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Introduction 

Robert F. Kennedy once said that “only those who dare 

to fail greatly can ever achieve greatly.” One reaches the highest 

peak of success only by climbing the stairs left behind by the 

challenges one had to face, no matter if they turned out to be a 

triumph or a defeat. So, in order to win, you need to fail. In order 

to fail, you need to dare. And you dare, only after you have 

mustered up all the courage in you. And who else can stir the 

chaos and bring your mettle to light, if not a friend that was faced 

with the same problem and emerged victorious from battle? This 

is the exact purpose of our e-book: we have gathered advice from 

all the students of our class, who overcame a struggle while 

learning something new, and addressed them as letters to a 

”future student” likely to need their help. The letters could have 

been about anything – from adding negative numbers to learning 

a technique in baseball to writing an introduction for a difficult 

essay. It didn`t necessarily matter, the important point was for 

them to reflect on the times when they failed at first but eventually 

became better at the task at hand. Because, after all, it is all about 

becoming better – not perfect, just better. That is the ultimate form 

of success.  

Smîntancă-Strugariu Teodora 
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Introducere 

Robert F. Kennedy a spus cândva că "numai cei care 

îndrăznesc să eșueze mult pot realiza mult". Poți ajunge pe cel 

mai înalt vârf al succesului doar urcând scările lăsate în urmă de 

provocările cu care a trebuit să te confrunți, indiferent dacă 

acestea s-au dovedit a fi un triumf sau o înfrângere. Așadar, 

pentru a câștiga, trebuie să eșuezi. Pentru a eșua, trebuie să 

îndrăznești. Și îndrăznești, doar după ce ai adunat tot curajul din 

tine. Și cine altcineva poate să stârnească haosul și să-ți scoată 

la lumină curajul, dacă nu un prieten care s-a confruntat cu 

aceeași problemă și a ieșit victorios din confruntare? Acesta este 

exact scopul e-book-ului nostru: am adunat sfaturi de la toți elevii 

clasei noastre, care au depășit o dificultate în timp ce învățau 

ceva nou, și le-am adresat sub forma unor scrisori către un "viitor 

elev", care probabil ar avea nevoie de ajutorul lor. Scrisorile 

puteau fi despre orice – de la adunarea numerelor negative, la 

învățarea unei tehnici în baseball și până la scrierea unei 

introduceri pentru un eseu dificil. Nu conta neapărat, important 

era ca ei să reflecteze asupra momentelor în care au eșuat la 

început, dar în cele din urmă au devenit mai buni la sarcina 

respectivă. Pentru că, la urma urmei, este vorba de a deveni mai 

buni – nu perfecți, ci doar mai buni. Aceasta este forma supremă 

de succes.  

Smîntancă-Strugariu Teodora  
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Dear future student, 

On the road to success, every human being will have 

failures! No matter how much we want to avoid them, failures are 

part of our lives and the most important thing is how we deal with 

them.  

I am sure that, like any human being, you have gone 

through the situation of being very close to succeeding, but for 

some reason you have failed. Don't be discouraged because 

we've all been through this, even me.  

Two years ago, when I was in the eighth grade, at the 

beginning of the year I took a math test, because the  teacher 

wanted to know our level of knowledge, a kind of initial test. I was 

not prepared at all, so I got a very low grade, 4.60 to be exact and 

I'm not at all ashamed to admit. Throughout the school year I 

worked a lot and did a lot of math exercises. I always had the 

support of my parents, friends, but also the teacher`s , who 

always helped me when I did not know how to solve an exercise.  

After a year full of hard work, I managed to get the 9.90 

mark in the exam, a very high mark that I am really proud of. So 

my advice is not to be affected only by one moment of failure. 

Keep working hard, because only through hard work will make 

you finally achieve what you want.  

 

Sincerely,  

Andreea 
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Dragi cititori, 

           În drumul spre succes, orice om va avea parte de eșecuri! 

Oricât de mult ne dorim să le evităm, eșecurile fac parte din viața 

noastră și cel mai important lucru este felul în care le facem față. 

           Ca orice om , sunt sigură că aţi avut parte de momente 

când vă doreaţi foarte mult să reuşiţi ceea ce vă doriți sau când 

erați extrem de aproape de succes, însă un oarecare motiv v-a 

împiedicat să realizaţi acest lucru. Aceste momente sunt perfect 

normale și cu toții trecem prin asta, chiar și eu am pațit ceva 

asemănător. 

Acum  doi ani, când eram in clasa a opta, la începutul anului am 

dat un test la matematica, deoarece doamna profesoară voia sa 

ne știe nivelul cunoștintelor, având în vedere că la finalul anului 

urma să dăm un examen foarte important.Nu mă simțeam în 

totalitate pregătită, însă speram să iau o nota mare . Când 

doamna profesoară ne-a adus testele și am văzut că am luat 4.60 

am fost foarte tristă. Însă acest lucru nu m-a descurajat deloc, din 

contra, m-am ambiționat și m-am apucat de invățat serios.Pe tot 

parcursul anului școlar am muncit foarte mult și am lucra o 

multitudine de exerciții și probleme. De asemenea, am avut 

mereu și sprijinul parinților, al prietenilor, dar și al doamnei 

profesoare, căreia puteam oricând să îi cer ajutorul atunci când 

întâmpinam vreo dificultate în rezolvarea unui exercițiu. După un 

an plin de multă muncă, am reușit sa iau nota 9.90 la examen, o 

notă foarte mare de care chiar sunt foarte mândră.  

           Sfatul meu este să  nu vă lăsaţi afectaţi de o simplă 

nereușită, nu vă gândiți că dacă nu v-a ieșit din prima ceea ce v-

ați propus, asta înseamnă că trebuie sa abandonați ce ați inceput. 

Dacă m-ar întreba cineva care este cheia succesului aș spune că 
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eșecul, deoarece greșind, învațăm și astfel devenim și mai buni. 

Așa că pentru a reuși în viață, trebuie să munciți mult, pentru că 

nimic nu se poate realiza fără trudă, iar dacă pe parcursul 

evoluției voastre veți întampina obstacole, nu va temeti, căci știți 

cum se spune: „DUPĂ PLOAIE, ÎNTOTDEAUNA RĂSARE 

SOARELE”. 

 

Cu drag, 

Andreea       
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Dear future student,  

Learning monologues is not as easy as you might think. 

Believe me, I`ve learned this the hard way. I wanted to join a 

theater group, and for auditions I had to learn two monologues. 

At first, I had a hard time remembering at least one of them. I 

struggled expressing my emotions, while I had to interpret the 

chosen monologue, and besides these, I had to pay attention to 

the body movement too. I always forgot the last part and I had to 

improvise on the spot. But over time, I managed to improve my 

techniques, and now I will try to help you too.  

First of all, when you speak, you don't have to be in a 

hurry. Speak as loud and as clear as you can and watch your 

diction. Don't panic if you get confused or forget a sentence, try 

to remember the next line and say that. If you don't remember 

anything, you can improvise, but never leave a monologue 

unfinished. Another important thing: don't get out of character. 

Don't be intimidated if you see someone laughing, most of the 

time they don't laugh at you or your moment. Eye contact is also 

essential, it helps you create a stronger emotion and transmit it to 

the whole audience. It is best to keep your hands close to your 

body, and when you feel the need, move in such a way as to 

convey feelings with your body. In order to better understand the 

character you have, you can make a character sheet, in which 

you will write exactly the situation presented in the monologue, 

only through the eyes of the person you are playing.  

I hope that my advice helped you and that you will 

consider it. Good luck and lots of fun! I can't wait for you to tell me 

how it was!  

With love, Ana  
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Draga viitor student, 

Învățarea monologurilor nu este atât de ușoară pe cât ai 

crede. Am învățat asta din greu. Am vrut să mă alătur unui grup 

de teatru și pentru audiții a trebuit să învăț două monologuri. La 

început, mi-a fost greu să-mi amintesc cel puțin unul dintre ele. 

Imi era greu să-mi exprim emoțiile si  în acelasi timp trebuia să 

interpretez monologul ales, să fiu atentă și mișcările corpului. Am 

uitat mereu ultima parte și a trebuit să improvizez pe loc. Dar, în 

timp, am reușit să-mi îmbunătățesc tehnicile, iar acum voi încerca 

să vă ajut și eu. 

În primul rând, când vorbești, nu trebuie să te grăbești. 

Vorbește cât poți de tare și de clar cât poți și urmărește-ți dicția. 

Nu te panica daca esti confuz sau uiți o propoziție, încearca să iti 

amintesti rândul următor și continua cu asta. Dacă nu iti amintesti 

nimic, poti improviza, dar nu lăsa niciodată un monolog 

neterminat. Un alt lucru important: nu ieși din caracter. Nu te lăsa 

intimidat dacă vezi pe cineva râzând, de cele mai multe ori nu 

râde de tine sau de momentul tău. Contactul vizual este, de 

asemenea, esențial, te ajută să creezi o emoție mai puternică și 

să o transmiți întregului public. Cel mai bine este să ți mâinile 

aproape de corp și, atunci când simțiți nevoia, sa te miști în așa 

fel încât să transmiți sentimente cu mimica si gestica ta. Pentru a 

înțelege mai bine personajul pe care îl ai, poți face o foaie de 

caracter, în care vei scrie exact situația prezentată în monolog, 

doar prin ochii persoanei pe care o joci. 

Sper că sfaturile mele te-au ajutat și că le vei lua în considerare. 

