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Compartimentul Tineret  

din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport și Tineret Argeş 

 se prezintă 

 

Activitatea Compartimentului Tineret  vine în întâmpinarea acelor nevoi ale tinerilor, care 

nu îşi găsesc rezolvarea prin educaţia formală oferită de sistemele clasice de învăţământ. 

Astfel, prin programele şi evenimentele sale, promovează şi încurajează implicarea tinerilor în 

proiecte specifice, iniţiate de DJST Arges sau alte  structuri neguvernamentale de şi pentru 

tineret.  

Ca o prezentare generală,  menţionăm câteva dintre principalele atribuţii ale 

Compartimentului Tineret: 

 aplică si implementează politica 

guvernamentală în domeniul educaţiei 

nonformale pentru copii şi tineri la nivel local; 

 oferă informaţii şi acordă consultanţă în 

domeniu;  

 organizează diverse activităţi în centrele de 

agrement pentru tineret, recreative, turistice, 

sportive etc.,  

 organizează tabere tematice, seminarii, cursuri 

pentru educaţia nonformală pentru copii şi 

tineri, programe cu caracter social, cu precădere 

pentru cei defavorizaţi.  

 colaborează cu structurile de şi pentru tineret 

legal constituite; 

 elaborează programe în scopul finanţării acţiunilor proprii; 

 sprijină acţiunile structurilor asociative de tineret, acţiuni care corespund obiectivelor 

cuprinse în programele sale 

 coordonează activitatea  Centrului de Tineret Piteşti în vederea derulării activităţilor de 

informare şi consiliere pentru tineret; 

 colaborează cu organisme similare în domenii de interes comun. 

 

Programe implementate 
 

P1- PROGRAM DE CENTRE DE TINERET 

CENTRUL DE TINERET PITEŞTI   
Str. Nicolae Dobrin, nr. 12, Anexa Sălii Sporturilor din Piteşti 

Proiecte permanente: 

 ,,Info Tineret” – activităţi de informare şi consiliere 

 ,ProSPORT” - Campanie de informare privind importanta miscarii fizice si a 

alimentatiei corecte - activitati sportive: dans, aerobic, zumba, badminton, volei, tenis 

de masa 

 ,,Scoala de vara” - iunie – august 

 ,,Gala Tinerilor Voluntari” - decembrie  

 

P2- PROGRAM DE SUSŢINERE A ACŢIUNILOR DE TINERET 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arges iniţiază şi desfăşoară proiecte proprii şi în 

parteneriat şi finanţează în limita unui buget anual stabilit de Ministerul Tineretului si 

Sportului proiecte propuse de organizaţii neguvernamentale locale, selectate în urma 
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desfăşurării concursului local de proiecte de tineret. 

Grupul ţintă căruia se adresează proiectele de tineret 

este cel al tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 – 35 ani. 

Proiecte proprii 2016: 

 „Voluntari pentru Viitor” – mai –  iunie 

2016 

Principalele activităţi desfăşurate au fost: 

- Concurs judeţean „EGO ECO SUM” şi expoziţie de 

fotografie pe teme ecologice organizat în parteneriat 

cu Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” – 14 mai 

2016  

- Mini campionat tenis de camp – 22 mai 2016, 

Mioveni, în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare 

Durabila pentru Tineret Mioveni 

- Sesiunea de comunicare ,,Evoluția statului și dreptului in perioada post-aderare”- 27 mai 

2016 – Universitatea din Pitești  

- Concurs de Talente, organizat în parteneriat cu Consiliul Judeţeanal Elevilor Argeș – 7 iunie 

2016, Teatrul Alexandru Davila    

- Campanie de informare în rândul tinerilor privind importanţa practicării voluntariatului, 

modalităţile de implicare în activităţi de voluntariat, beneficiile voluntariatului etc. 

 „Ziua Educaţiei Nonformale” – mai – iunie 2016 

Parteneri:  

Fundatia Compartir, Grupul pentru Educatie și Ecologie Argeș, AIESEC Pitești, Asociaţia 

Iniţiative ale Voluntarilor Mioveni, Asociaţia de Dezvoltare Durabila pentru Tineret 

Mioveni, TEAM Mioveni, Asociaţia Imago Mundi, Asociația Călțun Curtea de Argeș. 

