta este
adevărul. Este o minciună, este o răutate
din partea mea? Nu, prostia este cât
se poate de reală și cât se poate de
periculoasă. Prostul nu își dă seama că e
prost, se crede ”buricul Pământului”, dă
sfaturi, se crede înțelept și important, și
nu evadează din condiția sa, pentru că
nu acceptă asta, pentru că este orgolios,
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pentru că toți sunt niște proști, numai el
nu. Aici intervine pericolul, o minte rău
intenționată, îi poate stimula prostului
incultura și îl poate manipula extrem
de ușor. Rezultatul acestei manipulări?
O societate actuală înapoiată, unde
democrația are sincope, fiindcă nu este
înțeleasă de popor și o națiune care nu
cunoaște nici măcar valorile pe care
susține că le apără.
Așa că vă îndemn, dragi colegi, hai să
lăsăm pe internet, exemplele proaste de

Educație
pentru
viitor

acolo, hai să încetăm să fim ”la modă”,
luând de bune toate mizeriile promovate
atât în mediul online cât și în viața de zi
cu zi, să încetăm să luăm non-valorile
drept valori și răul drept bine!
Hai să ne ridicăm la nivelul așteptărilor
părinților și școlii noastre, căci aceasta
era ultima întrebare: să schimbăm țara
asta în bine! Ține de noi dacă vrem să fim
educați sau nu, dacă vrem să schimbăm
ceva sau nu! Eu vreau, voi ce faceți?

Cartea lunii
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omanul “Frankenstein”, scris
de autoarea Mary Shelley și
cunoscut de cititorii de cărți
clasice, este o carte întunecată, dar
magnifică, datorită faptului că fiecare
personaj este descris, din mai multe
perspective, din viziunea mai multor
perechi de ochi.
Cu toții cred ca am auzit despre acest
Frankenstein, dar câți dintre noi au
fost curioși să îi citească povestea și
să vadă dacă această creatură este
oribilă precum se zice, sau dacă are
o personalitate și niște răni ascunse,
nedescoperite, de cei care nu-i citesc
romanul.
Printre paginile acestei capodopere, o
sa te găsești uimit de empatia și mila pe
care o sa o ai pentru așa-zisul monstru...
Bineînțeles că fiecare creație își are
creatorul său. De la început, scriitoarea
ne infiltrează un pic în viața tânărului
om de știință Victor Frankenstein care,
de când era un copilandru, o cunoaște
pe viitoarea lui soție, Elizabeth, ea fiind
adoptată, încă de timpuriu, de familia
sa. Victor devine fascinat de lumea
înconjurătoare și începe a studia mai
multe despre aceasta din cărțile unor
alchimiști și din cele ale unui învățător
de științe oculte.
Ajuns la universitate, Victor se decide să
urmeze studiile în domeniul științelor

și se izolează de viața lui socială din
cauza preocupării lui legate de crearea
vieții umane. Fascinat de munca pe
care o face, acesta reușește să dea viața,
într-o noapte furtunoasă, unei creaturi
de care se îngrozește. Coșmarurile
aduse de chipul ființei create, îl bântuie,
îmbolnăvindu-l.
Povestea devine din ce în ce mai
interesantă atunci când dihania înviată
de Victor, îi povestește acestuia prin ce
a trecut de când și-a deschis ochii. Cum
a învățat să vorbească? ce a văzut? ce a
simțit pe parcursul evenimentelor trăite?
rămâne sa afli tu pentru a înțelege
de ce este considerată creatura lui
Frankenstein malefică.
“Dacă nu pot sa inspir iubire, voi aduce
frica” , cuvintele rostite de monstrul
dezamăgit de sufletele reci ale oamenilor
pe care el îi admira.
Am citit “Frankenstein” într-o octombrie
și am ales să recomand cartea fiind una
dintre preferatele mele, amintindu-mi de
ceea ce îmi spunea bunica despre fiecare
antierou, cu un trecut dezolant. “Niciun
om nu s-a născut din flăcări, dar asta nu
înseamnă că nu a fost crescut în fum”.
Te încurajez să citești această operă
literară de groază, științifico-fantastică
din care poți extrage mai multe
învățături.
Vârsta 12+, lectură plăcută!
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nimeurile sunt desene animate
japoneze, foarte diferite de filmele
cu actori, deoarece sunt grafice și
personal, caracterele mi se par mai bune.

Manga
Mangaurile sunt niște cărți cu benzi
desenate și cu acțiuni prezentate în anime.
Scrisul și desenele sunt alb-negru și cartea
se citește de la dreapta la stânga.

