
tema ediției: bunătatea

revista elevilor genesis college

Copertă realizată de Viviana Petrescu, clasa a XII-a B

Nr. 20-21
noiembrie /
decembrie, 2022



revista elevilor genesis college

Pag. 3 
Un gând bun - o rază de lumină
Autor: Viviana Petrescu, clasa a XII-a B

Pag. 7
1 decembrie - Ziua tuturor românilor
Autor: Maximilian Duță, clasa a XII-a B

Pag. 11
„Cred că toate ecuațiile sunt 
interesante și importante" – interviu 
cu Ioana Mândruț, profesoară de 
matematică la Genesis College
Autor: Teodor Drăguș, clasa a X-a B

Pag. 14 
Maurits Cornelis Escher
Autori: Viviana Petrescu, Maximilian 
Duță, clasa a XII-a B

Pag. 19
„Nu sunt mare fan al anumitor 
«excentricități» ale sistemelor de 
învățământ străine" – Interviu cu 
Filip Constantinescu, IB Diploma 
Programme Year 1 (Grade 11)
Autor: Maia Chiriță, Diploma 
Programme Grade 11 (IB®)

Pag. 23
Interviu cu un elev
Autor: Matei Iliescu

Pag. 25
Ecouri păgâne în sărbătoarea 
Crăciunului
Autor: Ioana Banyai, clasa a XII-a B

Pag. 29 
Originile Crăciunului
Autor: Filip Constantinescu, IB DP 
Year 1 (Grade 11)

Pag. 33
Coroana de Advent
Autori: Tudor Rabinovici și Tudor 
Gâdea, clasa a X-a B

Pag. 37
Destinația lunii - Finlanda
Autor: Andrada Bocan, clasa a VII-a A

Pag. 41
Recomandare de lectură pentru 
gimnaziu
Autor: Cristina Staicu

Pag. 45
Recomandare de lectură pentru liceu
Autor: Smaranda Nistor

Pag. 53
Mama ascultă - Recomandări 
muzicale
Autor: Smaranda Nistor

Pag. 54
Stefan Sagmeister și bucuria de a fi 
designer
Autori: Viviana Petrescu, Maximilian 
Duță, clasa a XII-a B

Pag. 59
Proiectele artistice ale lunilor 
noiembrie - decembrie
Contribuția elevior Liceului Teoretic 
"Genesis College"

CUPRINS
COLECTIVUL 
REDACȚIONAL

NOIEMBRIE, 
DECEMBRIE

Redactor-șef
Maximilian Duță

Autorii ediției
Viviana Petrescu, Maximilian Duță, Teodor Drăguș, Maia Chiriță, 
Matei Iliescu, Ioana Banyai, Tudor Rabinovici, Tudor Gâdea, 
Andrada Bocan, Maya Velici, Mara Văncică, Ecaterina Turbatu, 
Sofia Frâncu, Eric Tufan, Ilinca Iliescu, Matei Sabău, Dragoș Mihuț, 
Sofia Enache, Radu Pârcălabu, Iagăru Victor, Alexandra Vasile, 
Vlad Copoiu, Filip Necula, Sebastian Melnincenco, Sofia Petrova, 
Victor Pârlog, Mara Mocioi, Ana Mirea, Tudor Peșel, Eduard Andrei 
Mărășescu, Dragoș Alexandru Ștefănoiu, Bianca Nicolaescu, 
Alexandru Diaconu, Maia Stanciu, Maria Masoud, Andrei Theodor 
Pătru, Eva Bărbulescu, Gabriela Stan, Ana Lucanu, Nadia Maxim, 
Sofia Frâncu, Andrei Dumitrescu, Mara Văncică, Nadin Younis, 
Irina Buică, Ioana Mureșanu, Luca Preda, Eduard Spulber, Matei 
Navrea, Giurcă Mihai, Andrei Ionescu, Iancu Olteanu, Matei 
Pletea, Bogdan Garimovici, Carina Sănducu, Andrei Copoiu, Sofia 
Eneache, Maia Stanciu, Andrei Begu, Ștefania Lopată, David Iștoc, 
Costin Ionescu, Ruxanda Rusu, Tudor Gâdea, Emilia Sandu, Radu 
Stănescu, Alexandra Stancu, Bianca Panciu, Constantin Petrov

Editori
Horia Alexandru Lăcătușu, David Iștoc, Andrei Albu,  
Teodor Drăguș

Responsabili clase
Matei Iliescu - clasa a X-a A
Tudor Rabinovici - clasa a X-a B 
Filip Constantinescu - clasa a XI-a A 
Ilinca Gheorghe - clasa a XI-a B 
Amalia Urăști - Radu - clasa a XII-a A
Maximilian Duță - clasa a XII-a B

Creative Director
Prof. Corina Lungu

Coordonator editorial
Smaranda Nistor

Consultant editorial
Smaranda Nistor



4 3

Autor: Viviana Petrescu, clasa a XII-a B
Text editat de: Maximilian Duță, clasa a XII-a B

Un gând bun - o rază 
de lumină

Luna decembrie, luna luminii, a bucuriei, a 
speranței…
 Luna decembrie, învăluită în magia 
sărbătorilor, strălucește ca un far nestins 
peste frigul neîndurător al iernii, care pălește 
parcă, care nu afectează și nici nu îngheață 
inimile, care, cuprinse de bucurie, au puterea 
de a o împărți și altora, fiindcă mai frumos 
decât a primi este a dărui.
  
 Îi felicit pe cei care au simțit această bucurie, 
iar pe ceilalți, îi îndemn să o încerce. Sunt multe 
persoane care nu pot sărbători Crăciunul așa 
cum trebuie… bătrâni, orfani, refugiați, familii 
nevoiașe, care nu au parte de o masă festivă, 
de cadouri sub brad sau de cineva care să le aline durerea, 
singurătatea, frigul.

Sună a clișeu, pentru că trebuie să arătăm compasiune 
față de semenii noștri întotdeauna, însă nu există moment 
mai bun pentru a trage acest semnal de alarmă, decât 
această perioadă a anului.
Donați, dăruiți, împărțiți! Împărțiți nu numai lucruri, ci 
și gânduri, momente prețioase și iubire celor din jurul 
vostru! Treceți peste egoism, peste resentimente, 
peste amintiri neplăcute. Ele fac parte din 
trecut, iar prezentul trebuie să fie cel 
trăit în pace și armonie. Cât contează 
pentru părinți sau bunici iubirea copiilor 
sau a nepoților, cât contează pentru cei 
plecați în străinătate, întoarcerea acasă, fie ea și 
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numai pentru câteva zile de sărbătoare, 
gândiți-vă la ei, bucurați-vă alături de ei, 
nu numai în lumea virtuală a jocurilor sau 
a internetului!

Am învățat în noiembrie cât de importantă este 
toleranța. Am învățat că discriminarea, de orice fel, 
trebuie combătută, am învățat să ne acceptăm, să fim 
răbdători și să nu rănim. Acum vă propun să iubim, să 
trecem de la „a accepta” la „a empatiza”, și de la a nu face 
rău, la a face bine. Aceasta este schimbarea de atitudine 
pe care le-o cer tuturor și, odată conștientizată, ea trebuie 
păstrată permanent, fiindcă degeaba încerci o lună, când 
anul are douăsprezece.
 
Și tocmai această schimbare despre care v-am spus este 
cea care ne ține până la urmă fericiți. Greutăți sunt la tot 
pasul, putem să ne împiedicăm de fiecare în parte și să 
rămânem blocați în stări de furie, tristețe sau deznădejde. 
Dincolo de orice, contează foarte mult unghiul din care 
abordăm o problemă. Dacă suntem prea ocupați să ne 
plângem, s-ar putea să nu ne mai rămână timp pentru 
a o rezolva; așa și cu atitudinea, dacă îi vedem pe toți 
imperfecți, dacă nu reușim să ne depășim propriile orgolii, 
dacă preferăm să ne izolăm, să ne complăcem în a fi 
indiferenți sau chiar disprețuitori, ne facem singuri 
rău, acolo unde acesta poate nici nu există, fiind doar 
în capul nostru. Pe când, dacă reușim să lăsăm de 
la noi și să ne bucurăm de bucuria altora și unii 

de alții, de simpla prezență 
a celor apropiați, vom 
putea depăși adevăratele 
încercări ale vieții, având 
mereu în suflet speranță, care 
în primul rând pe noi ne face 
fericiți și încrezători.
 
Să privim către noul an cu aceeași speranță, 
având mereu în minte că, mai ales în această 
perioadă, un gând bun este o adevărată rază 
de lumină!
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Autor: Maximilian Duță, clasa a XII-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XII-a A

1 decembrie - 
Ziua tuturor românilor

Cu toții ne bucurăm de o zi liberă, 
cu toții cunoaștem, calendaristic, 
data de 1 decembrie, dar puțini 
cunoaștem principiile, valorile și 
idealul național sărbătorit anual 
la această dată de o deosebită 
importanță pentru toți cei care își 
zic români.

Acum mai bine de 100 de ani, în 1918, în 
urma unui lung și sângeros Prim Război 
Mondial, Adunare Națională de la Alba 
Iulia hotăra unirea Moldovei și Țării 
Românești cu Transilvania, Basarabia și 
Bucovina de Nord, realizându-se astfel 
visul românilor de peste veacuri: o unire a 
tuturor românilor. 

