
 

 

 
MAKE A CHANGE 

 

       Zi de zi auzim cuvantul “schimbare” in tot felul de contexte, insa nu garantez ca 

toti stiu si ce inseamna. Am cautat in Dictionarul Explicativ al limbii romane si am 

gasit urmatoarea definitie:actiunea de a (se) schimba si rezultatul ei; inlocuirea unui 

lucru cu altul;intorsatura care s-a produs la cineva sau la ceva spre ceva nou. 

          Daca ne-am lamurit cu intelesul cuvantului, acum nu ne mai ramane decat sa 

dezbatem fiecare in parte despre ce impact are acesta asupra noastra. Grupul nostru 

de lucru a avut divergente asupra temei date, deoarece unii am sustinut ca 

shimbarea trebuie facuta in noi, pe cand ceilalati au afirmat ca e suficient sa 

schimbam ceea ce ne deranjeaza din jurul nostru. Aceasta stare de fapt ne-a 

determinat sa analizam ambele puncte de vedere pentru a gasi cele mai bune solutii 

pentru comunitatea noastra. 

          Ca prim punct de discutie am ales curatenia din comuna Corbu. Pentru o mai 

buna analiza, noi, elevii clasei a Va-structura Vasile Alecsandri, am ales sa mergem in 

anumite zone ale comunei pentru a intelege realitatea. Am descoperit ca in anumite 

locuri, gunoaiele sunt la ele acasa, pe cand in alte parti era foarte curat. Pentru a 

intelege diferenta, am discutat cu oamenii din zona si am descoperit ca fiecare este 

raspunzator de curatenia din fata casei lui si nu numai. Un domn foarte in varsta ne-

a explicat ca nu trebuie sa asteptam sa vina altii sa ne faca curat sau sa adune dupa 

noi, ci toti suntem datori din punct de vedere moral cu curatenia “de la locul de 

munca”. Dumnealui, se pare ca, desi este la o varsta onorabila, nu a avut nevoie de 

altii pentru a se gospodari si chiar in anumite situatii si-a asumat si educarea altora, 

prin atragerea atentiei. Ne-a sfatuit cum sa facem acest lucru si am pus in aplicare si 

in comunitatea noastra scolara. Am mers in curtea scolii si am atras atentia tuturor 

celor ce “scapau”diverse pe jos si am observat ca unora le-a fost rusine si a doua oara 

nu au mai aruncat pe jos. In alte cazuri, folosirea locului special de depozitare a 

deseurilor a functionat temporara-adica doar in prezenta noastra, iar pentru altii- cei 

drept foarte putini- schimbarea nu a existat, ei aruncand oriunde gunoaiele. Din 

aceasta experienta, noi am ajuns la concluzia ca schimbarea se face din noi si nu din 

comunitate. Daca ne dorim o localitate mai curata , toti trebuie sa intelegem ca 

solutia sta in noi si nu in angajarea unor firme specializate. E mai usor sa ne asumam 

fiecare acest lucru, decat sa platim pe unii ce nu pot strange dupa fiecare non stop. 

Concluzie- vrem curatenie, trebuie sa ne facem. 

         O alta tema discutie, preluata de la parintii nostrii, este securitatea in scoli si 



 

 

implicit lipsa paznicilor specializati. Toti stim ca lipsa acestora implica diverse riscuri 

pentru integritatea noastra. Desi avem profesori de serviciu, totusi acestia nu pot fi 

permanent in toate zonele curtii scolii, pentru a apreveni intrarea persoanelor straine 

in scoala. Daca am avea paza, ar fi mai simplu. Ca solutie, noi propunem ca cei ce 

sunteti platiti ca asistati sociali, sa afac lunar prestatia obligatorie ca paznici la scoli. 

E posibil sa le placa, sa faca cursul in vederea atestarii si ulterior sa se angajeze la o 

firma de profil. Asa impuscam mai multi iepuri: scapam de asistati sociali si ,in acelasi 

timp, le demonstram ca daca vrei sa muncesti se poate. 

         Elevi fiind, vom continua sa discutam tot de schimbarile necesare comunitatii 

scolare. Suntem in secolul XXI si ne confruntam cu lipsa cabinetului medical din 

scoala. Suntem nevoiti sa apelam la profesorii nostrii pentru diverse situatii si ne 

mandrim cu faptul ca, desi nu au pregatirea necesara, ei ne-au ajutat mereu. 

Domnilor,vi se pare normal? Noua, nu! Decat sa platiti diverse persoane ca asistati 

sociali, mai bine platiti doua cadre medicale cu studii medii pentru scoli. Ganditi-va 

ca astfel investiti in viitorul tarii, in copiii ce maine vor deveni adulti si , implicit, forta 

de munca. Daca promovam “pomana”, nu vom mai avea maine poimaine cine sa 

munceasca, deoarece modelul” trebuie sa-mi dea” sau “ se poate si asa” va lua 

amploare. Noi am testat la noi in clasa ce inseamna sa dai de pomana si ulterior am 

resimtit efectele faptelor noastre. Si va vom explica acum in delatii tot ceea ce am 

observat si concluziile noastre. La insistenta dirigintei noastre, de Craciun, am adunat 

diferite bunuri -haine- pentru a le dona unui coleg cu o situatie materiala precara. Zis 

si facut. Fiecare am  adus tot ceea ce am avut si i le-am dat fara niciun regret, ci din 

contra ne-am bucurat ca va avea cu ce sa se imbrace si ca nu-i va mai fi frig. Treptat 

am inceput sa observam ca purta hainele primite, dar ca nu le ingrijeste deloc. Le 

imbraca pana le murdareste foarte tare, dupa care, in loc sa le spele, le arunca, 

sustinand ca va primi altele. In alte zile, vine murdar doar pentru a obtine sapun, 

detergent sau altele de la profesori. Chiar a primit bani de tuns, deoarece a zis ca nu 

are si avea deja parul foarte lung. Drept recompensa pentru toate eforturile, a inceput 

sa devina obraznic cu noi si cu profesorii nostri. Atunci am realizat ca omului nu 

trebuie sa ii dai ci trebuie sa-i arati calea cum sa obtina singur  ceea ce are nevoie. 

Am invatat destul de tarziu in cazul colegului, dar timpul nu este trecut. Acum avem 

experienta si nu vom repeta greselile. Invatamintele trase de noi se pot extrapola si 

pentru ceilalati cu asistare sociala. Ei stiu ca trebuie sa li se dea si nu fac alte eforturi 

pentru a munci sau pentru a schimba viata copiilor lor in mai bine.din contra, isi 

invata si copii la randul lor sa faca la fel. Cei ce primesc bani fara a munci se vor 

inmulti, lucru ce pe noi ne ingrijoreaza. Concluzie- trebuie sa faca conversie 

profesionala si incurajati sa isi caute de munca. 



 

 

       Noi, cu mintile noastre de copii, am ajuns la concluzia ca unele schimbari se fac 

doar la nivelul mentalitatii noastre. Totul depinde de ce target in viata ne-am ales. 

Unii ne dorim o comunitate curata si facem eforturi mici in a obtine acest lucru, altii 

ne-am propus sa nu parazitam veniturile comunitatii si pentru a evita starea, invatam 

foarte bine. Asa cum noi ne-am gasit propriile solutii, credem ca si liderii comunitatii 

pot gasi si pentru comuna Corbu. Daca eu ca individ ma schimb este imposibil sa nu 

se schimbe si ceea ce am in jurul meu. Va fi un proces de durata, cu efecte vizibile in 

zeci de ani, dar nu imposibil. 

     We made the change and we are waiting for you to do the same! 
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