Top 7 animeuri pe care le recomand sunt:
7. The Quintessential Quintuplets
6. Kurozuka
5. Jujutsu Kaisen
4. Seraph of the End
3. Gintama
2. Fruit Basket
1. Hunter x Hunter

Unele dintre preferatele mele sunt:
Beastars,
Chainsaw man,
Berserk

Anime
news
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Fairy Tale 100 year quest

Fairy Tail 100 years quest va primi un
anime,acum acesta “va primi” nu ne
zice și când, poate anul viitor sau poate
peste 2,3,5 sau 10 ani(exagerez și eu,dar
înțelegeți și voi ideea). Eu una aștept
cu nerăbdare anime-ul fiindcă am citit
manga-ul și sunt foarte curioasa cum o
să arate animat. Sper că vor fii aceeași
VA, pentru că Happy nu va mai fii Happy
fără VA lui,oh și dacă sunteți în căutare
de un anime bun cu lupte grozave
aruncați o privire la Fairy Tail (în cazul
în care deja nu l-ați văzut) ,ce-i drept
se bazează puțin prea mult pe puterea
prieteniei dar la sfarsitul zilei e un
anime enjoyable și merită să fie văzut.

va fii și opening-ul anime-ului, acum
dacă mă întrebați pe mine începutul
piesei duce puțin a Bloody Stream( un
opening de la JoJo), dar doar primele
secunde.
Gen: Comedie,Vampiri

Platinum End

Înainte de a începe știrea aș vrea să vă
recomand un anime mai de vară,este
vorba despre Re-Main,în acest anime
este vorba despre un băiat care a fost
campion la polo pe apa dar a intrat în
coma pentru ceva timp și de aici vă las
pe voi să descoperiți,dacă v-a plăcut
Kuroko no Basket vă veți bucura și de
anime-ul ăsta.

The Vampire Dies in No Time
Cred că ne putem da seama doar din
nume că e vorba de o comedie,animeul va apărea luna aceasta(nu știu data
exactă),studioul care se va ocupa de
animatii pare a fi Madhouse,ei au mai
animat si Hunter x Hunter 2011, death
Note si multe altele.

Sinceră să fiu ăsta e un anime la care
m-aș uita în caz că mă plictisesc în
weekend,eu una îl aștept să văd ce
mai pot face cei de la Madhouse ,pe 20
octombrie apare piesa numită Dies in no
time( un single cantat de Jun Fukuyama
care va juca și personajul principal) care

Ce avem noi astăzi oare,avem un anime
psihologic,este vorba de Platinum
End,acum poate vă întrebați ce e așa de

revista elevilor genesis college

special la anime-ul ăsta,păi manga-ul
e făcută de același om care a făcut și
Death Note,deci cred că vor revenii acele
scene super inteligent scrise de care cel
puțin mie îmi era dor, dar mai avem ceva
de așteptat din păcate din moment ce
anime-ul va apărea chiar luna asta (fără
dată exactă).
Anime-ul ăsta are o șansa destul de
mare să domine sfarsitul anului din
moment ce uni dintre producători sunt
cei de la Pony Canyon,ce e asa special
la ei? Ei bine, ei sunt în spatele multor
anime-uri cunoscute și destul de bune
să zic așa, Attack on Titan, Tr, Afro
Samurai, Fairy Tail și încă multe altele,iar
celălalt producător este Magic Capsule
,oamenii aceștia sunt în spatele câtorva
anime-uri interesante cum ar fi: Edens
Zero,Love is War, Re:Zero și mai au
destule,dar nu stau acum să le enumăr
că doar vă plictisesc,în concluzie avem
o producție bună,dar cum rămâne cu
animația? Ei bine, animația e făcută de
cei de la Signal.MD,oamenii aceștia nu
au titluri de renume încă,deși nu știu
dacă ei au un stil aparte sau doar Mars
Red are o animație mai specială,că tot
am zis de Mars Red,vi-l recomand,e cu
vampiri, armata și mai au ei ceva pe
acolo,revenind la Platinum End care
va avea 24 de episoade probabil primul
sezon,pentru că dacă primul sezon va
avea succes sigur se va face și un al
doilea sezon.
Gen: Psihologic, Supernatural, Drama si
Shounen

Rising of The Shield Hero

Well, chiar avem o știre despre Rising
of The Shield Hero, una mai puțin
bună,este vorba despre sezonul 2 care
urma să apară anul ăsta prin octombrie
dar aparent l-au amânat până anul viitor
în aprilie.

Ca producători îi avem pe cei de la
Glovision, care au mai produs și primul
sezon și încă câteva serii cunoscute
și mai puțin cunoscute. Sunt două
studiouri care se ocupă de animație
și anume Kinema Citrus, care a mai
animat și primul sezon, Made in Abyss
și Black Bullet, iar celălalt studio este DR
Movie, care nu are anime-uri care merită
menționate, și zic asta pentru că nu
sunt cunoscute încât să facă o reclamă
pozitivă studioului.