În data de 4 iunie la sediul Fundaţiei Compartir din Draganu, judeţul Arges a avut loc o 

sesiune de prezentare a activităţii celor opt ONG-uri participante, un atelier despre 

semnificația voluntariatului,  mărturii personale ale tinerilor care s-au implicat în  diverse 

proiecte, activităţi interactive, jocuri dinamice, sport etc. 

 

 „Pro educație- Fii școlar, nu fi hoinar!” - 10 mai  – 1 septembrie 2016 

 „Talent Tin” – septembrie - octombrie 2016 – organizarea de acţiuni educativ – 

recreative adresate tinerilor 

  „Leadership&management” – octombrie 2016 – curs pentru dobândirea de noţiuni/ 

abilităţi necesare unui lider 

 „Festivalul Sport Cultură Argeşeanul” – octombrie – noiembrie 2016  

 

 

 
Consilier, Simona BOCANU 
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PRO EDUCAŢIE - Fii şcolar, nu fi hoinar! 

Proiect de voluntariat cu tema: 

,,SOLIDARI CU CEI DE LÂNGĂ NOI" 

 

„Singura soluţie de a îmbunătăţi modul de trai al săracilor este 

educaţia“ (Carol Bellamy) 

 

Proiectul Euroscola finalizat în februarie 2016 (incluzând 

vizita la Strasbourg, în Parlamentul European) rămâne un vis 

împlinit și punctul de plecare al acțiunilor de voluntariat întreprinse ulterior, de elevii și profesorii 

Liceului Tehnologic ASTRA, din Pitești! Având, de data aceasta, ca partener, Direcţia Judeţeană 

pentru Sport şi Tineret  Argeş, o nouă echipă formată din 20 de elevi (ai clasei a IX- a P2, parte a 

proiectului OMV-Școala Petroliștilor), coordonați de prof. Ana Demeter, a demarat în luna mai 2016, 

proiectul educațional pentru tineret ,,Pro educație. Fii școlar, nu fi hoinar!".                               

Convinși că putem schimba opiniile, astfel încât să dăm curaj membrilor comunității locale să susțină 

valori precum demnitatea, libertatea, egalitatea, democrația sau dreptul la educație, noi, voluntarii- 

parteneri ai proiectului „PRO EDUCAȚIE- Fii şcolar, nu fi hoinar!”, am dorit să ne  implicăm direct în 

viaţa comunității din care facem parte, încurajând adolescenții comunităților defavorizate să nu 

renunțe la şcoală! În alegerea titlului acestui  proiect, ne-am inspirat din realitatea românească de 

astăzi, care se confruntă, din păcate, cu fenomenul abandonului școlar, în defavoarea dezvoltării 

durabile a societății. Migrația pentru muncă în străinătate a adulților, ,,școala vieții” începută 

prematur, sărăcia și indiferența sau lipsa motivației sunt, în opinia noastră, principalele cauze ale 

acestui fenomem. Prin urmare, proiectul „PRO EDUCAȚIE- Fii școlar, nu fi hoinar!” a fost conceput 

ca o replică la vremurile pe care le trăim și a avut 

ca scop implicarea în acțiuni de voluntariat care 

să vizeze atragerea spre școală a celor mai mulți 
de lângă noi. Credem că sărăcia nu este nici 

„dar”, nici „păcat", este o stare de neputinţă, de 

indiferenţă, dar şi de gol sufletesc, pentru că ,,cei 

mai săraci” nu sunt săracii..., ci bogații cu 

sufletul inert, pentru care educația dobândită prin 

școală, nu reprezintă un factor decisiv în viață. 