Cum a fost posibilă o asemenea unire 
și care a fost contextul politico-militar 
european care a favorizat acest lucru? 
Pentru a putea înțelege chestiunea, trebuie 
să ne întoarcem în anul 1914. Cum era 
surprinsă țara înaintea celui mai mare 
război de până atunci?

Cu un tratat defensiv încheiat cu Tripla 
Alianță în 1883 și cu un rege de origine 
germană pe tron, în persoana lui Carol I, 
România rămâne totuși neutră, în urma 

Consiliului de Coroană de la Sinaia din 
21 iulie, prin genialitatea lui I.C. Brătianu, 
care a speculat fiecare cuvânt al tratatului 
din 1883, unde se prevedea o întrajutorare 
a țărilor semnatare în cazul în care 
una dintre ele era atacată. Cum Austro-
Ungaria este cea care declară război 
Serbiei, producându-se efectul de domino 
care a declanșat conflagrația, Brătianu 
reușește să negocieze neutralitatea 
României, cu pregătirea armatei pentru 
momentul oportun în care un război de 
întregire națională ar avea șanse maxime 
de succes.

România intră în război în 1916, însă o face 
dezastruos. Înfrângerea umilitoare de la 
Turtucaia are ca efect ocupația bulgaro-
germană, asupra întregului teritoriu din 
sud, și mutarea conducerii statului la Iași. 
Astfel, Moldova rămânea singura redută 
în fața Puterilor Centrale, redută apărată, 
ce-i drept, cu brio.

Vara lui 1917, aduce victoriile române de 
răsunet de la Mărăști, Mărășești și Oituz, 
puncte strategice cheie, însă ieșirea Rusiei 
din război, în același an, lasă România 
izolată și înconjurată de dușmani, 
forțându-o să semneze, în mai 1918, o 
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pace separată, pentru a ieși 
din război, urmând să reintre 
la 28 octombrie, când lucrurile 
erau aproape sigure în ceea ce privea 
victoria Antantei, iar la 1 decembrie se 
realizează Unirea.

Totuși, lucrurile nu erau încă terminate, 
iar Unirea trebuia recunoscută la nivel 
internațional, pentru a avea valoare. Acest 
lucru se întâmplă la Paris, unde delegația 
română, condusă de Alexandru Vaida-
Voevod se descurcă excepțional, astfel, prin 
tratatele de la Saint Germain(cu Austria), 
Trianon(cu Ungaria) și Neuilly(cu Bulgaria), 
și profitând de revoluția din Rusia, în urma 
căreia Lenin a lăsat popoarelor dreptul 

la autodeterminare, România se unește 
cu Basarabia, Bucovina, Transilvania, și 

păstrează 
C a d r i l a t e r u l , 

luat de la bulgari, în urma celui de-al 
doilea război balcanic, prin Pacea de la 
București(1913), devenind astfel cea despre 
care  auzim vorbindu-se ca: România Mare. 

Cu un teritoriu de aprox 295.049 km 
pătrați(față de 130.177, câți avea înainte de 
Unire), și cu o populație mai mult decât dublă 
față de începutul anului 1918(aprox. 15,5 
milioane, față de aproximativ 7,1 milioane), 
România, din perioada interbelică, și-a 
atins apogeul din punct de vedere teritorial.

Manifestările militare și culturale 
dedicate acestei sărbători naționale, sunt 
recunoștința unui popor unit în credință 
ortodoxă și limbă. Iată deci principiile 
pentru care trebuie să luptăm, și pe care 
trebuie să le menținem aprinse permanent, 
în inimile noastre. Aceasta este tradiția 

noastră, acesta este fundamentul existenței 
noastre! Dacă ne înstrăinăm de acestea 
două, de trecutul nostru care stă clădit pe 
sânge de martiri și de eroi, ne înstrăinăm 
de noi înșine, de existența și de națiunea 
noastră. Cine se înstrăinează de acestea, 
necinstindu-le, sau renegându-le, plutește 
în derivă în întunericul istoriei.
Români, este de datoria fiecăruia dintre noi 

să păstrăm aceste valori, să comemorăm 
această zi de 1 decembrie, să ne cunoaștem 
trecutul, originile, și pe acest fundament, să 
continuăm a înălța și dezvolta țara!

Nu uitați cine sunteți, și nu vă lăsați 
manipulați și îndepărtați de valorile și de 
moștenirea pe care o aveți în spate, și pe 
care sunteți datori să o apărați.
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Dragi colegi, profesori și 
părinți, aceasta este data de 
1 decembrie - întruchiparea 
unui ideal, comemorarea 
celor care s-au jertfit 
pentru acesta, și păstrarea 
vie a memoriei lor veșnice.

La mulți ani, România, 
la mulți ani, români!
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Interviu realizat de Teodor Drăguș, clasa a X-a B

„Cred că toate ecuațiile sunt 
interesante și importante" – interviu 
cu Ioana Mândruț, profesoară de 
matematică la Genesis College

TD: Ce anume v-a convins să deveniți 
profesoară de mate? 

IM: Cred că un rol important în decizia mea de a deveni 
profesoară de matematică a fost profesoara mea de 
matematică din gimnaziu. Ea a fost un model pentru mine 
și mi-am dorit mereu să pot ajuta copiii așa cum o făcea ea.

TD: Care era materia dumneavoastră preferată 
în copilărie? 

IM: Matematica, desigur! Îmi plăcea să lucrez la matematică. 
Matematica reprezenta pentru mine o materie în care 
vedeam partea practică a ei. Necesita exercițiu intensiv 
însă mi-a plăcut mereu să lucrez și nu mi s-a părut dificil. 
Îmi plăcea să lucrez, îmi plăcea să văd partea practică a 
matematicii și s-o aplic în viața de zi cu zi.

TD: Care este cartea dumneavoastră 
preferată? 

IM: Cartea mea preferată se numește Cele 999 
de la Auschwitz de Heather Dune Macadam. 
Este o carte cu temă istorică, Holocaustul. Am 
fost mereu fascinată de poveștile care aveau legătură cu 
această temă. În carte sunt prezentate poveștile paralele 
ale primelor 1000 femei din Slovacia trimise în lagărul de 
concentrare de la Auschwitz. 
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TD: Care a fost cel mai emoționant 
moment din cariera dumneavoastră de 
profesor? 

IM: Cred că cel mai emoționant moment a fost 
atunci când am încheiat primul ciclu gimnazial, 
când am dus la bun sfârșit prima generație de elevi 
de la Genesis, în anul 2020, când au susținut și 
Evaluarea Națională. A fost emoționant pentru că 
am depus efort împreună în toată perioada aceea 
pentru a obține rezultate cât mai bune la Evaluarea 
Națională cu scopul de ajunge la liceele dorite.

TD: De ce ați ales să predați la Școala 
Genesis? 

IM: Pot să spun că a fost o oportunitate în primă 
fază, după care am început să cunosc mai bine 
colegii și mediul, și să înțeleg felul în care se face 
școală la Genesis. Mi-a mai și plăcut foarte mult, din 
nou, partea practică, mi-a plăcut că în cadrul orelor 
puteam să le vorbesc copiilor și despre lucrurile 
care au legătură cu viața cotidiană, și că tot ceea 
ce învățăm în cadrul clasei se poate extinde și în 
exteriorul ei. Bineînțeles, mi-a plăcut și programul 
internațional IB, care oferă foarte multă deschidere 
către lume și spre comunitatea IB. 

TD: Care este ecuația dumneavoastră 
preferată? 

IM: Ecuația mea preferată? (Râde.) Cred că toate 
ecuațiile sunt interesante și importante. Nu pot 
sa spun ca am o ecuație preferată. Orice ecuație 
te provoacă să găsești soluțiile corecte folosind 
instrumente sau tehnici studiate. 
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Maurits Cornelis Escher
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Autori: Viviana Petrescu, Maximilian Duță, 
clasa a XII-a B

 Născut la 17 iunie 1898, in provincia Frizia din Țările 
de Jos, Maurits Cornelis Escher, cunoscut și ca M.C. Escher, 
a fost un artist plastic, gravor și grafician, a cărui creație se 
încadrează în curentul modernist.
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Studiază arta și arhitectura la Universitatea Delf și la Haarlem 
School of Architecture and Decorative Arts și se definește 
prin iluziile optice senzaționale ce-i caracterizează opera. 
În ciuda popularității sale, a fost neglijat în lumea artei 
chiar și în țara sa natală, până la vârsta de 70 ani, când a 
avut loc prima sa expoziție retrospectivă. Acest moment 
declanșează aprecierea sa la scară largă, având, în secolul 
al XXI-lea, expoziții în întreaga lume.

Se distinge de alți artiști prin folosirea obiectelor și a 
operațiilor matematice, realizând astfel o serie de obiecte 
imposibile și numeroase lucrări care explorează intens 
infinitul, reflexia, simetria, poliedrele trunchiate și stelate, 
geometria hiperbolică și teselații. Deși credea că nu are 
abilități matematice, interacționează cu matematicieni 
precum: George Polya, Roger Penrose și Harold Coxeter, 
conducând, de asemenea, proprii cercetări în teselație1.

Cele mai cunoscute opere ale lui sunt: “Hand with 
Reflecting Sphere” (1935); ”Relativity” (1953); “Waterfall” 
(1961). 

