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EXCELLENTIA BN

„Excelenţa nu reprezintă o opţiune, ci o atitudine care prevalează.”
(Charles Swindoll)
An I, Nr. 2, februarie 2022

SUB LUPA TIMPULUI
Excelența formează intelectuali autentici
Ca fost elev, participant timp
de cinci ani la grupele de excelență
Bistrița-Năsăud, am avut parte de
o pregătire exemplară și, în opinia
mea, cel mai important, de o comunitate deosebită. Profesorii de aici sunt
printre cei mai buni din județ și nu numai că posedă cunoștințele necesare
pentru a pregăti elevii pentru olimpiadele județene și chiar naționale, dar
au și o abilitate pedagogică de nivel
ridicat. Interesul acestor profesori în
a ne pregăti și dezvolta gândirea analitică și critică întrec oboseala pe care
de multe ori am resimțit-o fie imediat după orele de la școală, fie sâmbătă
dimineața când „orele de excelență” aveau loc. Aceste calități atât de necesare profesorilor le-am regăsit consecvent în fiecare an al participării
mele la clasele de excelență și sunt sigur că sunt la fel de prezente și
acum.
În orice activitate pe care o efectuăm este crucială comunitatea
din jurul nostru. Pe lângă profesori, elevii care participă la grupele de
excelență formează un colectiv special, inteligent, care încurajează dezvoltarea intelectuală prin ambiție, competiție și perseverență. Mai mult
decât atât, se creează prietenii de lungă durată, iar pe unii dintre aceștia
îi putem reîntâlni la facultate, cum a fost și în cazul meu.
Le recomand tuturor elevilor care doresc o pregătire școlară temeinică să încerce aceste grupe de excelență, la fel cum i-am recomandat și fratelui meu care participă de mai bine de un an. Este o activitate
care aduce beneficii de lungă durată: printre cei care au activat aici sunt
exemple de foști participanți la concursuri internaționale, loturi naționale
de juniori și seniori și studenți la universități renumite atât din țară, cât și
din străinătate. Chiar dacă cariera viitoare diferă de grupa de excelență
la care un elev a participat, cunoștințele și raționamentul dobândite aici
contribuie la formarea unui intelectual autentic.
Paul Tîrlișan, fost elev CEx actual student la Oxford

Farmecul matematicii
Matematica, o materie care deși pare frumoasă doar după fiecare notă satisfăcătoare
obținută la test/examen, devine cu atât mai
frumoasă, cu cât este mai aprofundată. Caracterizată prin vastitate, farmecul matematicii
îl descoperi doar atunci când îți dorești să afli
mai multe despre această minunată materie,
când începi să te avânți în amalgamul de informații și de teoreme care par să fie cu atât mai
multe, cu cât mai mult râvnești să te familiarizezi cu acestea. Iubitor de matematică fiind, îi
încurajez pe toți cei care nu doresc să se limiteze la materia predată în clasă, care reprezintă doar un minuscul sâmbure dintr-un uriaș
măr încărcat cu o largă gamă de cunoștințe, să
se înfrupte din plin din el. În acest sens, pentru doritorii care aspiră să se afirme în acest domeniu, participarea la
excelență reprezintă un prim și de altfel un indispensabil pas pentru a
evolua în matematică, pentru a urca noi trepte ce nu pot fi surmontate
decât printr-un asiduu antrenament ce vizează noile tehnici și metode
care doar prin excelență pot fi stăpânite, fiindcă, așa cum este unanim
știut, „excelența face diferența”. (Martin Luther King)
Raul Dolha, fost elev CJEx BN

A vital helping hand on my path to linguistic success
I am Ruxandra Barna, a high
school senior who, throughout
the course of her secondary education, managed to obtain both
a perfect score in the Cambridge
Advanced English and second
place at the county Olympiad,
only 2 points away from a national qualification. How much of this
is due to attending English excellency-courses? This is the question I will respond to.
In short, none of this would have been possible, had
I not frequented them. Why? Because the foundation
of my passion for language would not have been laid
properly. I have always had this innate inclination
towards English in all its aspects (literature, writing,
speech, grammar, etc.), but as with most natural proclivities, it got taken as a guarantee and I had never
given much thought to cultivating it. That was before
enrolling for the excellency course.
Step by step, this new experience began shaping me.