Tocmai de aceea, acțiunile proiectului nostru au 

presupus: INFORMARE, CONVINGERE, 

DECIZIE, VOLUNTARIAT ŞI 

SOLIDARITATE în comunitatea locală.                                                          

Scopul proiectului a fost responsabilizarea 

comunității locale în privinţa problemelor de 

excluziune socială pe care le întâmpină 

comunitățile defavorizate. Din păcate, deși trăim în secolul al XXI-lea, etichetele sunt ușor „de pus", 

dar greu „de dezlipit" de pe fruntea semenilor, mai ales când este vorba despre cei judecați pentru 

„sărăcia" lor. În acord cu scopul propus, am folosit  în proiect sloganurile: „Să nu judecăm, mai bine 

să ajutăm!", „Fii bun, dăruiește, iubește!", „Fii voluntar, fii activ!", „Fii școlar, nu fi hoinar!”.  

Obiectivele proiectului  au vizat: 1. Dezvoltarea comunicării și a spiritului de echipă în 

rândul voluntarilor-inițiatori; 2. Înțelegerea misiunii nobile de voluntar și atragerea mai multor 

persoane din comunitatea locală spre voluntariat, în spiritul solidarității cu cei de lângă noi; 3. 

Implicarea în activități educative formale şi non-formale a copiilor și adolescenților defavorizați 
social (parte a grupului-țintă); 4. Motivarea elevilor aflați în risc de abandon școlar, de a-şi continua 

studiile şi de a găsi noi oportunități pentru ieșirea din sărăcie. 

 



                      

PRO EDUCAȚIE. FII ȘCOLAR, NU FI HOINAR![Type text] Page 7 
 

Pentru că „Sărăcia este pentru toți o problemă. O problemă indiferent de vârstă, rasă, clase 

sociale, localizări geografice sau religioase" (Kathleem Blanco), am ținut cont de mai multe criterii în 

alegerea grupului țintă: vârste variabile (7-19 ani), clase sociale defavorizate (familii sărace, cu număr 

mare de copii, al căror venit provine din ajutor social sau din alocațiile de stat, familii dezbinate sau ai 

căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, cu copii lăsați în  grija rudelor etc). Am desfășurat 

alternativ, activități individuale și de grup cu: Centrul de Tip Familial Găvana, Pitești, Centrul 

,,Creștem împreună", Centrul Școlar de educație incluzivă ,,Sfânta Filofteea”, Ștefănești,  „Salvați 

Copiii", Filiala Argeș. 

                       

Beneficiarii proiectului au fost atât grupul țintă, cât și voluntarii, alți liceeni, părinții acestora, 

profesorii, ca de altfel, întreaga comunitate locală care a asistat la „o lecție" de SOLIDARITATE în 

perioada mai - august 2016 şi la care va participa în viitor, deoarece echipa voluntarilor şi-a propus să 

mențină nedeterminat legătura cu partenerii proiectului și cu grupul-țintă, să atragă noi resurse privind 

nevoile celor de lângă noi. Proiectul a fost creat și implementat de un grup de 20 de voluntari de la 

Liceul Astra, fete și băieți, selectați din clasa a IX -a P2 (parte a proiectului ,,Școala Petroliștilor”, 

subvenționat de OMV Petrom).  Proiectul a fost lansat public pe site-ul școlii 

http://liceulastra.ro/?p=3173 și a fost promovat permanent prin pagina creată de voluntari 

https://www.facebook.com/AstraEuroscolași prin blogul http://liceulastraeuroscola.blogspot.ro/          

Pe perioada derulării proiectului (mai- septembrie 2016), sub sloganul „FII ȘCOLAR, NU FI 

HOINAR!" au  existat  acțiuni de donații (rechizite, haine, dulciuri) pentru copiii defavorizați, prilej 

cu care voluntarii proiectului au cunoscut îndeaproape problemele celor de lângă ei.  

Atât voluntarii, cât și partenerii de proiect doresc să se implice în continuare în viața 

comunităților defavorizate, pentru ca, în spiritul solidarității umane, să poată schimba mentalitatea 

comunității din care fac parte, în sensul că ,,Educația trebuie să treacă prin școală!”. 