Mult succes și multă distracție! Abia aștept să-mi spui cum a fost! 

 

Cu dragoste, Ana  
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 Dear all, 

 What I am referring to happened quite recently. I went on 

a trip with my classmates to the Ceahlau Mountains. Knowing we 

were about to climb all the way to the peak, I prepared 

accordingly; I packed up food and water for the journey, chose 

the appropriate clothes and so on.  But what I hadn’t prepared for 

was the mental state I had to be in to make that amount of 

physical effort. By the time I was halfway to the top of the 

mountain I had already felt worn out and could barely even keep 

walking. At that time I wanted to give up. It felt like no matter how 

hard I tried or struggled I was making no progress. But I told 

myself that there was no way back and no other option, except to 

keep going. No. I had to do this. Instead of thinking about all the 

ways I could fail and about how long I still had until I reached the 

top, I tried focusing on  how good and fulfilled I would feel when I 

finally took that last step on the mountaintop and all the ways I 

would relax when I got back to the hotel. And it worked! The rest 

of the journey flew by like it was nothing. All the exhaustion I felt 

just didn’t bother me anymore. That did not mean it wasn’t there; 

I just stopped letting it bring me down. 

That is the wisdom I want to impart to you, dear reader. 

You should contemplate on the negative things in life to learn from 

them and take steps to prevent them from ever happening again, 

just don’t brood over them. That will be your undoing. 

Sincerely, Alex.  
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 Dragă persoană care citește aceasta scrisoare, 

    Intamplarea la care ma refer s-a petrecut destul de 

recent. Am plecat într-o excursie cu colegii mei în Munții Ceahlau. 

Știind că urma sa urc până in vârf, nu am plecat fara a fi pregatita; 

Am împachetat mâncare și apă pentru călătorie, dar pentru ce nu 

m-am pregătit este starea mentală în care trebuia să fiu pentru a 

face atat efort fizic. Când eram la jumătatea drumului spre vârful 

muntelui, deja mă simțeam uzată și abia mai puteam merge. În 

acel moment am vrut să renunț. Mi s-a părut că, oricât am 

încercat sau m-am zbătut, nu făceam niciun progres. Dar mi-am 

spus că nu există alta opțiune decât să continui și că nu există 

cale de întoarcere. Nu. Trebuie să fac asta. În loc să mă gândesc 

la toate modurile în care aș putea eșua și la cât timp mai aveam 

până când am ajuns în vârf, am încercat să mă concentrez 

asupra sentimentelor pe care le aș simți când am făcut în cele din 

urmă ultimul pas pe vârful muntelui și toate modurile în care aș 

relaxa când m-am întors la hotel. Și a funcționat! Restul călătoriei 

parca a zburat pe langa mine. Toată epuizarea pe care o simțeam 

nu mă mai deranja. Asta nu însemna că nu era acolo, dar am 

încetat să o las să mă doboare. 

    Aceasta vreau să-ti împărtășesc, draga cititor. Ar trebui  

să te gândești la lucrurile negative din viață pentru a învăța de la 

ele si pentru a le împiedica să se mai repete vreodată. 

 

Cu drag,  

Alexandra  
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Hello, new classmate! 

I know it must be stressful moving into a new class, so I 

decided to share some of my memories with you, in the hope 

you'll find the sincerity a nice welcome gift. 

Considering your circumstances, I thought the most 

fitting thing I could write about is how I overcame my anxiety of 

speaking to people, and how it rewarded me with a great group 

of classmates. 

When I first came to this class, I was very shy and didn’t 

enjoy talking to people. For my entire time in primary and middle 

school,I only talked to a very small group and, although I was 

generally liked by my class, I didn't build any strong connections. 

Before this school year started, I decided it was time for 

a change: it was time for me to learn how to speak to people and 

make them enjoy my company. To be honest, the first few days, 

I couldn’t do it.No matter how hard I tried, I couldn’t get myself to 

speak to anyone. I wasn’t going to give up, however. I started to 

watch people interact and I did my best to learn from how they 

talked and made themselves likeable, as well as trying to 

maintain long conversations. 

In the end, the hard work paid off, as I now have a nice 

group of friends in, on whom I can always rely. 

So, in order to get along with the other students here, I’d 

suggest finding someone who shares your interests. Also, most 

importantly, be yourself and don't try to act like someone you 

aren't. 

I hope this helped, and see you soon! 

Hugs,Eduard 
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Bună, nou coleg! 

Știu că este stresant să te muți într-o clasă plină cu 

oameni necunoscuți, așa că îți voi împărtăși o amintire de-a mea, 

ca pe un cadou de bun venit. 

Poate sună stupid, dar în clasele primare îmi era foarte 

greu să scriu introduceri compunerilor mele. Tot restul 

conținutului se baza pe început, iar mie îmi era dificil să vizualizez 

lumea pe care trebuia s-o creez sau, mai bine zis, îmi era greu 

să pun în cuvinte ceea ce aveam în minte. 

Văzându-mi problema, am decis să dau tot ce aveam 

mai bun să o rezolv. Astfel, am început prin a scrie cât mai mult, 

însă mi-am dat seama după puțin timp că nu m-ar ajuta, deoarece 

nu cunoșteam destule cuvinte pentru a mă exprima. În concluzie, 

am trecut la ocuparea timpului liber citind și vizionând filme, în 

încercarea de a-mi îmbunătăți lexicul și de a observa corelări 

între imagini și cuvinte. 

Din moment ce acum mă descurc mai bine la introduceri 

, chiar dacă nu sunt strălucit, pot spune că antrenamentul a dat 

roade.  În cazul în care te confrunți cu o problemă similară, ți-aș 

recomanda să folosești o metodă de învățare potrivită ție și să 

aplici cunoștințele dobândite folosindu-le cât mai des. 

Aștept să ne vedem în curând ! 

 

Cu drag,  

Eduard  
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  Dear reader,  

Taking up new hobbies can be very difficult, even 

frustrating at first.  Many people, especially perfectionists, get 

intimidated and easily lose interest in a new activity if they don’t 

excel at it from the start, but only prodigies can pride themselves 

with the ability of mastering a skill upon trying it. Us, normal 

people need to go through an array of challenges and steps when 

teaching ourselves a new activity. 

Last year, I decided to pick up a new hobby that I 

essentially knew nothing about before starting but had always 

been interested in trying: cross stitching. It was one of the few art 

mediums that I hadn’t tried before. Given that I had always been 

pretty good at arts and crafts I thought I wouldn't find it too 

challenging. Except I had never sewn anything in my life. 

First, I did some research on youtube so that I could learn 

the basics:  how to put thread through the sewing needle, how to 

do the basic stitch, and such. Then I bought some cross stitch 

kits.  

 The first challenge I encountered was the thread that 

came with the kits. I found it very low quality  and much too little 

came in the packet for me to use them to finish the design. So I 

hit the stores and learned how to pick out the colour thread that I 

needed. Then, I had to learn what size needle I had to use 

depending on the cloth. Counting the squares was also a 

challenge, since it requires skill and focus. Oftentimes I noticed 

that I had counted wrong and had to unravel several rows of 

stitching in order to fix my mistakes. It was frustrating but 

necessary in my learning experience. All of this trial and error led 

to me completing my first cross stitch; a red mushroom with a bee 
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sitting happily on it’s top. It was definitely not perfect, very wobbly 

and not very tidy, but you could notice improvement towards the 

end of the design which made me very happy. I spent all of 

lockdown that winter practicing even if my fingers hurt from 

poking the needle.  

Nowadays I can complete intricate floral designs while 

watching my favourite TV shows and it has become one of my 

favourite pastimes.   

My advice to you would be to accept that taking up a new 

hobby or learning a new skill is going to be quite difficult at first, 

but it is  completely normal and it happens to everyone. Take time 

to learn things in your own time and don’t compare your work to 

other’s. You will most likely feel the urge to give up. Don’t. It will 

get easier. And if it doesn’t, there are always more things you can 

try. Everyone is good at something. You just have to be 

perseverent.  

 

Sending you love, 

Marta. 
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Draga cititorule, 

Asumarea de noi hobby-uri poate fi foarte dificilă, chiar 

frustrantă la început. Mulți oameni, în special perfecționiștii, sunt 

intimidati și își pierd cu ușurință interesul pentru o nouă activitate 

dacă nu excelează la ea de la început, dar numai geniile se pot 

mândri cu capacitatea de a stăpâni o abilitate de la prima 

încercare. Noi, oamenii normali trebuie să parcurgem o serie de 

provocări și pași atunci când invatam o nouă activitate. 

Anul trecut, am decis să ma apuc de un nou hobby despre care 

nu știam nimic în esență înainte de a începe, dar  de care am 

fostmereu interesata să încerc: sa cos. A fost unul dintre puținele 

medii de artă pe care nu le încercasem până acum. Având în 

vedere că am fost întotdeauna destul de buna la artă și 

meșteșuguri, am crezut că nu mi se va parea prea provocator. Cu 

excepția faptului că nu am cusut niciodată nimic în viața mea. 

În primul rând, am făcut câteva cercetări pe YouTube, astfel încât 

să pot învăța elementele de bază: cum să pun firul prin acul de 

cusut, cum să faci cusătura de bază și altele. Apoi am cumpărat 

niște truse de cusături. 

        Prima provocare pe care am întâmpinat-o a fost firul 

care a venit cu kiturile. Am remarcat o calitate inferioara și o 

cantitate multprea mica ce a venit în pachet pentru ca eu să le 

folosesc pentru a finaliza designul. Așa că am ajuns în magazine 

și am învățat cum să aleg firul de culoare de care aveam nevoie. 