Each Saturday morning provided me with the chance
to, first of all, expand my knowledge in regards to language, by learning diverse grammatical and vocabulary structures at a level of difficulty with which I had
no tangency beforehand. The help of the teachers
was crucial, and I was mesmerized by their skill and
also inspired by the fact that I was privileged enough
to benefit from the help of top-tier scholars, at the cost
of only a late-morning sleep. Being guided by mentors

in the learning process is vital, and offers a sense of
direction that nothing else can provide; as the courses
followed a plan, I was able to conduct my studying in
a manner opposite to the hectic one I would have approached in their absence. Moreover, in one aspect,
I found these classes to be one of a kind: practising
speech. Rarely have I found myself in a context where
my English speaking skills were as challenged as they
were here: we were a small group of advanced individuals, and because of that everyone had something
relevant to say and got the chance to talk.
Practically speaking, the classes were clearly adequate-for-purpose. The final goal was for students
not only to gather enough skill to call themselves advanced, but also to be able to fructify it in English exams, such as the CAE. Therefore, the exercises we did
were specific, which was helpful, as we got a glimpse
behind their apparent curtains, of what the tasks truly
assess and the mindset with which they are designed.
All of this contributed to a metamorphosis in me, from
an ‘innate inclination’ to a ‘conscious goal.’ And I am
forever thankful that I did not pass this opportunity,
that changed my views in modes that might not have
occurred to me in any other way. I encourage everyone who can spot in themselves a proclivity to study
English not to be sceptical of the potential these courses hold and to the extreme opposite: go in with a view
through which you feel as though you are overestimating their value. From my experience, I can say I am
almost sure that view will turn out to be well founded.
Barna Ruxandra, elev CJEx BN

I am extremely thrilled to write about my experiences as
a student enrolled in the English courses held at the “Bistrița-Năsăud Centre of Excellence.” I have taken part in
this class for almost two years now, and the environment
which our incredible teachers, Helena Schuster and Diana Ilieș, have created has helped me develop, not only
my English skills, but my own personality, too.
Before this class, I was a tremendously quiet and anxious person, speaking in public was my greatest nightmare. But they pushed the imaginary limits my mind
has built, because they knew I could overcome my
fears and they were right. If they had not encouraged
me to give a speech in front of a crowd about our project “Come visit Bistrița!”, I would not be the confident
person I consider myself to be today.
I can only be grateful that they have seen my

potential and chosen me as
a member of this little family. The friends I met through
this class are genuinely so
clever and unique. We all
learn from each other, and
it is just amazing to have
someone who understands
you and supports you through these strange times.
This English course has been significantly useful and beneficial for me. I acquired so much
knowledge about this beautiful language, about the
world itself and I discovered all sorts of new things
about myself. I am always excited for the next class.
Cloșcă Oana-Dinuța, elev CJEx BN

When I was asked to write
about
my
experiences
as a student at the “Bistrița-Năsăud Centre of Excellence” I immediately thought
about how helpful and useful
our meetings are. Last year
in 2020-2021, I had the pleasure to work with two of the best English teachers I
have ever met and I am really grateful for that. Even if
our classes took place on Saturday mornings, I found
myself looking forward to them, with enthusiasm. I’ve
always loved English, but like any other thing, when
you have a very well-prepared team to help you whenever you need, everything becomes much easier.

I truly believe that participating in these classes helped
me a lot to improve my English, encouraged me and
gave me the confidence and motivation to keep on
working. Last year we wrote an article in a brochure
about the landmarks in Bistrița and I thought it was
such a nice experience, having to take photos and to
search for interesting information on the subject we
chose. Even if we had to work online, the teachers did
everything they could to help us understand English
better and to make each lesson a fun and interesting
one, using all types of digital materials.
In other words, I am really grateful for the chance to
work and spend valuable and useful time participating
in these courses.
Rus Sofia, elev CJEx BN
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PREZENT PERPETUU

Cine crede în zbor e stăpân peste zare
Activitatea mea ca profesor lector la excelență a început din anul 2002, ca o acțiune
de voluntariat. Îmi amintesc că atunci, în anul 2002, domnul profesor Sanda Nicolae ne-a
întrebat dacă vrem să facem într-un cadru organizat pregătirea pentru olimpiada de matematică.
Domnul profesor Sanda Nicolae m-a încurajat și pentru acest lucru țin să-i mulțumesc.
Pentru prima dată ne-am organizat activitatea în Colegiul Național „Liviu Rebreanu”. Ca orice început nu a fost ușor. Aveam la îndemână doar programa pentru olimpiadă și
Gazeta matematică. Orice problemă aveam ne consultam între noi, colegii din catedră și cu
colegi din alte județe. Timid au început să apară rezultatele, mai întâi la concursurile interjudețene și faza județeană și apoi la faza națională.
În sprijinul activității noastre au venit profesorii universitari de la Cluj-Napoca, care
în anul 2003 au reușit să publice primele manuale pentru grupele de excelență. Aceste manuale ne-au oferit suportul teoretic de care aveam nevoie și câteva exemple care să ne ajute
în abordarea unor probleme.