ORIGARDEN! (atelier de creație privind dezvoltarea unor 

abilități practice și artistice ale copiilor de la Centrele partenere – 

23 mai). Startul proiectului a fost dat pe 10 mai, printr-un atelier de 

creație organizat de echipa de proiect în amfiteatrul Liceului Astra, 

sub coordonarea consilierului DJST Argeș Simona BOCANU, a  

prof. Ana DEMETER și Aurora BREBULEȚ. Creativitate, 

geometrie, 

pasiune, 

design- totul 

prin tehnica 

origami!Cutiile 

miniaturale 

multifuncționale au reprezentat premii pentru copiii 

implicați în concursul organizat de 1 Iunie.  
          1 IUNIE SOLIDAR! (Acțiune desfășurată 

de voluntari împreună cu  DJST Argeș; concursuri 

sportive  cu premii la 5 discipline – 31 mai).  Ziua 

Internațională a Copilului a fost sărbătorită prin 

întreceri sportive, organizate în curtea Liceului 

 

 

http://liceulastra.ro/?p=3173
https://www.facebook.com/AstraEuroscolași
http://liceulastraeuroscola.blogspot.ro/
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Astra, sub coordonarea doamnei profesoare de educație fizică și sport, Mihaela PUI și a doamnei 

Simona BOCANU, din partea DJST Argeș. Voluntarii au avut ca invitați copii din centrele de zi 

partenere, colegi din liceu și s-au ocupat de buna desfășurare a evenimentului. Premiile și diplomele 

pentru cele cinci discipline de concurs (șah, badminton, viteză, tenis de masă și sărituri cu coarda), 

precum și echipamentul voluntarilor (tricouri inscripționate cu logo-ul proiectului) au fost oferite de 

DJST Argeș. 

LA FOC DE TABĂRĂ (sesiuni de formare a voluntarilor – 10 – 12iunie)! De departe, cea mai 

antrenantă activitate pentru echipa de proiect a fost sesiunea de formare a voluntarilor, organizată în 

Centrul de Agrement Corbeni, timp de trei zile, la sfrșitul lui iunie cireșar... „Tabăra de la Corbeni fost 

o experiență covârșitoare prin frumusețea și dinamismul ei. Am învățat lecții de folos pentru viitor. Vă 

mulțumim pentru această șansă. Sperăm să luăm parte la cât mai multe astfel de activități, să învățăm 

cu și de la alții”, este opinia unui participant expusă în chestionarul de evaluare. 

 
24 IUNIE -ZIUA UNIVERSALĂ A IEI (prezentare și jurizare de costume populare).  Site-ul 

La Blouse Roumaine a adăugat 5 fotografii noi — la comentariul postat în 27 iunie : ,,La Liceul 

Tehnologic Astra, din Pitești, ia - comoara din lada de zestre a neamului românesc - a înflorit in diferite 

culori, pentru al doilea an consecutiv! Elevii, fără ezitare, au mărturisit ca s-au simțit speciali, într-o zi 

specială, la o lecție de limba română altfel: despre Sânziene, credințe și superstiții, despre identitatea de 

român. Prof. Ana DEMETER” Activitatea a îmbrăcat forma unei parade a costumelor populare 

specifice zonei etnografice a elevilor implicați. 

   

                                     
În luna august, voluntarii au prticipat la ateliere de creație dedicate editării revistei proiectului. 

Mici și mari am gândit și regândit formatul acestei broșuri. Am delegat echipa de redacție și am 

distribuit sarcinile de lucru,  am folosit ,,arsenalul” de pixuri, carioci, coli, fotografii pentru proiectul pe 

hârtie al revistei, iar apoi am conceput în format electonic rubrici,   sumar,   conţinut, grafică. Odată 

editat planul, am ales titlul și am propus imaginile. Pe 31 august, de ZIUA LIMBII ROMÂNE, ne-am 

întâlnit oficial, noi, cei implicați în acest proiect de suflet, pentru lansarea revistei și diseminarea 

rezultatelor proiectului.                                                                                             Prof. Ana DEMETER 

https://www.facebook.com/LaBlouseRoumaine10/
https://www.facebook.com/LaBlouseRoumaine10/posts/973349419450059
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IMPRESII... 

Joc de grup: ,,Vreau să ne cunoaștem!” 

