Nicoleta BĂLAN

Ca o scurtă trecere în revistă a firii mele, pot spune
că deși sunt timidă, ambiția mă caracterizează în
cea mai mare măsură. Conștiincioasă și
responsabilă, nu am spus niciodată nu provocărilor
care s-au ivit de-a lungul anilor școlari. Și, ca
întotdeauna, efortul meu a fost răsplătit astfel încât
am reușit să promovez examenul de Bacalaureat cu
media 10, la fel de bine așteptat și neașteptat.
Așteptat întrucât nu mi-am oprit niciodată reprizele
de învățare zilnică și totodată neașteptat, deoarece,
în special la limba și literatura română nu e ușor să
fii pe placul profesorului corector.
Mereu mi-am propus să mă autodepășesc, să fiu din
ce în ce mai bună în ceea ce fac, iar rezultatele au
apărut mai devreme sau mai târziu.
În timpul liceului, nu pot să spun că m-am remarcat,
participările mele la olimpiade și concursuri fiind
puține. Iar în ceea ce privește viitorul meu, voi
urma cursurile Facultății de Matematică Informatică din cadrul UBB, unde sunt deja admisă
din primăvară, în speranța că într-o bună zi voi fi
profesor fie în învățământul preuniversitar, fie în cel
universitar

Anda CIOCOIU
Caracterizându-mă succint, sunt o persoană plină de
viață, curioasă și sociabilă. Îmi place să învăț
lucruri noi, iar astfel m-am motivat să mă pregătesc
bine pentru Bacalaureat, căci găseam câte ceva
interesant în tot ceea ce citeam. Cred că, pentru a
reuși în viață, în orice ne propunem, este nevoie de
dedicație, perseverență și un dram de noroc. Nu poți
aștepta ca lucrurile bune să se întâmple pur și
simplu - muncește pentru ceea ce îți dorești și așa
vei avea parte de viața pe care ai visat-o.

Teofana VERȘANU

Patru ani s-au scurs parcă pe negândite şi
iată-ne aici, finalizând o călătorie spre a porni întrun alt periplu, scrutând zările necunoscute ale
viitorului în timp ce rememorăm clipe în aparență
insignifiante, dar, de fapt, care caracterizează o
etapă vitală a procesului nostru de formare - liceul.
Le mulțumesc tuturor profesorilor care m-au
„vitaminizat” prin cuvânt, colegilor mei minunați,
familiei mele, pentru nemărginita lor răbdare,
pentru că mi-au înlesnit dezvoltarea nu atât prin
fraze encomiastice, cât printr-o critică vădit
constructivă.
Nădăjduiesc că ceea ce ați sădit va da roade,
dar şi că trecerea timpului va acționa asupra acestor
patru ani precum o lentilă convergentă într-o
cameră obscură, concentrând totul, pentru ca
imaginea care rezultă să fie mai frumoasă decât
originalul.