Apoi, a trebuit să învăț ce dimensiune a acului trebuia să folosesc 

în funcție de pânză. Numărarea pătratelor a fost, de asemenea, 

o provocare, deoarece necesită abilitate și concentrare. De multe 

ori am observat că am numărat greșit și a trebuit să desfac mai 

multe rânduri de cusături pentru a-mi remedia greșelile. A fost 
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frustrant, dar necesar în experiența mea de învățare. Toate 

aceste încercări și erori au condus la finalizarea primei mele 

cusături; o ciupercă roșie cu o albină așezată fericită pe vârf. Cu 

siguranță nu era perfecta și nici prea ordonată, dar puteai 

observa îmbunătățiri până la sfârșitul designului, ceea ce m-a 

bucurat foarte mult. Am petrecut toata carantina în iarna aceea 

practicând chiar dacă mă dureau degetele din cauza intepaturilor 

cu acului. 

În zilele noastre pot completa modele florale complicate 

în timp ce urmăresc emisiunile mele TV preferate și a devenit una 

dintre hobby-urile mele preferate. 

Sfatul meu pentru tine ar fi să accepți că preluarea unui nou 

hobby sau învățarea unei noi abilități va fi destul de dificila la 

început, dar este complet normal și se întâmplă tuturor. Alocați-

vă timp pentru a învăța lucruri în timpul dvs. și nu comparați 

munca cu a altora. Cel mai probabil vei simți nevoia de a renunța. 

Nu o face! Va deveni mai ușor. Și dacă nu, există întotdeauna 

mai multe lucruri pe care le puteți încerca. Toată lumea se pricepe 

la ceva. Trebuie doar să fii perseverent. 

 

Îți trimit iubire, 

Marta. 

  



17 
 
 

Dear future student, 

I’m writing you this letter to show you that you cannot let 

only one event predict the rest of your life or define yourself. 

Failure is not fatal, but the fear of it really  is. 

A few years ago I used to struggle hard with the idea that 

my chances will end, being swallowed up by a hurricane of failure, 

because the fear of its darkness, that I thought would reach out 

its hands to kidnap me and lead me to misfortune, made me 

abandon my ideal and the satisfaction of fulfillment (even the joy 

of adventure) without even having experienced them. You most 

probably know how I used to feel: if I didn’t give out my powers 

as tribute to the darkness as to get rid of it, I would feel more 

rested than if I failed and fell into the void. Simple! But the truth is 

that no great success is ever achieved without failure. In high 

school (all the four years of it, to be precise), I struggled with the 

temptation to answer in the English class because I was too afraid 

that I would make a mistake that someone would notice and 

correct; that would have meant to me a total failure, a 

disappointment and an extra reason not to try again. In other 

words, I didn’t want to try because of the fear of failing and I 

became so fed up with that. I remember I usually tended to 

overthink the answers and to correct them in my head just to feel 

prepared (at that moment I wasn’t sure if I knew-knew, or if I just 

wanted to give myself the feeling that I did) and when my turn 

finally came to answer, I somehow managed to say something 

that had nothing to do with what I had planned. Sometimes I made 

mistakes, combining Romanian with English, but other times I 

managed not to make any. 
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 Doing nothing and saying nothing was not a failure in 

itself, but no better than one (and to be honest, it felt nothing like 

a success and even worse than an actual failure). And those were 

the times when I realized it was worth the risk. But it took a long 

time for me to come to the conclusion that if I don’t try, I fail and I 

do it consciously. It is inevitable that you will experience failure in 

the pursuit of success. In fact, you will probably fail more times 

than you will succeed. But through the lows, you’ll find the highs. 

You just have to keep trying. 

 

Good luck, 

Valentina. 
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Draga viitor elev, 

Iti scriu această scrisoare pentru a te informa că nu poti 

lăsa un singur eveniment să iti prezică restul vieții sau să te 

defineasca pentru că eșecul nu este fatal, dar teama de el, este. 

Acum câțiva ani mă luptam din greu cu ideea că șansele 

mele se vor termina, fiind înghițite de un uragan al eșecului, 

deoarece frica de întunericul eșecului care si-ar solidifica mâinile 

pentru a mă răpi și a mă duce la nenorocire, m-a făcut sa-mi 

abandonez idealul și satisfacția împlinirii (chiar și bucuria 

aventurii) fără ca măcar să le fi experimentat. Probabil că știi cum 

mă simțeam: dacă nu imi donam puterile întunericului pentru a 

scăpa de el, ma simțeam mai odihnita decât dacă eșuam și 

cădeam în nicăieri. Simplu! Dar adevărul simplu este că nu s-a 

obținut niciodată un mare succes fără eșec. În liceu (tot liceul, mai 

precis), m-am luptat cu tentația de a răspunde la ora de engleză 

pentru că imi era prea teamă că aș face o greșeală pe care cineva 

ar observa-o și corecta-o; asta ar fi însemnat pentru mine un eșec 

total, o dezamăgire și un motiv în plus pentru a nu mai încerca 

din nou. Cu alte cuvinte, nu voiam să încerc din cauza fricii de a 

eșua și eram atât de sătula de asta. Îmi amintesc că, de obicei, 

aveam tendința de a gândi peste măsură răspunsurile și de a le 

corecta în cap doar pentru a mă simți pregătita (în acel moment 

nu eram sigura dacă știam-știam sau dacă voiam doar să-mi dau 

impresia că o faceam) si cand in sfarsit venea randul meu sa 

raspund, reuseam cumva sa spun ceva ce nu avea nicio legatura 

cu ce imi planuisem. Uneori faceam greșeli, combinam româna 

cu engleza, dar alteori reușeam să nu gresesc.  

A nu face nimic și a nu spune nimic nu era un eșec, dar 

nu era nici mai bun decât un unul (și, pentru a fi sincera, nu se 
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simtea deloc ca un succes și mai rău decât un eșec). Și acelea 

au fost momentele în care mi-am dat seama că merita riscul. Dar 

mi-a luat mult timp să realizez că, dacă nu încerc, eșuez și o fac 

conștient. Este inevitabil să experimentezi eșecul în căutarea 

succesului. De fapt, probabil că vei eșua de mai multe ori decât 

vei reuși. Dar, prin minime, vei găsi înălțimile. Trebuie doar să tot 

încerci. 

 

Noroc, 

prietena ta 
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Dear Mark,  

Hi! How are you? I have read in the school magazine 

your article about the learning problem you are experiencing.  

First of all, I have to assure you that all people go through 

such situations at some point in their lives. Learning how to study 

and learning how to organize your work are the key solutions to 

this problem. In order for you to understand better I will tell you 

some things about my learning experiences. 

 I used to be a very disorganised student. I left everything 

to the last moment and when the time came to hand in my 

schoolwork I became anxious, agitated and I didn’t feel satisfied 

with the final result. I did everything, of course, but I didn’t feel 

that I had done things right. I analysed myself and I realized that 

that behavior made me unhappy and turned me into an angry 

person. So I decided to change my approach. The first thing that 

I decided to do was write down my timetable and pin notes with 

the activity that I had to do for each subject. Like this I had 

everything clear and I could do my job in advance, not delaying it 

till the last moment. I could revise my work before class, so I could 

improve the things I had done.  

This way of organizing my time helped me turn into a less 

anxious student, satisfied with my work and not feeling that I had 

failed in my student “career”. To conclude, I hope that my pieces 

of advice will prove useful to you and will help you succeed in 

improving your learning style. I’m looking forward to hearing good 

news from you.  

 

Your penfriend,  

Maria   
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Dragă Mark, 

Salut! Ce mai faci? Am citit în revista școlii articolul tau 

despre problema învățării pe care o întâmpini. 

În primul rând, trebuie să te asigur că toți oamenii trec prin astfel 

de situații la un moment dat în viața lor. Sa inveti sum sa studiezi 

și cum sa iti organizezi efortul sunt soluțiile cheie pentru această 

problemă. Pentru a înțelege mai bine, iti voi spune câteva lucruri 

despre experiențele mele de învățare. 

  Am fost un student foarte dezorganizat. Am lăsat totul în 

ultimul moment și când a venit timpul să lucrez la sarcinile școlare 

am devenit anxioasa, agitata și nu m-am simțit mulțumita de 

rezultatul final. Am făcut totul, desigur, dar nu am simțit că am 

făcut lucrurile bine. M-am analizat și mi-am dat seama că acel 

comportament mă făcea nefericita și mă transforma într-o 

persoană furioasă. Așa că am decis să-mi schimb abordarea. 

Primul lucru pe care am decis să-l fac a fost să îmi notez orarul 

și să notez notele cu activitatea pe care trebuia să o fac pentru 

fiecare subiect. Așa am avut totul clar și mi-am putut face treaba 

în avans, fără a o întârzia până în ultimul moment. Mi-aș putea 

verifica munca înainte de curs si sa  îmbunătățesc lucrurile pe 

care le făcusem. 

Acest mod de a-mi organiza timpul m-a ajutat să mă 

transform într-un student mai puțin neliniștit, mulțumit de munca 

mea și care nu simte că am eșuat în „cariera” mea de student. În 

concluzie, sper că sfaturile mele se vor dovedi utile și te vor ajuta 

să reușesti să iti îmbunătățesti stilul de învățare. Aștept cu 

nerăbdare să aud vești bune de la tine! 

