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“Limba noastra-i o comoara,
In adancuri infundata,
Un sirag de piatra rara
Pe mosie revarsata...”

Alexei Mateevici
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Un jurnalist vorbea cu un pirat.
"-De unde aveţi piciorul de lemn ?
- Mi l-a luat o ghiulea în timpul 
unei bătălii!
- Dar mâna de ce v-aţi înlocuit-o 
cu un cârlig?
- Un marinar mi-a retezat-o.
- Dar ochiul de ce nu îl aveţi?
- Poi mi s-a aşezat un pescăruş 
pe ochi.
- Şi din cauza lui aţi rămas fără 
ochi?
- Nu chiar, era prima zi când am 
avut cârligul în loc de mână!?”

Un jurnalist întreabă directorul 
unei case de nebuni care este 
testul ce se efectuează pentru a 
externa un bolnav.
- Umplem cada cu apă, punem 

alături o lingură şi o cană. După 
aceea îi propunem bolnavului să 
golească cada de apă.
Jurnalistul, zâmbind, spune:
- Orice om normal ar lua cana…
- Nu, spune directorul, un om 
normal ar scoate dopul de la 
cadă. Doriţi pat lângă geam sau 
lângă uşă ?

Niste reporteri de la Micul 
Jurnalist  merg intr-un sat pentru 
a face un reportaj, cum isi 
petrece ziua baciu' Theo. Il roaga 
sa povesteasca ce face in cursul 
zilei. 
- Da păi, dimineața ma scol, si 
trag un pahar dă țuică... 
- Stai, bacie Theo. Nu va fi bine 
sa afla toata tara ca deja la prima 

ora bei. Spune, ca citesti ziarul 
Sensul Rimnicean... 
- No, atunce... dimineata mă scol, 
citesc Sensul Rimnicean. Dupa 
aia dau la porc sa mânce, dupa 
care mai citesc si Suplimentul de 
T.i.A. Pâna la prânz lucrez in 
atelier, in care timp citesc vreo 
doi-trei almanahe... La masa,la 
Pensiunea Milion, mai citesc vreo 
doua reviste, iar seara adun 
iosagul de pe cimp, dupa care 
urmeaza Revista presei la TV 
Sat. Dupa cina ma duc la 
biblioteca satului cu prietenii, iar 
la 10 cind inchide biblioteca 
merem cu toata trupa la Badea 
Traian, la Dugheana,  ca el are 
tipografie.
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Municipiul Râmnicu Sărat este o localitate urbană de 
dimensiuni mici, amplasată în partea de nord-est a judeţului Buzău.  

Aşezat pe partea stângă a râului cu acelaşi nume, Râmnicu 
Sărat este accesibil pe calea ferată, pe Drumul European E85 precum şi 
pe drumul DN 22 .

Localitatea este atestată documentar din 1439, ca loc de vamă, 
într-un document al lui Vlad Dracul. Oraşul are o istorie bogată, care a 
alternat perioade de prosperitate şi regres. O plimbare pe strazile 
oraşului, relevă, celui iniţiat, o incursiune în arhitectura României 
ultimului secol. Călătorul cunoscător de arhitectură descoperă în oraşul 
nostru imobile în stil neoclasic (Banca Comercială), eclectic (Primăria), 
sau neo-românesc (Casa Iteanu).  

Cu o populaţie de 40342 de locuitori, oraşul dispune de o 
infrastructură de utilităţi ce cuprinde: străzi, reţea de apă, reţea de 
canalizare, staţie de epurare, gaze naturale si reţea electrică. 

Mass-media rimniceana este reprezentata de un post de radio -  
“Radio BOOM” -, unul de televiziune, “TV Sat 2002”, un ziar- “Sensul 
Râmnicean”.

Municipiul Râmnicu SãratMunicipiul Râmnicu Sãrat
Oricine şi-ar dori să fie măcar pentru o zi jurnalist. Sau măcar "un mic 

jurnalist". Mai mult sau mai puţin, fiecare simte nevoia de a scrie ceea ce 
simte, ceea ce vede sau ceea ce aude despre lumea în care trăieşte. Cu 
atât mai mult cu cât gândurile acelei persoane devin un subiect de discuţie 
la un nivel înalt. De aceea jurnalismul, înainte de a fi o meserie, este un cat 
de autocunoaştere. Cel puţin asta am simţit eu. De ce? Răspunsul e simplu. 
Autocunoaşterea nu se poate realiza decât în contact cu ceilalţi. 
Autoreferenţialitatea şi-ar găsi în orice alt caz fatalitatea, dacă nu ne-am 
raporta la lumea exterioară, bună sau rea, în funcţie de realitatea pe care o 
vede fiecare. Departe de a vorbi în aceste rânduri de acel "jurnalism 
senzaţional", unde imaginea unui accident soldat cu morţi este mai 
interesantă decât impresia primului om care a escaladat Everestul, găsesc 
de natura umană să interpretăm numai acea parte a jurnalismului care 
implică sensibilul.