 

 

 Autocarul a plecat încet, mișcându-și atent trupul gros printre mașinile care îi 

însoțeau, de-o parte și de alta, geamurile. Era o atmosferă apăsătoare, încărcată de suflul cald 

al atâtor și atâtor copii. Îmi era teamă de ei, de părerile lor, de judecățile și prejudecățile pe 

care și le formaseră despre mine. Am închis ochii și mi-am spus: „Vreau să fim prieteni. 

Începând cu excursia aceasta, vreau să fim prieteni, vreau să ne cunoaștem”.  Mi-am crăpat 

genele și m-am uitat în dreapta: o fată drăguță cu ochelari, aproape singura pe care o 

cunoșteam din vedere și din vorbe, își rezema spatele de banchetă. Curând am început să 

discutăm despre școală, despre sticla colorată de la ferestrele caselor, despre munții și câmpiile 

de după geamuri. Clăile de fân, iarba cosită proaspăt, oamenii cu furci în mâini și pălării pe cap 

au înecat iute orice șovăială.  

 Drumul s-a sfârșit pentru noi în fața căminului în care aveam să poposim pentru două 

zile. Am coborât cu toții, mai repede, mai încet, fiecare după putere, și ne-am luat bagajele din 

„burta” autobuzului. Sfioși, am înaintat, împreună cu doamnele profesoare și cu antrenorii 

noștri, spre căsuța care ne-a servit cu încăperile-i limpezi și bine întrețiunute. Era o ordine 

generală, o curățenie pe care aveam să o păstrăm până la sfârșitul excursiei, drept un prim gest 

de responsabilitate și putere de comuninune. 

 Vreme de o jumătate de ceas, am zăbovit fiecare aranjândun-ne lucrurile din bagaje, ca 

mai apoi să ieșim în curte, pe platformă. Am așteptat, cu ochii plini de curiozitate, să 

începem... recunosc, nu știam ce trebuia să începem, dar așteptam. Curând, au sosit și 

antrenorii care ne-au îndemnat să ne luăm de mâini și să formăm un cerc. S-au prezentat și ne-

au încurajat și pe noi să facem același lucru. Câtă emoție... aproape că nu-mi mai aduceam 

aminte cum mă cheamă. Odată ce mi-a sosit rândul, mi-am revenit în simțiri și am spus: „Eu 

sunt Natașa!”. Credeam, nu înțeleg de ce, că timpul și întreg locul acela cu aerul lui proaspăt, 

aveau să se oprească, să încremenească pentru veșnicie. Jocul și-a urmat însă făgașul și curând 

știam cu toții cum ne cheamă și cine suntem. Ca să nu mai existe totuși nicio ezitare, ne-am 

scris, cu markere colorate, numele pe fâșii de benzi adezive pe care le-am lipit pe haine, pe 

piept.  

  A urmat apoi un joc interesant de... încredere. Antrenorii ne-au rugat să ne strângem 

mai aproape unii de alții și să ne întrepătrundem mâinile. Ni s-au spus apoi mai multe cuvinte 

la ureche și am fost rugați ca, în momentul în care auzim strigat unul dintre cuvintele pe care 

ni    le-au șoptit, să ne lăsăm în jos fără ezitare, sprijinindu-ne de cei din dreapta și din stânga 

noastră. Jocul a început. Rând pe rând, la auzul cuvântului, ne-am lăsat în grija colegilor noștri, 

fără teamă. La cea de-a treia încercare, s-a auzit: „Buf!”. Bizuința ne-a fost pusă la îndoială 

când, existând un cuvânt comun pentru patru persoane ce se țineau consecutiv de mână, printre 

care și eu, ne-am trezit patru prietene lipite cu fundul de pământ. Am câștigat căzând. Asta da 

încredere! Dacă la început am fost puțin sfioși, până la finalul jocului am învățat să avem 
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nădejde unii în alții, să ne lăsăm atât greutatea trupului, cât și pe cea a problemelor și a grijilor 

în brațele mângâietoare ale celor din jurul nostru, să găsim în cei apropiați un reper, un 

sprijin.  

