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EXCELLENTIA BN

„Excelenţa nu reprezintă o opţiune, ci o atitudine care prevalează.”
(Charles Swindoll)
An I, Nr. 5, mai 2022

SUB LUPA TIMPULUI
Elevi care au performat la limba și literatura română...
Lingvistica este o „știință care studiază limba
și legile ei de dezvoltare”, conform dexonline.
ro. Eu o văd ca ceva mai mult, o știință care
m-a captivat într-un mod neașteptat, m-a făcut să apreciez într-un mod diferit culturile
și limbile lumii, ele neputând exista una fără
cealaltă, și care, în ultimii 6 ani, m-a adus din
nou și din nou pe listele de participanți la Olimpiada Națională de Lingistică. Rezolv subiecte
în timpul liber, chiar aș îndrăzni să spun că mă
relaxează. Bucuria, atunci când îți dai seama
că regulile găsite sunt corecte, este neegalabilă, iar cei care au participat în trecut știu exact la ce mă refer. Deși am participat la multe
olimpiade, niciuna dintre ele nu m-a făcut etuziasmată să văd baremul, să vreau să reiau subiectul acasă, să înțeleg cu adevărat ce se află
în spatele acestor limbi despre care auzeam
atunci pentru prima dată. Cred că ceea ce o face atât de captivantă este diversitatea de
care avem parte de fiecare dată. Nu știi la ce să te aștepți, de aceea trebuie să folosești
cunoștințe din toate domeniile; am observat că matematica și informatica ajută surprinzător
de mult. Cei apropiați mie știu cu câtă pasiune vorbesc despre lingvistică și cred că unul dintre cadrele „sigure” pentru oameni ca mine este chiar Centrul de Excelență. Suntem, până
la urmă, un grup de elevi care au ocazia să își împărtășească pasiunea, o știință pe care
majoritatea o consideră ciudată, într-un mediu confortabil și educativ, în același timp. Acest
suport pe care îl primim este extrem de important pentru dezvoltarea noastră individuală,
asigurându-ne că nu suntem singuri în „aventura” aceasta, că există atâtea persoane care
au reușit să-și transforme pasiunea în carieră. Pe noi ce ne oprește?
Manciu Patricia, clasa a XI-a, LRB912, MENȚIUNE, etapa națională a olimpiadei de
lingvistică „Solomon Marcus”
Numele meu este Lechințan Carina Diana și
sunt elevă în clasa a 10-a, la Colegiul Național
„Petru Rareș” din Beclean, profil matematică-informatică. În cadrul Olimpiadei de lectură - „Lectura ca abilitate de viață”, am obținut calificarea
la etapa națională, obiectivul pentru care am
muncit încă din gimnaziu.
Am descoperit universul lecturii la o vârstă
fragedă, însă pasiunea mea pentru cărți a
prins contur în primele ore de limba și literatura română din clasa a 5-a, momentul în care
am descoperit farmecul ascuns printre paginile
romanelor din literatura universală. Treptat,
atenția acordată acestui univers s-a amplificat,
fiind interesată să particip la competiții care îmi solicită imaginația și creativitatea. Îndrumată de doamna profesoară Nicula Nelia, am participat în
fiecare an la această olimpiadă, obținând premiul doi în clasa a 6-a. Chiar dacă acest lucru m-a
demoralizat, am înțeles că munca mea nu a fost în zadar, lectura fiind esențială pentru cei care
vor să se ridice deasupra unei vieți obișnuite. Cărțile vor rămâne cu mine pentru totdeauna.
Cei doi ani de pandemie au constituit o piedică în desăvârșirea celui mai important scop al meu: calificarea la etapa națională. După o pauză îndelungată, am revenit cu
același vis. Anul acesta mi-a oferit oportunitatea de a face parte din grupa de excelență la
limba română care a funcționat în școala noastră. În acest mod am reușit să-mi aprofundez

cunoștințele, ajutorul și susținerea doamnei profesoare Nicula Nelia având o însemnătate
majoră în reușita mea.
