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ALEGE-ȚI CARIERA SMART !

O nouă rundă a Școlii
de Vară organizată de către
Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu și-a deschis porțile
începând cu 14 iulie și s-a
manifestat până în 20 iulie.
34 de elevi din toate colțurile
țării au avut ocazia să cunoască,
să învețe, să se bucure și să se
distreze în spirit universitar
alături de studenți și profesori.
Procesul de învățare
nu s-a limitat strict la acțiuni
didactice teoretice, ci s-a
extins pe parcursul întregii
săptămâni într-o îmbinare de
activități practice și distractive.

Workshop-urile
au
fost
susținute de profesori și au
reflectat experiența dobândită
de aceștia la catedră și modul
în care teoria poate fi proiectată
în realizări concrete.
„Școala de vară a fost cea
mai
intensă
experiență
culturală in ultimii ani. Totul
pentru mine a reprezentat
un climax, a atins vârful în
seara în care l-am cunoscut
pe părintele Necula, cuvintele
nu pot exprima mulțimea
de trăiri ce m-a copleșit
zilele astea”, ne-a mărturisit
Radu
Ungureanu,
elev
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participant la Școala de Vară.
„Faptul că am avut ocazia
să vizitez diferite facultăți, să
înțeleg, să compar diferite mediii
academice, este o șansă pe care
ar trebui să o aibă oricine. Pentru
că doresc să urmez o facultate
de profil uman, Specializarea
de Jurnalistică a reprezentat
pentru mine o posibilă opțiune
în alegerea carierei mele”,
a declarat Costel Onofraș,
colaborator al ediției din acest an
a newsleter-ului Young UpDate.
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Ghid de succes în carieră

Workshop-ul
“Vreau
să fiu
antreprenor” a fost unul dintre cele mai
apreciate de către elevii Școlii de vară.
Antreprenoriatul, putem spune, reprezintă meseria, sau stilul de viață, în
care ești jumătate propriul tău șef
și
altă jumătate ești slujitorul angajaților.
Activitățile din cadrul programului
au fost prezentate de către Octavian Bădescu
și Dragoș Anastasiu. Aceștia ne-au condus
pe un drum incitant, anevoios, plin de
capcane, însă, în același timp, ne-au dezvăluit
și tainele unor abilități pentru a fi un bun
antreprenor. Limbile străine, atitudinea și
corectitudinea, ocupând primele poziții.
Se vedea ușurința și mulțumirea cu care
antreprenorii vorbeau cu publicul aflat în sală,
văzând că sunt interesați și plini de entuziasm.
Aceștia au încheiat ovaționați și aplaudați
de cei prezenți, spunând că, țara
are
nevoie de oameni care își sacrifică
timpul pentru a prospera și a realiza.
Mihai Gatea, "Liceul Lucian Blaga" Sebeș
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Elevi în drumul spre cunoaştere la Sibiu
Psihologia emoţiei a fost primul workshop
la care au participat elevii claselor a 10-a şi a 11a, în cadrul Şcolii de vară „Alege-ţi cariera smart”.
Asistent universitar Daniela Boţone a
realizat o prezentare care i-a pus pe elevi nu doar
în postura de învăţăcei, ci şi în cea de participanţi
activi la procesul de predare. Prezentarea a început
cu un proverb japonez captivant, reprezentativ
pentru subiectul abordat şi anume, „Lumea
este a entuziaştilor care nu se înfierbântă”.
Pe tot parcursul workshop-ului, elevii
au avut parte de diferite teste de cunoaştere, au
interacţionat cu ceilalţi colegi şi au învăţat despre
reacţiile minţii umane. Informaţiile prezentate
de profesorul psiholog Daniela Boţone au avut
un impact emoţional diferit asupra elevilor.