“Hand with Reflecting Sphere”, cunoscută și sub numele 
de “Self-Portrait în Spherical Mirror” este o litografie2. 
Piesa înfățișează o mână care ține o sferă reflectorizantă, 
în care se vede cea mai mare parte a încăperii. Sfera îl 
reflectă în mod misterios și pe Escher, imortalizat privind 
sfera, ceea ce diferă de majoritatea autoportretelor de 
acest fel, în care o redă prin desen.

1 Acoperirea unei suprafețe, adesea un plan, folosind una sau mai multe forme geometrice, fără suprapuneri și fără goluri. 
2 Metoda de reproducere și de multiplicare pe hârtie a textelor, desenelor și figurilor, prin utilizarea de negative imprimate 
sau desenate pe o piatră specială, calcaroasă.

“Relativity” este de asemenea o litografie. Ea înfățișează 
o lume în care legile normale ale gravității nu se pot 
aplica. Există 16 caractere, răspândite între fiecare sursă 
gravitațională, șase într-una, cinci, în celelalte două, 
confuzia venind din reprezentarea, în același spațiu, a 
celor trei surse gravitaționale, la care se adaugă efectul 
suprarealist al ușilor care converg sub arcade.

“Waterfall”, pe de altă parte, prezintă o mașină cu mișcare 
perpetuă în care apa de la baza unei cascade pare să curgă 
la vale, de-a lungul jgheabului de apă, înainte de a ajunge 
în vârful cascadei.
Așadar, Maurits Cornelis Escher se particularizează 
prin preferința sa pentru iluzie, înțelesuri ascunse și 
ambiguitate, fiind unul dintre cei mai cunoscuți artiști 
care au abordat aceste stiluri.
 
Considerăm opera sa foarte interesantă și prin acest text 
ne dorim ca fiecare dintre voi să descopere, măcar o parte, 
din ceea ce reprezintă Escher.
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Autoarea interviului: Maia Chiriță, IB Diploma 
Programme Year 1 (Grade 11)

„Nu sunt mare fan al anumitor 
«excentricități» ale sistemelor de 
învățământ străine" – Interviu cu Filip 
Constantinescu, IB Diploma Programme 
Year 1 (Grade 11)

MC: Cum a fost schimbarea de la școala 
gimnazială la liceu?

FC: Pandemia a venit fix când am început liceul, deci se 
poate spune că am avut un start anormal. Pentru mine 
liceul a început mai mult în clasa a X-a. Aș spune că 
schimbările asociate trecerii de la gimnaziu la liceu au 
mai mult de-a face cu schimbările care au avut loc în mine, 
în personalitatea mea, decât cu schimbările sistemului. 
Sistemul în sine este destul de similar; singurele diferențe 
sunt probabil accentul mai mare pe studiul individual și 
dificultatea programei, dar n-aș putea spune că este peste 
nivelul unui licean. E nevoie doar de mai multă atenție la 
detalii – acum este mai ușor să iei o notă proastă la un test. 

MC: În cel fel crezi că îți vor fi de folos cunoștințele 
pe care le acumulezi pe parcursul anilor de 
liceu în viitor?

FC: Până acum, materia de liceu mi s-a părut mult 
mai interesant decât cea de gimnaziu. Poate 
mă înșel, dar materia pare mai „aplicabilă“. 
Totuși, sunt de părere că valoarea adevărată a 
cunoștințelor pe care le dobândesc acum este 
în faptul că învăț să învăț. Există mai multe concepte și idei 
care au nevoie de mai mult timp de gândire și de mai mult 
research, mai multă documentare, pentru a fi înțelese, iar 
eu zic că ăsta e lucrul cel mai important care trebuie învățat 
în școală: abilitatea de a te uita tu singur în diferite locuri, 

revista elevilor genesis  college



20 21

revista elevilor genesis  college

până când găsești o soluție pentru problema 
cu care ai de-a face. Toate sarcinile pe 
care le avem de făcut se rezumă la acest 
lucru sau la folosirea gândirii critice, cu 
ajutorul cunoștințelor deja acumulate.  

MC: S-a schimbat ceva în felul 
în care îți organizezi timpul în 
așa fel incât să-ți îndeplinești 
sarcinile de elev?

FC: Cu siguranță, dar această schimbare 
a avut loc mai mult în clasa a XI-a, 
datorită volumului ridicat de materiale 
de studiu. Asta are de-a face un pic și cu 
faptul că sunt pe programa de International 
Baccalaureate Diploma Programme, care 
n-aș putea spune că e mai grea decât cea 
românească, dar cărțile sunt mai lungi și 
toate materiile au nevoie de concentrarea ta, 
fiindcă se dau examene din toate cele șase 
materii pe care le studiezi. Totuși, sunt de 
părere că schimbarea a venit de la sine – am 
început să-mi rezerv mai mult din timpul liber 
învățăturii și încerc să am mai multă grijă cu 
sarcinile mele. Înainte nu prea mi le făceam. 
Acum se întâmplă mai rar să-mi alunece 
printre degete vreo temă. După părerea mea, 
ce o să mă ajute mai mult este faptul că m-am 
apucat de citit și de notat pe cont propriu la 
materii care mi se par importante (în principal 
biologia și chimia). 

MC: Ce diferențe ai observat între 
sistemul național și cel internațional 
de învățământ? 

FC: Am atins un pic acest subiect în răspunsul 
precedent, dar există mai multe diferențe 
care trebuie menționate. Nu sunt mare fan 
al anumitor „excentricități“ ale sistemelor de 

învățământ 
străine, dar pot 
să spun că programa internațională este 
mai interesantă și mai flexibilă decât cea 
națională. Pe lângă asta, materialele de studiu 
sunt mai bine puse la punct, pe partea de 
înțelegere și memorare a materiei studiate. 
Manualele românești au boala asta de a 
menționa anumite concepte fără a le explica 
pe îndelete. Pe de o parte, asta înseamnă 
că trebuie să te uiți singur, ceea ce ai putea 
spune că este folositor. Pe de altă parte, însă, 
încetinește procesul de învățare, mai ales 
pentru cei care nu se descurcă foarte bine și 
nu sunt îndrumați cum se cuvine. Diferența 
cea mai mare este în abordarea materiei. 

Materia românească este concentrată. Poate 
ai puține exerciții de făcut, dar acele exerciții 
nu sunt tocmai simple. În IB, o să ai probabil 
o fișă întreagă cu exerciții ușoare. La fel cum 
am zis înainte, nu este mai greu, dar este 

mai mult de lucru. Și pe lângă materia reală 
(chestiile care trebuie studiate), mai există 
și elemente specifice DP-ului: Theeory Of 
Knowledge TOK (ca un fel de dezbatere/
logică), CAS Community Action Service 
(concentrat pe activități extracuriculare) 
și Extended Essay EE, un eseu extins care 
este menit să te obișnuiască cu procesul de 
a realiza un studiu. Aceste elemente adaugă 
destul de multă muncă în plus programului 
deja destul de încărcat. DP-ul este un slow 
burn, o „ardere lentă“, menită să te țină mereu 
în priză. 

MC: Cum ai abordat dificultățile cu 
care se confruntă liceeni?

FC: Aș spune că dificultățile cele mai mari sunt 
limitarea distragerilor și găsirea unei metode 
de lucru bune. Cel mai important lucru pe 
care trebuie să-l faci este să-ți dai seama ce 
mai exact te face să înveți cel mai bine. Cât 

de des trebuie să repeți materia, ca să o reții? 
Din ce materiale lucrezi? Cum identifici idei 
importante și detalii relevante în programă? 
Pe ce materii trebuie să te concentrezi cel mai 
mult? Cât ar trebui să lucrezi în fiecare zi? Cum 
îți verifici cunoștințele cel mai bine? Acestea 
sunt întrebări care au nevoie de un răspuns 
cât mai bun, altfel o să ajungi să-ți dai seama 
că n-ai reținut multe din materia parcursă și 
va trebui să recuperezi mai târziu. 

MC: Cum ai descrie într-o frază 
experiența ta de până acum în calitate 
de elev care urmează curriculumul 
internațional?

FC: Este mai interesantă și apreciez foarte 
mult calitatea resurselor pe care le avem 
la dispoziție, dar pot spune că numărul de 
materii ale programului îmi limitează un pic 
abilitatea de a studia foarte bine subiectele 
care chiar le consider importante.
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Interviu 
cu un elev