De-a lungul proiectului, oricine a învăţat cu siguranţă ceea ce 
înseamnă un ziar, o redacţie, ş.a.m.d. Însă, întrebarea care se impune aici 
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Gheorghitaă Draghici
Ghita my friend ...

este următoarea: Câţi au înţeles scopul jurnalismului, sau, mai concret spus, a jurnalistului 
însuşi? Căci scopul jurnalismului nu este de a naşte jurnalişti, ci tocmai de a naşte o altă lume 
decât cea cunoscută in mod obisnuit, decât cea "reală". Cine are impresia că cineva care scrie, 
chiar şi un anunţ, descrie realitatea, se înşală amarnic. Lumea jurnalismului e o alta, la fel cum e şi 
lumea poeţilor, de natură metafizică. De aceea este nevoie de o scriere autentică, provenita din 
străfundurile conştiinţei şi nu din ceea ce există în mod concret. Evident, veţi spune că 99% din 
ceea ce apare in mass-media doreşte a reliefa concretul. De acord. Însă care "concret"? Cu 
siguranţă că un "concret" al lor Cu alte cuvinte, o falsă impresie realitate pentru a-şi atrage 
beneficiul. Un jurnalist adevarat nu ar face asta niciodată. El va căuta să-şi creeze în jur un nucleu 
stabil de unde să emane mentalităţi, convingeri, idealuri. Nu există oameni fără idealuri. 

Oamenii fără idealuri sunt nişte oameni morţi. Petru Ţuţea spunea despe atei că: "ateii s-
au născut, dar s-au născut degeaba". De ce nu am spune şi noi despre cei fară indealuri acelaşi 
lucru. Nu poţi scrie fără un ideal anume, fără un scop precis. Astfel am înţeles eu jurnalismul. L-am 

găsit mai mult un mijloc de răzvrătire lăuntrică, de confesiune, şi prea puţin o înşiruire 
interminabilă de fapte din care cititorul nu va înţelege niciodată ce urmăreşte cu adevărat. Dacă zi 
de zi el primeşte numai "senzaţional", de unde poate şti acesta ce urmăreşte cu adevărat? De ce? 
Pentru că ziarele de genul acesta îşi schimbă paginile în funcţie de câte victime au fost in ziua 
respectivă, sau poate în funcţie de numărul de violuri. Niciodată însă nu creează o punte de 
legătură între cel ce scrie şi cel ce citeşte, deoarece cititorul nu va urmari autorul, ci ştirea. Într-o 
ştire în care apare violată vecina de la etajul 3, nu mai contează autorul (care în cazul de faţă 
poate fi oricine), ci pur şi simplu acţiunea. De aceea mi-e teamă că avem prea puţin jurnalism şi 
poate prea multă nesimtire in presa de azi.

 Salut initiativa tinerilor de a se implica (si) 
in acest proiect atat de generos.Chiar daca pentru 
unii ar parea doar o joaca de copii, un mod naiv si 
neproductiv de a alunga monotonia, pentru mine 
reprezinta un lucru notabil si nu cred ca exagerez 
afirmand ca asistam la un moment istoric.  Oricat de 

Cu incredere si speranta,
Sorin Cirjan, Viceprimar

M a  b u c u r  c a  p r i n  
intermediul acestei reviste am 
prilejul sa va adresez cateva cuvinte 
si trebuie sa va marturisesc ca ma 
simt chiar onorat sa fac acest lucru! 

Vreau sa va felicit pentru 
performantele voastre , pentru implicarea voastra in 
viata comunitatii noastre, pentru toleranta, 
inteligenta si frumusetea voastra !

Am parcurs impreuna  o perioada grea dar 
frumoasa in acelasi timp, am vazut daruirea voastra 
si am luat-o drept model, iar optimismul vostru  m-a 
determinat sa merg inainte, oricat de greu mi-a fost!

Sunt convins ca impreuna vom face lucruri 
indraznete pentru că  atat eu cat si voi ne dorim acest 
lucru!

Fiti siguri că in toate proiectele voastre veti 
avea tot sprijinul meu si al institutiei pe care o 
conduc.

Cu deosebita consideratie,
Viorel Holban, Primar

mari ar parea aceste cuvinte si oricat de nepotrivita ar gasi cineva 
folosirea lor in acest context, este cazul sa remarcam aparitia unei inedite 
scoli de jurnalism in municipiul nostru. 

Intr-un peisaj atat de sarac din punct de vedere publicistic este de 
asteptat ca noua generatie de ziaristi sa surprinda cu obiectivitate fapte 
cotidiene care sa dea urbei noastre dimensiunea unui oras de care sa fim 
mandri, redand totodata Ramnicului ,,aerul" patriarhal cu care se facea 
remarcat in epoca. Sunt convins ca entuziasmul si idealismul unor 
lectori precum Razvan Chirac, redactorul sef al ziarului ,,Sensul 
Ramnicean, pus laolalta cu profesionalismul echipei postului de 
televiziune ,,TvSat 2002" vor face din ,,micii jurnalisti" adevarati 
oameni de presa. Nu ar trebui sa surprinda pe nimeni daca, peste ani, 
parte din cei care astazi deprind mici ,,trucuri" ale meseriei de gazetar, 
vor deveni nume sonore ale mass-mediei romanesti. Si daca nu va fi sa se 
intample asa atunci munca acestor tineri tot nu va fi de prisos. Vor fi adus 
un plus de vitalitate Ramnicului iar cetatenilor lui le vor fi trezit acel 
patriotism local impregnat cu spirit civic,atat de care un oras are atata 
nevoie in perspectiva transformarii sale intr-o citadela a civilizatiei.
      Daca mai era nevoie ca tinerii sa dovedeasca cuiva ca sunt talentati, 
responsabili si plini de dorinta de a schimba ceva in jurul lor,iata o 
mostra . Sunt bucuros sa constat ca in ultima vreme spiritul lor creativ 
este prezent peste tot colorandu-ne  viata, dand in egala masura o nota 
optimista felului nostru de a fi. Le multumesc pentru aceasta, si lor si 
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Cum am înţeles eu jurnalismul
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Asociaţia de Tineret Cultură şi Educaţie – „Speranţa Râmniceană” (A.T.C.E.- 
S.R.) este o organizaţie non-guvernamentală, râmniceană, ce a luat fiinţă în anul 2007 
la nevoia tinerilor din comunitate, cu şi pentru tineri. Scopul acestei organizaţii este 
dezvoltarea competenţelor tinerei generaţii prin educaţie non-formală, ecologică, 
socio-profesională, prin cultura, sport, servicii sociale, combaterea consumului de 
droguri şi a delicventei juvenile.