 

Prietena ta de corespondență, Maria   
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Dear student, 

I want to share with you how I overcame my fear and 

managed to succeed in a field that was so new to me at the time. 

I have a mini bracelet shop, for which I made unique and super-

colourful bracelets. 

Last year I had a lot of confidence in myself that I will be 

able to keep running an entire shop. All my friends and family 

members encouraged me to have trust in myself, and so I listened 

to them and designed a website, from which people could have 

bought all the bracelets after I`d created them.  

After launching the website, I used to check it every five 

minutes, hoping there would be orders and requests from clients. 

But to little avail; a day passed, then a week, which turned into 

month, but there were still no orders. And that was when it came 

to me that running such a business is no easy thing.  I felt as if 

everything were in vain, as if my bracelets were ugly, as I had 

been a fool to think it would have worked. I entered then an 

incredibly terrible state of mind; everyone at school laughed at me 

and my failure, even I laughed bitterly at my naivety. 

After some time, not having deactivated the website, I 

received a notification, stating that someone had just ordered 10 

friendship bracelets. At first I thought they were my parents, but 

after checking the client`s name, I saw, to my surprise, that it had 

been Addison Rae, a famous American dancer. 

I was taken aback with surprise, but as soon as the effect 

of adrenaline wore off, I took on working.  After only a week of 

hard work, I had almost one thousand bracelets made, and over 

300 orders. I loved it so much!  
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So, my advice is to never give up on your passion, no 

matter how hard it may seem. Obstacles are just another part of 

the process. 

 

Hugs, 

Maria.  
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Buna ziua! 

Ma numesc Maria si astazi  va voi prezenta cum am trecut peste 

o slabiciune. 

Am un mic atelier unde fac bratari unice si colorate!Anul trecut 

am avut mult curaj si incredere ca voi reus isa-mi creez propria 

mea companie de bratari colorate. Am facut si un site pe care 

puteti comanda aceste bijuterii! Toti prietenii si parintii m-au 

incurajat sa  am incredere in mine. Cu toti verificamsite-ul din 5 in 

5 minute…dar nimeni nu comanda. Trec o luna, doua, trei pana 

cand am realizat ca bratarile mele sunt urate si ca am cantarit 

increderea pe care ampus-o in afacere gresit. Eram dezamagita. 

La scoala toata lumea radea de mine si de esecul meu. Intr-o zi, 

verificand site-ul din nou, inima mi-a stat in loc cand am vazut o 

notificare in care cineva plasase o comanda de 10 bratari ale  

prieteniei… Primul lucru pe care l-am facut a fost sa sar in sus de 

bucurie si apoi am inceput repede sa muncesc din zor la 

comanda! Dupa o saptamana am inceput sa fac cate 2000 de 

bratari pe zi, aveam 300 de comenzi si nu ma puteam simti mai 

bine de atat! Anul acesta implinesc 2 ani de cand am propria mea 

companie de bratari colorate! Acum se pot cumpara de peste tot 

si in toate culorile! 

Sfatul meu este sa nu renuntati la pasiunile voastre indiferent cat 

de greu este! 

 

Cu drag,  

Maria   
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Dear future student, 

My name is Lorena and I’m very happy that you are 

reading this. I’m here to give you some advice and I hope you’ll 

take it because it took me quite a while to figure it out. 

I don’t know if you’ve stumbled upon this struggle yet, but 

you definitely will in the near future. Said struggle is about having 

to memorize a lot of pages all at once and, especially in biology 

class, there will be a lot of new words to learn. 

Personally, I’ve always had some problems with this 

since, once I saw how much I had to memorize, I just couldn’t get 

any information to stick to my brain and if I did, I’d forget it before 

I even got to use it. I’ve tried everything for that matter, splitting it 

into more parts and memorizing only one at a time, reading it 

multiple times, trying to “scan” the page like a photo. None of 

these worked for me. 

However, one blessed day, I read an article about the 

different types of learning and found out that for some people 

writing the information over and over helped them memorize it. 

So, I tried that. Of course, I wasn’t going to write pages multiple 

times, I just wrote whatever felt important and I’d have to 

memorize the details later. Let me tell you, that after I wrote 

everything just once I’ve already remembered more facts than if 

I would’ve read for an hour. 

Now, this might not work for you, but I suggest you try it 

if you ever come across this problem. 

 

Sincerely, 

Lorena.  
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Drag viitor elev, 

Numele meu este Lorena si sunt încântată că îmi citești 

scrisoarea. Sunt aici pentru a te sfătui și sper să îmi accepți sfatul, 

pentru că mie mi-a trebuit mult timp să îmi dau seama de acest 

lucru. 

Nu știu dacă te-ai confruntat cu această problemă 

deocamdată, dar cu siguranță o vei face. Problema despre care 

vorbesc este legată de memorarea a multor pagini într-un timp 

foarte scurt și învățarea de cuvinte noi, lucru ce îl vei întâlni in 

special la orele de biologie. 

Personal, niciodată nu m-am descurcat la memorat foarte mult 

deodată, deoarece o dată ce vedeam numărul de pagini pur și 

simplu nu mai puteam să rețin nicio informație și, dacă puteam, 

le uitam până să apuc să le folosesc. Am încercat numeroase 

metode precum împărțirea lecției în mai multe părți și învățând 

câte o parte o dată, citirea de mai multe ori a aceluiași lucru, 

încercarea de a scana paginile ca pe poze. Niciuna dintre 

acestea nu a funcționat. 

Cu toate acestea, într-o zi binecuvântată, am citit un 

articol despre diferitele posibilități de învățare, am aflat că unii 

oameni memorează scriind informațiile pe hârtie chiar și de mai 

multe ori și m-am decis să încerc asta. Evident, nu aveam cum 

să scriu pagini întregi mai ales că vorbeam despre un timp foarte 

scurt, așa că am început să scriu ce era esențial și să învăț 

detaliile mai târziu. Îți voi spune că, după ce le-am scris o singură 

data, mi-am adus aminte mai multe date decât dacă le-aș fi citit 

și de 10 ori. 

Poate că aceasta metoda nu va funcționa pentru tine, dar 

îți recomand să o încerci dacă nimic altceva nu va merge. Dacă 
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și aceasta te dezamăgește poți să te documentezi chiar tu despre 

alte procedee de învățare. 

Cu drag, 

Lorena. 
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Dear Jane,  

 I also used to struggle learning my Biology lessons, on 

account of all the information and the complicated nomenclature. 

But now I can easily learn by finding connections between 

notions. I advise you to start learning day by day and class by 

class, because if you don`t, everything will add up and you will 

find yourself incapable to catch up with everything left behind. 

Drawing parallels between a subject you actually like and another 

one in which you struggle, may also help you learn better. This is 

what I`ve done with Biology and Chemistry: they are somehow 

interconnected and I find the latter quite logical and intriguing. 

 I really hope my advice will help you in times of need. 

Take care! 

 

Warm Regards,  

Otilia 

 

P.S. When you learn, make sure you take an hour or two, open a 

window for fresh air and choose a space in which you feel 

comfortable, and light up some candles. Keep this in mind: never 

learn when you`re tired; you won`t be able to memorize anything 

and you will just waste time.   
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Dragă Jane, 

La fel ca si pentru tine,să invat lecțiile de biologie era un 

chin , datorită tuturor informațiilor și a complicatei nomenclaturi. 

Dar acum pot învăța cu ușurință găsind legături între noțiuni. V-

aș spune să începeți să învățați zi de zi și clasă cu clasă, pentru 

că, dacă nu, totul se va adăuga și veți fi incapabil să ajungeți din 

urmă. A face paralele între un subiect care îți place și un altul cu 

care te zbati te poate ajuta, de asemenea, să înveți mai bine. Iată 

ce am făcut cu biologia și chimia: ele sunt cumva interconectate 

și, cea din urma, mi se pare destul de logică și intrigantă. 

Sper cu adevărat că sfaturile mele vă vor ajuta în 

momente de nevoie. Ai grijă! 

 

Cu sinceritate, 

Otilia 

 

P.S. Când învățați, asigurați-vă că luați o oră sau două pauza, 

deschideți o fereastră pentru aer curat și alegeți un spațiu în care 

vă simțiți confortabil și aprindeți câteva lumânări. Rețineți acest 

lucru: nu învățați niciodată când sunteți obosit; nu vei putea 

memora nimic și vei pierde doar timpul. 
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Dear future Student, 

  When we were learning online, I found it very hard to 

memorize some Biology terms, like genetics or the characteristics 

of a cell’s part. It probably was because of the learning system 

and the lack of contact between the teacher and us. And if that 

wasn’t bad enough, my internet didn’t always work, and I often 

took the lessons from my classmates. 

 I was very upset and worried, because the information 

was very important. I didn’t know what to do...until I remembered 

what a medicine student told me some time ago, when she'd gone 

through the same problem. She wrote  everything down again, in 

another notebook, adding some bonus images where needed 

and coming up with a colour scheme for different types of 

definitions, depending on their importance. I did the same thing, 

and although I still struggled a bit, I finally fully understood and 

memorized the termsand concepts. 

My advice is to have patience and keep trying and 

working when you struggle with something. And, most 

importantly, don’t give up! You’ll make it, for sure. 

 

The best of luck, 

Giorgia. 
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Dragă viitor student, 

  Când învățam online, mi-a fost foarte greu să memorez 

unele noțiuni de biologie, cum ar fi genetica sau caracteristicile 

părții unei celule. Probabil a fost din cauza sistemului de învățare 

și a lipsei de contact între noi și profesori. Și dacă asta nu era 

suficient de rău, internetul meu nu funcționa întotdeauna și 

adesea luam lecțiile de la colegii mei. 