Întrebare: Ai început deja pregătirile pentru 
sărbători? Ai ales podoabe de aranjat prin 
casă, sau te ocupi de acestea mai târziu?
Răspuns: Din păcate nu am început 
pregătirile pentru sărbători încă, însă sunt 
sigură că o să împodobim casa cât mai 
curând. 
Întrebare: Aveți o tradiție în familie, mai 
specială, faceți ceva cu ocazia sărbătorilor 
ce tu consideri unic? Sau sărbătoriți ca 
toată lumea?
Răspuns: Nu cred că avem o tradiție mai 
importantă sau unică, însă avem o zi de 
naștere pe care o sărbătorim, ziua bunicului 
meu; astfel, de sărbătorile de iarnă, familia 
mea petrece mai intens.
Întrebare: De Crăciunul acesta cu cine o 
să te bucuri? Vei avea musafiri, vei sta cu 
familia? Vei ieși prin oraș la o plimbare sau 
cârciumă? (Deși nu cred că vor fi deschise 
de sărbători.)
Răspuns: Crăciunul o să-l petrec cu familia 
și poate cu prietenii de familie foarte 
apropiați. Considerăm că sărbătorile de 
acest fel trebuie petrecute lângă cei dragi  
și de aceea aleg să petrec Crăciunul alături 
de ei.
Întrebare: De gătit la voi în familie cine 
se ocupă, și ce gătește mai exact? De la 
cărnuri până la salată de boeuf și turtă 

dulce, există multe variante. Voi ce puneți 
pe masa anul acesta?
Răspuns: Gătitul se realizează de către 
mama și cu mine, dar și de către bunicul. 
Salata de boeuf nu lipsește niciodată, 
mama făcând cât mai multă, căci eu și 
tatăl meu o mâncăm mereu pe toată.
Întrebare: Imaginează-ți că de Crăciun, 
ca în orice altă zi, toate mall-urile și 
cârciumile sunt larg deschise. Poți să te 
întâlnești cu cine vrei, unde vrei și să faci 
ce vrei. Cum ar arăta Craciunul tău de vis? 
Ce ți-ar plăcea cel mai mult să faci, și cu 
cine?
Răspuns: Sincer vorbind, chiar dacă totul 
ar fi deschis, tot mi-aș face Crăciunul 
acasă, poate maxim aș ieși la o cafenea 
care îmi place mult, dar restul zilei mi-aș 
petrece-o acasă. Și dacă aș putea alege și 
cu cine, cred că aș chema câțiva prieteni 
mai apropiați să sărbatorim împreună, 
însă din păcate majoritatea sunt plecați 
sau au alte planuri.
Întrebare: Ai un mesaj de transmis 
cititorilor cu ocazia Sărbătorilor de iarnă?
Răspuns: Bucurați-vă de sărbători și de 
vacanță cât de mult se poate acum, căci nu 
știm ce ne rezervă viitorul. 

Crăciun fericit! :)
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Articol de Ioana Banyai, clasa a XII-a B

Ecouri păgâne în 
sărbătoarea Crăciunului

Încă din cele mai vechi timpuri, perioada 
solstițiului de iarnă a fost considerată una 
dintre cele mai importante momente ale 
anului.

Popoarele păgâne, precum romanii sau vikingii, 
considerau solstițiul de iarnă un eveniment important
atât din punct de vedere spiritual, cât și social. Sărbătoarea 
solstițiului de iarnă avea ca scop sa mulțumească zeilor 
pentru recolta din anul respectiv și să celebreze ciclurile 
naturale ale Universului: Nașterea, Moartea și Renașterea.
Ulterior, creștinismul a reinterpretat tradițiile păgâne, 
ajungându-se ca sărbătoare din perioada solstițiului de 
iarnă sa se transforme în Crăciunul pe care îl cunoaștem 
în prezent. Astfel, antropologii explică de ce majoritatea 
obiceiurilor care aparțin Crăciunului coincid cu cele ale 
vikingilor, din cadrul sărbătorii Jól, si cele ale
romanilor, ce sărbătoreau Saturnaliile.

Coniferele și Renașterea
Lumea modernă asociază imaginea bradului 
împodobit cu Crăciunul, dar acest simbol 
veșnic verde ascunde o tradiție mai veche 
decât ne-am putea imagina.
Brazii și alte conifere sunt un simbol al prosperității și al 
renașterii. Cu ocazia Jól-ului, vechile popoare germanice 
aduceau în case conifere, cu scopul de a îl onora pe 
zeul solar Balder, sperând sa atragă belșug în casă și 
bunăvoința zeului asupra familiilor credincioșilor. În 
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cazul romanilor, de Saturnalii, templele erau decorate cu
conifere, bineînțeles tot pentru venerarea renașterii 
zeului Saturn, care era asociat recoltelor și fertilității.

„O masă bună te face să uiți de rău“
Cel mai așteptat moment al Crăciunului este masa în 
familie, unde ne revedem rudele și comemorăm diferite 
evenimente plăcute petrecute de-a lungul anului. Pentru 
vikingi, aceasta masă era cea mai așteptată în cadrul Jól-
ului, deoarece dădea ocazia tuturor să uite de problemele 
cotidiene și să celebreze aspectele pozitive ale vieții. 

Romanii dădeau dovada de același entuziasm, planificând 
un întreg ritual în centrul Romei, la care toți locuitorii 
Romei și ai provinciilor apropiate luau parte. În timpul 
Saturnaliilor, romanii nu aveau voie sa lucreze și se 
făcea abstracție de ierarhia socială în cadrul activităților 
festive și al ospețelor. In cazul ambelor culturi, festinul 
era stropit din belșug cu alcoolul făcut din recolta anuala 
și se consumau animalele sacrificate pentru zeități.

In concluzie, perioada sărbătorilor de iarnă are o 
semnificație puternic spirituală și socială, indiferent 
de civilizația sau era de care aparținem, reușind 
sa ne prezinte valorile comune dintre culturi 
antitetice.
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Originile 
Crăciunului

Vin sărbătorile!
Decembrie este o lună specială, mai ales 
pentru români – pe 1 decembrie are loc 
ziua națională –, dar toată lumea creștină 
sărbătorește Crăciunul în luna decembrie a 
fiecărui an. Ceea ce nu înseamnă că a fost 
mereu o sărbătoare creștină.

Sărbătorile de Crăciun își au originile în diferite sărbători 
de iarnă ale civilizațiilor din trecut. Data de 25 decembrie 
are o semnificație specială pentru creștini, dar mijlocul 
lunii decembrie nu a fost sărbătorit pe parcursul istoriei 
doar de către creștini. Pentru multe popoare, această 
perioadă era una de sărbătoare fiindcă semnifica tranziția 
de la zilele cele mai mohorâte și obositoare – ploile 
toamnei, după canicula din a doua jumătate a verii, 
erau sâcâitoare pentru mulți oameni –, la zilele 
cele mai senine și revigorante, căci temperaturile 
perfecte ale primăverii și căldura prietenoasă 
de la începutul verii stimulau munca. De 
asemenea, fix prin prima lună a iernii erau 
omorâte majoritatea animalelor din ferme, 
pentru a scăpa de nevoia de a le hrăni, deci 
mulți oameni se pomeneau cu cantități foarte mari de 
carne, perfecte pentru o sărbătoare în întregul sat. 
Odată ce creștinismul a început să domine continentul 
european din punct de vedere religios, sărbătorile păgâne 
ale iernii au fost adoptate de creștini și au devenit 
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Crăciunul. Contrar conștiinței comune, 
nu se știe când mai exact s-a născut Iisus. 
Data de 25 decembrie a fost aleasă pentru 
a facilita asimilarea sărbătorilor de iarnă 
deja existente. 
 Dar în ce constau aceste „obiceiuri 
păgâne“? Se aseamănă cu Crăciunul 
modern? Ei bine… nu foarte mult. Desigur, 
spiritul de comunitate și fericirea generală 
existau și pe atunci. Dar dacă noi vedem 
Crăciunul ca pe o sărbătoare perfectă 
pentru a te revedea cu cei dragi și a sta 
liniștit la căldura din interior, în vremurile 
de demult era o adevărată harababură. Cea 
mai bună descriere a evenimentelor ce 
aveau loc ar fi „petrecere nonstop“. Băutura 
era consumată în cantități colosale, iar 
majoritatea festivităților erau energice și 
dezorganizate. 
 Crăciunul a devenit ce este acum 
abia prin secolele XIX și XX. Primele 
generații puritane din Statele Unite 
nu sărbătoreau deloc Crăciunul din 
Europa, fiindcă li se părea prea violent și 
dezordonat. Odată ce au început să vină 
imigranți europeni în SUA, tradițiile lor 
de Crăciun au fost adaptate și introduse în 
cultura americană – Crăciunul a devenit 
o sărbătoare al cărei centru este familia 
și comunitatea, și nici nu putem să uităm 
de tradiția cadourilor de Crăciun, care 
a devenit foarte populară datorită nou-
venitei abundențe de bunuri fabricate în 
masă. Obiceiurile Crăciunului american 
au înlocuit chefurile masive din Europa 
de Vest, pe când în Est, Crăciunul a fost 
în continuare sărbătorit, doar că mai în 
tăcere, din cauza urii comuniste față de 

religie. După căderea comunismului, 
această diferență a dispărut, iar acum 
Crăciunul este sărbătorit aproape peste tot 
în Europa și America de Nord. 
 Nu cred că aș putea să închei 
povestea Crăciunului fără să menționez 
originile bătrânului bărbos din 
Korvatunturi: Moș Crăciun. Numele lui real 
este de fapt Sfântul Nicolae – mai bine știut 
ca Sinter Nikolaas, numele lui în olandeză. 
Și nu, nu vine din Korvatunturi, s-a născut 
mai degrabă în Turcia. Sfântul Nicolae 
este cunoscut pentru generozitatea lui și 
ajutorul pe care l-a oferit copiilor care l-au 
cunoscut. 
 Atunci când imigranții olandezi 
au ajuns în New York prin secolul al 
XIX-lea, felul în care ei sărbătoreau ziua 
morții lui Sinter Nikolaas (6 decembrie) 
a atras atenția jurnaliștilor și istoricilor 
americani. Ei au adaptat calitatea Sfântului 
Nicolae de „proteguitor al copiilor“ și 
l-au transformat în Santa Claus, un moș 
care le aduce cadouri copiilor în ziua de 
Crăciun. Oricum oamenii îl sărbătoareau 
doar cu vreo trei săptămâni înainte de 
Crăciun, deci nu era o diferență chiar așa 
de mare. Noul personaj a avut 
un succes spectaculos, 
mai ales după ce 
companiile de 

pretutindeni au început să-l folosească ca 
mascota reducerilor de Crăciun. Din punct 
de vedere al business-ului, este genial: o 
legendă ce îi forțează pe părinți să cumpere 
cadouri pentru copiii lor, și reduceri care să 
îi convingă că merită efortul în plus pentru 
a nu spulbera „magia Crăciunului“. 
 
