
 

 

 

MAKE YOUR CHANGE 

 

 ,,Cetăţanul bun nu este egal cu omul bun” (Gabriel Almond și Sidney Verba), iar 

,,Educaţia este cea mai puternică armă pe care o puteţi folosi pentru a schimba lumea” 

(Nelson Mandela) – două afirmaţii care se referă la tema eseului de faţă și care punctează 

aspectele esenţiale ce urmează să fie dezbătute în acesta. 

 Comunitatea în care trăim este localitatea Corbu, așezare situată la 23 de km nord de 

municipiul Constanţa. Datorită așezării sale geografice – între staţiunea Mamaia și Năvodari 

la sud și Delta Dunării la nord, Corbu se bucură de un potenţial mare de dezvoltare turistică, 

potenţial nevalorificat întotdeauna în mod corespunzător. Din acest punct de vedere, 

comuna Corbu oferă posibilităţi de agrement (circuite ATV și motocross, pescuit, sporturi 

nautice), dar și obiective turistice( cetăţile Enisala și Histria). 

Dar, ca în orice comunitate, și în localitatea noastră se înregistrează unele neajunsuri/ 

aspecte negative, pe care am încercat să le identificăm și să le sintetizăm cât mai bine: 

calitatea slabă a apei potabile din comună, uzura spaţiilor pentru recreere, dotarea uneori 

insuficientă a unităţilor de învăţământ, lipsa unei cantine sau a magazinelor aflate în incintele 

școlilor, lipsa unei săli de sport la structura ,,Vasile Alecsandri” Corbu, inexistenţa unui medic 

școlar și a unui psiholog, starea proastă a drumurilor care străbat localitatea, numărul 

insuficient de spaţii de joacă, aspectul uzat al însemnelor comunei, renunţarea la sortarea 

deșeurilor, slabul simţ civic al unor locuitori ai comunei. 

 Comunitatea noastră are nevoie de schimbare, dar a fi membrul acestei comunităţi 

presupune atât drepturi, cât si obligaţii. Considerăm că fiecare dintre noi trebuie să participe 

activ în viaţa comunităţii, deoarece doar în acest fel ne putem îndeplini obligaţiile morale și 

civice. Așadar este necesar să învăţăm sa fim responsabili, să ne ,,educăm” simţul civic. 

Problemele comunităţii pot fi rezolvate prin implicarea activă a tuturor membrilor ei- de la 

cei mai tineri la cei în vârstă. 

Oamenii trebuie să renunţe la mentalitatea că singuri nu pot face o schimbare.Nu 

putem aștepta ca problemele noastre să fie rezolvate de altcineva.Prin implicare, putem 

genera schimbări în bine , chiar dacă acestea nu apar peste noapte. Este necesar să fim noi 

înșine schimbarea pe care o cerem celorlalţi. 

 Ca elevi, ne putem implica și putem contribui permanent la îmbunătăţirea vieţii 

comunităţii: păstrarea curăţeniei, plantarea de pomi, colectarea selectivă a deșeurilor, 

respectarea regulilor de bună purtare și a drepturilor celorlaţi membri ai comunităţii, oferirea 

ajutorului persoanelor care au nevoie, participarea frecventă la acţiuni de voluntariat. 



 

 

 

Schimbarea nu survine brusc, ci cu pași mărunţi, prin efortul nemijlocit și susţinut al 

fiecăruia dintre noi. 

Implicându-ne activ în viaţa comunităţii, urmărim, de fapt, să trăim intr-o comunitate 

devenită mai bună și prin propriile noastre eforturi. 

Probleme precum sărăcia, violenţa în familie și nu numai, dependenţele de orice 

natură, neglijarea și abandonul copiilor și al vârstnicilor vor continua să existe, dar pot fi 

diminuate și/ sau eliminate prin eforturile susţinute ale cât mai multor membri ai comunităţii 

noastre. 

 

Echipa de concurs 

Balan Adelina- Paula 

Cîrstea Andreea- Daniela 

Diaconu Alexandru- Robert 

Fîşcotă Darius- Ionuţ 

Fîşcotă Remus- Mihai 

Frunză Patricia- Eugenia 

Lepădatu Georgiana- Minodora 
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