  Eram foarte supărată și îngrijorată, pentru că lecțiile erau 

foarte importante. Nu știam ce să fac...până să-mi amintesc ce 

mi-a spus o studentă la medicină acum ceva timp, când se 

chinuia să memoreze câteva lecții. Ea le-a notat din nou pe un alt 

caiet, cu câteva imagini bonus acolo unde este necesar și o 

schemă de culori pentru diferite tipuri de definiții, în funcție de 

importanța lor. Am făcut același lucru și, deși m-am chinuit puțin, 

am înțeles și am memorat pe deplin noțiunile. 

Sfatul meu, ai răbdare și continuă să încerci și să lucrezi 

atunci când te străduiești cu ceva. Și, cel mai important, nu 

renunța! Vei reuși. 

 

                                                                                                            

Noroc!                                                                                                     

Giorgia 
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My dear friend, 

Hi! My name is Maria! I am a highschool student at the 

National College ,,Vasile Alecsandri”, Bacău. I decided to share 

with you a little story of mine, a mini-adventure, you could say, 

that made me realize that, sometimes, you just need to have a 

little bit of trust and try to overcome the struggle that you faced, 

even if it looks so scary. You never know what happens if you 

never try, right? 

 It was a sunny Saturday morning when I and some of my 

friends left the city for a little ”adventure”. We decided to take this 

whole day to relax and discover the nature around us since there 

was a forest not far away from our town. Obviously, I was so 

excited because I love nature trips and I was so tired from all the 

school work that I had done in the past two weeks.  

We were having an amazing view in front of us: all of the 

trees were literally sparkling from the sunlight, birds were singing 

happily and butterflies were flying everywhere. 

 After resting for a little, we split into small groups and 

entered the forest. After almost five hours of just admiring and 

exploring things around us, we gathered all together in the middle 

of the forest to have lunch. Then, we had the rest of the day, until 

evening, to do whatever we wished, and I decided to sit under a 

tree in the sunlight, reading a book and listening to sounds of 

nature. But I was so focused on the book that I totally forgot about 

the time. When it was already evening, I stopped reading 

because there wasn’t that much light and then I realized that I 

should be getting out of the forest by now, to meet with my friends 

and then go home. After walking a bit around I realized that I 

wasn’t that sure where I had come from.  
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 It was getting darker and darker, the wind started to blow 

quite strong, I spotted the moon somewhere above my head, and 

it hit me: I was all alone, lost in the middle of the woods and the 

night was falling. That was the moment I started to tremble out of 

fear. I couldn’t even think properly. It was completely dark, and I 

could barely see my surroundings. It was so scary! I was so afraid 

that something or someone will attack me anytime that I just didn’t 

know what to do! The fear had paralyzed me. I slowly bent down 

and sat under a tree, trying to warm myself up. After almost half 

an hour that seemed like an eternity to me, I clearly heard some 

voices calling my name. They were my friends who had quickly 

noticed my absence and started looking for me. But my fear was 

so strong that, when I opened my mouth, no sounds were coming 

out. Their voices started to fade away. They were starting to 

spread even deeper in the forest, without finding me. For some 

seconds I thought: ”I just can’t take this anymore! Am I gonna die 

here?” But then, my mind suddenly cleared up and I had only one 

thought in my head: ”If I am not screaming right now, they won’t 

find me”. So I started to scream as loud as I could, hoping that 

they could hear me, and thankfully they did. Soon, they found me, 

and I was almost freezing and scared to death, but they were so 

glad that I wasn’t injured. Slowly we started walking until we 

arrived at our cars which were at the edge of the forest. My friends 

started the cars and we arrived home soon. There I was already 

feeling better, and I started to explain to them what happened. 

They had been aware of my fear of darkness and were so 

surprised that I had the courage to scream. That moment 

changed my life for sure because I learned that, sometimes you 
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just need to try harder even if it seems impossible, and you will 

eventually get over that particular obstacle. 

So, my dear friend, I hope this story encourages you to 

believe a little more in yourself and to try even harder until you 

can overcome all your challenges. 

 

Regards, 

Maria. 
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Dragii mei prieteni, 

Salut! Numele meu este Maria! Sunt liceu la Colegiul 

Național ,, Vasile Alecsandri ”, Bacău. Am decis să vă 

împărtășesc o mică poveste a mea, o mini-aventură, ați putea 

spune, care m-a făcut să realizez că, uneori, trebuie doar să aveți 

un pic de încredere și să încercați să depășiți lupta cu care va 

confruntati, chiar dacă pare înfricoșător. Nu  vei știi niciodată ce 

se va întâmpla dacă nu încerci niciodată, nu? 

     Era o dimineață însorită când eu și câțiva dintre prietenii 

mei am părăsit orașul pentru o mică „aventură”. Am decis să ne 

luăm toată ziua pentru a ne relaxa și a descoperi natura din jurul 

nostru, deoarece era o pădure nu departe de orașul nostru. 

Evident, am fost foarte entuziasmata, deoarece îmi plac 

excursiile în natură și eram extenuata de toată munca școlară pe 

care o făcusem în ultimele două săptămâni. Deci! Aveam o 

vedere uimitoare în fața noastră: toți copacii scânteiau 

literalmente din lumina soarelui, păsările cântau fericite și fluturii 

zburau peste tot. 

     După ce ne-am odihnit puțin, ne-am împărțit în grupuri 

mici și am intrat în pădure. După aproape cinci ore  petrecute 

doar admirând și explorând lucrurile din jurul nostru, ne-am 

adunat cu toții în mijlocul pădurii pentru a lua masa. Apoi, am avut 

restul zilei, până seara, să facem tot ce vrem și am decis să stau 

sub un copac în lumina soarelui, citind o carte și ascultând 

sunetele naturii. Dar am fost atât de concentrata pe carte încât 

am uitat total de timp. Când era deja seară, am încetat să citesc 

pentru că nu era prea multă lumină și apoi mi-am dat seama că 

ar fi trebui să ies din pădure până acum, să mă întâlnesc cu 

prietenii mei și apoi să mă duc acasă. După ce m-am plimbat 
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puțin, mi-am dat seama că nu eram destul de sigura de unde 

venisem. 

Era din ce în ce mai întunecat, vântul a început să sufle 

destul de puternic, am văzut luna undeva deasupra capului și m-

a lovit un singur gand: eram singura, pierduta în mijlocul pădurilor 

și noaptea cădea. A fost momentul în care am început să tremur 

de frică. Nici nu mai puteam gândi coerent. Era complet întuneric 

și abia îmi vedeam împrejurimile. A fost atât de înfricoșător! Mi-a 

fost atât de teamă că ceva sau cineva mă va ataca oricând, încât 

pur și simplu nu știam ce să fac! Frica mă paralizase. M-am 

aplecat încet și am stat sub un copac, încercând să mă încălzesc. 

După aproape o jumătate de oră care mi s-a părut o eternitate, 

am auzit clar câteva voci care îmi strigau numele. Au fost prietenii 

mei care mi-au observat repede absența și au început să mă 

caute. Dar frica mea a fost atât de puternică încât, când am 

deschis gura, nu au mai ieșit sunete. Vocile lor au început să se 

estompeze. Începeau să se răspândească și mai adânc în 

pădure, fără să mă găsească. Câteva secunde m-am gândit: „Pur 

și simplu nu mai suport asta! O să mor aici? ” Dar apoi, mintea mi 

s-a lămurit brusc și am avut un singur gând în cap: „Dacă nu voi 

țipa chiar acum, nu mă vor găsi”. Așa că am început să țip cât de 

tare am putut, sperând că mă vor auzi și, din fericire, m-au auzit. 

În curând, m-au găsit și eram aproape înghețata și speriata de 

moarte si eis-au linistit vazand faptul că nu am fost rănita. Încet, 

am început să mergem până am ajuns la mașinile noastre care 

erau la marginea pădurii. Prietenii mei au pornit mașinile și am 

ajuns acasă în curând. Acolo mă simțeam deja mai bine și am 

început să le explic ce s-a întâmplat. Erau conștienți de frica mea 

de întuneric și au fost atât de surprinși de faptul ca am avut curajul 
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să țip. Momentul acela viata mea s-a schimbat cu siguranță 

pentru că am învățat că, uneori trebuie doar să încerci mai mult 

chiar dacă pare imposibil și vei depăși în cele din urmă acel 

obstacol. 

Așadar, dragul meu prieten, sper că această poveste te 

încurajează să crezi puțin mai mult în tine și să încerci și mai mult 

până când îți poți depăși toate provocările. 

 

Salutari, 

Maria.  
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Dear student wanting to break your limits,  

I will tell you how I`ve learned to evolve as a swimmer 

and I hope this letter will inspire you and make your dreams 

become real.  

All started in 2016, when I went for the first time at the 

swimming pool. At that time I didn't know anything about 

swimming. There I met really wonderful people who believed in 

me and helped me to discover my talent. I didn't feel very well in 

the water when I initially started, but after a little bit of practice, I 

started to feel comfortable and to participate in contests for 

beginners. After few years I won some trophies and medals as a 

professional swimmer in different tournaments in different 

countries. 

That being said you should chase your dreams until your 

idols become your rivals . That was a wonderful experience and 

I hope that everyone can do whatever they dream to. 

