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Editorial

De Doru Ștefănescu,

O căutare simplă cu Google după „Generation C” returnează

555.000 de pagini. Relativ recent ca şi concept, destul de puţin

utilizat, Generaţia Conectată beneficiază totuşi de o atenţie

specială, fiind diferenţiată prin multe caracteristici de anterioara

generaţie Y, născută în anii 80. Generaţia C este generaţia

nativilor digitali: a conectivităţii, a comunicării, a clicului,

a comunităţilor, a computerelor, a conţinutului digital. Generaţia

C are cu adevărat la îndemână puterea informaţională şi este în

acelaşi timp o generaţie de visători, având convingerea

confirmată că orice se poate schimba din spatele unui calculator,

fără să aibă neapărat o interacţiune directă cu lumea – iar

dovadă stau prosperitatea financiară a unor companii create de

tineri sau mişcările sociale recente convocate pe Facebook şi

Twitter. Suntem generaţia C. Interconectaţi, informaţi,

pragmatici, generoşi, oportunişti, creativi, cu potenţialul de

a determina schimbări sau de a contribui la schimbare atât la

nivel global cât şi în jurul nostru.
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De ce-s eu anti uneori

De Elena Gaina,

E bine să sperăm, să credem, să vrem sau să visăm; minunat

chiar, dar e foarte important, în opinia mea, să né păstrăm

realiști. Nu-i ușor, desigur, dar oare tot ceea ce facem e ușor?

Trebuie să fie ca să reușim? Nu. :)

Mă întreb dacă oamenii vor înceta vreodată să spere; la ceva, la

orice. Se spune că speranța moare ultima – asta înseamnă că

moare după moartea persoanei respective sau moare ultima

dintre toate cele ce omul le poate avea/simți? Sperăm, de

exemplu, la un job, o notă, o realizare, o șansă, o atenție,

o recunoaștere a meritelor, o scăpare („să nu m-asculte la chimie

nici de-acum înainte, Doamne” — doar exemplu, da?); o dorință,

până la urmă. O facem voluntar? Forțat?

De asemenea, credem. În Dumnezeu, în forța naturii, în noi, în

ei/el/ea/ele, în iubire sau ură, în autodezvoltare, în evoluție, în

viitor șamd.

Vrem. Să fim altfel – dar rareori né iese. Să realizăm ceva – dar

ori nu știm ce, ori nu știm cum să începem și né pierdem

răbdarea. Să avem – oh, noi, posesivii… Să câștigăm –

nerealizând că, de multe ori, din înfrângeri câștigăm mai mult.

Să revoluționăm – dar important fiind, de asemenea, să păstrăm

nechimbat ce-au revoluționat alții.

E bine să sperăm, să credem, să vrem sau să visăm; minunat

chiar, dar e foarte important, în opinia mea, să né păstrăm

realiști. Nu-i ușor, desigur, dar oare tot ceea ce facem e ușor?

Trebuie să fie ca să reușim? Nu.

Asta ar fi cauza ce ar sta la baza poziționării mele în tabăra

anti-proiect X, de cele mai multe ori atunci când mă aflu acolo–

uităm că nu putem avea/face totul dintr-odată, uităm să fim

realiști și cădem în idei care mai de care și, la final, né trezim că

nu am făcut, de fapt, nimic. Sunt aproape enervată când aud idei

de proiecte mărețe ce se vor a fi astfel peste noapte sau de la

prima încercare. *„Hai să mărim numărul de absențe până la

care media la purtare rămâné intactă!” – sigur, măi. No. Think

more. *„Hai să facem paradă în metrou/piață (cu toți elevii

liceelor din județul nostru). Trebuie doar să spunem conducerii

liceelor să-i lase să plece.”-Alo, gara! Aprobări: conduceri,

inspectorat, primărie, jandarmerie/poliție, prezența cadrelor

medicale etc. Rezolvi ceva prin asta? Într-adevăr, informezi, dar

nu toți trecătorii vor sta să asculte. Iar cei care nu vor sta își vor

aminti doar o mare mare de elevi protestând în loc să fie la

școală. Pe vremea noastră… ar spune ei. Bilanț bun? Dacă ți se

pare că da, atunci proiectul merită făcut. și astea-s numa‘ câteva

exemple din cele pe care le-am auzit până acum.

Why don’t u… > Clasicele proiecte ecologice – despre care unii

spun că urmează un singur șablon și sunt inutile? Prin asta chiar

putem schimba ceva; mentalități privind ecologia, vieți, medii,

viitor. Dă-ți singur explicația. Nu-i greu. > Concursuri bazate pe

creativitate, inovație, imaginație. Păi dacă tot putem să punem

ceva în mișcare, de ce să nu lucrăm și la aceste aspecte – din

care, nu știu dacă mai trebuia să adaug, se pot lua idei bune ce,

ulterior, ar fi dezvoltate și duce la evoluție; în orice plan: artistic,

tehnologic etc. > Petreceri – da, ați citit bine. Petreceri, fraților.

