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DE LA APROFUNDAREA MATERIEI PÂNĂ LA STRES

Din ce în ce mai mulți adolescenți sunt foarte obosiți, epuizați, nervoși, fără chef, și școala a devenit,
probabil, pentru ei, o tortura.
Profesorii, chiar și dintre cei tineri, dar școliti după vechile metode, încă merg pe principiul că omul,
indiferent de varstă, să nu aiba și un timp al său in care să facă ce vrea. Așa se ajunge ca elevul să aibă de
făcut "o mulțime de probleme" în weekend sau în vacanță — într-o perioadă când ar trebui să se relaxeze,
elevul simte ca pe o povară multitudinea temelor date .
Astfel, tema pentru acasă nu mai este un mijloc de control în procesul de aprofundare a materiei, ci un
factor de stres, tinerii nemaiavând timp să se relaxeze, ori să desfășoare alte activități în afara programului
școlar.
De la școală (de la un program destul de încărcat și nediversificat) — acasă, adolescenții intră sub tirul
părinților, niciodată mulțumiți de note. Fără ajutorul părinților, fără încurajarea lor, nu trebuie să se mire
nimeni daca va vedea un adolescent băgându-si ambele mâini în păr și urlând.
Părinții nu trebuie să-și transforme copiii în roboți programați să primească doar note mari. În afara de
școală, adolescentul ar mai vrea și altceva, să se plimbe, să facă un sport, să se relaxeze.
Stresul acumulat în anii de liceu, repulsia față de tot ce înseamnă școală și slujitorii ei vor avea pe viitor
consecințe deosebit de grave pentru sănătatea elevului care, într-un final, poate ajunge chiar să
abandoneze școala dacă nu se intervine cu calm și cu răbdare la momentul oportun.

(David Pascu)

DE LA APROFUNDAREA MATERIEI PÂNĂ LA STRES

Psihologii avertizează că stresul îi poate duce pe unii adolescenți la gesturi disperate
Notele nu sunt totul
Psihologul Cristiana Alexandra Levitchi consideră că principala problemă care trebuie rezolvată este
responsabilizarea părinților, dar mai ales a dascălilor. ”Părinții presează permanent copilul pentru ca
acesta să ia note mari. Sistemul de învățământ în sine e aberant. Elevii sunt obligați să ia note mari la toate
materiile în condițiile în care oamenii sunt diferiți și au diferite tipuri de inteligență. E absolut esențial ca
adolescenții să fie stimulați în funcție de abilitățile personale”, a declarat pentru HotNews.ro Cristiana
Levitchi.
Ea consideră că adolescenții din ziua de azi sunt mult mai labili față de generațiile trecute și mai ales că
trăiesc într-un mediu extrem de competitiv.
Și medicul psiholog Bogdan Lucaciu consideră că adolescenții sunt cei mai expuși la riscul sinuciderilor.
“La aceste vârste gândesc altfel, lumea le cere lucruri pe care ei nu pot le pot oferi, iar ei cer ceva pe care
lumea nu poate sa le ofere. Sunt foarte expuși la riscuri”.
O altă problemă majoră, în opinia lui Bogdan Lucaciu, o constituie presiunea permanentă pe care o pun
atât profesorii, cât și părinții asupra copiilor.
* “Asupra acestor tineri plutește o presiune atât din partea școlii, cât și a profesorilor. Sunt amenințați
că, dacă nu invață bine, nu mai au viitor, că vor ajunge ștrungari. Pentru un copil de 14 ani a fi ștrungar
echivalează cu o damnare”.