Privind retrospectiv la anul 2010, realizăm ca munca noastră nu a fost în 
zadar, ci s-a conturat în cele 7  proiecte naţionale dar şi internaţionale derulate. Din 
proiectele derulate la nivel naţional putem enumera:
 „Vino cu noi, Fii voluntar” proiect ce a vizat integrarea tinerilor din zona rurala în 

Asociatia de Tineret 
                         Cultura şi Educatie

“Speranta Râmnicean ”ã

Asociatia de Tineret 
                         Cultura şi Educatie

“Speranta Râmniceanã”
Are aproape 23 de ani. Este absolvent al Colegiului National 

“Alexandru Vlahuta” si  student la Academia de Studii Economice 
Bucuresti, sectia Finante, Banci si Burse de Valori.  In timpul liber, asa 
cum se recomanda, de profesie - voluntar. 
Totul a inceput in anul 2008, cand Organizatia de Tineret Viitorul Incepe 
Azi a derulat un proiect finantat de Comisia Europeana prin programul 
Tineret In Actiune,  
proiect ce  a constat in refacerea a trei trasee turistice din zona 
Vintileasca si redarea acestora circuitului turistic.
Aproape toata vacanta de vara Laurentiu a  lucrat la acest proiect. I-a 
placut, a fost neasteptat de frumos si interesant, spune el, si si-a dorit sa 
participe si la alte proiecte. LAURENTIU PRUNA
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T.i.A si competente

Si a participat. Asa a inceput colaborarea si cu  Asociatia de Tineret “Speranta Ramniceana” si cu 
alte organizatii din tara.

Primul contact cu tineri in cadrul unui schimb l-a avut in toamna prin participarea la proiectul 
finantat de Comisia Europeana prin Programul T.I.A. – “Educatie ecologica prin teatru”. Proiectul a fost 
coordonat de Speranta Ramniceana si a avut ca parteneri tineri din Ungaria. Au urmat alte si alte schimburi 
de tineri in care laurentiu si-a dezvoltat competentele prin educatie non-formala. 
Recunoaste ca a invatat foarte multe lucruri, ca a exersat limba engleza in proiectele de schimburi de tineri, 
ca a invatat sa se descurce in situatii neprevazute, ca si-a facut multi prieteni, ca a vazut multe tari….. Munca 
lui in proiecte a fost rasplatita si cu participarea la cateva proiecte in afara granitelor tarii.

“Am fost la Istambul, declarata capitala europeana in 2010. E 
adevarat, am si muncit, dar nu-mi vine sa  cred ce avantaje am avut 
ajungand aici. Am vazut locuri unice, pe care nu stiu daca as fi avut 
vreodata ocazia sa le vad.” 

Odata cu teatrul de papusi Dimitriu Pompiliu, proiect coordonat 
de V.I.A.prin programul T.I.A., Laurentiu si-a dezvoltat si abilitatile 
managerial fiind coordonatorul acestui proiect. Mai mult pe langa 
schimburile de tineri in care a fost selectat de catre Speranta 
Ramniceana, un aport deosebit si-a adus si in proiectul Micul Jurnalist. 
Datorita abilitatilor manageriale si de antreprenoriat dobandite de-a 
lungul timpului, in cadrul proiectului Micul Jurnalist a facut parte si din 
echipa de proiect, asigurand componenta logistica pentru buna 
desfasurare a acestuia.

Il intreb ce trebuie sa ai ca sa poti simti bucuria de a fi  – voluntar.
Imi spune ca in primul rand, disponibilitate, apoi seriozitate, uneori 
curaj, toleranta, generozitate, “intr-un cuvant, aproape tot ce trebuie sa 
defineasca un om in adevaratul sens al cuvantului”. “M-am maturizat in 
activitatile de voluntariat, sunt mai deschis la nou si la semenii mei, am 
trecut prin toate etapele necesare maturizarii!” , declara Laurentiu, cu un 
oarecare regret ca s-a rupt de perioada adolescentei.
A inceput sa aiba simt antreprenorial, pentru ca , in proiecte de acest gen 
se dezvolta astfel de abilitati, Viseaza sa aibe o afacere frumoasa si sa fie 
cat mai mult timp tanar ca sa mai poata lucra in proiecte de acest gen.

Motto: ”Imi doresc sa fiu o persoana resursa
 pentru comunitate.”

zona urbana. 
  Proiectul „Micul Jurnalist” are ca obiective dezvoltarea 
creativităţii jurnalistice.

Din proiectele internaţionale enumerăm:
 „Cultural Heritage – International Passport” , un proiect 
multicultural, România având ca parteneri 5 ţări: Polonia, Bulgaria, 
Italia, Turcia, Germania. Este un proiect  T.I.A, finanţat de Comisia 
Europeană. 

 „Beyond Humor into Discrimination” dezvoltă solidaritatea şi promovează toleranţa între tineri. Ţările partenere în 
acest proiect sunt: Romania, Italia, Turcia, Azerbaidjan, Danemarca şi Israel.
 “Youth in a European Democracy” este un proiect bilateral, având ca ţară parteneră Bulgaria şi are ca obiective 
dezvoltarea conştiinţei democratice. 

Aşa că azi, Asociaţia Speranţa Râmniceană, e mai matură şi mai închegată, iar aceste activităţi reprezintă doar 
începutul.