Intrare pe baza trecerii unui „test” ce conține întrebări legate de

CE, la care să se răspundă cu seriozitate. (ex: Ce acțiuni ai vrea

de la CE? Cum e în școala ta cu CE, sincer? Anotimpul preferat –

[din asta putem vedea când să facem proiecte sau să-i prindem

pe colegi într-o stare bună]). Și să punem muzică, să facem

o tombolă cu ideile lor de proiecte iar la final să extragem una și

să o transformăm în proiect. Asta i-ar motiva, i-ar implica și, în

fond, asta vrem, nu?

Noi, prin CE, sperăm, teoretic, la producerea unei schimbări

benefice în rândul elevilor și a vieții școlare a acestora, nu? Mai

sus am dat câteva – în mare – idei și opinii de-ale mele. Știu că

putem schimba și face multe, însă vreau doar să trag un semnal

de alarmă cu privire la capacitatea noastră de a conștientiza ce

e realizabil și ce nu în contextul în care né aflăm.
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O activitate… cu multe

zâmbete la final

De Mădălin Blidaru,

Consiliul Școlar al Elevilor din cadrul Colegiului Național

„Unirea” Focșani a adus zâmbetul pe fețele copiilor dintr-o zonă

defavorizată. Acțiunea caritabilă propriu-zisă a avut în spate

o serie de activități ce au implicat voluntari din rândul elevilor

care au colaborat pentru realizarea acestora. Vizita Moșului

a fost precedată de organizarea unui atelier de handmade și

a unui târg de handmade, activități apreciate de elevi și

nu numai.

Acțiunea caritabilă, realizată, cu ocazia venirii Crăciunului, de

către Consiliul Școlar al Elevilor din cadrul Colegiului Național

„Unirea” din Focșani, are în spate alte două activități în care

elevii, voluntari, au putut să se implice pentru a ajuta.

Totul a început la jumătatea lunii noiembrie cu o idee, aparent

banală, dar care a reușit să surprindă când a fost pusă în

aplicare. Astfel, primul pas a fost reprezentat de anunțarea

elevilor în legătură cu organizarea unui atelier de handmade.

Voluntarii s-au adunat sâmbătă și duminică, în două săli din

clasă, la Colegiul Național „Unirea” și, câte cinci ore pe zi,

aproximativ 30 de persoane, au învățat de la colegi cum să

realizeze decorațiuni pentru sărbătorile de iarnă și, punând în

practică cunoștințele asimilate, au creat diverse ornamente

pentru târgul ce avea să fie organizat. Au fost două zile în care

né-am simțit bine, am socializat și colaborat, am împărtășit

experiențe și am avut și rezultate vizibile: materiale suficiente

pentru realizarea Târgului de handmade și multă voie bună.

După aproximativ o săptămână, Consiliul Școlar al Elevilor

a organizat mult așteptatul târg. Trei zile au fost expuse

decorațiunile spre vânzare în cadrul unui stand amenajat într-un

loc vizibil. Atât elevii, cât și profesorii, au achiziționat produsele,

știind că, pe lângă munca depusă, este vorba de o acțiune

caritabilă: strângerea de resurse financiare pentru un gest de

solidaritate pentru copii unei școli dintr-o zonă defavorizată

din județ.

Târgul de handmade s-a bucurat și de o foarte bună apreciere în

media: articole în presa locală, reportaje în cadrul programelor

de știri ale televiziunilor locale, știri în cadrul programelor

radio-urilor locale, articole pe site-uri și bloguri. A fost un

moment în care Consiliul Școlar al Elevilor s-a făcut remarcat

printr-o activitate cu un scop bine definit, bazată pe voluntariat,

o activitate în care elevii au putut să își pună în valoare

îndeletnicirile și abilitățile organizatorice.

Din fondurile strânse în urma organizării târgului de handmade

și a spectacolului caritabil de Crăciun, mai multe echipe s-au

îndreptat spre mai multe locuri defavorizate pentru a aduce

măcar un pic din spiritul Crăciunului în viețile școlarilor.

Consiliul Școlar al Elevilor a realizat 60 de pachete ce au fost

oferite preșcolarilor și elevilor din clasele I-IV ai școlii din

localitatea Boțârlău, comuna Vulturu din județul Vrancea.

Colegii mai mari de la Colegiul Național „Unirea” au fost

întâmpinați de cei mici cu un program artistic, neașteptat, dar în

aceiași măsură, foarte frumos, un spectacol de poezii, colinde și

cântece de sărbători. Moșul Unirist a ajuns cu tolba plină la

școlari, răsplătindu-i pentru că s-au aflat pe lista celor cuminți la

final de an.

