
Şcoala Altfel 
 

 

Mici şi mari, cu toţii aşteaptă cu nerăbdare activităţile din "Şcoala altfel". Dar 

când eşti în ultimul an de liceu? Atunci toate au o altă însemnătate. Dacă până acum 

au aşteptat ca zilele să treacă mai repede, să se termine şcoala, când au rămas câteva 

săptămâni până la examenul vieţii, simţi cum aceeaşi elevi ar vrea ca timpul să se 

dilate, să treacă mai greu. 

 Săptămâna altfel a fost ca o vacanţă pentru ei, vacanţă pe care ar fi prelungit-o 

dacă ar fi putut. Au participat cu entuziasm la toate activităţile pe care ni le-am 

propus. 

 Am mers la Universitatea Constantin Brâncoveanu, unde s-au întâlnit cu foşti 

absolvenţi, actuali oameni de afaceri de succes şi cu profesori ai universităţii, fiecare 

dintre ei împărtăşindu-le din tainele  succesului lor şi sfătuindu-i să-şi  aleagă cu grijă 

drumul în viaţă. 

   
 La Universitatea din Piteşti au avut ocazia să-şi facă o idee despre viaţa de 

student, despre oportunităţile pe care universitatea le oferă, dar mai ales au fost 

fascinaţi de laboratoarele moderne ale facultăţilor vizitate. De asemenea, au făcut 

cunoştinţă cu profesorii universităţii, care le-au prezentat oferte tentante. 

   
 Bineînţeles că nu au uitat nici de examenul care se apropie şi au participat 

aproape zilnic la orele de pregătire pentru bacalaureat. 

 În cadrul proiectului "Şcoli-ambasador ale Parlamentului European", 

coordonat de doamna profesoară Demeter Anamaria, elevii clasei XII A  au participat 

la activitatea "Unitate in diversitate!" , unde au reprezentat Spania, iar cei de la clasa 

XII B, Olanda. Au pregătit ppt-uri cu informaţii despre aceaste frumoase ţări: aşezare 

geografică, tradiţii, obiceiuri, obiective turistice. Activitatea s-a desfăşurat pe 

frumoasa şi incitanta muzică spaniolă. Elevii au cântat, au dansat, dar au şi degustat 

din produse cu specific spaniol şi olandez pregătite chiar de ei. Această activitate a 



coincis cu Ziua porţilor deschise, în care am primit oaspeţi de la un liceu din 

Târgovişte.          

 Şi cum altfel se putea încheia Săptămâna altfel, decât cu o excursie?! Am mers 

la Curtea de Argeş, unde am vizitat faimoasa mănăstire. Elevii au rămas impresionaţi 

de legenda dar şi istoria care o  însoţeşte. S-au bucurat de frumoasele magnolii care 

începuseră să înflorească, s-au recules şi bineînţeles şi-au pus o dorinţă. 

    
 Am urcat apoi cele 1480 de trepte până la Cetatea Poenari pentru o lecţie de 

istorie şi nu numai. De la înălţimea cetăţii am putut vedea Cheile Argeşului în toată 

splendoarea, Barajul Vidraru şi Munţii Făgăraş. Peisajul a fost incredibil. Bineînţeles 

că am mers şi la colosala costrucţie, Barajul Vidraru, obiectiv de importanţă 

strategică pentru sistemul energetic naţional, unde elevii s-au bucurat de frumuseţile şi 

măreţiile naturii. 

   
 După entuziasmul elevilor pot spune că a fost o săptămână deosebită, pe care o 

vor păstra în suflet toată viaţa. Şi cum altfel pot încheia aceste gânduri decât cu urarea 

Succes copii! Să fiţi învingători! 
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