„A fost interesant, afli lucruri noi despre
firea omului”, a spus Vlad Suciu, unul dintre elevii
participanţi. Prezentarea i-a determinat pe unii
dintre ei să ia în considerare o astfel de carieră.
„M-a făcut să îmi doresc să aplic la o facultate de
psihologie”, mi-a mărturisit Oana Coşa. Cel mai
interesant moment a fost, în opinia elevei Monika
Kedves, atunci când elevii au interacţionat cu
cei de lângă ei prin jocul de sinceritate în care
şi-au spus unul altuia lucruri pozitive, dar şi
negative. Citatul „Emoţiile şi trăirile generaţiilor
anterioare apasă conştiinţele şi vieţile fiecărei
generaţii care urmează” a încheiat prezentarea
într-un mod care a determinat elevii să depună
un efort psihologic şi după ce au ieşit din sală.
		
Romina Ruiz
Colegiul Național "C.D. Loga " Timișoara

În lumea măştilor
Workshop-ul
"Atelier de teatru''
(exercitii de improvizatie) a avut loc marţi,
15 iulie, în cadrul Facultăţii de Litere şi Arte,
şi a fost susţinut de către asist. univ. Doriana
Tăut şi s-a desfăşurat în sala "Flonda".
Şedinţa a început printr-un exerciţiu de
imaginaţie care avea rolul de a detaşa subiecţii
de ordinea realităţii pentru o mai bună
cursivitate în workshop-urile de improvizaţie
ce aveau să urmeze. Jocurile precum impunerea
statutului sau televizorul i-au lăsat pe elevii
Şcolii de Vară să se exprime cu uşurinţă.
,,Exerciţiile de improvizaţie miau dat şansa să cunosc mai bine ceilalţi
participanţi. Am înţeles în plan real condiţiile
de desfăşurare a unei piese de teatru. Întradevăr, actoria este un mod de a-ţi trăi viaţa".
Sustine Costel Onofraş, elev în clasa a XII-a
la Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu.
Radu Ungureanu,
Liceul "Ferdinand I" Bacău.
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Aplicaţiile Microsoft mai aproape de studenţi
Cum să dezvolţi propria aplicaţie pentru
Windows Phone este experienţa câştigată de elevii
participanţi la workshop-ul organizat de Facultatea
de Ştiinţe, „Microsoft Student Partner”. 			
În cadrul acestui workshop, lect. univ. dr. Daniel
Hunyadi, împreună cu doi studenţi, parteneri ai
programului MSP, au oferit elevilor informaţii
despre parteneriatul dintre Microsoft şi facultate.
Ca recompensă pentru participarea la work-shop,
elevii au primit din partea organizatorilor licenţe
gratuite pentru orice aplicaţie Microsoft şi acces liber
pentru vizionarea unor tutoriale on-line ale unor
site-uri specializate. Cu aceeaşi ocazie, participanţii
au aflat despre beneficiile unui partener MSP, printre
ele numărându-se accesul la ultima tehnologie,
înainte ca aceasta să apară pe piaţă.			
							

Toţi cei prezenţi au fost plăcut impresionaţi
de calitatea workshop-ului, deaorece organizatorii
au dat dovadă de profesionalism, iar elevii s-au
simţit studenţi pentru o zi. Câţiva dintre ei chiar au
hotărât să continue studiile la această specializare.
Cursul a fost interactiv, iar beneficiile
pe care le poţi primi in cadrul facultăţii sunt
nenumărate, ceea ce mă face să mă înscriu la
aceasta facultate, respectiv această sectie.” a declarat
Mihai Dumitreasa, student al Şcolii de vară.
La final, participanţii au adresat întrebări despre
modul efectuării admiterii. Aceştia au aflat că
admiterea se va realiza pe baza unui examen la
alegere.						
După trei ore de muncă şi distracţie elevii au
plecat multumiţi, dornici să revină şi anul viitor.
Vlad Suciu
Seminarul Teologic Ortodox Alba Iulia