O altă experiență interesantă am avut-o în anul 2005, an în care Județul Bistrița-Năsăud a fost județ organizator al Olimpiadei de matematică – etapa națională. În acest
an am fost sprijiniți în activitatea noastră de către Prof. Dr. Dumitru Acu, profesor la Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu. Domnia sa ne-a fost de un real sprijin prin sfaturile oferite.
Am legat o prietenie frumoasă, iar domnul profesor a participat ani la rând la concursul
,,Matematica de drag”, având calitatea de președinte de onoare a concursului.
Materia care se predă la excelență este diferită de programa de la clasă și din
această cauză este necesară o altfel de abordare. Sa faci performanță nu e ușor, dar mult
mai greu este să te menții printre cei buni.
Îi felicit pe elevii care au ales să participe la excelență la matematică și le doresc
mult succes la concursurile la care vor participa. Aș recomanda elevilor să-și amintească
mereu că ,,cine crede în zbor e stapân peste zare’’.
Colegilor mei mai tineri vreau să le transmit că nu este ușor, dar în același timp este
frumos să lucrezi cu copii interesați și talentați și, astfel, satisfacția este pe măsura muncii
depuse.
Prof. Cioanca Monica, lector CJEx BN
Bună! Mă numesc Octavian-Tiberiu și sunt .... olimpic.
De ce am ales să fiu olimpic? Chiar dacă, încă din clasa
pregătitoare mi-au plăcut competițiile școlare și să fiu apreciat pentru munca mea, un rol decisiv în parcursul meu școlar
l-a avut destinul. Totul a început la finalul clasei a III-a cu
un pariu, miza fiind admiterea la cursurile Centrului de Excelență Bistrița. Am câștigat atunci nu doar recompensa pusă
în joc, ci un mod de viață cu totul nou pentru mine.
La CJEX am întâlnit doamne învățătoare extraordinare, dedicate, care m-au ajutat să acumulez cunoștințele
necesare pentru rezolvarea problemelor de matematică. Cu
sprijinul acestora și cu susținerea totală și necondiționată a
doamnei mele învățătoare Bunea-Domșa Maria am pornit pe
un nou drum în viață: cel al performanței.
În clasa a IV-a am participat și am realizat punctaj maxim la faza județeană a olimpiadei de matematică „Vreau și
eu la olimpiadă”, dar adevărata mea performanță a avut loc
la Olimpiada Satelor, unde am obținut premiul I la Olimpiada
Satelor din Transilvania și, cel mai important, premiul întâi cu punctaj maxim la faza națională a Olimpiadei Satelor din România. Atunci, pentru prima dată în viața mea, m-am simțit cu
adevărat împlinit și răsplătit pentru munca mea.
Toată lumea își imaginează că aceste rezultate vin după o muncă covârșitoare. În
cazul meu, nu e chiar așa. Cam 3 ore de studiu constant, zilnic, pe mine m-au dus, m-au
menținut și încă mă mențin pe drumul performanței școlare, drum pe care mă însoțesc zilnic
profesorii și părinții mei.
Performanța, cel puțin pentru mine, nu este, așadar, o activitate extrașcolară sau un
hobby, ci a devenit un mod de viață. Totuși, pentru a face performanță la un nivel cât mai înalt,
pe lângă pasiune și ambiție, bineînțeles, un rol esențial îl au profesorii, care să îți ofere doza
de cunoștințe la nivel avansat și să te învețe cum să gândești problemele limpede și cum să le
redactezi în mod clar. Acesta este motivul principal pentru care particip la cursurile CJEx.
Chiar dacă am început în clasa a IV-a cu matematica, în prezent frecventez și cursurile de fizică și informatică din cadrul CJEx. Fiecare curs este cu adevărat foarte educativ,
lucrând probleme spre a învăța esența gândirii metodei de rezolvare. Consider că a învăța
să înveți ar trebui să reprezinte principalul scop al demersului școlar al fiecărui elev.
CJEx mă ajută să acumulez cunoștințele necesare pentru a rezolva problemele
date la competițiile și olimpiadele școlare, dar îmi și facilitează întâlnirea cu alți elevi din
județ, elevi pasionați și ei de științele exacte.
De ce am ales CJEx? Răspunsul e simplu. După terminarea unei ședințe de curs
sunt cel puțin la fel de bun ca atunci când am intrat în sală (fizic sau virtual) și eu cred că
acesta este adevăratul sens al performanței: tu, cel de astăzi, mereu trebuie să fii cel puțin
la fel de bun ca tu, cel de ieri.
