ORIZONT 23 - 2009

PAGINA 1

.
REPORTER: Cât timp ai fost în liceu, la ce materie ai învăţat cu cea mai
mare plăcere?
A: Am învăţat cu cea mai mare plăcere la matematică. Acest lucru
se datorează, în cea mai mare parte, dirigintei mele, prof. Simona CAP, pe
care o respect şi căreia îi mulţumesc pentru faptul că ne-a fost mereu alături şi ne-a ajutat să fim o clasă atât de unită.
REPORTER: La ce activităţi ai participat cât ai fost pe băncile şcolii?
A: Din păcate, nu prea m-am implicat în coordonarea activităţilor
din şcoală. De acest lucru s-a ocupat colega mea, Mihaela SOPOTA. Alături de colegii mei am obţinut, totuşi, multe diplome în cei patru ani de liceu. Personal am participat, am obţinut şi
premii, la concursuri instructive (ex. Cangurul, Evaluare în educaţie, Olimpiadele Cunoaşterii, Ştefan Musta) şi la
olimpiadele şcolare.
REPORTER: Cu ce îţi plăcea cel mai mult să-ţi ocupi timpul liber?
A: Timpul liber era destul de scurt şi mi-l petreceam alături de familie şi prieteni. O vreme am jucat tenis la
clubul „Speranţa” din Beiuş, sub îndrumarea profesorului Ionuţ SFERLE.
REPORTER: După părerea ta, care ar fi cele mai mari dificultăţi în viaţa de licean?
A: Din fericire, consider că nu am întâmpinat dificultăţi în viaţa de licean, dar, dacă ar trebui să exemplific,
acestea ar consta în mici neînţelegeri între colegi sau incapacitatea de integrare în colectiv.
REPORTER: Care este lucrul de care ţi-e dor din tot ce ai trăit în liceu?
A: Mi-e foarte dor de tot ce am trăit în liceu, a fost o perioadă foarte frumoasă a vieţii mele şi-mi voi aduce
aminte mereu cu mult drag de clipele frumoase petrecute în acest liceu.
REPORTER: Care a fost cea mai mare „boacănă” pe care ai făcut-o în timpul liceului?
A: Nu cred ca sunt genul de persoană care să facă „boacăne”, aşa că pot spune că pentru mine „boacănele”
au fost acele rare ori când fugeam cu colegii de la vreo oră. Bineînţeles, orele au fost recuperate „cu mustrările de
rigoare”.
REPORTER: Cu ce te mai ocupi în prezent?
A: Vreau să urmez Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, unde am dat admitere anul
trecut. Am obţinut o medie mare, dar, din păcate, nu a fost de ajuns. Am fost admisă pe bază de dosar la Facultatea
de Litere din Oradea, dar, nu am confirmat, deoarece am hotărât să rămân un an acasă pentru a mă putea pregăti
mai bine pentru Academie. Acum cea mai mare parte a timpului mi-o ocup învăţând la materiile din care voi da
examen şi făcând sport pentru a fi mult mai bine pregătită decât am fost în anul precedent.
REPORTER: Dacă ar fi să schimbi ceva din ceea ce ai făcut, care ar fi acel lucru şi de ce?
A: Dacă ar fi să schimb ceva, probabil m-aş schimba pe mine, în sensul că mi-aş dori sa fiu mai îndrăzneaţă, mai comunicativă, să scap de timiditate. Dar, chiar dacă aş fi tentată să schimb unele lucruri, cred totuşi că tot ce
ni se întâmplă are un scop anume şi ar trebui să fim mulţumiţi de ceea ce avem.
REPORTER: Care crezi că este cheia succesului în viaţă?
A: Cheia succesului... cred că este credinţa în Dumnezeu şi încrederea pe care trebuie să ne-o acordăm
atunci când vrem să realizăm ceva, iar prin muncă şi perseverenţă sigur vom reuşi.
REPORTER: Scrie câteva gânduri pentru cititorii revistei?
A: Tuturor profesorilor şi personalului administrativ le doresc multă putere de muncă în continuare, iar
elevilor nu pot decât să le urez mult succes, realizări măreţe şi să se bucure de aceşti ani minunaţi de şcoală.
Alte lucruri despre Alexandra: Are ca hobby-uri: sportul, călătoriile şi muzica. Îi plac trandafirii, crinii
regali, freziile, toate florile în general. Ca prăjitură preferată a ales tortul de zahăr ars.
MULT SUCCES PE DRUMUL VIEŢII, ALEXANDRA!
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