(David Pascu)
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Școala, pe vremea copilăriei noastre, a actualilor părinți de tineri, avea un ritm mai normal. Anxietatea
socială existentă acum și care se reflectă și la nivelul sistemului actual de învățământ era mult mai mică
acum câțiva zeci de ani. Lucrurile erau ceva mai clare: înveți, deci reușești în viață, nu înveți, deci e de
rău, cine știe ce o să ajungă de capul tău. O data cu stresul se nășteau toate temerile și durerile sufletești:
frica de a nu dezamagi, de a nu mai fi iubit, de a fi respins de cei dragi, de a fi diferit, de a fi singur, de
e
ș
e
c
.
În ziua de azi, însă, școala este foarte diferită față de vremea copilăriei noastre, și nu neapărat în bine.
Veșnic nu este timp suficient pentru cantitatea de materie de predat și de învățat. Lecțiile nu sunt bine
asimilate prin repetiție, întrucât vine următoarea și următoarea, pentru a se acoperi o cantitate ridicol de
mare de materie. Unde intră acea materie în capetele acestor elevi? Cum să mai prindă drag de a invăța
când nu le mai ramane timp să se simtă tineri?
În toată această presiune, totul pare un joc leapșa din copilaria noastră între părinții foști copii, părinții
copiilor lor de azi. Am luat-o și o dăm mai departe.Cu ce preț și cu ce rezultat? Copiii noștri devin astfel
mai stresați ca noi, mai anxiosi ca noi, mai rebeli ca noi, mai furioși ca noi, mai neputinciosi ca noi, mai
inrăiți ca noi.Iar ei vor reține despre ei inșiși nu doar ca noi, ci mult mai mult decât noi, toate acele cuvinte
care dor și care crează emoții și nu se uită niciodată până nu faci pace cu ele.Vor avansa în viață cu un sac
de epitete și devalorizări pe care vor fi condamnați să îl care în spate și care le va sabota multe din
acțiunile, comportamentele și deciziile viitoare fără ca măcar să știe cauza.
Avem de ales să fim de partea lor. Avem de ales să iubim, oricâte provocări trăim alături și prin ei, oricâte
ambiții arătam, oricât de diferit este copilul nostru de versiunea ce am fi vrut noi ca el să fie. Iar peste ani
și ani, când copilul se va uita în urmă, așa ca tine acum, să simtă că te-a avut alaturi cu adevarat ca
partener în călătoria vieții sale.
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ȘCOALA ATUNCI ȘI ACUM...

(Vaida Alin)

ACCEPTARE ȘI APRECIERE

Despre aspect (fizic și îmbrăcăminte)
Cerem și ni se cere perfecțiune. Idealul nostru îl transpunem în persoanele din jurul nostru și astfel suntem
supuși unei realități la care nu ne-am așteptat: judecăm după fizicul unei persoane, o acceptăm în
colectivul nostru numai dacă se ridică la așteptările noastre. Însă cum ne afișăm în fața celor din jur? Noi
înșine ar trebui să fim exemple! Greutatea unei pesoane nu ăi definește personalitatea și nu îi oferă un alt
viitor. Suntem sau nu atrași de cantitate și nu de calitate. Avem așteptarea să fim respectați, însă noi când
vom respecta?
Stilul vestimentar diferă de la o persoană la alta, deci cu ce drept
judecăm îmbrăcămintea celorlalți? Nu suntem mai presus doar pentru
că avem un stil elegant sau excentric, doar vrem să ieșim în evidență cu
ceva nou, să ne afirmăm în fața celorlalți ca fiind perfecți.
Simplitatea e cea perfectă, de aceea, printre noi se află acele persoane
care nu ies în evidență cu stilul vestimentar, ele se regăsesc în ceea ce
poarta și uneori, în culori închise. Indiferent că suntem înalți, scunzi,
slabi sau mai plinuți, cu stil elegant sau stil comun, suntem la fel.
Suntem întru totul la fel ca ceilalți și întru totul diferiți de ei.

Societatea modernă-Banul și răzbunarea
În societate, banul face legea. El ne conduce mintea și fapta. Dar ce se întamplă atunci când el dispare? Ce
se întamplă când trebuie să lupți de unul singur?
Dacă avem bani, suntem văzuți ca niște oameni morali, cu principii și suntem respectați. Daca facem parte
din categoria oamenilor cu probleme financiare, suntem respinși, ignorați și călcați în picioare. Dar de ce?
Doar pentru că nu avem acest „rege” , nu ne schimbă ca personalități, suntem aceeași, facem parte din
aceeași societate. O lume perfectă va fi când va fi înțelegere între noi și respect. Să oferim celui ce nu are,
să îl apreciem pentru cine este, nu pentru ce are, pentru că oamenii trebuie iubiți și lucrurile trebuie
folosite și nu invers.
Cu toții suntem predispuși la a deveni batjocoritori, pentru simplul motiv că și de noi s-a râs. Însă de când
contează trecutul nostru? Trebuie să învățăm din trecut, să ne trăim prezentul și să ne formăm viitorul. Cu
ce suntem mai presus dacă întoarcem moneda celor din jur? Fiecare are drepturi, dar și responsabilități.
Când încălcăm libertatea unei persoane, cu ce ne deosebim de restul?
Gândirea diferă de la persoană la alta, însă noi putem să influențăm înspre bine această societate în care
trăim. Putem să ne afișăm ca fiind niște oameni exemplari, care dețin controlul asupra firii noastre și cu
principii de viață, sau ne putem afișa ca până acum, ca oameni ignoranți și egoiști. Însă mereu apare
întrebarea „cine ne va face o lume mai buna?”. Primul pas incepe cu fiecare dintre noi, noi suntem baza
societății!
(Vaida Alin)