Întreaga activitate a reprezentat un prilej de cooperare între

elevi, de implicare și solidaritate. Pe site-ul Consiliului Școlar al

Elevilor din Colegiul Național „Unirea” Focșani, (

www.csecnu.co.cc) au fost prezentați toți pașii acțiunii, alături de

galerii foto reprezentative.

Cod QR

Scanați QR-ul pentru a citi articolul online (sau vizitați

http://wedu.ro/revista/o-activitate-cu-multe-zambete-la-final)

 

Gala Voluntarului Tulcean

De Cosmin-George Epureanu, Centrul EUdivers Tulcea

Reprezentanţii Centrului EuDivers vor să ofere o binemeritată

recunoaştere publică oamenilor care îşi dăruiesc constant din

timpul, energia şi abilităţile lor pentru a-i ajuta pe cei aflaţi în

nevoie, pentru a proteja mediul sau pentru a-şi dezvolta

comunitatea.

Evenimentul “Gala Voluntarului Tulcean” va avea loc luni,

5 decembrie, de la ora 17.00, în sala de spectacole a Palatului

Copiilor din municipiul Tulcea şi este organizat cu sprijinul

Palatului Copiilor din municipiul Tulcea şi Primăriei municipiului

Tulcea.

Organizatori: Centrul Local de Voluntariat din cadrul Asociaţiei

Centrul European pentru Diversitate (Centrul EUdivers), Centrul

de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Tulcea,

Crucea Roşie Română-Filiala Tulcea, Direcţia Judeţeană pentru

Sport şi Tineret Tulcea, Centrul de Informare, Consultanţă şi

Promovare a Romilor Tulcea, Organizaţia pentru Dezvoltare

Socială şi Administrativă Asociaţia Mâini Întinse, Biblioteca

Judeţeană „Panait Cerna“ Tulcea, Asociaţia Raza Soarelui

–Sunlight, Centrul de Informare şi Educare în Managementul

Deşeurilor Tulcea, Asociaţia Umanitară „Noroc“ Tulcea,

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
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EU şi CNE

De Ioana Evelina Miu,

Pentru inceput – intr-o nota specific romaneasca — lamuriri…

Pai… nu! Nu o sa vorbesc despre Uniunea Europeana si Consiliul

National al Elevilor, asa cum s-ar putea intelege din titlu. Nu, nici

nu am folosit vreo combinatie ciudata de litere ca sa fac un joc de

cuvinte. Si-atunci? Ei bine, atunci am sa vorbesc despre ce au

insemnat pentru mine acesti doi ani petrecuti ca membru CNE. 

Dupa cum stiti, orice poveste are un inceput. A mea nu il are pe

“a fost odata ca niciodata”, dar cu siguranta il are pe “a fost

odata si va fi intotdeauna”. Sau cel putin asa cred. De ce? Pentru

ca sansa de a lucra alaturi de trei generatii de elevi dedicati,

sansa de a cunoaste oameni extraordinari, dar mai ales sansa de

a ma descoperi pe mine, sunt, cu siguranta, lucruri care ii ofera

Consiliului National al Elevilor “statutul” de organizatie de suflet,

de organizatie care si-a adus cea mai mare contributie la

formarea mea ca om. Cum? Prin lectiile pe care le-am primit,

prin lucrurile pe care, voluntar sau involuntar, le-am invatat.

Asa se face ca am inteles ca momentul in care alegi sa fii lider, sa

fii o voce, sa iei responsabilitatea in mainile tale, e momentul in

care trebuie sa renunti la gandirea centrata pe tine, la

obiectivele scrise la persoana I, la prejudecatile legate de altii.

Motivul? In CNE nimic nu se poate realiza de unul singur. Orice

succes de tip individual e unul efemer, pentru ca orice succes

individual nu e succesul celor pe care ii reprezinti. Aceast lucru,

desi acceptat unanim, a fost de-a lungul timpului interpretat in

mai multe moduri – si dupa cum puteti intui, nu toate

constructive — . Asa a aparut, de exemplu, lupta pentru “putere”.

Cei care sunt seniori stiu despre ce vorbesc. Cei care abia acum

isi incep mandatul… Lor le doresc sa nu stie. De ce? Pentru ca

e o lupta prosteasca, pentru ca niciodata nu a avut rezultate

bune, ci, dimpotriva, mereu a dezbinat. Nu e nevoie de o functie

ca sa fii cel mai bun, nu e nevoie de responsabilitati inutile.

E nevoie de oameni care sa lucreze cu placere, care sa isi faca

treaba, care sa stie ce e o echipa si sa-i aprecieze pe ceilalti, de

oameni care sa inteleaga ca intr-un moment sau altul cu totii né

aflam intr-o situatie grea si ca nimanui nu ii este usor. E nevoie

de intelegere, rabdare, bunatate si credinta.