Avocați în devenire
Procesul simulat, găzduit de Facultatea
de Drept, a avut un impact foarte mare asupra
elevilor Școlii de vara „Alege-ți cariera Smart”.
12 din cei 34 de elevi au fost selectați
și au fost puși să fie actori într-un proces
simulat. Toți elevii participanți au intrat
în rol și au îmbinat utilul cu plăcutul.
Procesul nu a fost lipsit de momente
amuzante, emoțiile fiind resimțite de cei din sală,
fapt pentru care și așa zisele “fail-uri” nevinovate
au început să apară, spre bucuria spectatorilor.
Work-shop-ul a început cu o reconstituire sub
forma de video, pentru ca cei participanți să poată
începe să își joace rolul. În acest an a fost prezentat un
caz penal: o ucidere din culpă și o tentativă de viol.
După procesul simulat elevii au
avut ocazia să facă un tur al facultății și
să viziteze biblioteca foarte bine dotată.
Mihai Gatea, "Liceul Lucian Blaga" Sebeș
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Şi dacã ar trebui sã-ți amintești

semnul la care te vei opri să bei apă.
semnul la care îţi vei auzi inima bătând în
existenţă. semnul.
într-o lume preocupată de sine, întreaga
spiritualitate tinde să capete superficialitatea
stratului de vopsea. banul e mai rafinat decât
sufletul. nu am învăţat să ne privim. singura
metodă de a străbate drumul de la pat la
fereastră într-o singură noapte.
/ fiecare a învăţat să umble din nou pe două
picioare
/a nu crede în Dumnezeu nu este păcat
a nu dori ca El să existe este păcat,
înţelegem.
pacea se simte cel mai bine în noaptea învierii
ne pregătim să mergem la biserică
în cel mai deosebit fel.
ceilalţi
sunt în camera alăturată.
teologia: hardware. no. software. no.
am devenit oameni când am început
să ne analizăm gândurile.

aştept căderea serii
la optsprezece ani avem vreme
de cele mai bune vise.
analiza poate aştepta experţii
am învăţat cât de mult am putut
nu există definiţii pentru suflet
nu da timpul tău pe cărţi joacă-te cu bicicleta
priveşte maşinile care trec pe stradă
acum e timpul nostru
mergem la şcoală – catedra
mergem la înviere – catedrala
când intrăm în biserică trecutul şi viitorul
locuiesc în aceeaşi casă
cât timp suntem împreună
sufletul se crede trup
fiecare va încerca să zboare.
Costel Onofraş,
Liceul Teoretic Constantin Noica, Sibiu
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Învățați să fiți eroi !
Un atelier apreciat de către elevii Şcolii de
vară a fost cel intitulat ,,Prim ajutor SMURD”.
În cadrul acestui program, voluntarii de la
SMURD au făcut o prezentare teoretică, prin
care i-au informat pe elevi cum să acţioneze
în cazul în care sunt supuşi momentelor de
tensiune. Totodată, cei de la SMURD i-au
învăţat pe tineri cum să aplice tehnici de prim
ajutor, ceea ce este foarte important, deoarece
partea teoretică se îmbină întotdeauna cu cea
practică. Elevii au fost foarte încântaţi să afle
lucruri noi, dar mai ales cum să se comporte cu
o persoană care are nevoie de ajutor.
Aceştia au interpretat roluri diferite, cum
ar fi cel de victimă şi salvator, au pus in practică
anumite exerciţii, cum ar fi manevra Heimlich,
resuscitarea cardio-pulmonară, atât la adulţi,
cât şi la cei mici.

S-au creat momente care i-au făcut
pe elevi să se distreze. "A fost un workshop
care mi-a atras foarte mult atenţia, deoarece
a fost prima mea experienţă de acest gen, iar
atitudinea eroilor m-a impresionat", a declarat
Monika Kedves, eleva Şcolii de vară. Cu toţii
au fost mulţumiţi de ceea ce s-a întâmplat la
Facultatea "Victor Papilian".