Această competiție m-a învățat că încrederea în propriile capacități și consecvența
definesc drumul spre succes. Sunt recunoscătoare că am ocazia să particip la etapa națională, unde doresc să-mi depășesc limitele.
Lechințan Carina, clasa a X-a, LRB912, PREMIU SPECIAL la etapa națională a olimpiadei de lectură – „Lectura ca abilitate de viață”
Performanța este nivelul la care realizezi că
totul este posibil prin muncă. Astfel, după patru
ani de pregătire la limba și literatura română,
pot afirma că performanța este un sentiment
special. În fiecare dimineață te trezești cu gândul că poți ajunge mai departe și cu fiecare
moment de pregătire în plus, ești cu un pas
mai aproape de reușită.
În clasa a V-a am participat la proba de admitere în clasa de excelență la limba și literatura română și de atunci, cursurile de excelență
și-au făcut loc în programul meu săptămânal.
Datorită acestor cursuri, am pătruns în minunata lume a figurilor de stil, unde poverile devin
dulci, cerul este cristalin și fiecare cuvânt are
un înțeles deosebit, care trebuie interpretat, iar
interpretarea diferă de la persoană la persoană.
Modul în care cele mai simple elemente ale vieții se transformă în opere de artă
ale literaturii ar fi rămas un mister pentru mine. Este extraordinar să descoperi cât de multe
emoții poate transmite o singură frază acompaniată de câteva semne de punctuație. Omul
are o putere aparte, pe care nicio altă vietuitoare nu o are. El își poate transforma trăirile în
cuvinte și cu puțină inspirație, ia naștere o operă de artă în adevăratul sens al cuvântului.
Anul acesta a fost prima dată când am participat la olimpiadă după doi ani de
pandemie. Distanța dintre încrederea pe care o aveam în mine în clasa a VI-a și sentimentul
de siguranță cu care am plecat spre centrul de examen în a doua parte a clasei a VIII-a este
de la cer la pământ. Mi-a fost dor de atmosfera de la olimpiadă… foile de examen, colțul securizat, repartizarea în săli și simpla rătăcire prin școala necunoscută, în căutarea sălii în care ai
fost repartizat. Toate acestea fac parte dintr-un ritual prezent în fiecare dimineață de examen.
Așadar, în data de 19 martie 2022 am urmat acest ritual înainte de a mă așeza la masa care
avea să mă găzduiască pentru trei ore. După începerea probei, cuvintele au curs în mintea
mea, unul după altul și s-au așezat pe foaie sub forma unui scris uniform, albastru pe alb.
Aceasta a fost olimpiada la care chiar am așteptat să primesc rezultatul. Eram
pregătită. Aveam așteptări mari, iar primirea rezultatului a fost pe măsură. Duminica în care
m-am trezit și am verificat tabelele mi-a schimbat cu totul viziunea despre reușită. Nu îmi
venea să cred! Cu toată siguranța cu care am părăsit sala de examen, locul I m-a luat pe
nepregătite. Am obținut cel mai mare punctaj, iar într-o fracțiune de secundă am trecut de
la omul somnoros într-o dimineață de duminică la o persoana aflată în extaz. Nu știam cum
să reacționez. Zburdam prin casă asemenea unui mielușel. Râdeam și plângeam în același
timp. A fost o zi extraordinară! Am fost cuprinsă de un amalgam de emoții…
Atunci am simțit pentru prima dată ce înseamnă performanța. Mi-am împlinit visul…
m-am calificat la etapa națională! Mă simt pregătită și am de gând să trec prin cât mai multe
momente ca acesta, deoarece sentimentul de împlinire este mai mult decât satisfăcător, iar
mândria cu care mă trezesc în fiecare dimineață știind că am reușit nu poate fi descrisă în
cuvinte… Nimic nu mă poate opri acum!