Cred ca perioada “aliantelor” si a “razboaielor” ar trebui sa se

termine, cred ca ar trebui sa analizam cu atentie motivele pentru

care alegem sa fim CNE-isti si sa gandim mai profund asupra

consecintelor actiunilor noastre, dar mai ales cred ca e timpul sa

lasam in urma perioada de formare si sa trecem la actiune.

E nevoie de multa munca si perseverenta, stiu! Dar haideti sa né

mobilizam si sa rasplatim eforturile celor care au sacrificat timp,

celor care au renuntat la iesirile cu prietenii, celor care au

acceptat sa aiba note mici, celor care si-au lasat acasa copiii,

celor care s-au implicat trup si suflet, celor care, dincolo de

certuri si contradictii, au reusit sa aduca Consiliul Elevilor unde

este acum.

Sistemul educational din Romania este intr-o continua

schimbare. Nu stim inca daca se schimba in bine sau in rau, dar

stim cu siguranta ca noi putem lupta pentru ceea ce né dorim, ca

suntem indreptatiti sa fim ascultati, ca putem sa fim parte din

schimbare. Nu va aruncati in lupte inutile, nu irositi energia pe

lucruri neconstructive, nu repetati greselile din trecut. Fiti uniti

caci doar impreuna veti reusi!
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Arată că îți pasă! –

Campanie umanitară

organizată de CȘE „David

Prodan” Cugir

De Iulia Arion,

Crăciunul se apropie cu pași repezi și se presupune că în

perioada asta trebuie să fim mai buni. Mai buni cu noi înșine și

pentru ceilalți. Prea puțini, însă, mai țin cont de acest lucru. Né

îndreptăm cu o viteză amețitoare înspre superficialitate, iar

egoismul nostru devine din ce în ce mai evident. În acest context,

societatea nu are decât de pierdut. De câțiva ani buni încoace,

o mână de elevi de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir,

alături de domnul profesor Alin Toderescu, atrag atenția asupra

acestui aspect și organizează, în această perioadă, o campanie

umanitară sub denumirea de „Arată că îți pasă”.

Provocarea supremă pentru toți o reprezintă organizarea

spectacolului caritabil care încheie această campanie, provocare

căreia i-am făcut față cu brio și în acest an.

Evenimentul a avut loc în data de 16 decembrie, la Casa de

Cultură a orașului Cugir, și a cuprins momente artistice susține

de actualii și foștii elevi ai Colegiului. Aceștia au demonstrat

publicului că, indiferent de statutul nostru în societate,

dintotdeauna putem oferi ceva pentru cei din jurul nostru.

Oamenii au fost receptivi și, ca urmare, am reușit să strângem

suma de 1800 de lei (care nu reprezintă altceva decât donațiile

publicului) care va fi folosită pentru achiziționarea de alimente

care nu pot lipsi de pe masa de Crăciun niciunei familii. În

decursul acestei săptămâni, elevii și profesorii se vor mobiliza și

vor alcătui pachete cu alimente pentru familiile nevoiașe din

localitate. În plus, în ultimele săptămâni am strâns jucării și

haine pentru copiii cu posibilități materiale reduse, materiale

care vor completa pachetele cu alimente. Sperăm ca prin această

campanie să facem fericiți în preajma sărbătorilor niște oameni

care nu au avut același noroc ca și noi ceilalți.

Evenimentul organizat de către noi ar trebui să atragă atenția și

altora asupra unui aspect al realității din zilele noastre și, încet,

încet, fiecare să învățăm să fim mai solidari și mai puțin egoiști

cu cei oropsiți de soartă. Măcar acum, în preajma Crăciunului. Pe

lângă faptul că né simțim noi împliniți ca și persoane, prin faptul

că facem fericiți niște oameni care știu să aprecieze un gest cât

de mic, am reușit să demonstrăm că totul e posibil, atâta timp cât

né dorim să schimbăm ceva. Am să închei cu un citat al poetului

Adrian Păunescu, care sună cam așa: „Niciodată, niciodată, să nu
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uităm de cei mai triști ca noi!”

Fotografii de la eveniment și alte detalii găsiți pe pagina de

Facebook a Consiliului: 

http://www.facebook.com/pages/Consiliul-Elevilor-Colegiului-Na

%C8%9Bional-David-Prodan-Cugir/262369843804760
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Comunicarea online – ce și

de ce

De Elena Gaina,

Comunicarea este esențială în viața de zi cu zi. Pentru că este un

secol al vitezei, pentru că suntem generația “pe fugă”, pentru că

vrem să fim la curent cu tot ce se întâmplă dar né descurcăm tot

mai greu cu timpul, găsim utile anumite site-uri ori unelte în

acest sens. Să privim, așadar, în ansamblu, și să vedem ce și de

ce folosim sau am folosi, precum și cât sau unde.