Volodea Mateevici
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Am fost provocata sa ma pierd printre litere, sa incerc sa-mi 
surprind esentialul, ca om, si totusi sa nu-mi tradez secretele. Sunt un 
om din suvoiul care se readapteaza zilnic la viteza si freamatul orasului. 
Plec in graba de fiecare data cand am treaba si uneori am senzatia ca toti 
oamenii din jurul meu – si ei grabiti , sunt leiti mie. Respira aerul de 
Bucuresti si primul lor instinct in graba de a tine pasul cu freamatul din 
jur este sa-si verifice ceasurile. Orice lucru din jur ajunge sa semene cu 
un ceas care ticaie cu disperare. 

In schimb, in timpul liber ma deconectez de obiceiurile 
bolnavicioase ale orasului asta mare si conturez inconstient o Raluca 
incapatanata, perseverenta, visatoare, careia ii place sa fie inconjurata 
de prieteni, cu multa energie si entuziasm, dar care totusi alege cea mai Sbirnea Raluca
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Motto: ”I’d rather die of thirst,
Than drink from the cup of mediocrity.”

Discurs despre vise

grea modalitate de rezolvare a problemelor, ca un fel de provocare pentru ea insasi. Mi s-a spus ca limita 
superioara e cerul, dar intotdeauna m-am intrebat care este cea inferioara, avand o tendinta innascuta de a 
ma opune firescului. Am ajuns la concluzia ca raspunsul la intrebarea mea e defapt o chestiune de vointa, de 
rabdare, de munca si de respect de sine. Iar preocuparea mea de baza a venit natural…sa incerc in mod 
constant sa ma autodepasesc; iar una dintre cele mai placute batalii din planul meu de autocucerire a fost 
munca de voluntariat.

Dezvoltarea spiritului civic, experienta in diverse domenii, socializare, experienta adaugata la CV 
sau crearea de noi abilitati sunt intr-adevar cateva din motivele pentru care am devenit voluntar. Dar acestea 
sunt exprimari mult prea sofisticate pentru ceva ce este atat de magic si de intens ca voluntariatul. Asadar, 

nimic nu se compara cu gustul dulce-amarui pe care ti-l 
lasa o munca de voluntariat bine facuta, cu dramul de 
maturizare dat de polivalenta gandirilor celor din jurul tau 
sau cu oboseala generata de problemele care circula pe 
c o n t r a s e n s u l  b u n e i  t a l e  d i s p o z i t i i .  
Voluntariatul m-a  invatat sa fiu eu insami, uneori m-a 
invatat sa fiu chiar cel de langa mine, sa contruiesc, sa 
repar, sa decid, sa pun pasiune in ceea ce fac, sa fiu 
calculata si totusi sa nu-mi pierd dramul de nebunie care 
ma individualizeaza ca om, sa-mi spun parerea fara sa 
jignesc, sa ma adaptez si sa accept ca toti suntem diferiti. 
Am invatat ca a conduce o echipa nu inseamna numai a 
trasa sarcini, ci a-ti face prieteni si a invata sa lucrezi cu si 
printre ei, pentru ca atunci cand activitatile iau sfarsit sa nu 
ajungeti doar niste miscari fara scop, ciocnindu-va unii de 
altii pe strada. 

Ar trebui sa ne oprim o clipa-n loc si sa ne resetam 
simtirile. Majoritatea traim intr-un haos cubic, intr-o cutie 
de abanos cu cateva ferestruici prin care intra sporadic 
lumina si ne lovim de geam cand vrem sa evadam din 
cotidianul monoton, agitat, cu tendinte de plafonare. 
Poate ar trebui sa incercam sa evadam. La urma 
urmei….curajul inseamna sa fii singurul care stie ca-ti 
este frica!

,,Micul Jurnalist''-primul proiect la care am luat parte-a însemnat 
pentru mine poarta deschisă către un alt mod de cunoaştere, de învăţare. Am 
păşit cu încredere în această lume a voluntariatului, fiind atrasă de absolut tot 
ceea ce însemna NOU.

 Dacă până în acel moment cochetasem cu jurnalismul doar în cadrul 
liceului, fiind redactor al revistei liceului, iată că ,,Micul Jurnalist'' mi-a oferit 
posibilitatea de a mă familiariza  cu tainele acestui domeniu şi de a dobândi 
adevărate virtuţi gazetăreşti. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul 
acordat de către redactorul şef al ziarului local ,,Sensul Râmnicean'', Răzvan 
Chirac, care ne-a vorbit despre ,,Metode şi tehnici de colectare a 
informaţiilor'', primul pas către realizarea corectă şi de calitate a  unui articol.

Datorită acestui proiect, participanţii au fost remarcaţi de către ziarul 
local şi cooptaţi în redacţia acestuia, iar tinerii interesaţi în acest domeniu au 
putut participa la seminariile organizate în cadrul proiectului şi au putut 
deveni de asemenea redactori şi colaboratori ai apariţiei bilunare. Acest lucru 
a însemnat foarte mult pentru noi, garantându-ne faptul că locuitorii micului 
nostru oraş, nu sunt cuprinşi de rutina zilnică, ci sunt interesaţi şi de 
activităţile tinerilor din oraş.

Perioada de implementare a acestui proiect foarte drag mie, este însă 
pe cale să se sfârşească, însă, din fericire, tinerii implicaţi în acest proiect işi 
vor continua activitatea în cadrul ziarului şi nu numai.

