Liceul Teoretic “ Sf. Maria “ Galați

COLECTIVUL DE REDACTIE:
ALBU GEORGIANA
DIMOFTE ANDREEA
LUPU ANDRADA
LUPU TEOFIL
PROIECTUL ELEVILOR CLASEI A XI-A C ÎN CADRUL OPȚIONALULUI
1
”COMPETENȚE ÎN MASS-MEDIA. JURNALISMUL
ȘCOLAR” 2017-2018

„

Ceea ce nu trăim la timp, nu mai
trăim niciodată” a zis Paler. Cu aceeaşi intensitate, aş adăuga eu. Pentru că, într-o
„

lume în care totul pare să se deruleze cu şi
în viteză, lucrurile sunt totuşi rânduite în
aşa fel încât să se întâmple la un moment
potrivit, până când factori perturbatori reinventează cronologii şi aşezări temporale
În toată incursiunea asta de fapte şi
acţiuni, eu cred că vârsta e singurul reper
personal al experienţelor trăite. „O cunosc
de la 14 ani”, detaliem cu entuziasm, când
ne întâlnim pe stradă cu prieteni vechi.

Trecerea anilor ordonează cumva,
pe axe ruginite, figuri şi frânturi din viaţă
care au lăsat amprente sau goluri.
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Trecerea anilor marchează experienţe, oameni,
zâmbete, lacrimi, deplasări şi reîntoarceri,
oferindu-le o coerenţă, un sens, o direcţie. Şi,
din când în când, vârsta contabilizează amar tot
ce-am folosit, irosit, realizat în trecut.
Vârsta e doar un număr care, uneori, mă
trădează nemilos. Alteori, o trădez eu pe ea.
Mă scutur de anii pe care-i am şi scad jucăuş
vreo câţiva, întorcându-mă la copilărie. Sau,
din contra, adun în neştire, şi pretind dreptul
la cuvânt, la opinie, la un loc în lumea celor
mari. Iar alteori sunt eu, la mijloc, la înghesuială, la răscruce. Între numere, între repere.
Ale vieţii.
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Intru în Gara Mare şi frumos renovată a orașului
nostru drag. Înăuntru, aproape pustiu. Un
călător scroll-uieşte în telefon, un altul citește
ziarul, doamna de la curățenie lustruieşte podeaua de marmură. În rest, nimeni. La case,
bate vântul. Scot repede actele, să îmi iau un bilet pentru un drum planificat sâmbătă. Şi după
ce mi-am pregătit toate cele necesare, mă duc
la casa nr 1. Acolo, doamna de la caserie nu mă
vede. Numără nişte bani, mărunți, după
zornăit.
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Aşa că mă orientez la casa nr 2, alături, ca să nu deranjez. Acolo, doamna stă pe Facebook. Nu mă aude
când mă aşez la ghişeu aşa că îi dau bună dimineața.
Ea nu mă priveşte, mai dă un like, apoi blochează telefonul şi îmi aruncă o privire ciudată, parcă cerându-mi
notă explicativă. Îi dau actele, îi spun data, traseul şi
ora, iar ea, în timp ce verifică la infinit cele două acte
îmi spune, cu dispreț, că data viitoare când am de luat
bilete în avans, să mă duc la agenție pentru că la gară
e aglomerat. Eu am crezut că glumește, mă mai uit
odată în jurul meu, văd aceiaşi doi călători de mai
devreme şi îi spun, vizibil deranjată, că acum nu e
nimeni… ea nu mă priveşte, îmi spune că „în general
este şi pe viitor să ştiu, da?”, apoi îmi dă biletele cu
aceeaşi atitudine deranjată pentru că am apelat la ea
să… îşi facă treaba.
Acum, merg pe stradă şi mă întreb: oare atitudinea
asta nesimțită îi face pe oameni să se simtă bine?
Apostrofarea cuiva mai tânăr le creşte stima de sine si
nivelul de fericire?…
Oricun ar fi, eu nu-mi cer scuze că i-am întrerupt sesiunea de scroll in news feed, ca să îşi facă, ştiți voi,
treaba… Dar mi s-a părut… urât. Foarte urât…
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Problema cu adolescenţa este că tinerii se
simt nevoiţi să „funcţioneze” în trei dimensiuni:
trecut, prezent şi viitor. În mod conştient şi inconştient, adolescenţii sunt încă prinşi în problemele
copilăriei, mai ales în cele legate de relaţia cu
părinţii şi de mediu. În acelaşi timp, ei încearcă să
îşi dea seama la ce anume să se aştepte de la
viitor. Apoi, trebuie urmată şi cea de-a treia direcţie: preocuparea legată de prezent. Unde se
află ei acum şi ce anume se întâmplă cu mintea şi
corpul lor, de unde vin toate aceste schimbări la
care sunt supuşi.
În condiţiile în care mintea adolescentului este
năucită de aceste dileme, nu ar trebui să ne mire
de haosul pe care îl provoacă şi în care pare să se
descurce atât de prost. În ultimul deceniu, oamenii de ştiinţă s-au străduit să afle ce anume declanşează comportamentul straniu şi dezordonat
al adolescenţilor şi de ce aceştia pot deveni atât
de vulnerabili şi uşor de ispitit.
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1.Cine ti-a influentat cel mai mult felul tau de
a fii?
a) prietenii