Băican Tiberiu, elev CJEx BN
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Timp, spațiu și pasiuni în excelență
„Excelența nu este o abilitate, ci o atitudine” spunea Ralph Marston.
Anii în care am fost membru al diverselor grupe din cadrul Centrului
de Excelență din județul nostru mi-au demonstrat acest lucru, prin
modul în care am reușit să-mi materializez dorința de cunoaștere,
dorința de a descoperi cât mai mult, de a înțelege ce este în jurul
meu.
Prima mea interacțiune cu un grup al unui Centru de Excelență
a fost în clasa a V-a. Ca orice copil pasionat de științe, pașii inițiali
au fost călăuziți de către matematică, datorită căreia am reușit să
am o fundație stabilă pentru viitoarele mele interese științifice și
tehnologice. Țin minte cum participam sâmbăta la cursuri, alături
de colegii mei mai mari din clasa a VI-a, la parterul unui corp de
la noi de la școală care se afla într-o totală renovare. De multe ori
făceam lecțiile împreună, în special geometrie, asupra căreia în clasa a V-a nu se insistă.
Acest lucru a reprezentat șansa mea de a îmi dezvolta o gândire analitică, conturând spațiul
din jurul meu în forme și formule. Când am intrat în clasa a VI-a, la Beclean nu a mai existat
o grupă de excelență la matematică. Exista doar la Bistrița. Motivat de dorința de a cunoaște
cât mai mult, m-am înscris ca membru al acelei clase. Timp de 5 ani, până la finalul clasei a
1X-a, profesoarele Sas Monica, cea cu care făceam algebră, și Hapca Manuela, profesoara
noastră de geometrie la Excelență, au fost cele care mi-au modelat gândirea prin diversele
categorii de probleme pe care le exploram pe parcursul gimnaziului. În liceu, îndrumătoarele
mele au fost profesoarele Chiciudean Nastasia și Dologa Paulina. Ca membru al acestei
clase, am avut șansa să particip la multiple concursuri și olimpiade, unde am obținut medalii
de aur, de argint, și de bronz. Cununa acestei experiențe de la matematică o reprezintă participarea la Tabăra de Matematică din vacanța intersemestrială de la Vatra Dornei, unde am
avut șansa să fiu elev la cursuri susținute de către cei mai buni profesori din țară, atât universitari, cât și de liceu, precum președintele Societății de Științe Matematice din România,
Radu Gologan.
Tot în același timp, eram înscris la grupa de excelență de la fizică din Beclean, alături de domnul profesor Corcea Niculae. În materie de științe, fizica a reprezentat pasiunea
mea din gimnaziu, iar Centrul de Excelență mi-a oferit șansa de a experimenta într-un mod
practic metodele teoretice pe care le studiam la clasă. Aceste experimente m-au ajutat să
înțeleg mai bine procesele din spatele fenomenelor fizice, lucru care s-a dovedit a fi esențial
în cadrul olimpiadelor de fizică, la care am reușit să obțin în clasa a VIII-a premiul II la etapa
județeană și calificarea la etapa națională.
Întotdeauna am fost pasionat de tehnologie, de calculatoare, așa că evoluția logică m-a împins către informatică. Primele linii de cod pe care le-am scris au fost datorită
grupei de excelență de informatică de la noi de la școală, în clasa a VIII-a, unde l-am avut
îndrumător chiar pe tatăl meu, Măierean Ovidiu. În acest an a reușit să-mi pună bazele
informatice, fâcându-mă să înțeleg exact mecanismele din spatele codului. Am învățat să
comunic într-o altă limbă, să-mi traduc metodic pașii pe care eu i-aș efectua pentru a soluționa o problemă. De când am intrat la liceu sunt membru al clasei de excelență de informatică, avându-l ca și profesor pe domnul Nicula Cristian. În acest domeniu am obținut cele
mai bune rezultate în cadrul olimpiadelor: în clasa a X-a am obținut premiul întâi la etapa
județeană a Olimpiadei de informatică, însă, din păcate, din cauza situației epidemiologice
din acea perioadă, etapa națională nu s-a mai desfășurat, și premiul II și medalie de argint
în clasa a XI-a la etapa națională a Olimpiadei Societății de Excelență și Performanță în
Informatică.
Așadar, Centrul de Excelență, prin grupele din care am avut șansa să fac parte,
a reprezentat un factor constant care mi-a influențat modul de a gândi datorită diverselor
subiecte discutate. „Tinde către excelență, nu către perfecțiune” – H. Jackson Brown Jr.