Nu-i așa că e interesant? Sărbătoarea cea 
mai cunoscută de pe globul acesta a suferit 
o transformare drastică, dar în opinia mea, 
a fost una frumoasă. Este greu de imaginat 
o lume în care nu există această sărbătoare 
și sunt bucuros că în fiecare an, timp de 
o singură zi, mai mult de un miliard de 
oameni se pot bucura de liniște, pace și 
timp petrecut în familie. 
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Coroana de 
Advent

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași 
rapizi iar noi ne bucurăm deja de tradițiile 
și de obiceiurile lor.

Deseori însă sărbătorile trec prea repede, astfel că emoțiile 
devin mult mai intens trăite în Vorweihnachtszeit. 
Toți încercăm să ne bucurăm de momente frumoase, 
în această perioadă de dinaintea sărbătorilor. Ne 
pregătim sufletește pentru întâlnirile cu cei 
dragi, și nu în ultimul rând, încercăm să fim 
mai buni, mai înțelegători, mai iertători, mai 
recunoscători vieții pentru bucuriile de zi 
cu zi. Numărându-ne printre căutătorii 
de momente frumoase, într-o zi am 
descoperit coroana de Advent. Deși nu 
este un obicei românesc, și nici ortodox, suntem 
deschiși să acceptăm un moment frumos, nou, de care 
să ne bucurăm. 

La început m-am întrebat ce reprezintă această 
coroană, când, unde, și ce sărbătorim cu ea. 
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Astfel am pornit pe firul poveștii coroanei 
de Advent și am aflat că acest obicei a 
început în cartierul Horn din Hamburg și 
a fost inventat de teologul german Johann 
Hinrich Wichern. 

Istoria Germaniei ne 
prezintă la începutul 
secolului al XIX-lea, un 
Hamburg impregnat de 
sărăcie, mizerie, lipsa 
posibilităților materiale, 
motiv pentru care în 
oraș se găseau foarte 
mulți copii orfani sau 
abandonați de către 
părinții lor, constrânși 
să muncească din greu 

pentru a-și câștiga existența, desi mulți 
dintre ei erau subdezvoltați sau bolnavi. 

Teologul Johann Hinrich Wichern 
a hotărât să-i ajute pe acești copii ai 
numănui, oferindu-le posibilitatea de a 
învăța și de a avea un cămin stabil. S-a 
gândit să întemeieze un „Rettungsdorf“ 
(un sat al salvării) A vorbit despre acest 
proiect cu senatorul Karl Sieveking, de 
la care a avut toată susținerea. Senatorul 
i-a pus la dispoziție o suprafață cu o casă 
sărăcăcioasă, în satul Horn. Cu ajutorul 
finanțărilor și al donațiilor obținute, 
Wichern a restructurat casa și a început 
să adune copiii de pe stradă. De atunci, 
din anul 1833, casa s-a numit „Rauhes 
Haus“ . În noiembrie, profesorul Wichern 
s-a mutat în „Rauhes Haus“ împreună cu 
3 copii și cu câțiva membri de familie. La 

sfârșitul anului în casă locuiau deja 12 
copii ai străzii.

Principiile lui Wichern au fost influențate 
de cele ale pedagogului elvețian Johann 
Heinrich Pestalozzi, reformator al 
educației, care a dezvoltat și reînnoit 
metodele învățământului primar. 
Pestalozzi a promovat idea de a îmbunătăți 
situația maselor populare prin educație și 
instruire, atât în mediul școlar, cât și în 
cel familial. Din acest motiv a susținut 
îmbinarea instruirii cu munca productivă, 
considerând că tinerii nu trebuie să se 
dezvolte pasiv, doar prin teorie, cunoștințe, 
ci și active, prin deprinderi practice.
Johann Hinrich Wichern și-a continuat 
și la „Rauhes Haus“ , munca începută ca 
profesor într-o „Sonntagsschule“ (școală 
de duminică, pentru copiii care nu puteau 
frecventa cursurile în timpul săptămânii 
deoarece erau nevoiți să muncească) în 
St. Georg, o suburbie a orașului Hamburg. 
El îi învăța pe copii să scrie, să socotească, 
dar să și presteze anumite munci 
meșteșugărești. Spre deosebire de școala 
din St. Georg, aici copiii aveau și șansa de 
a trăi ca într-o familie, având locul lor de 
joacă și de explorare. 

Perioadele de dinaintea Crăciunului erau cele 
mai frumoase, deoarece îi implica pe acești 
copii ai nimănui în diverse activități educative. 
Până la sosirea Crăciunului, în fiecare seară 
de decembrie, citeau câte o poveste, învățau 
poezii, cântau colinde. Cu toate acestea, cei mai 
mici dintre copii, care nu aveau încă noțiunea 
timpului, îl întrebau mereu câte zile mai sunt 
până la Crăciun. Profesorul se gândea deseori 
ce metodă să găsească pentru a-i face pe copii 
să înțeleagă când vine Crăciunul.
În anul 1839, Wichern găsește într-o magazie 
o roată veche, de la o trăsură. Gândindu-se ce 
să facă cu ea, i-a venit idea de a o folosi pentru 
a le face o bucurie copiilor. Astfel a dus roata 
în casă, a atârnat-o de plafonul camerei de zi 
și a lipit pe ea 24 de lumânări: 4 lumânări mari 
și albe reprezentau duminicile iar 20 mai mici 

și roșii, celelalte zile ale săptămânii. În fiecare 
seară, când se adunau copiii, el aprindea 
câte o lumânare iar cei mici înțelegeau prin 
această metodă, câte zile mai rămân până la 
Crăciun. În anul următor, profesorul și copiii au 
înfrumusețat roata, îmbrăcând-o în crenguțe 
de brad și cu decorațiuni de Crăciun. Așa a 
apărut coroana de Advent, considerată unul 
din vestitorii sosirii Crăciunului, al nașterii 
lui Hristos. Ea ne îndeamnă la pace, credință, 
iubire și nu în ultimul rând la speranță, după 
numele date celor 4 lumânări de duminică.

În micuțul oraș austriac Mariazell se află cea 
mai mare coroană de Advent din lume. Cu un 
diametru de 12 metri și cu o greutate de 6 tone, 
această coroană îi impresionează la prima 
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Destinația lunii - 
Finlanda

Decembrie este luna Crăciunului, a cadourilor 
și a zăpezii. De aceea Finlanda este locul 
perfect pentru o vacanță în această lună 
magică.

Top 5 lucruri de vizitat
în Finlanda:
Catedrala Helsinki 
Catedrală religioasă emblematică din 
secolul al XIX-lea
 

Biserica Temppeliaukion 
Biserica din anii 1960 excavată în stâncă

Suomenlinna 
Trasee de mers pe jos și Muzeul Suomenlinna
 

Satul lui Moș Crăciun 
Atracție pe tot parcursul anului pe  
tema Crăciunului 
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Linnanmaki 
Parc de distracții înființat în 1950

Satul lui Moș Crăciun
Este un parc de distracții din Rovaniemi, regiunea Laponia 
din Finlanda. A fost deschis în 1985. Prima casă originală 
a lui Moș Crăciun a fost Korvatunturi. În 1985, Rovaniemi 
a fost declarat oraș natal oficial al lui Moș Crăciun.

Atracții (pe scurt):
Cercul Arctic
Casa Moșului cu Snowmobile

Fun facts despre Finlanda:
Finlanda are cei mai fericiți oameni din lume
Finlandezii beau cea mai multă cafea din lume
Finlanda are 2 milioane de saune. Sunt destul de 
multe considerând că Finlanda are o populație de 
5.3 milioane
74% din Finlanda este păduri
Angry Birds este original din Finlanda
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Recomandare 
de lectură 
pentru gimnaziu

Poveste de Crăciun 
Charles Dickens

E decembrie, așteptăm cu toții sărbătorile de iarnă, 
Crăciunul….Dar nu și Ebenezer Scrooge, un bătrân 
zgârcit și singuratic ce a uitat demult să se bucure. 
Într-o noapte de Ajun, la fel de înghețată ca și inima 
lui, primește trei vizitatori fantomatici: Spiritul 
Crăciunului trecut, cel al Crăciunului prezent și cel al 
Crăciunului ce va să vină. Ele îl poartă într-o călătorie 
uimitoare, prin locuri înfricoșătoare, printre chipuri 
familiare. Și în final – minunea se întâmplă!
Citiți și voi cartea, fie în română, fie în engleză! Nu 
uitați să vă cuibăriți bine într-o pătură moale și să vă 
luați alături o cană de ciocolată fierbinte!