Participarea in cadrul proiectului "Micul Jurnalist"a fost una dintre cele 
mai interesante si frumoase experiente din viata mea.Am invatat multe lucruri 
noi si folositoare.Mi-am facut multi prieteni,am invatat sa comunic mai bine cu 
persoanele din jurul meu,sa inteleg si sa ma fac inteleasa.M-am cunoscut 
mai bine pe mine si pe ceilalti ,mi-am dat seama ca daca imi dau silinta pot 
face multe lucruri pe care nu credeam ca sunt capabila sa le fac.Acum pot 
lucra cu usurinta in echipa,am curajul sa imi expun parerea si rabdarea sa ii 
ascult pe ceilalti.

Stiu sa apreciez munca mea si a celorlalte persoane.Aceste tipuri de 
activitati iti fura din timpul liber dar in aceelasi timp iti acopera foarte multe 
goluri ,cu cunostinte din cat mai multe domenii.In cadrul acestui proiect am 
invatat ce inseamna sa fii jurnalist,cum sa scriu un articol,sa iau un interviu si 
sa fac un reportaj.

Ma bucur ca am avut sansa sa iau parte la acest proiect si pot spune ca 
am inceput nesigura pe mine cu foarte putine cunostinte iar la finele acestui 
proiect am dobandit mai multa incredere in mine si in capacitatile mele,am 
devenit o persoana mai sociabila si detin si cateva notiuni elementare despre 
jurnalism.A fost o experienta de neuitat!

Gina Gogu

Andreea Velicoiu

SNAPSHOT
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' 'Micul Jurnalist" mi s-a 
parut un proiect care a avut 
succes din toate punctele de 
vedere. 

Nu vedeam jurnalismul 
chiar atat de interesant,mi se 
parea mai degraba o slujba "de 
jucarie", dar acum l-am luat ca 
pe o posibila optiune pentru 
viitor. 

           Pentru mine "Micul Jurnalist" 
a însemnat o portiţă pentru 
afirmare, dar totodată si un mod de 
a-mi petrece timpul liber , şi în plus 
am reuşit să-mi pun la punct nişte 
noţiuni despre jurnalistică.

Astfel, am reuşit să-mi public 
ideile in ziarul local , ştiiind că în 
felul acesta mă afirm pe plac local şi 
în acelaşi timp ajut dezvoltarea 
comunităţii.

Uşor crispată de teama de a nu rămâne în faţă cu o pagină 
albă, am plecat la drum precum un copil inocent ce nu doreşte 
să se avânte în plin în lumea plină de rele şi controversată 
datorită faptelor recente.  „Micul Jurnalist” a fost pentru mine o 
adevărată experienţă. Din persoana plină de emoţie, neavând 
prea multe ocazii şi curaj de a-mi expune părerea, am devenit 
… poate o persoană care îşi structurează ideile şi pune 
punctul pe i. Arta jurnalistică împletită cu educaţia non formală 
a fost pentru noi cu adevărat o provocare deşi această idee 
inovatoare ne-a acaparat complet.  Grupul, cel puţin pentru 
mine, a fost ca o oază de linişte, oameni în care te puteai baza 
şi oameni care îţi erau aproape orice s-ar fi întâmplat. Având în 
vedere diversitatea oamenilor din acel grup, iniţial mi-a fost 
frică, fiecare avea ideile lui, propria sa minte… poate diabolică 
după mimică sau nu… Oamenii din acest proiect au fost 
minunaţi prin tot ce fac şi ce au făcut. Setea de cunoaştere a 
rădăcinilor, dorinţa de a fi informaţi, modul corect al scrisului şi 
tot ceea ce am mai învăţat în decursul acestor luni se 
datorează lectorului, domnului Chirac Theo Răzvan, care ne-
a insuflat şi ne-a îndrumat spre a descoperii toate noţiunile şi 
ideile ce le deţinem acum. Nu se va sfârşii niciodată această 
iniţiativă. Tinerii au acest drept şi … acest proiect va devenii 
tradiţie.
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Daniel David George Boboc

Giorgiana Vlăsceanu

Clopoţelul se pregăteşte să anunţe începutul 
şcolii…din păcate, pentru majoritatea elevilor din România 
sunetul e unul sec, ce anunţă un alt an şcolar cu inovaţii 
extraterestre implementate de Ministerul Educaţiei, un alt 
an şcolar cu manuale folosite de încă 4-5 generaţii (asta 
dacă nu cumva eşti în anul trei sau patru de liceu şi trebuie 
să ţi le achiziţionezi tu!) un alt an şcolar cu o  educaţie ce se 
vrea a fi “gratuită”.

Giorgiana Grozea

Educaţia românească - gratuită?!
Să luăm lecţii de la finlandezi…

Un studiu recent efectuat de Asociaţia “Salvaţi Copii!” arată că un părinte alocă în medie, anual, o 
sumă de aproximativ 1.490 lei pentru un singur copil. Acest fenomen l-au simţit probabil pe pielea lor atât 
părinţii - făcând sacrificii enorme să asigure copiilor măcar strictul necesar, cât şi copiii - ce trebuie să se 
mulţumească cu manuale deja folosite, cu rechizite de proastă calitate şi culegeri ce le împart cu colegul 
de bancă - încât acest studiu nu face decât să dea o notă oficială faptului în sine. 

Şi ne mai întrebăm de ce abandonul şcolar se accentuează în fiecare an?! Cred şi eu că o familie 
din mediul rural, fără nici un venit, preferă să renunţe la cei 42 de lei pe lună -marea alocaţie acordată 
elevilor- pentru 40-50 de lei pe zi, cât ar obţine copilul muncind la câmp!

Studiul poartă numele de “Care sunt costurile “ascunse” ale educaţiei” şi mă duce cu gândul direct 
la Finlanda, ţara cu cel mai înalt nivel educaţional din Europa, dar şi din lume. De ce sunt aceşti copii atât 
de buni?! Ce au ei şi noi nu avem?! Ei bine în primul rând au profesori cu master absolvit, ce trec prin 
examene extrem de riguroase ( până şi educatorii de grădiniţa în Finlanda au facultate!). 