b) familia c) profesorii

2.Ce ai facut in trecut si nu ai mai vrea sa faci
vreodata?
a) fumat b) consum de alcool c) droguri
3.Care este cel mai bun compliment pe care lai primit?
a) frumoasa b) intelligent/a c) intelegatoare
4.Care este cea mai mare temere a ta?
a) serpi b) intuneric c) singuratate
5 .Pana la ce varsta ai crezut in Mos Craciun?
a) 5 –10 ani b) 10-15 ani c) el exista
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Iubirea este un sentiment pe care îl cunoaştem încă dinainte să ne naştem. Este o iubire
caldă, pe care părinţii noştri ne-o transmit pe
parcursul întregii lor vieţi şi chiar şi după.
Iubirea înseamnă să oferi şi să primeşti căldură,
siguranţă, zâmbete, certuri inofensive...
Pe când suntem adolescenţi, însă, cunoaştem
iubirea aceea pasională, faţă de o persoană
străină, învăţăm să-i iubim secretele şi defectele, ne dezvoltăm un aprig instinct de
apărare când cineva ne atacă persoana pe care
o iubim şi ne dorim să avem parte de o iubire
împărtăşită, devenim dependenţi (de cele mai
multe ori) de persoana respectivă, ne e sete de
mirosul ei, de gustul ei şi de tot ce aparţine.
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De cele mai multe ori, iubirea pe care o trăim în
adolescenţă ne influenţează modul în care ne
dezvoltăm ca şi persoane şi în acelaşi timp, după
acea iubire, suferim o cădere, un fel de spargere
în bucăţi a tot ceea ce a însemnat să fim noi,
pentru că un lucru smuls cu forţa lasă urme, deşi
am trecut peste.
Nu ai cum să obligi pe cineva să te iubească
sau chiar să te obligi pe tine însuţi să iubeşti pe
cineva, de aici se nasc şi dramele pe care orice
adolescent le trăieşte la un moment dat.
Oricum, nimic nu se compară cu primi fluturaşi în stomac, cu privirea celui pe care inima ta a
pus ochii, cu primul sărut sau cu prima atingere
tandră şi delicată. Iubirea, la fel ca şi prietenia,
nu se învaţă la şcoală şi nici din experienţa altora, însă dacă nu ai învăţat-o, nu ai învăţat
nimic şi eşti la fel de gol precum un glob de cristal.
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“Adolescenţa nu este doar o perioadă
importantă a vieţii, ci şi singura perioadă
când putem vorbi despre viaţă în sensul
complet al cuvântului. “
- Michel Houellebecq

10

Cuprins
1.Varsta e doar un numar
2.Cat costa amabilitatea?
3.Ce se ascunde in spatele adolescentilor?
4.Joc interactive
5.Iubirea adolescentina
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