Simona Enache,
Colegiul National "Octavian Goga" Sibiu.

Lumea Interacţionează Modern
“Ai cont de Facebook? Implicaţii sociale ale
reţelelor de socializare şi tehnologii personale de
comunicare” a fost unul dintre workshop-urile în cadrul
căruia elevii au aflat despre rolul pe care îl au reţelele
de socializare şi modul în care acestea s-au dezvoltat.
Acest workshop a fost coordonat de către lect. univ.
dr.Adela Popa, în cadrul Şcolii de Vară Sibiu 2014.
Participanţilor li s-a prezentat diferenţa dintre reţele
de socializare şi social media, precum şi topul celor
mai utilizate reţele de socializare, în fruntea căruia se
clasează Facebook, Youtube şi Google+. De exemplu,
Facebook a atins o sută de milioane de utilizatori în
primele nouă luni. De asemenea, au fost analizate
aspectele negative şi pozitive ale reţelelor de socializare
şi modul în care ele influenţează societatea în care trăim.
Acest workshop le-a arătat participanţilor
adevăratele roluri ale reţelelor de socializare şi
marele impact pe care acestea le au asupra noastră.
A fost un workshop foarte interesant, în urma
căruia am realizat ce înseamnă cu adevărat o reţea
de socializare.”, a declarat pentru Young Update
Andrei Braşoveanu, unul dintre elevii participanţi.
Mihai Căta, "Liceul Lucian Blaga" Sebeș
Bogdan Salău, "Liceul Lucian Blaga" Sebeș
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Roboţi autonomi în acţiune
În timpul şcolii de vară am participat ca
voluntar la Facultatea de Inginerie unde s-a
desfăşurat Workshop-ul intitulat Roboţi Autonomi în Acţiune .
Tema prezentării a fost epoca
preistorică populată de roboţi. Ei sunt
construiţi timp de trei luni, fiind sisteme
complexe cu inteligenţă artificială, având
propria sursă de energie,iar prin intermediul
laptopului se face programarea schimbânduse strategia (roboţii se pot deplasa mai repede
sau mai încet ) .
Studenţii au petrecut luni de zile în
laboratoare, lucrând în echipă şi au conceput
anumite planuri, pentru ai învăţa pe roboţi să
culeagă fructe din copaci, să folosească focul
sau să vâneze. Toate acestea trebuiau să se
desfăşoare în 90 de secunde.
Costul unui robot se ridică la preţul
de 2.000 euro . După terminarea workshopului am fost invitaţi de studenţi în două săli
de laborator unde ne-au prezentat mai multe
aparate construite de ei pentru prezentarea
practică la examenul de licenţă.

Studenţii îşi pot dovedi creativitatea,
spiritul de echipă şi limitele în a construi
ceva. Pentru ei este foarte important, deoarece există posibilitatea să lucreze la anumite
proiecte concrete, care le duc până la capăt,
de la prima idee pe hârtie şi până la realizarea
efectivă, ceea ce este esenţial. Pur şi simplu
aplică ce a invăţat, câteodată fiind chiar greu
de demonstrat.
Vlad Suciu,
Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Mitropolit

Photo Rally în Vechiul Burg
Un workshop al Şcolii de Vară a avut
loc în prima seară. A fost un mod deosebit
de a descoperi diferite locuri din centrul
vechi al Sibiului, încărcat de istorie şi artă.
Participanţii la atelier au fost împărţiţi
în patru grupe şi au străbătut străduţele centrului în căutarea comorilor reprezentate în
imaginile primite la instructajul de dinaintea
începerii acestei întreceri, ideea jocului fiind
fotografierea tinerilor în locurile indicate.
Concurenţii au fost cronometraţi, iar
grupa care a reuşit să parcurgă traseul în timpul
cel mai scurt a câştigat. Aşadar, elevii au avut
şansa de a cunoaşte centrul oraşului prin joc.
”Pe lângă faptul că am descoperit locuri minunate pe care nu le mai văzusem până
acum, ne-am distrat şi am aprofundat conceptul de team-work. De asemenea, eu unul am
reuşit să îmi dezvolt spiritul de orientare şi am
legat noi prietenii, selecţia membrilor grupelor
fiind aleatorie”, a declarat Andrei Braşoveanu,
elev în clasa a XI-a la un liceu din Sebeş şi unul
dintre liceeni participanţi la Şcoala de Vară.