Pop Alexandra Maria, elevă CJEx BN, clasa a VIII-a, grupa LR8, PREMIU SPECIAL la
etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română, gimnaziu
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Sinceră să fiu, faza județeană a Olimpiadei
de Limba și literatura română m-a îngrijorat și
emoționat, deoarece, deși la secțiunea mea
mai participau doar alte două colege, amândouă sunt foarte bune la această disciplină.
Știu că probabil sună interesant, dar mi-a fost
mai frică decât dacă ar mai fi participat încă 20
de colegi din județ… Presiunea a fost de 10 ori
mai mare.
Imaginea sălii de examen îmi este încă foarte
clară, panoul cu un citat motivațional și afișul
de pe ușă pe care nu-l puteam citi nicicum.
Încă îmi mai simt capul în flăcări și mâinile înghețate, acompaniate de picioarele ce băteau
constant pământul, mai ales la partea de literatură.
Deși am avut emoții foarte mari după o pauză
atât de lungă și atmosfera pe care tocmai am
descris-o nu sună ideal, cred că, într-un fel,
sub toate ticurile nervoase și toate grijile am
reușit să găsesc, cumva, confort. Mereu mi-a plăcut să scriu, doar că acum chiar trebuia să
scriu CEVA, CEVA pe care altcineva îl va citi și corecta. Aceasta a fost cea mai amețitoare
concluzie pe care am formulat-o în timpul subiectului II. Propun să nu vorbim despre subiectul III…
Olimpiada, faza județeană, a fost o experiență… antrenantă. Aștept cu nerăbdare
și emoție să-mi termin de făcut bagajele pentru Brăila și să călătorim spre o nouă aventură...
dacă luăm în calcul proba orală, două noi aventuri.
Burje Teodora Maria, clasa a VII, grupa LR7, calificată la etapa națională a Olimpiada
de limba și literatura română pentru școli/ secții cu predare în limbile minorităților și
pentru românii din diaspora - clasele V-VIII
Ultimii 3 ani au reprezentat o perioadă foarte
importantă în maturizarea și dezvoltarea mea.
Grupa de excelență mi-a deschis noi orizonturi, m-a ajutat să-mi descopăr punctele tari și
pe cele slabe și m-a făcut să apreciez mai mult
arta, literatura și creația. Mă bucur că am reușit
să mă implic în olimpiadele și concursurile organizate anul acesta, ele fiind un prilej de a-mi
aprofunda abilitățile și aptitudinile. În ciuda
greutăților care au apărut inevitabil în procesul
de pregătire de anul acesta, rezultatele obținute și lucrurile învățate au meritat tot efortul.
De asemenea, colectivul care s-a format în
cadrul grupei de excelență de-a lungul timpului
a fost și va fi în continuare un aspect pozitiv al
cursurilor de pregătire, oferindu-mi atât o motivație, cât și un confort.
Dacă ar fi să sintetizez, aș spune că experiența olimpiadei a fost o provocare plăcută,
oferindu-mi o perspectivă unică asupra litera-

turii și o oportunitate de a-mi testa limitele.
Bucșa Narcisa, clasa a XI-a, LRB912, calificată la etapa națională a Olimpiadei de
limba și literatura română, liceu
Una dintre cele mai neașteptate reușite personale din cadrul acestui an școlar
o reprezintă obținerea premiului întâi la Olimpiada de limba și literatura română. Am fost
dintotdeauna un copil al artei, un copil care a
tins la a atinge un ideal subiectiv în ceea ce
privesc aspectele și subiectele care m-au, și
mă intrigă.
Încă de la 10-11 ani a început a mi
se definitiva afinitatea pentru cuvinte, pentru
poezie și creație.E ceva magic tot acest proces al creației și al perfecționării, de orice
natură ar fi aceasta, în domeniul artei. Pentru
mine, fascinația vine când simt utilitatea-mi
în subiectele ce mă înalță spiritual. Am fost
mereu un copil al extremelor, al trăirii prin pris-

ma sentimentelor puternice, mari, grele, și cumva mereu am simțit necesitatea fluidizării
interiorului meu spiritual, ceea ce a avut soluționare prin creație. În cadrul Olimpiadei de
limba română, eseul liber despre o temă vastă a fost mereu reperul care m-a stimulat creativ
cel mai mult, având ocazia de a realiza conexiuni între arte, între muzică, literatură, pictură,
aspect ce m-a ajutat mult să mă dezvolt pe acest plan. E o îmbinare a perspectivei proprii cu
a artiștilor, realizându-se o armonie neașteptată, adesea.
