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PREMII LA OLIMPIADELE ŞCOLARE – FAZA NAŢIONALĂ
anul şcolar 2006-2007
Premiul

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
elevului

1

Dorin SALA

a XII-a B

Silvicultură

2

Claudiu TURCU

a XI-a F

Tâmplar universal

Clasa

Disciplina

MENŢIUNE

Profesori îndrumători
Silvia CODREANU
Adrian MLENDEA
Măricuţa MAGDA
Doina POPA
Gheorghe POPA
Teodor PURTAN

Pe cei care nu o cunoaşteţi pe Adriana GHEŢI vă lăsăm să o descoperiţi din rândurile
care urmează.
REPORTER: Cât timp ai fost în liceu, la ce materie ai învăţat cu cea mai mare plăcere?
ADRIANA: Dintotdeauna mi-a plăcut matematica, aşadar şi în liceu, materia la care am
învăţat cu cea mai mare plăcere sau, mai bine zis, lucrez, a fost matematica.
REPORTER: Cu ce îţi plăcea cel mai mult să-ţi ocupi timpul liber?
ADRIANA: De obicei, timpul liber, care era mai mult în week-end, mi-l petreceam alături de familie şi prieteni.
REPORTER: După părerea ta, care ar fi cele mai mari dificultăţi în viaţa de licean?
ADRIANA: Din fericire, eu nu am avut parte de dificultăţi, dar presupun că acestea ar putea să apară din cauza
unor neînţelegeri între colegi.
REPORTER: Care este lucrul de care ţi-e dor din tot ce ai trăit în liceu?
ADRIANA: Nu aş putea să spun că mi-e dor de ceva anume, pentru că mi-e dor de tot ce am trăit în liceu şi-mi
amintesc cu drag de acea etapă din viaţa mea.
REPORTER: Care a fost cea mai mare prostie pe care ai făcut-o în timpul liceului?
ADRIANA: Niciodată nu mi-a plăcut să intru în încurcătură şi am încercat să fiu o elevă model, iar faptul că am
fost şefă de promoţie demonstrează acest lucru. Nu-mi amintesc să fi făcut ceva ce poate fi considerat o mare
prostie, dar poate îşi amintesc foştii mei colegi sau domnii profesori.
REPORTER: Cum este viaţa la facultate, spre deosebire de cea din liceu? La ce facultate eşti? Cum sunt noii
colegi?
ADRIANA: Pentru început, mi se pare grea, dar, în acelaşi timp, şi frumoasă. Spun asta, pentru că, făcând o
paralelă între viaţa din liceu şi cea din facultate, ultima presupune mult mai multă atenţie, un program mai încărcat,
dar este ceva firesc. Acum sunt la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Oradea, specializarea
„Finanţe - Bănci” şi, datorită rezultatelor bune din liceu, sunt la „fără taxă”. În plus, primesc şi bursă de studiu. În
ceea ce priveşte noii colegi, este bine. Datorită faptului că sunt o persoană sociabilă, m-am acomodat repede cu
noul ciclu de viaţă, mi-am făcut mulţi prieteni, dar am avut noroc că am alături de mine şi câteva colege din liceu.
REPORTER: Dacă ar fi să schimbi ceva din ceea ce ai făcut, care ar fi acel lucru şi de ce?
ADRIANA: De schimbat ceva nu ştiu dacă aş schimba, însă, îmi pare rău ca nu am ştiut să profit mai mult de
timpul petrecut în liceu.
REPORTER: Care crezi că este cheia succesului în viaţă?
ADRIANA: În opinia mea, cheia succesului are la bază două elemente interdependente: credinţa în Dumnezeu
şi talentul fiecăruia. Părerea mea este că, dacă faci ceva din plăcere, ceva la care te pricepi cel mai bine, cu puţin
efort şi perseverenţă, dar şi cu optimism, este imposibil să nu ai succes în viaţă.
Acum, că aţi făcut cunoştinţă cu Adriana, ea vă transmite, prin intermediul revistei noastre următoarele:
„Tuturor elevilor le doresc, în primul rând, să-şi descopere talentul, să profite din plin de el şi să se bucure de
viaţa din licean pentru că este o etapă foarte frumoasă şi merită fructificată. Mult succes!”
Vreţi să îi faceţi o bucurie Adrianei când vă întâlniţi? Oferiţi-i un buchet de trandafiri, de flori, în general, dar
să fie dăruit din inimă. Mergeţi, apoi, să depănaţi amintiri în faţa unui „Raffaelo”.
Reporter: Anca PETRULEA, XII E