Toţi participanţii au fost încântaţi
de această activitate, deşi la început au
fost şi câţiva mai neîncrezatori în succesul unei întreceri de făcut poze selfie.
Joca Bianca Izabela,
Colegiul Național
“Octavian Goga”, Miercurea Ciuc

7

INTERVIU

UPDATE NEWSLETTER

8

Voie bună şi mâncare la ceaun

Elevii Şcolii de Vară au vizitat Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale Astra. Aici au avut
parte de o scurtă prezentare a diferitelor culturi de cereale, pe care studenţii din cadrul Facultăţii
de Ştiinţe Agricole, Industire Alimentară şi Protecţia Mediului le-au plantat şi îngrijit. Printre
acestea se numără culturile de in, porumb, ovăz şi un hibrid compus din cartof şi floarea soarelui.
După această prezentare elevii au fost invitaţi la o masă tradiţională de tocană la ceaun cu salată
de varză şi pâine pe vatră. Seara a continuat cu muzică şi dans, atmosfera fiind întreţinută cu muzică live.
Tudor Ştefan, voluntar al Şcolii de Vară „Momentele pregătite în cadrul muzeului au fost
benefice pentru elevi, care au rămas plăcut impresionaţi de modul în care s-au desfăşurat
activităţiile pe parcursul vizitei la Muzeul Astra. Dansurile populare la care am participat au
fost de bun augur pentru a interacţiona mai mult unii cu alţii şi de a crea relaţii de prietenie.”
Vremea bună a ţinut cu cei prezenţi, dansurile şi muzica întreţinând atmosfera de petrecere şi
relaxare a elevilor şi voluntarilor Şcolii de Vară.
Radu Ungureanu, Liceul „George Bacovia” din Bacău
Costel Onofraş, Liceul „Constantin Noica” din Sibiu

Vară poetică
Rime
Sibiu, prea sfînt îmi eşti Sibiu,
Că mi-eşti taică de trei zile.
Luciane-ţi voi fi fiu!
Tu mi-eşti mumă-n şapte zile.
Sunteţi prea frumoşi părinţi,
Cum nu dorm de nopţi întregi,
Scriu acum şi strîng din dinţi,
Taică să nu mă renegi.
Confesiune
Nu am putut dormi sincer să fiu.
Am simţit cum Sibiul şi Universitatea
Lucian Blaga coexistă.
Două elemente ale aceleşi matrice.
Entităţi demiurgice ce nu mă lăsau
nici pe mine şi nici pe colegii mei să
închidem ochii.
Nu ne lăsau să le pierdem celor două
frumuseţea.
Radu Ungureanu

9. 37 Muzic

la 9. 37

când
închizi ochii
amintirile ...
din mizerie
nu vor înceta
să îţi şoptească
/ lucrurile aruncate pe geam
/femeia cu părul roşu /
mintea se întunecă
la fel de repede
ca stingerea luminilor
cealaltă mână scrie
analizezi
toate semnele
pentru a vedea
de unde începe nebunia

amorţirea
va săpa în ultima bucată de carne
singurătatea
va apăsa tot mai tare
aparatul de fotografiat
vei face selfie-uri
ca nebuna
în faţa oglinzii
oamenii
vor continua
să îţi vorbească
într-o limbă necunoscută

Costel Onofraş