Mircea Măierean, elev CJEx BN
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Excelența la început de drum
Excelența pentru mine înseamnă ocazia de a face
matematică la un nivel superior. Aici am primit răspunsuri la întrebările pe care le-am avut referitor la rezolvarea
problemelor cu dificultate mai mare, pe care le-am întâlnit
la diferite concursuri la care am participat. Am descoperit
metode diverse și interesante de a rezolva o problemă de
matematică.
Îmi place matematica, de aceea participarea la grupa de excelență- clasa a IV-a a reprezentat pentru mine
o șansă în plus de a face o matematică mai serioasă. De
fiecare dată suntem ajutați să înțelegem mai bine această
disciplină.
Mă bucur că am posibilitatea să particip la aceste activități alături de alți copii pasionați de matematică.
Farcaș- Rotariu Sofia, elevă CJEx BN
Pentru mine participarea la cursurile de matematică de
la grupa de excelență a fost o experiență extrem de plăcută. Am
avut posibilitatea de a învăța că problemele dificile de matematică pot fi rezolvate repede dacă aplici metoda potrivită.
La aceste cursuri am învățat câteva metode interesante care cred că îmi vor fi de folos și în gimnaziu. Problemele
îmi par mai ușoare și iubesc tot mai mult această disciplină.
Sunt nerăbdătoare să particip la concursuri de matematică să
arăt tot ce știu.
Recomand tuturor copiilor pasionați de matematică să
se înscrie la grupele de excelență!
Oltean Maya Sofia, elevă CJEx BN
Participarea la cursurile grupei de excelență și la
testările pe care le-am avut aici m-au ajutat din mai multe
puncte de vedere. În primul rând, m-au ajutat să fiu mai
luptător și să am ambiția de a fi pe primul loc. Mi-am dat
seama că tot ce am învățat până acum mi-a fost de ajutor
și că orice lucru mic pe care îl faci te ajută să crești. Am
realizat că fiecare efort contează.
Orele de la excelență m-au ajutat și în performanțele
sportive, la tenis, deoarece am reușit să îmi fac strategii
mult mai bune în joc și să intru de la bun început pe teren
cu un avantaj. De asemenea, m-au făcut mult mai atent și
am reușit să am mai multe victorii pe teren.
Recunosc că problemele de matematică sunt destul
de grele, dar știu că dacă vreau cu adevărat să învăț
ceva totul poate deveni simplu. De fiecare dată învățăm
metode noi de rezolvare cu profesori blânzi și foarte bine
pregătiți. Alături de ei problemele par simple pentru că te
ajută să găsești logica rezolvării. Cel mai mult îmi place
ultima problemă (dintre cele propuse la fiecare întâlnire),
deoarece e cea mai dificilă și nu toți copiii reușesc s-o rezolve. Nici eu nu reușesc de fiecare
dată, dar atunci când îmi iese mă simt ca un campion.
Sunt recunoscător tuturor celor care au crezut în mine și nu m-au lăsat să renunț,
deoarece am învățat că nu poți fi bun fără să muncești. Mă bucur de rodul muncii mele de
până acum și cred că reușita mea de a face parte din grupa de excelență e un prim pas spre
succes.
Neagoș Edward Ayan, elev CJEx BN
Eu cred că participarea la grupa de excelență este
o experiență minunată, deoarece îți dezvoltă cunoștințele,
înveți de fiecare dată ceva nou și te ajută să înțelegi tainele
matematicii. De asemenea, atunci când lucrezi suplimentar
creierul va fi antrenat.
Le mulțumesc profesorilor de la grupa de excelență
pentru că și-au luat din timpul lor ca să ne învețe și pentru
că au găsit o metodă de a face ore chiar dacă e Covidul!
Cu ajutorul lor putem excela în rezolvarea problemelor și să
descoperim mai multe moduri de rezolvare pentru acestea.
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Pentru mine matematica e un moment de liniște și concentrare ca și atunci când citesc sau
încerc să cânt la pian.
Mathe Ana Katia, elevă CJEx BN
Orele de la grupa de excelență au însemnat pentru mine o modalitate de a învăța mai multă matematică. La
aceste ore am învățat mai multe moduri de rezolvare a problemelor cu grad mai mare de dificultate. Unele dintre aceste
metode mi s-au părut mai grele, altele mai ușoare.
La început nu mi-a plăcut că se desfășurau on-line,
deoarece nu mă puteam concentra la explicațiile doamnei
profesoare, pentru că am un frate mai mic și mă deranja.
După o perioadă m-am obișnuit și a început să îmi placă și
acest mod de lucru, mai ales că puteam participa și atunci
când nu eram în localitate.