 

Sincerely, 

Matei.  
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Dragă elevule care vrei să îți întreci limitele, 

Am sa iti spun cum am invatat sa evoluez si sper ca 

aceasta scrisoare sa te inspire si sa iti faca visele sa devina 

realitate. 

Totul a inceput in 2016 cand am fost pentru prima data 

la bazinul de inot. Atunci nu stiam nimic despre inot. Acolo am 

intalnit niste oameni minunati care au crezut in mine si m-au ajutat 

sa imi descopar talentul. Nu m-am simtit foarte bine in apa cand 

am intrat initial,dar dupa putin antrenament am inceput sa ma 

simt comfortabil si am inceput sa particip la concursuri pentru 

incepatori. Dupa cativa ani,am castigat niste trofee si medalii ca 

si profesionist la inot la diferite turnee in diferite tari. 

Acestea fiind spuse,trebuie sa iti urmezi visele pana cand 

idolii tai devin rivalii tai.A fost o experienta minunata si sper ca 

toata lumea poate face orice viseaza. 

 

Cu sincertate, 

Matei.  
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Dear future student 

I want you to know that you should not be afraid of failure. 

In fact, I believe that a person cannot succeed without failing at 

least once, whether it is school or any other field.  

 Honestly, I have been very stressed so far, both at school 

and outside of it, and I advise you not to do it. For example, at 

school, when I felt like giving up, I would close my eyes for 5 

minutes and think about what I was working for. And believe me, 

when I visualized my plans and the life I wanted to have in 10 

years, it made me forget about fatigue. Another method I 

approached against stress was music; music was my savior. 

When you feel that you can't do it, that you will fail, think of the 

things that make you happy. 

 I think that my greatest achievement is the Erasmus 

project in which I participated in 2018-2019. Of course, there was 

a little unnecessary stress at the time of the interview, but it was 

something memorable. I am more proud of myself for travelling 

abroad, part of a project tackling the problem of racism, than for 

getting into the desired high school. Because that made me really 

happy. 

 Stress can affect you negatively in dozens of ways, but 

that's why I'm writing to you: to tell you that anything is possible. 

Everyone has a dream that is considered impossible. At the 

moment, my source of inspiration is my father. He may not have 

been able to fulfill his dream at the age of 20 or 30, but he did it 

at 40. So if I want to travel all over the world, I will. If you want to 

be a good dancer, a good actor or one of the best medical 

students, you will do it; it is important not to give up. 
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  We all face difficulties in life; it's up to us how we get over 

them. I admit that I have been talking a bit of nonsense, but I hope 

that my message got to you and motivated you, because when I 

have the opportunity to inspire others, I don't give up easily. 

 

With a lot of love, 

 Larisa     
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Draga viitor student, 

Vreau să știi că nu trebuie să iti fie frică de eșec. De fapt, 

cred că o persoană nu poate reuși fără a da greș cel puțin o dată, 

indiferent dacă este vorba de școală sau orice alt domeniu. 

    Sincer, am fost foarte stresată până acum, atât la școală, 

cât și în afara ei și te sfătuiesc să nu simti si tu asta. De exemplu, 

la școală, când îmi venea să renunț, închideam ochii timp de 5 

minute și mă gândeam la ce lucram. Și credeți-mă, când mi-am 

vizualizat planurile și viața pe care am vrut să o am în 10 ani, m-

a făcut să uit de oboseală. O altă metodă pe care am abordat-o 

împotriva stresului a fost muzica; muzica a fost salvatorul meu. 

Când simți că nu poți reusi, că vei eșua, gândește-te la lucrurile 

care te fac fericit. 

     Cred că cea mai mare realizare a mea este proiectul 

Erasmus la care am participat în 2018-2019. Desigur, a existat 

un pic de stres inutil la momentul interviului, dar a fost ceva 

memorabil. Sunt  mai mândra de mine că am călătorit în 

străinătate,luand parte la unui proiect care abordează problema 

rasismului, decât că am intrat în liceul dorit. Pentru că asta m-a 

bucurat cu adevărat. 

     Stresul te poate afecta negativ în zeci de moduri, dar de 

aceea îți scriu: să-ți spun că orice este posibil. Toată lumea are 

un vis considerat imposibil. În acest moment, sursa mea de 

inspirație este tatăl meu. Poate că nu și-a putut îndeplini visul la 

vârsta de 20 sau 30 de ani, dar a făcut-o la 40. Așadar, dacă 

vreau să călătoresc peste tot în lume, o voi face. Dacă vrei să fii 

un dansator bun, un actor bun sau unul dintre cei mai buni 

studenți la medicină, o vei face; este important să nu renunți. 
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    Cu toții ne confruntăm cu dificultăți în viață; depinde de 

noi cum le depășim. Sper că mesajul meu a ajuns la tine și te-a 

motivat, pentru că atunci când am ocazia să îi inspir pe ceilalți, 

nu renunț ușor. 

 

Cu multă dragoste, 

 Larisa 
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Dear student, 

I'm writing you this letter so you can read it in case you 

need some advice in the future.  

When I was in 5th grade I had a German project where I 

had to describe my family. I had some difficulties because I was 

a beginner and it wasn't easy for me to express myself in a foreign 

language. At first I wanted to give up and not do my homework, 

but I told myself that I could not run away from the German 

homework every time. So I wrote the project first in Romanian, 

and then I took a dictionary and with its help I translated the text 

into German. In the end I did not take a very high grade, but 

enough so as to motivate me to improve the knowledge I had.  

I hope that my little story will inspire and motivate you, if 

you encounter problems like this. You are the only person who 

can get you out of any problem. Try to think about yourself and 

what makes you happy, so you will be ambitious to face other 

hardships, not to give up so easily. It matters that through these 

obstacles you always learn something and you become much 

stronger and a better version of yourself.  

  

With sympathy, 

Ioana 
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Draga elevule, 

Îți scriu aceasta scrisoare pe care să o citești în caz ca o 

sa ai nevoie de un sfat pe viitor. Cand eram în clasa a 5-a am 

avut un proiect la germană în care a trebuit sa imi descriu familia. 

Am intampinat cateva dificultăți pentru ca eram incepatoare și îmi 

era încă greu sa mă exprim într-o limba străină. La început am 

vrut sa renunt și să nu fac tema, dar mi-am spus ca nu pot sa fug 

la nesfârșit de temele la germană. Așa ca am scris proiectul mai 

intai in romana, iar apoi am luat un dicționar și cu ajutorul lui am 

tradus textul in germana. În final nu am luat o nota foarte mare, 

dar suficient astfel incat sa mă motiveze sa imi perfectionez 

cunoștințele pe care le aveam. Sper ca mica mea povestioara sa 

te inspire și să te motiveze cand vei intampina probleme de acest 

gen. Tu ești singura persoana care te poate scoate din orice 

problema. Încearcă sa te gândești la tine și la ce te face fericit, 

astfel te vei ambitiona sa faci fata și altor greutăți în viață, sa nu 

cedezi așa ușor indiferent de rezultat. Contează faptul ca prin 

aceste obstacole mereu înveți ceva și devii mult mai puternic și 

stăpân pe tine.  

 

Cu simpatie, 

Ioana 
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Dear school principal, 

I want to inform you about the bullying that may exist in 

this institution. With each verbal harassment, a new child could 

be destroyed both mentally and morally. Let's fight to suppress 

these vices. 

As a child I had oscillating personalities, sometimes not 

feeling good enough for those around me. I felt like I might be 

bothering them. I was far too good with people who didn't deserve 

it, people who like to gossip and throw insults at me. And this is 

the "bullying" we are talking about. All harassed people end up 

harassing sooner or later. 

Some of the harassed end up consulting psychologists, 

because they may be left with certain traumas.In general, those 

who bully are children who have family, social problems or those 

who are envious of others because they cannot achieve their 

performance. These children must be educated from an early age 

to be calm and empathize with those around them. Both 

categories require solid molar support and many rules that cannot 

be broken as they could be punished. 

Students are not allowed to offend each other, any 

conflict reaching towards a higher framework and any statement 

about one's social status must be prohibited. 

I did not have the power necessary to change the 

mentality of such aggressors at the time I was facing bullying, 

because I did not have the proper training for this.  

From my experience in observing people, I can describe 

many types of children who have gone through difficult times. 

Moments that completely changed them later into selfish people 
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without feelings. Each person goes through various states that 

can be suppressed. 

Let's make the world a better place, let's become human! 

 

Yours, Elena  
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Draga directiune scolara, 

Va informez cu privire la bullying-ul care poate exista in 

aceasta institutie. Cu fiecare hartuire verbala un nou copil poate 

fi distrus din punct de vedere psihic si moral. Haideti sa luptam 

ca sa suprimam aceste vicii.  

De mica am avut personalitati oscilante, uneori simteam ca nu 

sunt suficient de buna pentru cei din jur. Simteam ca i-as putea 

deranja. Am fost mult prea buna cu oameni care nu au meritat, 

persoane care au aruncat in mine jigniri si barfe. Acest ,,bullying" 

despre care vorbim. Toti oamenii hartuiti ajung sa hartuiasca mai 

devreme sau mai tarziu. 

Unii dintre cei hartuiti ajung sa consulte psihologi, pot 

ramane cu anumite traume.  

In general cei care dau bullying sunt copiii care au 

probleme la nivel familiar, social sau cei care sunt invidiosi pe altii 

deoarece nu le pot atinge performantele. Acesti copii trebuie 

educati de mici sa fie calmi si sa empatizeze cu cei din jur. 