Ne-am dezvoltat mai apoi spiritul de observație, atenția distributivă și logica. Am 

învățat că lucrurile care ies în evidență la o primă vedere, și par cele mai însemnate, căci atrag 

în mod special interesul, ne distrag de la detaliile mici, dar pline de valoare. În viață, trebuie 

acordată atenție tuturor gesturilor și amănuntelor, tuturor elementelor din jurul nostru, pentru 

că ele, deși par de o importanță redusă, ne ajută să înțelegem corect și integral tot ceea ce se 

petrece în lumea exterioară, să formulăm judecăți de valoare asupra mediului în care trăim. 

 Au mai urmat și alte jocuri interesante, dar, isprăvindu-le și simțindu-ne înfometați de 

la mișcare și de la aerul curat de munte, ne-am întors în camere spre a ne putea pregăti de 

masă. Curând, ne-am strâns în cantină, numărându-ne de la primul și până la ultimul, 

așteptându-i pe cai întârziați. Când toată lumea a fost prezentă, am organizat un „table 

moment”, un joculeț distractiv și vioi, menit să ne energizeze și să ne umple de zâmbete 

pentru a ne bucura așa cum se cuvine de bucate. La sfârșitl mesei, fiecare copil și-a luat vesela 

murdară și a așezat-o în locul special amenajat pentru ea, luând aminte că truda altuia trebuie 

respectată și apreciată pe măsură. Obosiți, ne-am retras în camere noastre unde, după câteva 

jocuri de cărți și schimburi de păreri, ne-am așezat în pat, căutând să ghicim cu gândul 

peripețiile din ziua ce urma să vină.  

 După un somn lung și odihnitor, s-a ivit și dimineața, mângâind cu razele-i calde și 

luminoase munții și pădurile din jur. Părea că timpul se oprise în loc și aștepta răbdător să ne 

strângem cu toții, în formația completă și cochetă de ieri. Am ieșit pe terasă și am privit brazii 

înalți de câțiva zeci de metri. Crengile lor lungi și pline de ace verzi se întâlneau la vârf, unele 

cu altele, într-o îmbrățișare caldă și prietenească. Noi ne țineam de mâini, brazii de crengi... 

întreaga natură împărtășea o parte din prietenia ce începea să se înfiripe între musafirii micii 

cabane.  

 După micul dejun a urmat puțină teorie despre voluntariat. Am aflat ce înseamnă cu 

adevărat să fii voluntar, ce atribuții și responsabilități ai, atât față de societate, cât și față de 

tine, și am încercat să clasificăm, din experiența noastră, tipurile de voluntariat. Pentru că ne 

cunoșteam și formam deja un grup omogen, am considerat că ar fi potrivit să dăm un nume 

grupului nostru. Astfel a luat ființă „ZAIO”, o organizare diafană a inițialelor liceelor din care 

veneam. În jurul acestui nume am adăugat caliățile pe care le consideram absolut necesare 

unui grup, precum încredere, loialitate, respect, iubire și multe altele, scriindu-le cu markere 

colorate pe o foaie mare pe care am lipit-o de peretele clădirii. De atunci, ori de câte ori 

intram sau ieșeam, ne aduceam aminte de grupul nostru și de multele lui laturilor esențiale, 

în virtutea cărora ne înțelegeam de minune.  

 După ce am isprăvit cu teoria, ne-am întors la... jocuri: de încredere, de logică, de 

îndemânare, de perspicacitate. O sumedenie de activități în care concentrarea, încrederea și 

atenția erau aduse în prim-plan. Astfel, am jucat fotbal chinezesc, ne-am colorat, la fiecare 

neatenție, fața cu markerele și am încercat, aranjați între două linii de bandă adezivă, să ne 
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organizăm după înălțime sau după luna în care eram născuți. Desigur, comunicarea ne-a dat de 

furcă. Deși vorbeam, aveam probleme de comunicare și ne era dificil să ne înțelegem. Până la 

finalul celui din urmă joc, am învățat că nu putem reuși decât dacă lucrăm în echipă, și nu 

putem lucra în echipă dacă nu ne ascultăm.  