Aceste ore mi se par foarte folositoare pentru că
exersând mai mult la matematică, ceea ce fac la orele de
matematică la școală mi se pare foarte ușor. De asemenea urmând aceste cursuri am șansa
de a participa la mai multe concursuri de matematică și să am rezultate.
Sîngeorzan Carina Elena, elevă CJEx BN
Pentru mine participarea la grupa de excelență înseamnă posibilitatea de a face mai multă matematică și de
a-mi testa cunoștințele dobândite. La început mi s-a părut
obositor, dar acum îmi place deoarece încep să înțeleg problemele pe care le facem, îmi dezvolt gândirea și logica. Îmi place
și faptul că temele nu sunt foarte multe și avem timp suficient
să le rezolvăm.
Doamnele învățătoare sunt drăguțe, ne ajută atunci
când ne mai împotmolim. Îmi place că am avut ocazia de-a mă
împrieteni cu alți copii de vârsta mea pasionați de matematică.
Încurajez toți iubitorii de matematică să participe la
grupele de excelență!
Sighiartău Noemi Dora, elevă CJEx BN
Pentru mine participarea la grupa de excelență
reprezintă o experiență unică. Toate cunoștințele de matematică pe care le acumulez în fiecare săptămână la orele desfășurate la grupa de excelență mă ajută să am o altă perspectivă asupra matematicii. Modul în care doamnele învățătoare
predau și explică diferitele tipuri de probleme și exerciții este
unul detaliat și pe înțelesul nostru.
Cu siguranță, tot ceea ce învăț la aceste cursuri mă
va ajuta atunci când voi participa la concursuri de matematică,
dar și la gimnaziu. Le mulțumesc mult doamnelor învățătoare,
care în fiecare săptămână depun eforturi mari pentru a ne ajuta
să înțelegem noțiuni complexe și să îndrăgim această disciplină.
Rebrean Mihai, elev CJEx BN
Sunt pasionat de matematică, fiindcă este o știință
exactă și în viitor aș dori să lucrez într-un domeniu care are
legătură cu aceasta. Pregătirea pentru excelență necesită multă
muncă, multă determinare, dar ne face să fim din ce în ce mai
buni și ne menține dorința de a excela.
Pasiunea mea pentru matematică m-a ajutat să câștig
locul I, la nivel județean, la Concursul Internațional de Matematică LuminaMath, în clasele a II-a și a III-a, fiind recompensat
în fiecare an cu o tabără gratuită. Pregătirea de la cursurile de
matematică de la grupa de excelență m-a ajutat să îmi mențin
poziția în clasamentul județean și anul acesta și să mă bucur
că la vară voi avea posibilitatea, din nou, să particip la o tabără
de matematică unde voi putea întâlni copii din toate colțurile țării, toți pasionați de această
disciplină.
Mulțumesc doamnelor învățătoare pentru munca depusă, dar mai ales pentru încrederea pe care mi-au oferit-o de fiecare dată. Mulțumesc pentru această oportunitate
care ne dă un impuls de a ne autodepăși! Recomand tuturor copiilor care doresc să facă
performanță să participe la grupele de excelență, nu vor regreta!
Miron David Alexandru, elevă CJEx BN
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PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI
Toți într-o poveste

În anul școlar 2021-2022, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud în parteneriat cu Centrul Județean de Excelență și-a propus implementarea unui „experiment
pedagogic” prin crearea unei grupe de Scriere creativă la nivelul ciclului gimnazial.
Analizând impactul experienței colegilor de liceu, grupa de Scriere creativă coordonată de Dan Coman, scriitor și profesor la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” publicând
în 2020 volumul Amplificator, o adevărată resursă de creativitate și talent, ne-am gândit să
încercăm să dezvoltăm și noi creativitatea ca trăsătură general-umană, reflectată prin competențe de producere a unor texte și la nivel gimnazial. Fără a avea pretenția de a ne raporta
la nivelurile superioare ale creativității, premisa pedagogică de la care a pornit constituirea
grupei a vizat dezvoltarea competențelor din profilul absolventului prin performarea competențelor specifice disciplinei.
În afară de noutatea constituirii grupei la nivel gimnazial, un alt element inedit este
reprezentat de strategiile didactice utilizate. Dacă inițial, nouă profesori - cadre didactice
care predau la nivelul disciplinei în cadrul Centrului Județean de Excelență - au selectat
elevii și au elaborat itemi pentru testarea acestora, în prezent au rămas doar opt temerari
care își asumă o „altfel” de abordare didactică.
Valorificând programa școlară a disciplinei adaptată la specificul impus de tematica acestui curs, cadrele didactice redimensionează conceptul de team-teaching; echipa de
profesori nu lucrează împreună în cadrul aceleiași ore, ci fiecare coordonează un demers
didactic individual, demers care se articulează la nivelul viziunii macro a procesului didactic
subordonat grupei, de-a lungul anului școlar.