Legendele Olimpului
Alexandru Mitru

Gheea și Uranus. Cronos și Reea. Hestia, 
Demetra, Hera, Ida, Adrasteea, sau Alcioneu, 
Licaon, Peneu… Sunt nume de zei, zeițe sau 
de muritori – și sunt mulți cei care trăiesc în 
Olimp sau Tartar, în Creta, Frigia sau Itaca. 
Poveștile lor sunt atât de multe, iar intrigile 
se țes la fiecare pas! Legendele povestite 
aici au încântat și copilăria bunicilor sau 
părinților voștri – și iată că a sosit timpul 
să le descoperiți și voi. Lectură plăcută!

Autor: Cristina Staicu
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Tropice tâmpe
Florin Bican

Este o zi obișnuită în Anglia, iar sunetului orologiului 
Big Bang se aude ca un ecou îndepărtat al începutului 
de lume. Stanley, eroul nostru, este un explorator care 
trebuie să pornească spre Africa într-o super misiune: 
trebuie să salveze jungla de cotropirea civilizației și a 
betoanelor. În drumul lui, el își găsește aliați dornici să îl 
ajute. Iar poștărița Cristinel, care sună la ușa lui chiar la 
ora ceaiului, se dovedește a fi mai exploratoare decât el, 
fiindcă ea cutreieră tot pământul în lung și-n lat ducând la 
destinație telegrame urgente cu viteza balonului.
O carte fantastică, plină cu aventuri, umor, ironie parodie 
– o lectură plăcută și amuzantă care te va purta prin locuri 
fascinante, alături de eroi haioși!  

20 000 de leghe sub mari
Jules Verne 

Este anul 1866. America și Europa sunt îngrozite de 
apariția unui monstru subacvatic uriaș și fosforescent. 
Celebrul profesor Aronnax de la Paris pornește, însoțit 
de asistentul sau Conseil,  într-o teribilă expediție pentru 
dezlegarea misterului. Astfel, prin niște împrejurări 
extraordinare, ei ajung la bordul submarinului Nautilus, 
unde sunt făcuți prizonieri de către ciudatul căpitan Nemo. 
Petrec luni de zile pe fundul oceanelor lumii descoperind 
comorile bibliotecii și muzeului de pe Nautilus, dar și 
misterioasa Atlantidă, tunelul de sub pământ, se luptă cu 
canibalii, se aventurează pe banchiza necunoscută de la 
polul sud, vânează în pădurile subacvatice sau asistă la 
o înmormântare într-un cimitir de corali. Vor reuși ei să 
mai iasă vreodată la lumină, în lumea civilizată? Ce se va 
întâmpla cu căpitanul cel singuratic, care s-a refugiat pe 
submarinul său pentru totdeauna? Rămâne să descoperiți 
voi, copii, prin această lectură captivantă!   
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Recomandare 
de lectură 
pentru liceu

„Cazemata“, roman de Tudor Ganea
(Editura Polirom, 2016) 

Întâmplările din Cazemata au loc într-un sat pescăresc, 
având în centru o veche cazemată construită de 
naziști în vremea războiului. Despre construcție au 
circulat diverse povești de-a lungul timpului: că este 
blestemată, că are tuneluri care duc în diverse locuri 
din zonă sau că acolo se întâmplă lucruri deocheate. 
Cert este că exercită o atracție foarte mare pentru 
locuitori. Atunci când un puști care își petrece timpul 
în jurul cazematei moare în condiții bizare, începe o 
serie de evenimente care mai de care mai ciudate și 
mai stranii.
Cazemata atinge un echilibru perfect între realism 
magic, elemente fantastice și investigație. Descrierile 
locurilor și personajelor sunt atât de expresive, 
cinematografice aproape, încât te afunzi pe neașteptate 
în poveste.
Autorul, Tudor Ganea (n. 1983, București) este arhitect. A 
debutat în 2016 cu romanul Cazemata (Polirom; tradus 
în 2020 în limba franceză), pentru care a primit premiul 
„Tînărul prozator al anului 2016“, premiul pentru debut 
al revistei Observator cultural și premiul „Nepotu’ 
lui Thoreau“ (debut) și a fost nominalizat la Premiile 
Uniunii Scriitorilor. În 2017 i-a apărut cel de-al doilea 
roman, Miere (Polirom), distins cu premiul „Tînărul 
prozator al anului 2017“. În 2018 a publicat romanul 
Porci (Polirom) – o distopie în care România viitorului 
are în centru Casa Poporului rebotezată Bordei, și în 
fața căreia se aruncă mici cu catapulta spre populație, 

Autor: Smaranda Nistor
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iar din cișmele curge muștar – nominalizat pe lista scurtă 
a Premiului Uniunii Europene pentru Literatură 2019, iar 
în 2019 i-a apărut romanul 
8 (Polirom). Fragmente din romanele sale au fost traduse 
în maghiară, turcă, italiană, franceză, spaniolă și engleză.

„Rămășițele zilei“, roman de Kazuo Ishiguro
(Polirom, 2012)

Aparut în Anglia în 1989, romanul a primit în același an 
prestigiosul Booker Prize și a fost transpus cinematografic 
în anul 1993 de regizorul James Ivory, într-un film de 
excepție, avându-i ca protagoniști pe Anthony Hopkins 
și Emma Thompson. Stevens, majordom de modă veche, 
îndrăgostit în tăcere de frumoasa și inteligenta menajeră 
din castelul lordului Darlington, se identifică într-atât 
cu funcția sa, încât trece senin pe lângă dramaticele 
evenimente din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 
Nimic nu-l perturbă de la sarcinile de majordom, nici 
chiar pierderea singurei ființe iubite, și abia spre finalul 
vieții întelege că lumea s-a schimbat profund și că el nu 
este decât „o rămășiță a trecutului“. Romanul lui Ishiguro 
nu este nici revoluționar stilistic, nici șocant; nu este 
decât foarte, foarte bun, și oricine își poate da seama, nu 
trebuie să fii critic literar.
Kazuo Ishiguro s-a născut la Nagasaki în 1954 şi a 
imigrat în Marea Britanie în 1960. A debutat ca prozator 
la douăzeci şi opt de ani cu Amintirea palidă a munţilor, 
roman recompensat cu The Winifred Holtby Prize of the 
Royal Society of Literature şi tradus ulterior în treisprezece 
limbi. În 1986 i-a apărut al doilea roman, Un artist al lumii 
trecătoare, nominalizat în acelaşi an la Booker Prize, 
laureat al Whitbread Book of the Year Award şi tradus în 
paisprezece limbi. Anul 1989 îi aduce lui Ishiguro râvnitul 
Booker Prize, pentru Rămășițele zilei. În 1995 Ishiguro a 
publicat Nemângâiaţii, urmat de Pe când eram orfani 
şi Să nu mă părăseşti. În acelaşi an Kazuo Ishiguro a 
primit distincţia Officer of the British Empire for Services 
to Literature şi în 1998 titlul de Chevalier de l’Ordre des 
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Arts et des Lettres din partea statului francez. În 2017 
Ishiguro primeşte Premiul Nobel pentru Literatură. Cele 
mai recente cărți ale lui sunt Uriașul îngropat și Klara și 
soarele, primite cu la fel de mult entuziasm de cititori.

„Hipodrom“, roman de Nora Iuga
(Editura Polirom, 2020)

Cartea Hipodrom este o experiență literară captivantă, în 
care granițele dintre proză și poezie sunt voit imprecise. 
Ar fi imposibil să încadrezi Hipodrom într-un singur 
gen literar. Poezie în proză? Roman? Jurnal? Sau poate 
carte de memorii? Indiferent de alegere, cartea Norei 
Iuga  – povestea unei vieți ce a gravitat mereu în jurul 
Hermannstadtului, orașul bucuriilor neasemuite și 
tristeților devastatoare – este o lectură hipnotizantă care 
o plasează, pe bună dreptate, pe scriitoare în rândurile 
celor mai notorii autori români contemporani.
Nora Iuga (pseudonimul literar al Eleonorei Almosnino) 
s-a născut pe 4 ianuarie 1931. Este poetă, prozatoare, 
traducătoare, membră a Uniunii Scriitorilor din România 
și a PEN Club. A publicat volume de versuri, printre care: 
Vina nu e a mea (1968), Captivitatea cercului (1970), 
Opinii despre durere (1980), Dactilografa de noapte 
(1996), Spitalul manechinelor (1998, 2010), Autobuzul cu 
cocoșați (2001), Cîinele ud e o salcie (2013), Ascultă cum 
plîng parantezele (2016). Volumele sale de proză și poezie 
au fost traduse în mai multe limbi. A tradus peste 30 de 
titluri din Nietzsche, Strindberg, Celan, Jünger, Günter 
Grass etc., dar și cărți pentru copii. În anul 2007 a primit 
Premiul Friedrich-Gundolf oferit de Deutsche Akademie 
für Sprache und Dichtung, Darmstadt. La recomandarea 
președintelui Republicii Federale Germania, Joachim 
Gauck, în anul 2015 este decorată cu ordinul Crucea 
de merit în grad de cavaler. În anul 2017, președintele 
României, Klaus Iohannis, i-a conferit Ordinul Național 
Pentru Merit în grad de Comandor. La Editura Polirom 
a publicat romanele Sexagenara și tînărul (2004, 2012), 
Săpunul lui Leopold Bloom (2007), Hai să furăm pepeni 
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(2009, 2015), Harald și luna verde (2014, 2016) și Lebăda cu 
două intrări (2016, 2017).