 Lumina prânzului cobora ușor dinspre munte, aducând cu ea o nouă temă... de proiect. 

Antrenorii ne-au organizat în cinci grupuri, de mărimi egale, și ne-au împărtășit sarcina: 

realizați un proiect de voluntariat. Zis și făcut. În câteva clipe, fiecare echipă și-a ales un loc în 

care să lucreze, a adunat materialele necesare și s-a pus pe treabă.  

Emoțiile erau din ce în ce mai mari. Prinsă fără de veste într-o echipă organizată ad-hoc, 

am încercat să colaborez cât mai mult. Pentru început, am căutat o cauză declanșatoare a 

problemei pe care urma să o abordăm și am identificat consecințele ei. Am dezvoltat o metodă 

de  soluționare, stabilind implicit bugetul și resursele necesare. Până la masa de seară, ideile 

principale erau schițate. 

Pentru că meritam și aveam nevoie de o pauză, ne-am strâns cu toții în jurul mesei, ne-

am făcut binecunoscutul „table moment” și am servit bunătățile pregătite special pentru noi. 

Cum după o masă copioasă mișcarea e binevenită, am hotărât să strângem lemne pentru focul 

de tabără pe care urma să îl facem. Organizați gata, am scotocit prin pădurea din apropiere 

după vreascuri, încumetându-ne chiar să ne întorcem în tabără cu trunchiuri groase și uscate de 

brad. Când totul a fost aranjat, am aprins focul, în josul unor scări de 3 metri pe care ne-am 

așezat ca să vedem mai bine. Flacăra lui era lumina caldă ce ne usca fețele umede în baia de 

întuneric de afară.  

La dorința unei colege, ne-am gândit să organizăm, în paralel cu focul de tabără, și 

„Seara Nichita”, un „eveniment” cultural de neuitat. Pe când focul înalt de câțiva metri scuipa 

scântei pe cerul plin de stele, noi ascultam poeziile  recitate, cu un mare talent de orator, de 

adolescenta cu aparat dentar. Într-o jumătate de oră, consumasem o parte bună din carte și ne-

am gândit să luăm o pauză. Pentru câteva minute am ascultat cu toții câteva „fragmete” din 

liniștea pădurii. Părea că suntem singuri pe o altă lume mai pură, mai inocentă și magică decât 

aceea pe care ne aflasem până atunci. Călătoream alături de scânteile fierbinți către stele, către 

înaltul unui tărâm nepătruns, descoperindu-i încet secretele și dezvăluindu-i câte o parte din 

noi. Era o atmosferă ce îmbia la poezie și la gândire, la tot ceea ce este mai profund, topind 

încet-încet pojghița cugetului nostru. 

Nedorind să amorțim spiritul vesel de mai-nainte, am luat hotărârea de a cânta câteva 

cântece dragi nouă, adolescenților. Cu sau fără talent muzical, ne-am alăturat cu toții horei de 

cuvinte, împărțind frățește „scena”. Pe la miezul nopții, am izbăvit și, simțindu-ne istoviți de 

la atâta râs, ne-am retras în cuiburile noastre, unde am căzut pradă unui somn fugar și dulce, 

ascultând melodia picăturilor de ploaie ce cădeau, de la o vreme, în neștire. 

Dimineața următoare ne-am trezit plini de viață și dornici de noi aventuri. După micul 

dejun, am luat parte la câteva exerciții de energizare și, încărcați de emoții, ne-am prezentat 

proiectele. Toți eram foarte implicați, lucraserăm în echipă și ne descurcaserăm de minune. 

Îmi pregătisem un discurs frumos, dar, din cauza emoțiilor, am uitat o parte din el și a trebuit 

să improvizez. Totul a decurs însă bine. După ce fiecare echipă a isprăvit de vorbit despre tema 
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pe care o aborda, am prezentat puțin activitatea desfășurată de mine și alte trei fete în cadrul 

Atelierului de scriere creativă „În căutarea stilului potrivit”, cu prilejul căruia câștigasem 

excursia.  