Vinland Saga

Știrea asta e despre Rising of the shield
Hero. Adică va aparea sezonul 2 din
Vinland Saga și eu să nu vorbesc despre
el? Nici vorba.Ați citit bine,a fost anunțat
oficial că sezonul 2 din Vinland Saga e
în producție și va apărea anul viitor și
sincer sunt extrem de fericită să aud
asta :>>>.
În caz că nu știți despre ce e Vinland
Saga, ei bine... e doar despre vikingi, fără
superputeri, fără magie, fără chakra sau
puterea prieteniei sau orice de genul,
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cam cu asta se și deosebește foarte mult
de alte manga-uri, mi-am luat mare
tzeaca prin martie cu o știre care zicea
că sezonul 2 va apărea anul acesta și
eram kinda sad, dar acum că chiar avem
un al doilea sezon, nu mai am cuvinte.
Știm anul dar nu știm o dată exactă când
va apărea,deci e posibil să fie la sfarsitul
anului 2022 sau la început,dar dacă e la
început, well, îmi pare rău să vă zic,dar
tare cred că va îngropa partea a doua din
sezonul 4 din Attack on Titan ,și acum
poate că îmi veți sării în cap cu faptul
că nu e posibil ca un “no name anime”
să facă așa ceva, pai nush cum să vă zic
dar cam și Attack on Titan a devenit mai
popular doar după sezonul 4, am să mă
opresc aici că după mă mâncați:>>
Aparent cei de la Twin Engine vor fi
producătorii,destul de bine,având în
vedere că ei au fost și la primul sezon
din VS,la Dororo, și la cele trei sezoane
din Golden Kamuy,eu zic că fac o treabă
bună când vine vorba de anime-uri
fără niciun fel de putere speciala, iar
despre studio nu avem nimic confirmat,
probabil că toți cei de la Wit Studio se
vor ocupa si de sezonul 2 cum au făcut
și cu sezonul 1,nu văd nici un motiv
pentru care s-ar schimba studioul,adică
da,au cam ratat faza aia cand Thorkell
își încrucișează topoarele în fața unui
subordonat,dar în rest era foarte bine.
Văd că deja m-am intins cam mult:))
Gen: Actiune, Aventura, Istoric, Drama si
Seinen

Takt Op

Avem un alt anime de la Madhouse
si Mappa, este vorba despre Takt Op.
Destiny care va ieși toamna asta pe 6
octombrie,e un anime original,deci nu
e făcut nici după vreo manga sau vreun
light novel,ca producători îi avem pe cei

de la DeNA care au mai fost în producție
la încă alte 15 anime-uri printre care
se numără și Trinity Seven,plus îi mai
avem și pe cei de la Bandai Namco Arts
care-i știm cu toții,sunt în spatele multor
anime-uri bune cum ar fii: One punch
man,Food Wars,Kemono Jihen si încă o
grămadă de anime-uri reușite.

Studiourile care se ocupă de animații
cum am mai spus sunt Madhouse,care
a animat și Hxh,Death note, One punch
man și încă vreo 375,deci nu cred că va fi
o problemă animatia,mai ales că îi avem
și pe cei de la Mappa,care după cum bine
știți au animat Jujutsu Kaisen,Banana
Fish,God of Highschool,Dororo si multe
altele,cu alte cuvinte vom avea some god
tier animation.
Gen: Acțiune, Muzică și Fantezie

Deep Insanity: The Lost Child

Știrea asta este despre un anime ceva
mai special, poate că zic des că un
anime e special,asta datorită faptului
că toate sunt speciale, dar asta e ceva
mai aparte, este vorba despre Deep
Insanity: The Lost Child, dacă nu
mă înșel anime-ul nu e făcut după o
manga sau după un light novel ci este
original, acum să vă zic de ce va fi ceva
special, ei bine anime-ul asta va avea ca
producători pe cei de la Square Enix,pai
bine,da cine sunt ei? Ei sunt producători
de jocuri în mare parte cum ar fi:Final
Fantasy ,Avengers(jocul) ,Life is strange
și încă câteva, oki,și ce legatură au ei
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cu anime-urile? Pai ei sunt și în spatele
lui: FMAB,AgK,Black Butler,Darker than
black.....ați înțeles voi,am vrut doar să
punctez faptul că oamenii se pricep,iar
studioul care se ocupa de animatii este
SILVER LINK, un studio mai mult decat
suficient pentru ca anime-ul să aibă o
grafica buna,ei au mai animat și The
Misfit of Demon King Academy, BOFURI:
I Don’t Want to Get Hurt, so I’ll Max Out
My Defense, și multe altele,deci oamenii

chiar se pricep,acum nu aș vrea să
o de-a în bară cum s-a intamplat cu
Record of Ragnarok.
Anime-ul va apărea și el luna asta,nu
știu exact data dar dacă aș fi să ghicesc
aș zice prin 17-19,după ce am văzut
eu, trailer-ul zic că va fi un succes
total,acum ramane de văzut.
Gen: Sci-Fi

Destinația
lunii
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Transilvania
Transilvania este un oraș istoric din
România și casă a lui Dracula adică Vlad
Țepeș.
Din acest motiv, Transilvania este
asociată cu vampiri și genul horror.
Top 5 lucruri de vizitat în Transilvania:
- Castelul Bran
- Castelul Corvinilor
- Salina Turda
- Biserica neagră
- Cetatea Râșnov

De ce ai vizita Transilvania de
Halloween?
Poți vizita locul de naștere a lui Dracula
și unde a murit fiul său.
Poți vizita mormântul lui Dracula.
Poți mânca în multele restaurante cu
tema de Dracula.
Există o petrecere Dracula în castelul
Bran.
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