Aș începe cu rețelele de socializare.

Facebook: lansată în februarie 2004, această rețea adună,

momentan, peste 800 de milioane de utilizatori din toate colțurile

lumii. Ce-ți oferă: 

friends/prieteni: fie că vrei să păstrezi legătura cu oameni

cunoscuți, fie că vrei să-ți regăsești foști colegi, fie că vrei

să socializezi și să cunoști persoane noi, facebook te ajută.

Poți căuta în funcție de nume, localitate de proveniență,

localizare, studii, locuri frecventate, grupuri sau prieteni

comuni.

notificări: fii la curent cu ultimele noutăți postate de

prietenii tăi sau cauzele/grupurile la care ești abonat.

comentarii, mesaje, chat, online status, poze

petiții, events/evenimente, cauze, știri

grupuri: închise, deschise, secrete, publice.

Twitter: despre fondatori nu se știu prea multe, nici despre

numărul de utilizatori pe care compania îl ține secret. În 2009 se

vehicula un număr de 25 milioane utilizatori. Twitter este o rețea

socială ceva mai rafinată, aș spune. Îți oferă posibilitatea de 

scriere și transmitere de mesaje de maxim 140 caractere (litere)

prin Internet. Site-ul este uneori descris ca fiind “SMS-ul

Internetului”. Twitter poate fi descris prin: 

tweet-uri: utilizatorii pot trimite și primi tweet-urile

(mesajele de pe situl twitter) prin SMS (Sms2Twitter și

SmsNow) sau prin aplicații client precum “Tweetie”,

“Twiterrific”, “Twitterfon”, “TweeetDeck” sau “feedalizr”.

utilizarea prin Internet este gratuită, dar cea prin SMS este,

uneori, contra cost

1U, SP2 și NanoUrl permit scurtarea legăturilor lungi, astfel

încât spațiul de 140 de caractere disponibil pentru un mesaj

pe twitter să fie folosit mai eficient

widget-uri pentru browser care permit de exemplu

verificarea instantanee a noutăților tuturor prietenilor.

Hi5: compania a fost fondată în 2002, iar în decembrie 2007

număra peste 98 milioane de membri. Ca și la alte rețele, totul

constă în crearea unui profil online. Poți indica informații precum

vârsta, interese, orașul natal, poți posta poze și crea albume

personale și posta și primi comentarii. Caracteristici: 

friends/prieteni: rețeaua de prieteni constă în prieteni

direcți (primul grad), prietenii acestora (al doilea grad) și

prietenii celor de al doilea grad (al treilea grad)

posibilitatea de a păstra un jurnal sau un carnet

posibilitatea de a introduce un music player pe profil

profile skins

video, fotografii

grupuri.

În România, numărul utilizatorilor a scăzut notabil în 2011 față

de 2010. Totuși, trebuie menționat faptul că în 2007, hi5

reprezenta liderul site-urilor cu statut de social networking în

numeroase țări.

Ar urma blogurile.

Dacă vrei să încerci experiența unui blog, ar fi bine să începi cu

ceva gratuit: blogspot.com și wordpress.com sunt cele mai

cunoscute și folosite în acest sens. E un spațiu pe care îl poți

personaliza cu ușurință mai ales din punct de vedere al interfeței.

Ideea, în mare, este că tu postezi ceva și primești feedback de la

vizitatori sau/și informezi un anumit segment de persoane cu

privire la ceva. Sau poate doar îți spui părerile. Sau îl ții ca un

jurnal.

Blogosfera românească reprezintă totalitatea blogurilor scrise în

limba română, formând o rețea și cuprinzând bloguri din toate

domeniile (design, personal, informatică, afaceri, știri etc.).

In conformitate cu studiul Zelist, in septembrie 2010, existau

circa 60.000 bloguri, dintre care circa jumătate

active. Blogosfera românească cuprinde bloguri cu diferite

tematici, de la bloguri generaliste până la bloguri de nișă, cum ar

fi blogurile de călătorii, sport, muzică, modă, etc.

Altceva…

Yahoo! Messenger este un client de mesagerie instantă în timp

real dezvoltat de compania americană Yahoo!. Yahoo! Messenger

este unul din cele mai populare softuri de chat și interacțiune

socială pe internet, el putând fi descărcat gratuit, iar utilizatorii

putând folosi un singur Yahoo! ID pentru toate serviciile

companiei. Caracteristici: 

conversații în timp real

mediu interactiv plăcut (o multitudine de interfețe grafice)
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posibilitatea de a seta un avatar și/sau un status și/sau

o disponibilitate (away, on the phone, available, busy,

invisible)

jocuri

video call, webcam, voice call

emoticonuri

transfer de fișiere

streaming video.

Gmail sau Google Mail este o aplicație Web de e-mail și POP3,

oferită de Google. Atrage prin: 

spațiul de stocare de 7GB (cu posibilități de mărire contra

cost)

interfața “search-oriented” asemănătoare forumurilor

gratuitate.