E mai mult decât o Olimpiadă oarecare pentru mine și sunt recunoscătoare că am
avut ocazia de a participa de două ori în decursul celor 4 ani de liceu, dată fiind situația epidemiologică.
Dacă e ceva ce pot ura celor care sunt atrași de această latură, e să încerce să
exploreze arta și altfel, și să-și contureze propria personalitate atent, iar în acest sens, literatura e, de mulți ani, un ajutor fundamental pentru mine. Suntem, cu toții, o sumă a experiențelor trăite sau citite, cunoscute prin noi sau prin alții și literatura poate fi una dintre cele
mai sigure modalități de exploatare a propriilor trăiri, de răspundere, măcar la nivel micro, la
întrebarea ce macină toate generațiile ce-au fost și vor fi: Cine suntem?
Sfechiș Anda, clasa a XII-a, LRB912, calificată la etapa națională a Olimpiadei de
limba și literatura română, liceu
Grupa de excelență este unul dintre mediile
mele favorite pentru că este o atmosferă
liniștită, în care mă simt foarte confortabil. Astfel, am înțeles că mă pot exprima așa cum
doresc, iar cuvântul care ne caracterizează
activitatea de la grupă este colaborarea. În literatură, imaginația este fără limite, iar greșelile nu există, ci sunt doar păreri diferite sau
noi perspective. Alături de colegi noi, din școli
diferite, am învățat să legăm prietenii având ca
pasiune comună lectura și farmecul ei. Cadrul
grupei de excelență favorizează dezvoltarea
creativității și a imaginației. Aici, timpul trece
repede pentru că tot ceea ce facem este o
adevărată plăcere.
Participarea în cadrul grupei de excelență, la
Limba și literatura română m-a ajutat să îmi
îmbunătățesc creativitatea și felul în care mă
exprim, să învăț multe lucruri noi legate atât de
comunicare, cât și de literatură. Astfel, am reușit să obțin Premiul I la Universul Cunoașterii prin Lectură și să învăț că munca este
răsplătită. Literatura a reușit să lege prietenii noi, să consolideze respectul pentru dascălii
noștri și pentru munca lor.
Mureșan Adelina, elevă CJEx BN, Clasa a V-a – Grupa LRN56, Calificată la etapa
națională a olimpiadei pentru elevii din mediul rural „Universul Cunoașterii prin
lectură”.
În cei 4 ani petrecuți în cadrul Centrului de Excelență, grupa de Limba și literatura română din
Năsăud, am dobândit multe cunoștințe și am trăit
experiențe inedite, care îmi vor rămâne mereu
întipărite în suflet. Alături de doamna profesoară
Sofia Hărăpașcu, care a făcut ca această călătorie să fie una plăcută și presărată la fiecare pas cu
elemente noi de cunoaștere, am învățat că limba
și literatura română este mai mult decât o materie de bază pe care o avem ca obiect de studiu
în anii de școală. Limba română, limba noastră
dragă, ne oferă prilejul de a ne exprima liber prin
puterea cuvintelor, de a făuri lumi noi prin intermediul imaginației – transformând realitatea în
iluzie atunci când totul devine prea greu și ești în
căutarea unui refugiu – , dar, de asemenea, ne
dăruiește și posibilitatea de a-i descifra toate tainele, motive pentru care am ajuns în acest
moment să o îndrăgesc atât de mult.