Ambele categorii necesita un suport molar solid si numeroase 

reguli care nu vor putea fi incalcate intrucat ar putea primi 

pedepse.  

Elevii nu au voie sa se jigneasca intre ei, orice conflict 

ajunge la un cadru superior si orice afirmatie legata de statutul 

social al cuiva trebuie interzisa. 

Nu am avut personalitatea necesara pentru a schimba 

mentalitatea unui astfel de agresor deoarece nu am pregatirea 

corespunzatoare pentru acest lucru.  

Din experienta mea in observarea oamenilor, pot descrie 

multe tipologii de copii care au trecut prin momente grele. 

Momente care i-au schimbat complet in persoane egoiste ulterior 
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lipsite de sentimente. Fiecare om trece prin diverse stari care pot 

fi suprimate.  

Haideti sa facem lumea mai buna, sa devenim intai oameni! 

 

Cu drag,  

Elena 
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Dear future student,  

Math is one of the most difficult subjects in school, which 

is why a lot of people don’t enjoy it. At first I used to hate it too. I 

would always have a hard time in class and would need extra 

guidance from my parents just to do my homework. One year 

specifically I started falling behind a lot more due to my very busy 

schedule. My grades started dropping below what I would’ve 

wanted them to be. At first I didn’t do anything about it. I just let it 

be as it was hoping it would solve itself. However when we had 

our first test of the year I received a very harsh awakening. My 

grade was the lowest in the class and my overall score would’ve 

been greatly damaged by it if I didn’t start getting better grades.  

So I decided to work a lot more. Every day I would do 

one or two hours of extra math problems and I revisited all the 

lessons I hadn’t studied properly previously. It was a long and 

difficult process but with time and hard work I started to get better. 

I raised my hand in class and asked questions when I didn’t 

understand something. It all paid off at the end of the semester 

when we had a big exam. I was able to get a grade way above 

my expectations and make my parents very proud. 

So to any younger person struggling with school right 

now, I understand how tough it is to deal with that. Your struggle 

is valid and there are lots of people that can give you a hand. 

Tutors or teachers are always there to help you with assignments 

and such. I must admit it’s very difficult, but trust me, in the end it 

pays off. 

 

Sincerely,  

Eliza.  
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Draga viitor student, 

Matematica este una dintre cele mai dificile discipline 

din școală, motiv pentru care mulți oameni nu se bucură de ea. 

La început, obișnuiam să  o urăsc și eu. Aveam întotdeauna un 

timp neplacut în clasă și aveam nevoie de îndrumări 

suplimentare de la părinți doar pentru a-mi face temele. Într-un 

an, am început să rămân în urmă mult mai mult din cauza 

programului meu foarte încărcat. Notele mele au început să 

scadă sub ceea standardele pe care mi-aș fi dorit să le mentin. 

La început nu am făcut nimic în acest sens. L-am lăsat să fie 

așa si am sperat să se rezolve de la sine. Cu toate acestea, 

când am avut primul nostru test al anului, am primit o trezire 

foarte dură. Nota mea a fost cea mai mică din clasă și scorul 

meu general ar fi fost foarte afectat de aceasta dacă nu aș 

începe să obțin note mai bune. 

Așa că am decis să lucrez mult mai mult. În fiecare zi 

făceam una sau două ore de probleme suplimentare de 

matematică și revedeam toate lecțiile pe care nu le studiasem 

corect anterior. A fost un proces lung și dificil, dar cu timpul și 

munca grea am început să mă îmbunătățesc. Am ridicat mâna 

la curs și am pus întrebări când nu înțelegeam ceva. Totul a dat 

roade la sfârșitul semestrului, când am avut un examen mare. 

Am reușit să obțin o notă mult peste așteptările mele și să-i fac 

pe părinții mei foarte mândri. 

Deci, pentru orice persoană mai tânără care se luptă cu 

școala chiar acum, înțeleg cât de greu este să te descurci cu 

asta. Lupta ta este importanta și există o mulțime de oameni 

care te pot ajuta. Tutorii sau profesorii sunt întotdeauna acolo 
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pentru a vă ajuta cu sarcini și altele. Trebuie să recunosc că 

este foarte dificil, dar ai încredere în mine, până la urmă merită. 

 

Cu sinceritate, 

Eliza.  
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Dear future colleague, 

Trial and error. It’s all trial and error. Whenever you’re up 

to learning a new recipe/technique/dance, whether, as the 

question mentioned, it’d be a new baseball skill or adding 

negative numbers, I believe that failure is a step forward. Pain is 

a sign of progress. When you feel pain, there is progress. Once 

you fail you avoid making the same mistakes again. Mistakes 

make us human. 

As in myself, painting is a big part of my life. Ever since I 

started painting as a hobby, it helped me a lot with my patience. 

Taking my time and focusing on what I’m creating made my eye-

hand coordination grow little by little. Of course, all of this wasn’t 

an overnight success. It was more of a learning curve. Behind 

that specific success there is hard work and failure, always 

failure. Basically, practice makes perfect. Nevertheless, I still 

seem to get things done not specifically how I want them to turn 

out in the first place, but that’s not supposed to bring me down. It 

makes me realize the good parts I’ve done by then. 

What I mean by all this, as a famous artist Min Yoongi 

said: “It may feel like your world is collapsing when you don’t get 

the results you want. But that’s not true. That’s not how our lives 

work. There’s no need to feel so defeated, what’s important is that 

you get back up.” and I live by that. Believe and know your worth. 

Think. Thought is energy. Active thought is active energy. 

Thought concentrated on a definite purpose becomes power. 

This is the power which is used by those who do not believe in 

the virtue of poverty, or the beauty of self-denial. Use your own 

power. Create your own purpose. You matter. 

Sincerely,Maria<3 
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Draga viitor coleg, 

Incercare si esec. Totul este incercare si esec. Mereu 

cand vei incerca o reteta noua, tehnica, dans, fie asa cum a fost 

mentionat in cerinta, ar fi o noua tehnica la baseball sau 

adunarea numerelor negative, eu cred ca esecul este un pas 

inainte. Durerea este un semn al progresului. Cand simti durere, 

exista un progres ascuns. Daca esuezi, in viitor, vei tinde sa nu 

mai faci acele greseli din nou. Greselile si esecurile sunt ceea 

ce ne definesc drept oameni. 

Pentru mine, pictatul este un lucru important in viata 

mea. De cand am inceput sa pictez ca hobby, m-a ajutat extrem 

de mult in dezvoltarea rabdarii. Acordand timp si concetrare in 

ceva ce eu creez mi-a facut coordonarea mana ochi sa creasca 

putin cate putin. Desigur, toate acestea nu sunt posibile peste 

noapte. A fost mai mult un proces de lunga durata. In spatele 

acelui succes specific se afla multa munca si greseli nenumarate. 

Ce incerc sa spun este practica pana cand perfectionezi. Cu toate 

acestea, inca observ ca nu reusesc sa fac lucrurile asa cum imi 

doresc de la bun inceput, dar asta nu trebuie sa ma doboare. Ma 

face sa realizez lucrurile bune pe care le-am facut pana atunci. 

Asa cum un faimos artist Min Yoongi a spus: “Te poti 

simti de parca lumea se prabuseste in jurul tau cand nu primesti 

rezultatele pe care ti le doresti. Dar nu este adevarat. Nu asa 

functioneaza vietile noastre. Nu ai nici un motiv sa te simti invins, 

ce e important e sa te ridici.” eu traiesc dupa aceste cuvinte. Ai 

incredere si cunoaste-ti prestigiul. Gandeste-te. Gandirea este 

energie. Gandirea activa este energie activa. Gandirea 

concentrata pe un scop definit devine putere. Aceasta este 

puterea care este utilizata de cei care nu cred in virtutea saraciei 
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sau in frumusetea tagaduirii de sine. Foloseste-ti propria putere. 

Creaza-ti propriul scop. Esti important. 

 

Cu sinceritate, 

Maria  

<3  
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Dear Future Student,  

When learning the multiplication tables I found it really 

hard to memorize the one with 7. With 5 and 10 there wasa 

pattern in their products, but 7 really was complicated. I got kind 

of down for a while, but then I remembered how I learned to make 

free throws in basketball. It took try after try to get them in. I had 

to start from two feet from the basket and keep practicing my 

form. Only after a long time could I make them in with some 

consistency. With that in mind, I stuck with it and learned all the 

way from 7 x 1 to 7 x 12.  

Even though at that time it took me a little longer than 

other students, I am now able to recall them very easily. Stick with 

what you’re working on. The struggle means you’re getting close.  

 

Sincerely,  

Anastasia 
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Stimate viitor student, 

  Când mi-am învățat tabelele de înmulțire, mi-a fost foarte 

greu să memorez tabelul celor 7. Cu 5 și 10 există un model 

pentru produsele lor, dar 7 se complică. M-am cam descurcat o 

vreme, dar apoi mi-am amintit cum am învățat să fac aruncări 

libere în baschet. A fost nevoie de încercare după încercare 

pentru a-i intra. A trebuit să plec de la doi metri de coș și să-mi 

practic practic forma. Abia după o lungă perioadă de timp le-aș 

putea face cu o anumită consistență. Având în vedere acest 

lucru, am rămas cu el și am învățat tot drumul de la 7 x 1 la 7 x 

12. Chiar dacă mi-a luat puțin mai mult decât alți studenți la acea 

vreme, acum pot să-i amintesc foarte ușor. Rămâneți la ceea ce 

lucrați. Lupta înseamnă că te apropii.  