Skype este un software gratuit, ce permite utilizatorilor să

efectueze convorbiri telefonice cu video, prin Internet, utilizând

tehnici de tip Voice over IP (VoIP). De ce? 

apelurile via skype sunt gratuite, indiferent de orașele/țările

de unde se vorbește

telefonie video

calitate acustică și video sporite

mesagerie instantă de tip chat

transfer de fișiere

conferințe telefonice/video.

În septembrie 2011, Skype avea 929 de milioane de utilizatori.

Surprinzător? Nu cred.

Acestea sunt principalele lucruri de care né lovim în zilele

noastre. Când? În fiecare zi, ori, musai, săptămână. Unde? De

unde? Mobil, computer, laptop, iPhone etc. De ce? Avantajos,

simplu, eficace.

Share Like Tweet Comment Favorite Delete… and so on… this

article. :)

Cod QR

Scanați QR-ul pentru a citi articolul online (sau vizitați
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Greşeli generale ale tinerilor

din ziua de astăzi

De Cristian Ghingheş,

Mulţi dintre adulţii trecuţi de 35–40 de ani îşi pun mâinile în cap

când aud că adolescenţii de astăzi le vor plăti pensiile. Pe de

o parte îi condamn pentru lipsa de încredere în tânăra generaţie,

dar pe de altă parte, uitându-mă în jurul meu (la şcoală, în

cluburi, pe stradă, în magazine), le dau dreptate şi cred că au de

ce să îşi facă griji. Nu vreau să fiu purtătorul de cuvânt al celor

de vârsta mea — ba chiar dezaprob greşelile pe care mulţi dintre

ei le fac — şi vin cu câteva exemple şi alternative care sper să le

dea serios de gândit.

1. Lipsă de implicare. Urăsc oamenii care nu au niciun punct

de vedere, care nu merg la vot şi pe care nu îi interesează

probleme comunităţii. 80% dintre tinerii de azi, mă refer la cei

până în 20 de ani, sunt interesaţi de cluburi, sex, Facebook şi

țoale de la Zara. Nimic mai mult.

Nu le pasă de viitorul lor, ci trăiesc clipa. Viaţa îi va lovi din plin

după terminarea facultăţii şi vor plânge în pumni. “Prost am

fost… de-aş fi din nou elev, multe aş schimba”. Too late, baby!

2. Seriozitate: zero. Sunt unii care îţi dau impresia că vor să

facă ceva dar care, brusc, îşi închid telefonul şi o taie la grătar.

Tu rămâi cu ochii în soare, iar ei pierd oportunitatea de a se

remarca şi implicit capătă eticheta “nu apela la ei, nu merită”.

Asta se întâmplă din cauza educaţiei precare pe care individul

o primeşte. Dacă zici că faci ceva, păi fă! Respectă termenele,

pentru că alţii depind de ele.

Am avut ocazia să dau peste fel de fel de specimene în Consiliul

Elevilor. Înnebuneam când cineva îşi asuma o răspundere, după

care îmi dădea cu flit. Aşa se duc naibii multe dintre lucrurile

care ar putea schimba ceva în bine în această Românie plină de

oameni neserioşi.

3. Să plecăm în Mozambic! Părerile sunt împărţite vizavi de

studiatul în străinătate. Am spus-o mereu şi voi rămâné ferm pe

poziţii: Eu rămân în ţară deoarece cred că sistemul este foarte

flexibil şi, deocamdată, nu foarte aşezat. Îmi place România —

este dinamică, competitivă, puţin gălăgioasă, dar plină de

oportunităţi pe care puţini tineri le văd astăzi.

Aici nu ştiu ce să zic, nu vreau să judec pe nimeni, însă uneori am

impresia că voi rămâné singur în ţară. Toţi elevii vor să o şteargă

de aici şi nu vor să mai audă de România. Sunt unii dintre ei atât

de îndoctrinaţi de cei care i-au crescut, atât de profesori cât şi de

părinţi, că nu pot face aici ceva, încât au ajuns să înjure România

de fiecare dată când au ocazia. Cu o astfel de atitudine nu se va

schimba nimic. Nu îl mai luaţi pe NU în braţe! Nu sunt de acord

cu patriotismul ipocrit de 1 Decembrie, însă niciodata nu voi

aprecia oamenii cărora le este ruşine că sunt români.

4. Naivitate. Nu mai credeţi că tot ce zboară se şi mănâncă! Voi

urâţi fizica şi biologia, însă, mânaţi de profesorii voştri dragi care

“v-au ajutat cel mai mult în viaţă”, chiar începeţi să credeţi că

tocitul este singura cale de a reuşi în viaţă. Studiaţi (nu tociţi),

însă încercaţi să faceţi şi altceva în timpul liceului şi facultăţii.