Tot aici, am descoperit plăcerea de a participa la concursuri și olimpiade, metode
care reușesc să-ți verifice cunoștințele și să-ți dezvolte, totodată, spiritul competitiv. Astfel,
pot spune cu bucurie în suflet că aici a fost locul în care mi s-au creionat aripi cu care am
atins etapa națională a olimpiadei „Universul Cunoașterii prin Lectură”, atât în clasa a V-a,
cât și în clasa a VIII-a, aducând o mare bucurie atât familiei, cât și doamnelor profesoare
care au contribuit la dezvoltarea și formarea mea ca elev.
Todică Nadia, elevă CJExBN, Clasa a VIII-a – grupa LRN78, calificată la etapa națională olimpiadei pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectură”.
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PREZENT PERPETUU
PERSPECTIVE ȘI PROVOCĂRI
Hard work pays off!
Cîmpean Monika Noemi, XI, Colegiul Național ”Petru Rareș” BecleanOlimpiada națională de limba engleză,
Premiul II
In order to prepare for the Olympiad, as well as for the Cambridge Exam this
year, the Centre of Excellence has been
of great aid. Through those classes I was
given the opportunity not only to remember
the lessons that we had previously been
taught, but also to learn new notions and
ways to utilise the English language. Thus,
after more exercises, I was finally able to
understand more complex grammatical
structures and even expressions which
were not familiar to me before.
At the start I had a lot of questions
about the way in which the subjects should
be approached, and I managed to find answers to them, thanks to the Centre of Excellence, so regardless of my initial doubts,
I discovered that, with some help from others, success is achievable.
Manciu Patricia Ariana, XI, Colegiul
Național ”Petru Rareș” Beclean- Olimpiada națională de limba engleză, Premiul
II
To be very honest, growing up, I was
never really confident in my English skills. I
learned most of what I know through emersion, so I was really lacking in areas, such
as grammar. That was up until high school,
when I started to make visible progress. I
was no longer seeing English as an ordinary school subject, but as a vital part in my
daily life, one I could no longer live without.
Even though I enjoyed speaking English,
I never thought I could excel in this field.
Now, looking back, I am more than happy
my teacher convinced me to take part in
this class of the Centre of Excellence. Never have I thought a couple extra hours of
English could help me grow so much, but
here we are.
The course atmosphere was one I haven’t seen before, much more relaxed and enjoyable than I had expected. People were excited to be there and discuss all sorts of topics
and learn more, which made me always look forward to our next meeting. Time just flew by
every week and I found myself wanting more than one meeting a week. Not only did I make
new friends, but I also got to expand my knowledge on other subjects, besides English,
which we had debated as a speaking practice for the CAE exam we took in December. With
all honesty, the exam was hard, but the preparation was even harder. Looking back I don’t
know if I could’ve done it without the other students from CJEx and our teacher, since we
became a community, going through the same struggles, being able to empathise and help
each other out whenever we encountered difficulties.
I am extremely grateful for having the opportunity to work with such amazing people, who have helped me come this far on my journey of mastering the English language and
become a better version of myself.
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Luca Diana, X, Colegiul Național ”Petru
Rareș” Beclean- Olimpiada națională de
limba engleză, Premiul III
Hello! My name is Luca Diana, I am 16 years
old and I study at “Petru Rares” National College, in Beclean. I am in the 10th grade and
this is the first year I get to benefit from the
English courses that Cjex has to offer to any
student that is willing to do some extra work. I
can confidently state that these extra curricular lessons that we had with our teacher have
not only helped me in improving my day-to-day
use of English, but have also encouraged me
to participate in the Olympiad. To me personally, this was a great decision, from which I
could only benefit (parts of the structure of the
exam subject being included in the Cambridge
exam itself). I can only consider it preparatory
for future competitions that I’m looking forward
to attending. As for the organization part, I really liked the location and I also found the supervisors really nice and considerate. I enjoyed the whole experience and I am really grateful
to have gotten the chance of being a part of it!
Cîmpean Imola Henrietta, X, Colegiul
Național ”Petru Rareș” Beclean- Olimpiada națională de limba engleză, Mențiune
One of the few things that held me
accountable and drove me to develop my
English abilities, not just in comprehension
but also in writing, was the Center of excellence class (CJEx). I think that my English
has improved tremendously since I started
taking these English courses, and I can
confidently say that I would not have been
able to achieve such improvement otherwise.