 Ca să mai scăpăm puțin de emoții, am jucat un joc extrem de captivant ce s-a 

desfășurat pe durata unei ore. Având de dus la îndeplinire 20 de sarcini care mai de care mai 

grele și mai ingenioase, ne-am organizat și împărțit atribuțiile astfel încât să lucrăm cu toții. 

Unul dintre puncte a fost acela de a aduce un cocoș. Cum cea mai dibace idee, aceea de a 

scrie pe o foaie cuvântul „Cocoș”, nu și-a făcut apariția suficient de repede, trei băieți din grup, 

ceva mai îndrăzneți, au scotocit satul până când au găsit unul adevărat. Puși în fața unei 

asemeanea situații, hazlie prin însăși natura ei, antrenorii și chiar restul grupului au izbucnit în 

râs. Pentru o vreme veselia nu s-a putut sub nicio formă șterge de pe fețele noastre, 

amuzându-ne de acest moment chiar și mult mai târziu. 

  La sfârșitul jocului, o ploaie scurtă de vară ne-a strâns pe toți în camere, dându-ne 

prilejul de a ne face în tihnă bagajele. Eram emoționați, triști, cu ochii mari umezi de 

despărțirea ce venea parcă prea curând, deși ne petrecusem ultimele 3 zile împreună. Autocarul 

întârzia parcă voit spre a ne mai da un răgaz, câteva sclipe de trăit laolaltă. Ne strânseserăm pe 

terasă, privind jocul amețitor al picăturilor durdulii de ploaie. Nu puteam crede că s-a sfârșit 

totul. Și poate bine am făcut că nu am crezut, căci prieteniile legate în tabără vor dăinui pe veci 

în inimle noastre de adolescenți, ca amintiri frumoase ale unui trecut nu tocmai îndepărtat. 

 Nu peste mult timp, ne-am trezit așezați pe scaune și purtați către casă. Rânduri, 

rânduri melodii dintre cele mai frumoase, lente și melancolice ne-au unit, pentru ultima dată, 

într-o îmbrățișare caldă. Sufletele fâlfâiau deasupra noastră, prinzându-se și ele în hora 

cugetării. 

Cîrstea Natașa, elevă la Colegiul Național ,,Al. Odobescu”, Pitești 
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STAR WARS sau 70 de minute... 

 
 

„Afară plouă” în chineză... 

Cine s-ar fi putut gândi 

Să scrie fără paranteză 

Ceea ce toți știam a scri. 

 

Bravooo, Franța! 

 

Prin Jungla lui Tarzan 

Plecat-am după frunze, 

Doi metri pe-un lănțug, 

Legate buze-n buze.  

 

Bravooo, Franța! 

 

Asemeni unui câine, 

Sărmanului băiat, 

Zeci de bucăți de haine 

De corp i-am atâranat. 

 

Bravooo, Franța! 

 

Apoi din Eminescu  

Frumos am recitat, 

A patrușopta strofă... 

Doar „gura” ne-a salvat! 

 

Bravooo, Franța! 

 

Legați doi câte doi,  

Stăteau patru copii 

Ca niște lebădoi 

Și așteptau zglobii.  

 

Bravooo, Franța! 

 

 

 

Și când s-aduci cocoș,  

Păi ia-l de unde nu-i! 

Nu ne-a trecut prin cap  

Povestea prostului. 

 

Bravooo, Franța! 

 

Și-am mers pe înserat 

Cu gândul să furăm  

Cocoș mândru din sat 

Viteji să ne-artătăm. 

 

Bravooo, Franța! 

 

Ce mai poveste, taică, 

Stătut-am pe tavan 

C-o scară boieroaică  

Venit-a un plăvan. 

 

Bravooo, Franța! 

  

Mâncat-am și semințe, 

Spălat-am ș-un săpun  

Câte făcurăm, Doamne,  

Nu pot să-nșir acum! 

 

Bravooo, Franța! 

 

Iar de vorbești „corbeanca” 

Și fost-ai la Corbeni, 

Văzut-ai voluntarii 

Printre frumoși săteni ! 

 

 

Cîrstea Mădălina, elevă la Colegiul 

Național ,,Al.Odobescu”, Pitești 
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