„Arta de a vorbi convingător“, ghid de discurs 
public de Dale Carnegie
(Editura Litera, 2022)

Capacitatea de a ține un discurs în fața unui public și 
de a convinge este esențială pentru a avea succes. Dale 
Carnegie era sigur că oricine poate deprinde această 
abilitate parcurgând câțiva pași de bază pe care îi 
prezintă în Arta de a vorbi convingător, apărută prima 
dată în 1926, una dintre cele mai apreciate cărți din 
domeniu.
Cu un limbaj pe înțelesul tuturor și exemple potrivite 
pentru cititorul din secolul XXI, ediția actualizată și 
revizuită de Arthur R. Pell, consultant cu experiență la 
Dale Carnegie & Associates, Inc., rămâne fidelă ideilor și 
metodelor originale. Aceasta păstrează anexa apărută în 
prima ediție, în care Carnegie discută despre trei texte 
clasice ale dezvoltării personale „Hectare de diamante“, 
de Russell H. Conwell, „Cum gândește omul“, de James 
Allen, și „Un mesaj pentru García“, de Elbert Hubbard.
Descoperă cum să impresionezi și să convingi, cum să 
stârnești interesul publicului, cum să spui clar ce ai de 
spus și care sunt elementele esențiale ale unui discurs 
de succes!
„Există vreun motiv ca să nu poți gândi în poziție 
verticală, în fața unui auditoriu, la fel de bine cum o faci 
așezat? Există vreun motiv ca să simți un gol în stomac 
și să te apuce tremuratul când te ridici în picioare și te 
adresezi unui public? Nu se poate să nu-ți dai seama 
că problema aceasta poate fi remediată, că instruirea și 
exercițiul vor eroda, cu timpul, teama de a vorbi în public 
și îți vor da încredere în tine însuți.“ Dale Carnegie
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„Jurnalul lui 66. Noaptea în care am ars“, carte-
mărturie de Alexandra Furnea
(Editura Humanitas, 2022)

Pe 30 octombrie 2015, în clubul Colectiv din București a 
izbucnit un incendiu, în timpul unui concert al trupei 
rock Goodbye to Gravity. Au fost rănite186 de persoane, 
iar numărul morților a ajuns la 65. A fost cel mai grav 
incident de acest fel din România postdecembristă. 
Alexandra Furnea avea 27 de ani când a fost rănită în 
Colectiv. Această carte este mărturia ei despre noaptea 
incendiului, despre experiența în Spitalul de Arși din 
București și despre consecințele corupției și nepăsării.
„Jurnalul lui 66 s-a născut din dorința și nevoia de a 
spune adevărul despre incendiul din clubul Colectiv și 
despre ceea ce i-a urmat. Am vrut să vă ajut să înțelegeți 
că am fost – și ați fost – mințiți atunci când ni s-a spus 
că «avem tot ce ne trebuie». Mi-am dorit să știți de ce atât 
de mulți dintre noi au murit în spitalele nevindecării. Am 
încercat să descriu felul în care am fost abandonați de 
sistemul medical după ce am scăpat din acele sălașuri ale 
suferinței. Am ținut să vă am alături în drumul anevoios, 
niciodată încheiat, spre recuperare. Căci viața nu a mers 
înainte după tragedie, ci s-a oprit acolo, în cenușa din 
container, și a fost înlocuită cu o altă existență, într-un alt 
trup, dependent pentru totdeauna de proceduri medicale 
și operații. Am sperat că voi izbuti să vă fac să trăiți alături 
de mine toate acestea pentru că doar împreună putem să 
dăm sens și coerență ororilor din acele zile și din anii 
care le-au urmat. Și, nu în ultimul rând, nădăjduiesc că vă 
veți regăsi în patimile mele, ca victime ale corupției, din 
cauza căreia aproape fiecare român are un Colectiv al său. 
Dincolo de a fi confesiunea mea despre ce s-a petrecut în 
noaptea de 30 octombrie 2015 și după aceea, jurnalul este 
un testament indelebil pe care îl las României, în speranța 
că, într-o zi, asemenea tragedii nu vor mai fi posibile.“ — 

Alexandra Furnea
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„Creierul ecranului“, ghid de autoperfecționare 
de Anders Hansen și Mats Wänblad
(Editura Publica, 2022)

Ai unelte digitale, dispozitive cu ecran care, împreună 
cu uimitorul tău creier, pot dezlănțui o putere creativă 
de neimaginat. Dar sigur cunoști pe cineva căruia îi e 
puțin cam greu să reziste tentației ecranului și care îl 
alege întotdeauna în defavoarea altor lucruri cu sens, 
care sunt și distractive. Ce efect are de fapt statul în fața 
ecranului, oră de oră, asupra creierului acestei persoane? 
Special la toate chestiile cu ecrane e că sunt inteligente 
într-un mod în care niciun alt dispozitiv din istorie nu 
a mai fost vreodată. De aceea sunt atât de utile și de 
distractive. Aplicațiile și programele lor sunt concepute 
nu doar pentru a ne ajuta, ci și pentru a ne studia, astfel 
încât să ne stârnească și să ne mențină interesul cât mai 
mult cu putință. Dar un obiect care învață cum gândim 
și cum ne simțim se va pricepe și să ne determine să 
facem ce vrea el. Și poate va vrea să-l nu punem deloc 
deoparte, încercând altceva. Așa că noi trebuie să fim cu 
un pas înainte. În această carte vom vedea ce se întâmplă 
în creierul nostru când stăm în fața ecranului, de ce 
reacționăm și ne simțim așa cum o facem și unde ne duc 
toate acestea.
Anders Hansen este medic primar psihiatru și scrie 
articole despre cercetarea medicală și medicamente, dar și 
cărți, printre care Creierul deprimat și Creierul ecranului, 
variantele pentru cititorii adulți. A participat la emisiuni 
de televiziune  și este e autorul și prezentatorul serialului 
TV de popularizare a științei Creierul tău, difuzat de SVT, 
televiziunea suedeză. 
Mats Wänblad este autor de cărți pentru copii și tineri și 
a scris, printre multe altele, Așa funcționează lucrurile și 
bestsellerul Clubul ABC. În plus, traduce filme și cărți, ține 
prelegeri despre tehnici narative și organizează cursuri 
de scriere pentru toate vârstele, cel mai adesea în școli.
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Mama ascultă
Recomandări 
muzicale

„Cerul și pământul“ cu Paula Hrișcu

„Până când nu pier“, piesă Subcarpați 
din noiembrie 2022

Bonus de vacanță: Introvert/
Extrovert, noul album al trupei 
de heavy metal Saint Asonia, 
ieșit pe piață în 9 decembrie 2022
„Chasing the Light”, de pe fața a 
doua a albumului

https://www.youtube.com/watch?v=Kb5Cm1TjzOE

https://www.youtube.com/watch?v=PqlEKFF4CFY

https://www.youtube.com/
watch?v=eIcZw1txpnw&list=PL0cCga9fhrh3Fwn8JHCVBuw4e_D_
pk2nA&index=6

Autor: Smaranda Nistor
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Stefan Sagmeister și 
bucuria de a fi designer
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Autor: Maximilian Duță, clasa a XII-a B
Text editat de: Viviana Petrescu, clasa a XII-a B

 Nascut in data de 6 august 1962, in Austria, la 
Bregenz, Stefan Sagmeister, este un cunoscut designer 
grafic, tipograf si povestitor, stabilit în prezent în SUA, la 
New York. Și-a început activitatea de la frageda vârstă de 
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15 ani, in cadrul revistei ,,Alphorn”, 
destinata tineretului. 
 Studiază designul grafic la 
Hochschule für Angewandte Kunst 
din Viena, urmand ca mai apoi, 
odata ajuns în America, să învețe la 
Institutul Pratt, din New York, unde 
obține un master în arte.

Laureat al premiului Grammy in 2005, și 
decorat cu medalia de onoare a Republicii 
Austria in 2013, Stefan Sagmeister iese 
în evidenta prin creativitate și unicitatea 
perspectivei artistice care l-au propulsat 
in proiecte de amploare internațională, de 
exemplu lucrul alaturi de BMW si designul 
albumelor unor formatii celebre cum ar fi The 
Rolling Stones sau Aerosmith.

Peste 50% din populatia lumii locuieste 
in orase. Pornind de la aceasta afirmatie, 
Sagmeister observa ca, pentru acesti oameni, 
mediul inconjurator a fost, aproape in 
totalitate, supus operei unui designer, dar, din 
pacate, nimeni nu observa acest lucru decat in 
momentul in care este lipsit de el, pentru ca, in 
fond, designerul incearca sa imbunatateasca 
calitatea vietii. Dincolo de a fi un artist, el 
este un observator al problemelor societatii 
si o persoana care încearca sa le rezolve 
prin munca sa. Astfel, contiuna Sagmeister, 
inspiratia poate veni de oriunde, din orice 
spatiu si din orice loc, de preferat numai nu de 
la alti designeri, glumeste el.
 
Foarte creativ, si totodata nonconformist in 
experimentele sale, este cunoscut pentru 
modalitatile sale inedite de promovare a 

activitatii sale. Pentru a pune in lumina activitatea 
firmei sale, Sagmeister si-a filmat angajjatii continuu 
la locul de munca, pentru mai multe saptamani, 
transmitand totul in direct, pe retelele de socializare.
Mottoul sau este: “Design that needed guts from the 
designer and still carries the ghost of these guts in the 
final execution”. Astfel, opera sa abordeaza subiecte 
indraznete, unele controversate, din viata de zi cu zi.