Zugrăviţi, jucaţi teatru, cântaţi, vindeţi cercei hand-made,

bloggeriţi, vorbiţi zilnic la un radio anonim, faceţi fotografii, etc.
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Exemplele pot fi nenumărate. Important este să vă dezvoltaţi şi

alte abilităţi care vă vor ajuta enorm în viaţă. Puteţi face asta

distrându-vă şi făcând ceva plăcut. Puţini sunt cei care reuşesc în

ziua de astăzi să obţină un loc de muncă pe baza a ceea ce au

învăţat la liceu şi la facultate.

5. Lista poate continua. Vă las pe voi să o gândiţi…

Cod QR

Scanați QR-ul pentru a citi articolul online (sau vizitați

http://wedu.ro/revista/greseli-generale-ale-tinerilor-din-ziua-de-as

tazi)

 

Spectacol de caritate

organizat de CŞE Şcoala

Naţională de Gaz Mediaş

De Ionuţ Sebastian Alex Codiţă,

În săptămâna Crăciunului, medieşenii sunt invitaţi la un concert

de caritate pentru ajutorarea copiilor din Zlagna. Concertul este

organizat de elevii Şcolii Naţionale de Gaz Mediaş în ziua de

miercuri, 21 decembrie, la ora 16, la Sala Traube din oraş.

Evenimentul are drept scop colectarea de fonduri pentru copiii

de la şcoala şi grădiniţa din Zlagna. 

Acţiunea din 21 decembrie este o componentă a unui proiect mai

amplu al şcolii.

Spectacolul va fi susţinut de un grup de elevi ai Şcolii Naţionale

de Gaz şi face parte dintr-un proiect intitulat „Fratele meu mai

mic învaţă la ţară”, care care durează de mai mulţi ani şi prin

care elevii liceului medieşean încearcă să ajute în fiecare an, la

sărbătorile mai mari — cum ar fi Crăciun, Paşti sau Ziua

Copilului — pe elevii claselor I-IV de la Şcoala generală din satul

Zlagna.

Preţul unui bilet la concertul de caritate este de 5 lei, toţi banii

strânşi urmând a fi folosiţi pentru achiziţionarea de

îmbrăcăminte pentru copiii din Zlagna.

Cod QR

Scanați QR-ul pentru a citi articolul online (sau vizitați
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Din activitatea Consiliul

Județean al Elevilor Tulcea

De Andrada-Mihaela Jecu,

În fiecare an, consiliile județene ale elevilor își refac echipele și,

cu forțe noi și proaspete, se pun pe treabă. Consiliul Județean al

Elevilor Tulcea are deja două acţiuni importante cu care se

mândreşte. CJE Tulcea a fost premiat în cadrul ”Galei

Voluntarului Tulcean” pentru acțiunea de donare de sânge. De

asemenea, am lansat de curând proiectul ”Un fulg de nea în

grădinița ta”, prin care vem să le arătăm copiilor defavorizați că

Moș Crăciun există cu adevărat.

Consiliul Județean al Elevilor Tulcea a lansat proiectul “Voluntari

pentru comunitatea noastră“, proiect care își propune să readucă

spiritul de voluntariat în rândul tinerilor tulceni. Prima activitate

din proiect a avut loc pe 5 decembrie 2011, cu ocazia Zilei

Mondiale a Voluntariatului. Aproximativ 50 de elevi majori au

fost la Centrul Județean de Transfuzii pentru a dona voluntar

sânge. Pentru acest proiect am fost premiați la ”Gala

Voluntarului Tulcean” .

Acum, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, am lansat ”Un fulg de

nea în grădinița ta”. Vrem să le arătăm copiilor defavorizați că

Moș Crăciun există cu adevărat. Oricine poate dona o jucărie de

care nu mai are nevoie sau hăinuțe care nu-i mai vin. Cu

siguranță vom aduce bucuria în sufletele lor.

Cod QR

Scanați QR-ul pentru a citi articolul online (sau vizitați

http://wedu.ro/revista/din-activitatea-consiliul-judetean-al-elevilor
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Consiliul Judeţean al Elevilor

Bacău, cu motoarele

la maxim

De Cristian Ghingheş,

Organizaţia în care activez de mai bine de un an de zile a ajuns la

maturitate. Suntem atât de implicaţi, încât reuşim să gestionăm

câte două-trei proiecte simultan. Aceste activităţi organizate de

elevi, pentru elevi au în spate o groază de întâlniri de lucru, sute

de minute vorbite la telefon, zeci de mail-uri şi multă pasiune.