În al doilea rând totul este GRATUIT! Elevii primesc zilnic prânzul gratuit - şi nu lapte şi corn, acesta 
din urmă, de cele mai multe ori greu de mestecat-, primesc absolut toate rechizitele, manualele, de la 
ghiozdan până la radieră, de la uniformă până la atlase, toate fiind noi. Iar în ceea ce priveşte strucutrarea 
materiilor pe ani de studiu iată cum se realizaează în Finlanda: “Şcoala elementară obligatorie este 
alcătuită din 9 clase, iar liceul începe cu clasa a 10-a. Până în clasa a VI-a, cât durează ciclul primar, elevul 
nu primeşte note. Se pune accent pe ceea ce reuşeşte să înveţe, în ce ritm şi pe ce anume trebuie insistat 
pentru îmbunătăţiri. În ciclul gimnazial, participă la cursurile obligatorii, dar se orientează şi către 
programe “after-school” pentru a învăţa sau aprofunda ceea ce îl pasionează. Înainte de a ajunge la liceu, 
are posibilitatea să revină asupra unor materii pe care crede că nu le stăpâneşte bine. Din clasa a X-a, 
primul an de liceu, disciplinele sunt structurate pe cinci module. Într-un an şcolar, elevul trebuie să 
parcurgă între 4 şi 6 discipline, în funcţie de necesarul de credite şi de interesele personale. În anii 
terminali, programul devine mai lejer, însă se aprofundează disciplinele relevante pentru specializarea 
dorită la facultate. Pe toată durata studiilor preuniversitare, rolul cel mai important revine disciplinelor 
aplicate.” (www.schimbul2.ro)

Iată: 4-6 discipline, nu 18 cât am avut eu în clasa a X-a, discipline aplicate, nu informaţii cu tonele 
pe care eşti obligat să le memorezi, ca peste un an să-ţi dai seama că  habar nu ai cum să aplici ce ai 
învăţat, materii potrivite preferinţelor, nu alese de director în funcţie de cum crede că acoperă mai bine 
necesarul de ore a unuia sau altui profesor titular…
Unii dintre noi privesc melancolic la anii când elevii români ocupau primele locuri pe la mai toate 
concursurile internaţionale, şi chiar şi azi pot jura că lucrurile au rămas la fel. Ei bine poate că avem elevi 
olimpici, însa vă întrebaţi ce nivel educaţional au restul de 99% din elevi?! 
Aceste statistici îmi lasă un gust amar, şi oricât mi-aş dori să-mi apreciez ţara, un gând de a mă refugia în 
friguroasa ţară a celor o mie de lacuri, tot îmi străbate prin minte.
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Am încercat de-a lungul perioadei de desfăşurare a proiectului 
MICUL JURNALIST să insuflu participanţilor dragostea pentru gazetărie 
şi respectul pentru cuvântul scris. Ghidaţi de redactorii publicaţiei „Sensul 
râmnicean”, adolescenţii au descifrat ABC-ul jurnalismului şi au ajuns la 
concluzia că scriitura de presă nu este doar o problemă de talent şi de 
inspiraţie; ea presupune efort, rigoare şi disciplină. Am fost plăcut 
impresionat de echipa care m-a însoţit la Balta Albă, în iunie. Aici, cursanţii 
au încercat genurile de opinie ale presei: însemnarea, comentariul, 
analiza, ba chiar câteva reportaje de tip „feature”. Au intervievat localnici 
şi au făcut fotografii. 

I-am încurajat pe micii jurnalişti să întrebe ori de câte ori nu înţeleg 
ceva, să nu neglijeze empatia cu cititorii. I-am mai învăţat că obiectivitatea 
jurnalistică este un mit, aşa cum este şi imparţialitatea unui ziar. 
În concluzie, micii gazetari s-au familiarizat cu domenii importante ale 
meseriei de jurnalist (argumentarea, persuasiunea, umorul şi 
deontologia) şi cu tipurile de discurs jurnalistic (polemic, argumentativ, de 
umor etc.). 

Spunea Oscar Wilde: 'Moda este o formă de urâţenie atât de 
intolerabilă, încât trebuie să o schimbăm la fiecare şase luni'. DA!
Totuşi, n-am putea mai des?! Adică de ce tortura trebuie să fie aşa 
lungă şi proastă cât noaptea polară?!

Sezonul ăsta, par egzamplă, se poartă mai ales pielea, 
catifeaua şi cizmele înalte pe picior. Cine impune tendinţele şi mai ales 
pentru cine? Dar iata cine le adoptă...

Pe centru. Vad păşind alert o tipă înalta, slabă, şatenă natural, 
cărare pe mijloc cu jeanşi decenţi băgaţi într-o pereche de cizme de 

          “Prin intermediul proiectului local “ Micul Jurnalist”, care acum, din 
păcate, a ajuns în faza finală mi-am valorificat anumite abilităţi de 
comunicare, scriere, am deprins tainele mass-mediei şi mi-am însuşit 
adevărate virtuţi gazetăreşti. Am avut deosebita plăcere să cunosc şi să 
interacţionez cu oameni excepţionali de la care, de ce să nu recunosc, am 
prădat pe alocuri unele aspecte ce din perspectiva mea le-am văzut 
benefice.
          Lucrul în echipă, deplasările pe  “teren”, realizarea materialelor alături 
de colegi şi coordonatori au reprezentat momente unice care vor pune o 
treaptă, două, trei sau chiar mai multe în ascensiunea mea profesională.
         “ Să nu-ţi pară rău că s-a terminat, fii fericit că s-a întâmplat!” Nu-mi 
aparţine, probabil am auzit-o în zbuciumul cotidian, dar se potriveşte perfect 
în contextul actual. Nu-mi pare rău, ci din contră, aştept cu nerăbdare noi 
experienţe.