Pentru a se odihni, si totodata pentru a gasi inspiratie, 
cunoscutul designer isi ia, o data la 7 ani, un an sabatic 
in care se detaseaza total de activitatea sa cotidiană. 
Strictetea cu care Sagmaister respecta aceasta perioada 
se reflecta in ofertele impresionante pe care le a refuzat 
in timpul acestor ani sabatici, cum ar fi cea a lui Barack 
Obama de a ii face un poster in campanie electorala.

Un artist curajos, original si vizionar, Stefan Sagmaister 
este o emblema a designului grafic modern. Indraznet in 
creatia sa, are ca scop principal imbunatatirea calitatii 
vietii, avand fericirea ca tema centrala atat in lucrarile 
sale, cat si in intreaga sa viata profesionala.
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CREATIVITATE
Proiectele lunilor 
noiembrie - decembrie

Maria Masoud, clasa a IV-a A
Proiect mural realizat în cadrul clubului de design
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Vlad Copoiu, clasa a VII-a B
Portret reinterpretat după Sandro Botticelli: "Nașterea lui Venus"

Filip Necula, clasa a VII-a B
Portret reinterpretat după Johannes Vermeer: "Fata cu cercel din perlă"
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Sebastian Melnincenco, clasa a VII-a B
Portret reinterpretat după Johannes Vermeer: "Fata cu cercel din perlă"

Sofia Petrova, clasa a VII-a B
Portret reinterpretat după Johannes Vermeer: "Fata cu cercel din perlă"
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Victor Pârlog, clasa a VII-a B
Portret reinterpretat după Leonardo da Vinci: "Monalisa"

Mara Mocioi, clasa a VII-a B
Portret reinterpretat după Sandro Botticelli: "Nașterea lui Venus"

revista elevilor genesis 



66 67

Ana Mirea, clasa a VII-a B
Portret reinterpretat după Sandro Botticelli: "Nașterea lui Venus"
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Tudor Peșel, clasa a VI-a A
Portret reinterpretat digital



68 69

Eduard Andrei Mărășescu, clasa a VI-a A
Portret reinterpretat digital

Dragoș Alexandru Ștefănoiu, clasa a VI-a A
Portret reinterpretat digital



70 71

Bianca Nicolaescu, clasa a VIII-a C
Studiu
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Mara Văncică, clasa a VI-a A
Studiu

Alexandru Diaconu, clasa a VII-a B
Portret reinterpretat după Sandro 
Botticelli: "Nașterea lui Venus"

Maia Stanciu, clasa a VI-a B
Portret reinterpretat după 
Johannes Vermeer: "Fata cu 
cercel din perlă"



74 75

Elevii claselor a V-a A, B și C
Clubul de artă - reinterpretări cromatice după Niki De Saint Phalle



76 77

Elevii claselor a V-a A, B și C
Clubul de artă - pictură insirată după Georgia O'keeffe



78 79

Ilinca Iliescu, clasa a VII-a A
Proiect mural din cadrul clubului de design (fragment)

Victor Iagăru, clasa a V-a B
Proiect mural din cadrul clubului de design

Radu Pârcălabu, clasa a VIII-a A
Proiect mural din cadrul clubului de design

Mara Văncică, clasa a VI-a A
Proiect mural din cadrul clubului de design

Ecaterina Turbatu, clasa a VIII-a A
Proiect mural din cadrul 
clubului de design (fragment)
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Ilinca Iliescu, clasa a VII-a A
Proiect mural din cadrul clubului de design (fragment)

Maya Velici, clasa a VI-a A
Proiect mural din cadrul clubului de design

Mara Văncică, clasa a VI-a A
Proiect mural din cadrul clubului de design

Maria Masoud, clasa a IV-a A
Proiect mural

Ecaterina Turbatu, clasa a VIII-a A
Proiect mural

Ilinca Iliescu, clasa a VIII-a A
Proiect mural

revista elevilor genesis 

Maya Velici, clasa a VI-a A
Proiect mural din cadrul clubului de design



82 83

Andrei Theodor Pătru, clasa a VI-a B
Proiect digital

Andrei Theodor Pătru, clasa a VI-a B
CD covers

Andrei Theodor Pătru, clasa a VI-a B
Proiect digital
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84 85

Edurd Andrei Mărășescu, clasa a VI-a A
Design de obiect - sticlă de parfum

Andrei Theodor Pătru, clasa a VI-a B
Copertă pentru joc video
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86 87

Victor Pârlog, clasa a VII-a B
Design de obiect - sticlă de parfum

Radu Pârcălabu, clasa a VIII-a A
Design de logo
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88 89

Eva Bărbulescu, clasa a VIII-a A
Design de logo

a, clasa a VIII-a A
Design de logo

Ecaterina Turbatu, clasa a VIII-a A
Design de logo
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Maya Velici, clasa a VI-a A
Studiu



90 91

Ana Lucanu, clasa a VIII-a A
Design de logo

Nadia Maxim, clasa a VIII-a A
Design de logo
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Sofia Frâncu, clasa a VIII-a A
Design de logo



92 93

Andrei Dumitrescu, clasa a VIII-a B
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Guilty Pleasures Collection
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94 95

Mara Văncică, clasa a VIII-a B
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Strategy"
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96 97

Nadin Younis, clasa a VIII-a B
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri inspirate din biologie
Numele colecției: "Gold rodeo"

revista elevilor genesis 
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Irina Buică, clasa a VIII-a B
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Embrace your energy"
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100 101

Ioana Mureșanu, clasa a VIII-a B
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Ange & Demon"
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102 103

Luca Preda, clasa a VIII-a B
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "The scent of 100 ideas"
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104 105

Eduard Spulber, clasa a VIII-a B
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Be yourself"
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106 107

Matei Navrea, clasa a VIII-a B
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Natural instinct"
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108 109

Giurcă Mihai, clasa a VIII-a B
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Meduza"
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Andrei Ionescu, clasa a VIII-a B
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Dia de los muertos"
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112 113

Nadia Maxim, clasa a VIII-a A
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Cotton somethig"

revista elevilor genesis 



114 115

Tudor Banu, clasa a VIII-a A
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Feel the breeze"
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116 117

Sofia Frâncu, clasa a VIII-a A
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "He's and Hers"
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118 119

Eva Bărbulescu, clasa a VIII-a A
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "The fragrance"

revista elevilor genesis 
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Ana Lucanu, clasa a VIII-a A
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Live The Tale"
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Radu Pârcălabu, clasa a VIII-a A
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Bendy's Parfume"
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Iancu Olteanu, clasa a VIII-a A
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Jungle luxury"
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Gabriela Stan, clasa a VIII-a A
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Smell The Freedom"
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128 129

Ecaterina Turbatu, clasa a VIII-a A
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Rain scent"

revista elevilor genesis 



130 131

Matei Pletea, clasa a VIII-a A
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "X & Y
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Bogdan Garimovici, clasa a VIII-a A
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: "Royal Perfume Fresh
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134 135

Carina Sănducu, clasa a VIII-a B
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: " Chromosome  XX - XY"
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Andrei Copoiu, clasa a VIII-a C
Proiect de design pentru o colecție de parfumuri
Numele colecției: " Armstrong & Mistral"
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138 139

Eric Tufan, clasa a VII-a A
Pantof sport - grafică digitală

Ilinca Iliescu, clasa a VII-a A
Pantof sport - grafică

Andrada Bocan, clasa a VII-a A
Pantof sport - grafică digitală
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140 141

Maia Stanciu, clasa a VI-a B
Laviu

Sofia Eneache, clasa a V-a C
Schițe
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Andrei Begu, clasa a XI-a A
Poster tematic în stil DaDa - grafică digitală
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Ștefania Lopată, clasa a XI-a A
Portret



144 145

Ștefania Lopată, clasa a XI-a A
Poster tematic în stil DaDa - grafică digitală

David Iștoc clasa a XI-a A
Poster tematic în stil DaDa - grafică digitală
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146 147

Teodor Drăguș, clasa a X-a B
Poster tematic în stil DaDa - colaj

Costin Ionescu, clasa a X-a B
Poster tematic în stil DaDa - colaj
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Ruxanda Rusu, clasa a XII-a B
Poster tematic în stil DaDa - colaj
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Tudor Gâdea, clasa a X-a B
Poster tematic în stil DaDa - colaj



150 151

Alexandra Vasile, clasa a X-a A
Poster tematic în stil DaDa - colaj

Emilia Sandu, clasa a IX-a A
Poster tematic în stil DaDa - colaj
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152 153

Viviana Petrescu și Maximilian Duță, clasa a XII-a B
Poster tematic în stil DaDa - colaj

Matei Iliescu, clasa a X-a B
Poster tematic în stil DaDa - colaj
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Radu Stănescu, clasa a X-a B
Poster tematic în stil DaDa - colaj
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Jula Mihai-Yusuf, clasa a XI-a B
Poster tematic în stil DaDa - colaj

Bianca Panciu, clasa a X-a B
Poster tematic în stil DaDa - colaj

Alexandra Stancu, clasa a X-a B
Poster tematic în stil DaDa - colaj

Tudor Rabinovici, clasa a X-a B
Poster tematic în stil DaDa - colaj



156 157

Constantin Petrov, clasa a XII-a B
Poster tematic în stil DaDa - colaj
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Copertă realizată de Viviana Petrescu, clasa a XII-a B
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