Participating in the Olympiad was
something unexpected for me, because
I didn't think I would be chosen from my
class, however, I was and I was overjoyed
to be able to take on this challenge and participate in this competition, where I could
put my knowledge to the test and I could
find out at what level I am.
To be honest, I did prepare a lot for
this Olympiad because I was hoping that my work would pay off, and the competition pushed
me to concentrate on the aspects of the language that were more complex and challenging
for me. From personal experience, the one thing that kept me really motivated to improve
my English was the Center of excellence class, which required me to engage and study
regardless of my mood, even when I didn’t really feel like studying. As a result of the English
lessons I took this year, I believe I have much improved and I am much more confident in my
language level, for I have learnt to understand English a lot better and I no longer have that
hesitance when needing to speak it.
Furthermore, I'd want to state that I thoroughly enjoyed going to the Olympiad this
year and am glad that I had the opportunity to go there. When I arrived at the place of the
competition, I wasn't particularly anxious, but while I waited for the subjects to come, my
anxiety began to rise. After I received the exam paper, however, I became more relaxed and
I was able to concentrate on what I needed to write. Overall, I thought the subjects were
interesting and at a reasonable level, not too simple but not too difficult either, just enough to
encourage students to continue studying and expanding their knowledge.
I believe I would have performed a lot more poorly if I hadn't attended these English
classes this year, and thus I am looking forward to taking them again next year, as well as
participating in the next English Olympiad.
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Prezentul și viitorul sunt dependente de trecut,
iar cunoașterea istoriei reprezintă o datorie față
de strămoșii noștri
"Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții"
(Nicolae Iorga)
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Clasa de excelență pentru limba franceză nivel gimnazial 7-8,
Liceul Tehnologic Feldru
Ne bucurăm de rezultatele frumoase obținute de elevii participanți la clasa de
excelență în anul școlar 2021-2022.
Elevii noștri au dovedit că limba franceză are o frumusețe aparte și o dulceață care
te inspiră pur și simplu. Din cei 20 de elevi înscriși la clasa de excelență la începutul anului
școlar, 14 au obținut diploma Delf Junior. Ei au susținut acest examen în luna februarie și de
curând au primit atestatele, obținând punctaje remarcabile.
La olimpiada de limba franceză, faza județeană am obținut premii, după cum urmează:
Clasa a VII-a- premiul al II-lea, eleva Ciurcău Ioana
Clasa a VIII-a -premiul al II- lea, elevul Nechiti Samuel
,,Olimpiada de limba franceză a fost pentru mine o experiență interesantă. La început, ideea de olimpiadă mi-a impus stres și multe ore de
pregătire, dar mulțumită doamnei profesoare și familiei mele, am reușit să
trec peste dificultăți. "Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui
pe înțelepciunea ta! Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi
cărările." ~Proverbe 3:5,6’’ Ciurcău Ioana, clasa a VII-a B

Doar studiind istoria putem să ne definim și asta am înțeles încă din prima oră de
excelență. Am început să simțim existența unor valori care provin din trecut și am aflat că
istoria ne poate inspira să fim mai buni, mai umili, mai conștienți.
Am intrat complet în miezul faptei și ne-am întors în trecut la fiecare istorioară
care ne-a fost prezentată. Am fost de față la fiecare descoperire, la fiecare eveniment și am
înțeles că istoria nu este o repetare de date. Am înțeles că istoria ne face ceea ce suntem
învățându-ne că uneori pentru a te înțelege trebuie mai întâi să privești în trecut.
Orele de excelență nu ne-au deschis doar uși spre viitor, ci au deschis uși în mințile
noastre, uși sub forma unor semne de întrebare. Semnele de întrebare s-au transformat
treptat în puncte cu ajutorul doamnei profesoare Mihaela Carmen Măierean, care ne-a încurajat încă din prima oră să nu ezităm în punerea întrebărilor.