Micul Jurnalist… un  proiect foarte reusit.  Prin intermediul acestui proiect am 
reusit sa intram in “tainele”  jurnalisticii, am invatam cum se redacteaza o stire, articol, 
cum se aleg stirile si multe alte lucruri folositoare in domeniul jurnalisticii . Impreuna cu 
restul participantilor am realizat un supliment al ziarului Sensul Ramnicean si o revista 
care include toate cunostintele pe care le-am dobandit pe parcursul proiectului . Dupa 
parerea mea Micul Jurnalist este un proiect important pentru tinerii ramniceni, 
deoarece au posibilitatea sa se afirme. 

Cu totii am imbinat placerea cu munca si iata ce am realizat…

Proiectul Micul Jurnalist a fost pentru mine prima oportunitate de a-mi încerca 
talentul (în devenire) gazetăresc şi fotografic totodata. Participând la workshopuri, la 
seminarii, ori la aplicaţii practice şi mai apoi, publicând articole, mi-am dat seama că 
această pasiune a mea s-ar putea transforma într-o buna zi într-o adevărată carieră. 
Pe lângă toate aceste activităţi educative, deliciul l-a facut partea de educaţie non-
formala, prin intermediul căreia ne vom reaminti întodeauna cu placere de ce a 
însemnat Micul Jurnalist…

Totul a început într-o zi la primărie. Banal,nu-i aşa? Ei bine, aşteaptă să 
vezi ce urmează. Îţi voi vorbi despre mine şi despre un proiect ce mie personal 
mi-a atras atenţia. Este vorba despre un proiect de voluntariat, o initiativă a 
tinerilor finațată de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune – 
“Micul Jurnalist”, în care 26 de tineri pe parcursul a 7 luni, au învaţat să devină 
jurnalişti, folosind mijloace si instrumente non-formale.
       Sub îndrumarea Asociatiei Speranta Ramniceana, a lectorilor Razvan 
Chirac si Sorin Stan, a instructorului Emilia Chirtoc şi cu finanţarea europeană 
primita, am ieşit din tiparele obişnuite în care mass-media din Romania a intrat. 
Astfel am adus un suflu nou, tânăr, o viziune revigorantă mass-mediei locale. 
Articolele noastre scrise in Sensul Ramnicean, in special in pagina noastra 
„Supliment de T.I.A.” au fost citite si apreciate de o masa larga de tineri dar si de 
ceilalti cetateni ai Rimnicului.

 Catalina Soare
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C
unoaste un voluntar

Giorgiana Grozea

Diana Coman

Tita Iacob

Motanu' Încalţat şi alte poveşti

călarie. OK. Nu m-au deranjat niciodată şi, deşi seamănă foarte bine cu nişte cizme pe care le încalţă 
jockerii, asta nu înseamnă ca le încalţi când mergi la echitaţie. Nu supără ochiul.

Apoi văd cum se plimbă tacticoase, cu picioarele încrucişate, o pereche de cizme înalte până la 
coapse, cu tocuri de 10, din piele sau ceva. Genul de cizme agasante care îşi fac proprietara să emane un 
aer fake de prestigiu, lux şi bogăţie. Genul de proprietară care înainte să intre la cursuri face o oprire scurtă 
la cafenea, unde îşi lasă cizmuliţele să-şi exercite în voie puterea de atracţie.

Şi nu în ultimul rând, văd peste tot galoşii wannabe. Peste tot pe stradă, în curtea liceului, în clasă la 
noi. Fete de toate formele şi mărimile îşi baga picioarele în ele. Cizme cu fermoar, catarame, swarovski, 
cizme din lac, piele, cu găuri şi fără găuri, cu franjuri, cizme în V la spate ş.a. Ele compun întotdeauna o 
ţinută smart casual. Sunt cizmele în care se îndeasă fără milă blugii decoloraţi, sau dimpotrivă, cizmele în 
care posesoarea înoata, pentru că astăzi poarta colanţi (şi aia cu doua dungi pe fund se acceptă am 
observat) pe post de pantaloni, un alt must-have al sezonului. Numim asta 'stil'.

Cizme care până la urmă n-au nicio vină. Vina e a celei ce n-a înţeles bine fenomenul, cea care 
urmează fără obiecţii turma sau, simplu, cea care şi-a ales neinspirat sursa de inspiraţie.

Dar tot repetându-mi că ce e val ca valu' trece, aştept cu interes vremuri mai stylish.

Oana Berkowitz

ABC-ul gazetăriei

Răzvan Theo Chirac
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În prima zi a lunii octombrie 4  voluntari, Toader Alina, Ionescu 
Leontina ,Grama Oana şi Vlad Ciprian împreună cu liderul grupului, 
Doamna Sbîrbea Liliana  , porneau sfios spre Turcia.  
       “ A fost o experienţă nouă şi foarte plăcută. Pe parcusul acestor zile 
am reuşit să cunosc noi culturi şi să îmi fac noi prieteni. La început mi-a 
fost puţin cam greu să mă împrietenesc deoarece mă temeam că nu mă 
voi înţelege( în privinţa limbii engleze). Cu timpul mi-am dat seama că 
aceasta nu este o barieră. Chiar dacă participanţii aveau vârste diferite,  
nu a fost o piedică în calea comunicarii. M-am împrietenit foarte uşor cu 
ceilalţi. Am fost fericită să descopăr  câteva cuvinte  comune cu poporul 
turc precum:” cizmă, sandale, fâstâc(fistic), pisică”.
        Programul începea la ora 8 cu micul dejun iar la ora 9 începeam 
activităţile propriu-zise.Timpul trecea aşa de repede încât nici nu 
simţeai că a venit prânzul .  După amiaza partea mea preferată: învăţam 
noi dansurile prezentate de ţara “gazdă” dimineaţa. În timp ce se gătea 
pentru seara interculturală, noi aveam puţin timp liber. Am mers la plaja, 
fiind la 5 minute de mers pe jos.Peisajele te răpeau şi te făceau să uiţi că 