Astfel, fiecare cadru didactic proiectează, realizează și evaluează 2-3 întâlniri, în
care propune copiilor experiențe de învățare relevante din perspectiva programei și a finalității cursului, valorizându-și simultan și experiența profesională personală. Elevii au posibilitatea de a recepta opt stiluri didactice diferite, ofertante ca mod de stimulare a învățării și
creare a experiențelor de cunoaștere și dezvoltare a creativității, coerența și viziunea integratoare a acestora fiind conferită de competențele specifice și cele din profilul absolventului. Provocarea, și pentru profesori, dar și pentru elevi, este că toate activitățile se derulează
on-line, astfel încât să poată participa elevi din orice colț al județului.
În ultimă instanță, ne propunem să le performăm la un nivel superior competențele
de receptare și producere a textelor orale și mai ales scrise, aspect pe care îl vom concretiza
prin apariția unui volum colectiv.
(Auto) descoperindu-se ca personalitate creatoare, prin identificarea stilului propriu, fiecare elev se va exprima printr-un text care îl definește și îl caracterizează, folosind
scrisul ca… exercițiu pentru suflet… catharsis într-o lume ce reclamă o permanentă adaptare și aceasta este magia pe care o oferă tuturor participanților… MICA ȘCOALĂ DE SCRIITORI...
A fost odată ca niciodată… a fost odată un palat mare şi frumos, cu ferestre larg deschise spre lume. O adevărată oază educativă, locul în care cei ce ajung aici, își pot reîntregi
experiențele sociale și educaționale, generate de confruntarea cu cei care au aceleași pasiM-am înscris la grupa de „Scriere creativă” pentru că...
„îmi place să-mi așez gândurile și sentimentele pe foaie. Un alt motiv ar fi curiozitatea. Atunci când doamna profesoară de română ne-a spus despre această grupă am
acceptat direct, pentru că voiam să văd cum va fi. În acea săptămână, mă tot gândeam cum
ar fi să nu-mi placă. Dacă profesorii vor fi stricți? Dacă pur și simplu nu mă voi simți bine și
nu îmi va plăcea deloc? Dar după primele ore mi-am dat seama că îmi făceam griji degeaba
și că îmi place foarte mult să fac parte din această grupă.” (Marga Maria)
„îmi doream să-mi dezvolt abilitățile de scriere, pentru a învăța să mă exprim corect
și pentru a-mi dezvolta imaginația. Nu mă așteptam ca orele să fie așa de interesante, dar
încă de la prima oră pe care am avut-o au început să îmi placă. Mereu aștept să vină ziua
de vineri și să văd ce altceva ne-au pregătit profesoarele. (Blidaru Ioana)
„mi-am dorit să descopăr creativitatea din mine și să învăț cât mai bine cum să o
așez pe hârtie prin orice fel de text. Atunci când îți pui sentimentele și gândurile pe foaie, îți
limpezești mintea într-un mod deosebit. Oricine are creativitate în el, dar trebuie să își dorească să o descopere și să o pună în valoare. (Săsărman Adina)
Întâlirile din fiecare săptâmână mi se par...
„unice și foarte utile. Fiecare oră este magică în felul ei și în fiecare oră ne dezvoltăm imaginația și creativitatea! Eu am învățat multe lucruri noi și sper să învăț în continuare. Cel mai mult îmi place la această oră faptul că fiecare profesor vine cu ceva nou, unic
și discutăm despre diferite subiecte ale scrierii. M-am simțit foarte bine și nu pot să zic decât
că aceste ore m-au ajutat foarte mult.” (Marian Paula Nicola)
„extraordinare! În fiecare săptămână avem șansa să învățăm lucruri noi și să ne
dezvoltăm abilitățile. Cel mai mult apreciez faptul că de fiecare dată ne putem citi compunerile (ceea ce ajută și la exprimarea în public) și că putem asculta și alte compuneri, încât să
putem vedea și alte idei, opinii, puncte de vedere. Să nu mai spun de jocurile care fac ora
mai palpitantă, dar ne și ajută să învățăm într-un mod mai distractiv!” (Lara Mureșan)
„provocatoare. Într-adevăr, acesta a fost cel mai scurt și simplu cuvânt la care m-am
putut gândi. Fiecare întâlnire îmi încarcă bateriile. La întâlniri, cel mai mult apreciez interacțiunile elev-profesor și elev-elev. De asemenea, acestea sunt inedite: literatura, muzica, pictura,
arta în general sunt amfitrioanele noastre săptămână de săptămână.” (Luca Badale)
„interesante, amuzante și unice deoarece în fiecare săptămână o altă profesoară ne
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uni, trebuințe, idei. Tărâmul acesta vrăjit era locuit de geografi, istorici, filologi şi magicieni,
matematicieni și fizicieni, biologi de renume. Dintre toate fiinţele de la palat, zâna ,,Scriere
creativă” avea cea mai strălucitoare haină şi făcea cele mai minunate vrăji. Pentru că visul
nu are limite, iar fantezia creatoare este o oportunitate de explorare a necunoscutului, de
a sparge tiparele de gândire limitative și de a găsi o lume nouă și nebănuită, dincolo de
oglinda unei realități prezente.