Ce facem noi este voluntariat. Lucrăm împreună, ducem greul

împreună şi né bucurăm atunci când vedem că un proiect pe care

l-am demarat şi pe care l-am construit pas cu pas ajunge la final

cu bine. Pentru noi, CJE Bacău, cu bine înseamnă sute de elevi

interesaţi implicaţi, ecouri răsunătoare în mass-media şi, în fine,

dezvoltarea şcolii băcăuane.
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Concursul interjudeţean de lupte greco-romane – Memorialul

“Mircea Croitoru” şi cea de-a doua întâlnire a Cenaclului literar

“Crisalide” sunt cele două acţiuni pe care Consiliul Judeţean al

Elevilor Bacău le organizează în acest weekend.

Concursul interjudeţean de lupte greco-romane –

Memorialul “Mircea Croitoru”

Sâmbătă 17 decembrie 2011, începând cu ora 10:00, Sala de

Atletism Bacău va găzdui cea de a-III-a ediţie a Concursului

interjudeţean de lupte greco-romane – Memorialul “Mircea

Croitoru”. Acest eveniment este organizat de Consiliul Judeţean

al Elevilor Bacău împreună cu următorii parteneri: Primăria

Bacău, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău, Sport

Club Municipal Bacău, Clubul Sportiv Municipal Bacău 2010.

Sunt aşteptaţi un număr de 100 de copii concurenţi din zona

Moldovei. Invitat special la eveniment este luptătorul Eusebiu

Diaconu, care va încânta publicul cu o demonstraţie sportivă.

Cenaclul literar “Crisalide” se întâlneşte pe 17 decembrie

Sâmbătă, 17 decembrie 2011, are loc cea de-a doua întâlnire

a Cenaclului literar “Crisalide” la Sala de teatru PROSPERO

a Palatului Copiilor. Invitaţi speciali vor fi poeţii Dumitru

Brăneanu, Petru Scutelnicu şi Nicolae Mihai. Şedinţa va dura

două ore, timp în care elevii dornici să creeze şi să înveţe vor

avea ocazia de a se afirma şi de a schimba idei unii cu alţii şi

totodată, de a se cunoaşte mai bine.

Cod QR

Scanați QR-ul pentru a citi articolul online (sau vizitați
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Cum să creezi un Gravatar

De Olimpius Istrate, Doru Ştefănescu

Un Gravatar este un “avatar recunoscut la nivel global” (globally

recognized avatar), stocat de către Gravatar.com şi în mod

automat asociat cu adresa ta de e-mail pe bloguri şi forumuri

web, prin intermediul unor aplicaţii speciale pe care unele

site-uri le au. Având un Gravatar, poţi economisi o mulţime de

timp şi de necazuri atunci când doreşti identificarea vizuală sau

decorativă a mesajelor pe care le postezi pe bloguri şi pe alte

site-uri. Gravatarul poate fi, de asemenea, o parte importantă a

“brandului personal” şi îi ajută pe ceilalţi să recunoască

instantaneu identitatea ta online pe forumuri şi pe diferite

site-uri. 

Paşii următori te ajută să realizezi propriul Gravatar. 

1.Vizitează site-ul web Gravatar pentru a te înscrie. Se găseşte la

adresa: http://gravatar.com, iar versiunea (parţial tradusă) în

limba română este la: http://ro.gravatar.com. Există un link

pentru “Autentificare/Înregistrare” în partea de sus a paginii.

2. Introdu adresa ta de e-mail şi apasă pe “Înscriere”.

3. Vei primi un email de confirmare. Fă clic pe link-ul furnizat şi

vei putea alege modul în care vrei să încarci imaginea.

4. Decupează imaginea încărcată, prin dimensionarea casetei

suprapusă pe imagine. Apoi, fă clic pe “Crop and Finish”.

5. Alege un rating care reflectă conţinutul avatarul. Cel mai

probabil ca vei alege G – potrivit pentru afişarea pe site-urile cu

orice fel de audienţă. Utilizarea unei imagini care este evaluată

cu rating “PG”, “R” sau “X” va împiedica automat utilizarea

acesteia pe un număr de site-uri web.

6. Poţi începe să-l utilizezi. Atunci când vizitezi site-uri care

permit preluarea automată a avatarului, ar trebui de acum încolo

să găseşti această opţiune în momentul utilizării respectivelor

site-uri.

Note: a.) Poţi crea mai multe gravatare utilizând acelaşi cont pe

gravatar.com, pe care să le foloseşti diferenţiat. b.) WordPress

creează automat un Gravatar pentru tine. Dacă ai deja un cont pe

o platformă care utilizează WordPress, acesta va apărea atunci

când încerci să-ţi creezi un Gravatar folosind aceeaşi adresa de

email ca pentru contul de WordPress.

Sursa: http://www.wikihow.com/Create-a-Gravatar Video: 

http://www.youtube.com/watch?v=juvr4wfgLF4 Gravatar: 

http://ro.gravatar.com

Cod QR

Scanați QR-ul pentru a citi articolul online (sau vizitați
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