Ziua a 7a a proiectului a fost dedicata traditiilor romanesti. Programul nostru de prezentare a inceput 
la ora 9 si initial planuisem sa incepem cu un energizer si o prezentare powerpoint dar pentru ca am avut o 
problema cu  videoproiectorul, am servit participantii cu produse traditionale romanesti: magura, eugenia, 
ciocolata cu rom, si i-am invitat sa priveasca dansurile populare pregatite de noi: hora, brasoveanca, dansul 
pinguinului si perinita. Toti au fost impresionati de costumele si dansurile noastre si s-au prins cu noi in hora, 
invatatand foarte rapid pasii de dans.

Dupa ce am incheiat activitatea cu dansurile, problema cu videoproiectorul s-a rezolvat si am putut 
sa le aratam prezentarile despre tara noastra precum si traditii de la nunta si botez.
Dupa amiaza intreg grupul romanilor (liderul de grup, Doamna Sbirnea Liliana, Leontina, Ciprian, Alina si 
Oana) a intrat la bucatarie pentru a gati cina care avea sa se compuna din aperitive, branza cu mamaliguta, 
felul principal: sarmalele si desertul: cozonac si clatite.

La ora 8 cina a fost servita si toata lumea a gustat din bucatele noastre traditionale,fiind pe deplin 
multumiti de munca depusa de noi.Dupa cina am dansat hore si sarbe iar la dansul pinguinului toti s-au 
distrat pe cinste.

Sper ca ceilalti participanti isi vor aminti cu drag de noi la fel cum ne vom aminti si noi de ei!!!

In cadrul proiectului ,,Delight your life”, am participat la workshopul de gătit.
Acest workshop avea loc după activităţile fiecărui grup şi ne întâlneam toţi cei care făceam parte din 

echipa bucătarilor ,în bucătărie şi discutăm despre felurile de mâncare tradiţionale din fiecare ţară .După 
aceste discuţii urma să trecem la treabă şi hotăram ce o să gătim pentru întregii participanţi la proiect ca o 
mică gustare. De exemplu într-o zi am gătit fursecuri cu vanilie,cacao,cu morcov si lămâie. Cu două zile 
înainte de finalizarea  proiectului reprezentanţii fiecărei ţări au gătit o monstră din ceea ce avea sa fie pentru 
penultima seară de proiect pentru 50 de persoane .Grupul nostru a gătit cartofi prăjiti cu omletă.o mâncare 
internaţională dealtfel dar având în vedere că trebuia gătit  în cantităţi mari şi în doar 3 ore,am decis să 
facem ceva simplu şi gustos.Grupul bulgar a pregătit o delicioasă plăcina cu brânză,Ivan fiind un excelent 

“ Delight your life”

TOADER ALINA
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trebuie să mai şi pleci. Cu greu mă desprindeam de peisaj şi mergeam în campus. Seara gustam din 
mâncarea tradiţională a ţării “gazdă” şi dansam pe ritmurile muzicii lor.
          Seara culturală se termina pe la ora 12. După o zi plină nu ne simţeam obosiţi aşa că mai stăteam 
câteva ore jucând cărţi sau pur şi simplu vorbind cu ceilalţi participanţi gândindu-ne că nu ne vom întâlni 
prea curând şi este o ocazie unică pentru a ne cunoaşte mai bine.
              Pentru că nu aveam cum să ajungem la Izmir fară să vizităm Turnul cu ceas sau Casa fecioarei 
Maria organizatorii ne-au dus le vizitam. Am vizitat şi orașul antic, Efes ,unul din cele mai dezvoltate centre 
religioase și comerciale din Antichitate.Aici am fost foarte fericiţi să ne întâlnim cu alţi conaţionali, aceştia 
fiind în vizită în Turcia.

În seara turcească ne-a fost prezentată o nuntă tradiţională. Am simţit pe propria piele ceea ce simte 
o mireasă când stă cu valul pe cap şi aşteaptă să fie "cumpărată:". Obieceiurile sunt diferite. În timp ce 
mirelui i se rade barba,mireasa asteaptă cu vălul lăsat pe faţă. Mireasa este îmbrăcată în roşu şi i se pune 
în palmă hena( într-o eşarfă) .
În acest timp, nuntaşii dansează în jurul ei cu un bol cu hena şi lumânări.
            Ultima seară s-a lăsat cu lacrimi la plecarea polonezilor  şi cu speranţa ca ne vom mai întâlni şi în 
alte proiecte.

patiser ,italienii au pregătit bruschete iar grupul 
polonez salată de morocovi cu mere.

Din toate bucatele gătite de noi au gustat 
cei care s-au adunat să ne vadă dansând în faţa 
primăriei din Gumuldur, oameni care au fost 
foarte încântaţi de mâncarea şi dansurile 
noastre.
Din schimbul de experienţă din cadrul acestui 
workshop am învăţat o mulţime de reţete noi pe 
care le-am notat pentru a le găti aici in România 
şi care sigur îmi vor aminti de acest proiect.

LEONTINA IONESCU
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