Aripi spre viitor
Copilăria, timp sacru marcat de puritate, pare uneori a fi izolată de realitate, de viitorul
conturat de propriile decizii, însă odată cu începerea anilor de liceu, pășim într-o călătorie a
descoperirii sinelui.
Datorită proiectului R.O.S.E., în cadrul subproiectului ,,Mereu mai buni", am avut
ocazia să cunoaștem, dar și să înțelegem mai bine importanța alegerii unei facultăți potrivite.
Clasa noastră, clasa a IX-a D, însoțită de clasa a X-a E și clasa a XI-a F a descoperit
frumusețile Timișoarei și oportunitățile pentru continuarea studiilor în cadrul Universității
de Vest. Am pășit în acel univers parcă de basm, captivant și conturat de o mulțime de
informații noi, ghidați de rectorul universității. Încă din clipa în care am pătruns în clădirea
învăluită de mister, am descoperit o expoziție militară, care era în plină desfășurare. Am
admirat, cu sobrietate, fotografiile cu echipamente militare și portretele soldaților căzuţi la
datorie.
La Universitate ne-a fost prezentat și calculatorul gigant Blue Jean, iar colegii pasionați de
informatică, au fost uimiți de puterea acestui aparat complex. Am pășit pe holurile
universității, proiectându-ne parcă întregul viitor în cadrul acestui spațiu atractiv, descris în
amănunt de către domnul rector. Vizita a fost finalizată cu primirea unor broșuri de
prezentare sugestive. În acest timp am ascultat cu interes explicațiile doamnei decan a
Facultății de Limbi, Istorie și Teologie şi ale domnului decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice,
Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării.
Fiind la Timișoara, nu puteam să nu explorăm și Parcul Rozelor, cu trandafiri deosebit
de frumoși, de o mare bogăție cromatică și cu un parfum delicat. Călătoria noastră, deși mai
scurtă, a continuat cu o plimbare prin centrul Timișoarei, unde am admirat clădirea
Teatrului și a Catedralei.
Întorși acasă, ne-am dat seama că această vizită de documentare ne-a deschis calea spre
o mai bună informare în alegerea unei facultăți, în alegerea unui viitor, dezvoltându-ne
perspectiva asupra deciziilor noastre, dar ne-a oferit și prilejul de a cunoaște diferite
obiective interesante din Timișoara.
Eleva: Tușlea Andreea
Clasa a IX-a D