EXPRIMARIEA SENTIMENTELOR

MUZICA este arta de a exprima sentimente şi idei cu ajutorul sunetelor, combinate într-o
manieră specifică. În ceea ce îi privește pe tinerii din ziua de astăzi, muzica, în viața lor are un
rol foarte important. Aceasta poate avea influențe atât pozitive cât și negative. Tinerii de astăzi
ascultă muzică în permanență: la școală, acasă, oriunde datorită noilor tehnologii: telefonele
mobile, căștile, mp3 playere, CD playere etc. Dacă am întreba tinerii ce înţeleg ei prin muzică,
probabil că vor veni cu definiţii stupide sau sofisticate. Indiferent de gen, muzica face parte din
viaţa noastră şi fără ea totul ar fi simplu, anost şi plictisitor.

O muzică bună te poate atrage într-un magazin de unde poate nu doreai să achiziţionezi ceva
sau pur şi simplu te poate transforma dintr-o persoană apatică într-una plină de viaţă. Dacă
privim în jurul nostru, vedem la tot pasul cum tinerii ascultă muzică la căști, acestea fiind
accesorii indispensabile pentru tineri.
ROCK SAU MANELE? Există şi elevi care sunt fani ai unui anumit gen de muzică cum ar fi rock,
comercială, latino, manele sau rap. Ei sunt aceia pe care îi recunoşti imediat după
vestimentaţie, comportament sau după modul în care privesc viaţa.
De exemplu, rock-ul, acel gen muzical în care instrumentele de bază sunt chitara, bass-ul şi
tobele îi încânta pe o parte din tineri, fiind convinşi că este genul ce îi caracterizează. Deşi este
considerat un gen bazat pe ritmuri violente şi ţipete, rockerii, recunoscuţi după hainele negre (de
obicei din piele), păr lung şi multe, foarte multe accesorii negre, continuă să-şi susţină
preferinţele în materie de muzică. În opoziţie cu rock-ul se află manelele, ce au devenit ascultate
de foarte mulţi tineri.
MANEAUA înseamnă cântec de dragoste de origine orientală, nu ceea ce, vrând-nevrând,
auzim în fiecare zi pe stradă sau la vecinul de scară. MUZICA LATINO înseamnă pentru cei mai
mulţi din puţinii tineri ascultători, muzică de dans. Pasiune, vibraţii, buna dispoziţie şi «zbor» pe
ringul de dans, cam acestea ar fi cuvintele ce o caracterizează.
Fericirea, tristeţea, totul devine mai intens şi se transformă în pofta de artă interioară şi
exterioară. Identificând ce gen ne caracterizează, oricine poate contribui la instalarea unei stări
de bine cu ajutorul muzicii, mai ales când aceasta este aleasă după preferinţele proprii şi nu
după «modă».

(Jiglău Ionuț)

INFLUENŢA

JOCURILOR

ȘOTRON: Emblema oricărei copilării apuse. Orice copil știe de
"omuleţul" conturat pe trotuar cu ajutorul cretei, numerotat din
cap până în picioare.

LEAPȘA/ ATINSEA: Îmi aduc aminte și acum cum alergam cât
era ziua de lungă. La jocul ăsta nu sunt prea multe de spus, poate
doar că ar trebui practicat și la maturitate.

ŢĂRILE: Puţină cretă, o minge, căţiva copii și gata "reţeta" pentru
o distracţie pe cinste. Copiii participau sub diverse nume de ţări:
România, Argentina, Spania, etc...de aici, povestea ar putea
continua ore în șir, dar sunt sigură că recunoști jocul.

Acestea sunt doar câteva jocuri ce ne-au format
caracterul și percepţia asupra lucrului în echipă.