Cine sunt ei?! Despre cei care planifică, proiectează și apoi pun în aplicare cu
rigurozitate fiecare demers inițiat la ȘCOALA SCRIITORILOR, ați aflat deja… Cine sunt
minunații temerari, dornici de a găsi împreună satisfacția și bucuria jocului, pornind în aventura cunoașterii, veți afla în cele ce urmează… Așadar, într-o poveste frumoasă s-au reunit
20 de copii talentați care au găsit în activitățile de scriere creativă o modalitate eficientă de
a-și stimula resursele creative, de a-și descoperi aptitudinile și capacitățile literar-artistice.
Totodată, încearcă să-și valorizeze potențialul creator, disponibilitățile înnăscute, în scopul
formării și dezvoltării unor abilități și deprinderi de redactare și producere a unor mesaje
scrise, relevante pentru evoluția lor ulterioară. Aceste exerciții de exprimare literar-artistică
sunt importante prin faptul că le oferă posibilitatea de a trăi anumite stări, reacții atitudinale, emoții și sentimente, în legătură cu anumite situații de viață, întâmplări, personaje
literare cu care se identifică, experiențe comune. Limba română devine spațiul de întâlnire
a originalității și a corectitudinii gramaticale, deoarece elevii își vor consolida și exersa în
permanență abilitățile creative, competențele de exprimare lingvistică, utilizarea corectă a
limbii române în diferite contexte. Pe de altă parte, activitățile de scriere creativă urmăresc
deprinderea unor metode de scriere corectă, redactarea unor anumite texte, exprimarea
unor opinii, utilizarea unui vocabular nuanțat, transmiterea unor mesaje într-o viziune unică
și subiectivă. Promovând valori universale precum bunătatea, iubirea, prietenia, compasiunea, adevărul, textele literare de înaltă ținută artistică și morală oferă adevărate lecții de
viață, iar personajele literare devin adevărate modele.
Eroii care pun în scenă cu regularitate firul epic al unei povești comune, din motivația de a picta lumea din jur în cele mai frumoase cuvinte, sunt niște copii de 11-14 ani.
Din dorința de a-i cunoaște am stat de vorbă cu ei. Iată ce ne-au spus, câțiva dintre
micii scriitori, cu bucuria și inocența specifică vârstei:

întâmpină cu căldură. În aceste ore avem libertatea de a alege ce să facem; să privim lumea
cu alți ochi sau să fim noi înșine, să discutăm anumite teme, să analizăm lucruri sau să le luăm
ca exemplu pe doamnele profesoare care ne predau.” (Szekely Pîrțiu Antonia Miruna)
Orele acestea mă ajută...
„extrem de mult la exprimare și la expresivitate. Compunerile mele de la școală
sunt mult mai bogate mulțumită orelor de Scriere creativă. Acum nu-mi mai este rușine să
îmi spun punctul de vedere sau să îmi spun ideile. Sunt foarte recunoscătoare profesoarelor
de la Scriere creativă. Acum am mult mai multă încredere în mine pentru a face ceea ce-mi
doresc să fac. (Marga Mara Adriana)
„să evoluez, să-mi dezvolt imaginația sau pur și simplu să-mi creez propria mea lume,
nouă, unde pot să mă exprim liber și fără prejudecăți. În fiecare săptămână învăț ceva nou de
la doamnele profesoare și nu numai de la acestea, admir și ideile colegilor mei. Cred că, cu
cât exersez mai mult, cu atât voi crește tot mai sus, învățând din greșeli. Ortografia, cacofoniile,
repetițiile supărătoare,... toate acestea sunt greșeli pe care le facem cu toții, dar dacă exersăm și
nu ne dăm bătuți, vom reuși să obținem ce ne dorim. Eu sunt o fire mai timidă, iar orele de Scriere
creativă presupun că mă vor ajuta să îmi depășesc anumite limite.” (Iulia Cârlig)
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