Pentru noi, doi boboci la început de drum, participarea la orele de excelență reprezintă doar primul pas spre un viitor măreț, un viitor în care vom păstra cu mândrie în suflete
istoria strămoșilor noștri.
Rus Maria și Bondrea Natalia, eleve CJEx BN

„Mereu am fost un matematician pasionat, însă de curând am prins
gustul limbii franceze. Mi-am dat seama că matematica și limba
franceză au ceva în comun, și anume faptul că ambele îți dau o anumită dependență și o stare de bine. Voi continua cu franceza, deși
visul meu e să devin un informatician renumit” Nechiti Samuel,
clasa a VIII-a

Impresii ale elevilor...

mi-am făcut prieteni noi și mi-am îmbunătățit franceza, iar așa cum

Pe mine, pregătirile de la Excelență m-au ajutat să
înțeleg mai bine problemele mai grele pe care nu le puteam
rezolva fără ajutor, făcând, în cadrul întâlnirilor de sâmbăta,
și probleme mai simple, si mai dificile. Acum, trebuie să mă
reobișnuiesc că sâmbăta nu mai facem Excelență și că e
doar un weekend ca toate celelalte. Cât despre olimpiada
locală și cea județeană, au fost niște experiențe plăcute. La
olimpiada locală, subiectele au fost de dificultate medie pentru mine, iar la cea județeană au fost destul de dificile, lucru
demonstrat de punctajul mai scazut decât la etapa anterioară.
Deneș-Botean Matei, clasa a VI-a, Grupa de excelență Beclean-mtematică VI-VII,
Premiul II - Olimpiada națională de matematică - Etapa județeană
Mi-a făcut plăcere să particip la Olimpiada de limba engleză, mai ales pentru că am avut ocazia să mă pregătesc
în cadrul grupei de excelență. De la exercițiile de gramatică
și vocabular, până la interacțiunile orale dintre elevi și profesorii coordonatori, timpul petrecut împreună ne-a oferit
fiecăruia dintre noi șansa să aprofundăm cunoștințele acumulate anterior. Pe parcursul pregătirii pentru olimpiadă,
grupa de excelență a reprezentat un sprijin enorm, fără
de care rezultatele mele nu ar fi dus mai departe mândria
întregii echipe.
Oana Rodilă, clasa X-a, elevă CJEx BN, Premiul I la
etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză

,,Pentru mine, această experiență prin care am excelat la limba
franceză, a fost una de neuitat. Pentru prima dată, am reușit să învăț o limbă străină fără a simți că depun un efort foarte mare, ci am
făcut-o din plăcere. Această experiență mi-a deschis orizontul spre
o limbă fascinantă și sunt recunoscătoare tuturor celor care au făcut
posibil ca noi șă învățăm franceza’’ Timoc Estera, clasa a VIII- a A
,,Pentru mine, Delful a fost o experiență minunată unde
a spus Isaac Newton,, Ceea ce știm e ca o picătură. Ceea ce nu
știm este ca un ocean’’. Eu simt cu adevărat că am mai adăugat
o picătură cu ajutorul doamnelor profesoare , cărora le mulțumesc
din suflet” Leah Ana, clasa a VIII-a A
,,Această experiență m-a făcut să descopăr talentul meu în ceea
ce privesc limbile străine. A fost ușor și interesant să învăț o
nouă limbă, iar experiența DELFULUI a fost una cât se poate de
plăcută, a fost nemaipomenit de plăcută cooperarea și implicarea
atât a elevilor, cât și a profesorilor, iar dacă ar fi să îmi doresc
ceva, ar fi să pot repeta această aventură’’ Pinta Manceanu
Maria Virginia, clasa a VIII-a
„Delf-ul a reprezentat pentru mine o provocare de neuitat.
M-a ajutat să descopăr limba franceză și muzicalitatea sa. Le mulțumesc din suflet doamnelor profesoare care m-au îndrumat cu răbdare
și blândețe spre această realizare.” Cosînaș Rareș-Ștefan,
clasa a VII-a A
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