(Jiglău Ionuț)
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Da, a început liceul! Un nou an îți stă înainte și poate privești
la acest an școlar cu anumite temeri. În fond, toate aceste temeri ale
tale pot fi încapsulate în următoarele cuvinte: „Am de-a face cu o
nouă etapă a vieții mele, dar, oare, voi putea să-i fac față cu brio?”.
Poate că pornești din generală având gânduri minunate cu privire
la liceu: „ce frumos va fi...” , „ce reușite vei avea...”, „cum vei fi
preferatul profesorilor...” (asta numai dacă ai o imaginație foarte
bogată). Însă, când se aude primul clopoțel, realitatea primului an de
liceu te aduce cu picioarele înapoi pe pământ – poate nu complet, dar destul cât să înțelegi că acum te
confrunți cu temeri la care mai înainte poate nici nu te-ai gândit. Dar până aici cu temerile tale! Privește
puțin și la cealaltă fațetă a liceului.
Liniștește-te! Când ai fost prima dată la grădiniță poate că nu a fost ușor, dar această etapă a vieții
tale a trecut deja atât de rapid... când ai intrat la școală, din nou, poate nu a fost prea ușor, dar ai trecut și
peste aceasta! Astăzi ești într-o altă „nouă etapă a vieții tale” – obișnuiește-te și acceptă acest lucru, pentru
că în viață te vei întâlni foarte des cu „o nouă etapă”: când vei intra la facultate, când te vei angaja pentru
prima oară, când îți vei schimba locul de muncă, când te vei căsători, când vei deveni părinte, când vei
deveni bunic. După cum vezi, vei întâlni etape peste etape și toate vor fi noi pentru tine, până când vei
trece de ele și vei privi apoi în urmă cu nostalgie chiar. Toate aceste etape au un rol important în formarea
viitorului tău, dar și în formarea ta ca și persoană, iar modul în care decizi să le abordezi poate să te ducă
ori înspre un viitor frumos, ori înspre un viitor mai puțin plăcut. Da, te poți confrunta cu momente
tensionate în timpul liceului, dar în același timp sunt și atâtea momente frumoase. Poate apar tot felul de
probleme, dar dacă nu le vei depăși pe acestea, cum te vei putea transforma vreodată în omul matur și
capabil care ar trebui să fii? Toate aceste momente mai grele pot fi depășite dacă înțelegi că nu ești
singurul care se confruntă cu ele și dacă înveți să privești în perspectivă asupra tuturor acestor lucruri.

(Ligia Șerban)
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UNITATE – acesta este cuvântul care ar trebui să definească un colectiv, o clasă, un liceu, iar
dacă te uiți în jur și nu vezi asta, înseamnă ca neapărat trebuie să
începi tu! O învățatură veche spune: „Ce vrei să-ți facă ție
oamenii, fă-le și tu la fel!” – acest mod de a gândi nu doar că tear putea transforma din colegul rău-voitor în colegul apreciat
pentru că sare în ajutorul celorlalți; din profesorul dornic să
rănească, în profesorul mult-așteptat la ore de niște elevi
entuziaști; din colegul ignorant, în colegul pe care ceilalți se pot
baza; din colegul care își bate joc de lipsurile altora, în colegul darnic; ci, mai mult, acest mod de
a gândi te poate ajuta în exact ceea ce te-a captat încă de la începutul acestui articol: „Cum să scapi de
liceu...” – mai exact, privind altfel asupra acestei etape și căutând unitatea, nu vei mai aștepta cu
nerăbdare „să scapi odată de liceu”, ci te vei bucura trecând prin el. Raspunsul nu este în a schimba liceul,
nici în a refuza să duci la capăt această etapă a vieții tale, ci în a te schimba pe tine, modul tău de
abordare. Stâlpul pe care îl pui acum, prin comportamentul tău, se va reflecta în omul care vei fi „mâine”.
Așadar, „Cum să scapi de liceu...”? „Scapă” de liceu conștientizând că această etapă este una benefică,
prin care trebuie să treci, având rolul de a te maturiza, de a te ajuta în
a-ți clădi un viitor mai bun, de a te face omul care ți-ai dori,
poate, să fii „mâine”! „Scapă” de liceu trecând mai ușor
prin el, nu dând înapoi! Toate „complicațiile” de peste an
merită trecute cu brio, pentru că astăzi, prin intermediul
acestui liceu, pui încă o piatră de temelie în viața ta.
Succes!

(Ligia Șerban)
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