 

Cu sinceritate,  

Anastasia 
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My dear,  

Life can teach us things only by experience, and, usually, 

these are not easy at all...  I remember the days when my head 

was filled up with math formulas and literary texts, trying to 

surpass myself in an efort to learn everything by heart. In order to 

accomplish that, I became friends with myself, encouraged 

myself day by day, thinking about the satisfaction I would have 

when all this would have finished.  

Nevertheless, there were days when letters and numbers 

became blurred lines in front of my eyes and all I wanted was 

rest... There were days when I felt so tired that I could barely 

move. But all this is now gone and I have learned that hard work 

pays off. So, be faithfull to your dreams and keep up the good 

work. Eventually, your efforts will be rewarded. Good things 

happen to those pursuing their dreams...  

You know that I'm always here if you need my support . 

 

Big hugs, 

Maria.  
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Draga mea, 

Viața ne poate învăța lucrurile doar prin experiență și, de 

obicei, acestea nu sunt deloc ușoare ... Îmi amintesc zilele în care 

capul meu era umplut cu formule matematice și texte literare, 

încercând să mă depășesc într-un efort de a învăța totul la 

perfectie. Pentru a realiza acest lucru, m-am împrietenit cu mine, 

m-am încurajat zi de zi, gândindu-mă la satisfacția pe care aș 

avea-o când toate acestea s-ar fi terminat. 

Cu toate acestea, au fost zile în care literele și cifrele au 

devenit linii încețoșate în fața ochilor mei și tot ce îmi doream era 

odihnă ... zile în care mă simțeam atât de obosita încât abia mă 

puteam mișca. Dar toate acestea au dispărut și am aflat că 

munca grea dă roade. Așadar, fii credincios visurilor tale și 

continuă munca bună. În cele din urmă, eforturile tale vor fi 

răsplătite. Lucruri bune li se întâmplă celor care își urmăresc 

visele ... 

Știi că sunt mereu aici dacă ai nevoie de sprijinul meu. 

 

Îmbrățișări multe, 

Maria. 
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Dear Briana, 

The first time I laid my hands on drumsticks was when I 

was 12 years old. The idea of me starting to learn drums seemed 

very random and funny back then, so I accepted with no 

complaints.  

So, it was summer and I got to the studio with my dad. 

There, my drum teacher was waiting for me. When I got there I 

was very nervous and my palms were sweating, but as I entered 

the studio I managed to calm down a little bit. He gave me a pair 

of drumsticks and then I sat down on the drum chair. The teacher 

started to explain about all the things that I had to learn in order 

to become a drummer. And then he showed me the first rhythm... 

And I panicked a little because it seemed very complicated. Then 

I tried to do what he had shown me, I tried and I tried, but it didn't 

sound the same. 

After an hour of trying, my dad came and I had to go 

home, but I didn't want to leave the drum set. After that hard hour 

of trying, I started to like them and I started to enjoy learning the 

drums.  

Now I am in a band and I am so happy that I kept learning 

the drums, even though there were days that I wanted to quit, but 

I couldn`t be more thankful that I didn't. 

 

All the love, 

Ana    
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Dragă Briana, 

Prima dată când am pus mâna pe tobe a fost când 

aveam 12 ani. Ideea că încep să învăț să cânt la tobe mi se părea 

foarte întâmplătoare și amuzantă pe atunci, așa că am acceptat 

fără să mă plâng. 

Deci, era vară și am ajuns la studio cu tatăl meu. Acolo, 

profesorul meu de tobe mă aștepta. Când am ajuns acolo eram 

foarte nerabdatoare și îmi transpirau palmele, dar când am intrat 

în studio am reușit să mă calmez puțin. Mi-a dat o pereche de 

tobe și apoi m-am așezat pe scaunul de tobe. Profesorul a 

început să explice despre toate lucrurile pe care trebuia să le 

învăț pentru a deveni baterist. Și apoi mi-a arătat primul ritm ... Și 

m-am panicat puțin pentru că părea foarte complicat. Apoi am 

încercat să fac ceea ce mi-a arătat el, am încercat și am încercat, 

dar nu a sunat la fel. 

După o oră de încercare, a venit tatăl meu și a trebuit să 

plec acasă, dar nu am vrut să părăsesc tobele. După acea oră 

grea de încercări, am început să-mi placă și am început să mă 

bucur să învăț să cânt la tobe. 

Acum sunt într-o formație și sunt atât de fericită încât am 

continuat să învăț tobe, chiar dacă au fost zile în care am vrut să 

renunț, dar pot fi recunoscătoare că nu am făcut-o. 

 

Toata dragostea, 

Ana   
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Dear future student, 

Agatha Christie once said that doing something for the 

first time is very exciting, a statement that has been proven true 

numerous times, and I'm pretty sure you've felt the same way too. 

But first times are just as stressful as they are riveting; the 

constant pressure of having to do it right (something that has 

been imposed on us ever since we were little kids), frankly, wipes 

away the lustre and the charm of a new beginning and drives us 

to making exactly what we have been trying to avoid: screwing it 

up. 

And this was what happened to me when I started 

learning Russian. No matter what people say, I have never 

thought Russian to be hard – and perhaps because I had this 

rooted in my mind I also had the strong belief that I would learn it 

almost in an instant. You can certainly imagine it didn`t happen 

quite so – at first none of the words would stick, no matter how 

hard I studied; no matter how many words I learned; no matter 

how determined I was. And the new phrases and words would 

constantly add up and every day I would dive desperately into a 

sea of idioms and grammar rules and all the time I would come 

back more despondent and disappointed. Eventually, I had 

nothing else to do than put a stop to all of this: I took a deep breath 

and tried to think of a new (and healthy) study method. And so I 

came to learn the way I learn today: frequently and in small 

amounts, making my utmost to use the words whenever I have 

the chance. And it actually works – and not only does it help me 

enhance my vocabulary and study-time, but it also pushes me out 

of the abject state of mind, making me feel carefree and all of it 

lighter than it seems. 
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I hope this trick will help, if you were ever to be in my 

situation. But, whenever you struggle, keep this in mind: the 

greater the initial failure, the sweeter the final victory. You are the 

master of your own mind – nothing can take you down unless you 

let it. New beginnings were never horrible in the first place; we 

were the ones making them appear so. 

Stay open and give yourself permission to enjoy the 

wonders of the still-unknown. 

 

Sending you love, 

Teodora.   
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Dragă coleg, 

Agatha Christie spunea că să faci ceva pentru prima oară 

este foarte incitant, fapt care s-a dovedit adevărat de nenumărate 

ori, și pe care sunt sigură că l-ai experimentat și tu. Dar pe cât 

sunt de entuziasmante aceste „prime dăți”, pe atât sunt și de 

stresante; constanta presiune de a reuși de la prima încercare 

(care ne-a fost impusă încă de când eram mici), sincer îți spun, 

face ca strălucirea și farmecul perspectivei să pălească, și ne 

împinge să facem exact ceea ce încercam să evităm: să greșim. 

Asta mi s-a întâmplat și mie când m-am apucat să învăț 

rusă. Contrar a ceea ce spun oamenii, nu am crezut niciodată că 

rusa ar fi o limbă grea - și, probabil pentru că aveam ideea 

aceasta înrădăcinată în minte, eram sigură că o voi învăța 

aproape din prima. Cred că îți poți imagina că nu s-a întâmplat 

deloc așa. La început nu puteam reține niciun cuvânt, indiferent 

de cât de mult încercam să învăț, indiferent de cât de determinată 

eram. Și cuvintele și expresiile noi continuau să se adune 

constant, ca un munte în fața mea, iar eu încercam zilnic să îl 

escaladez, fără succes totuși, fiind nevoită să mă întorc înapoi la 

realitate mai tristă și mai dezamăgită. Într-un final, nu îmi mai 

rămăsese nimic de făcut decât să pun capăt acestui „chin”. Am 

tras adânc aer în piept și am încercat să găsesc o metodă nouă 

(și mai sănătoasă) de studiu. Și așa am ajuns să o descopăr pe 

aceea pe care o folosesc și acum: să învăț frecvent, în cantități 

mici, și să folosesc cuvintele de fiecare dată când am ocazia. 

Chiar funcționează – și nu doar că m-a ajutat să îmi îmbunătățesc 

vocabularul și să îmi optimizez timpul de studiu, dar m-a și scos 
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din starea proastă de spirit în care mă aflam, ținându-mi constat 

mintea antrenată și făcând totul să fie mai ușor decât părea. 

Sper că, dacă te vei afla vreodată în situația mea, vei 

putea pune în aplicare sfatul meu. Dar, oricând întâlnești un 

impas, ține minte: cu cât eșecul inițial e mai mare, cu atât mai 

dulce va fi victoria finală. Tu ești stăpânul propriei tale minți – 

nimic nu te poate afecta, decât dacă îi dai voie. Începuturile n-au 

fost, de fapt, niciodată oribile; noi eram cei care le făceam să pară 

astfel. 

Fii întotdeauna deschis și permite-ți să te bucuri, măcar o dată de 

minunile necunoscutului. 

 

Cu drag, 

 Teodora.    
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To a future student of this class, 

 You are probably at an impasse now, at the time of 

reading this letter; you have encountered an obstacle and you 

want to overcome it, to find the way, the solution, how others have 

managed and what methods they have used. 

 This is exactly how I felt a long time ago, at the beginning 

of the 5th grade, when I tried something new, a new sport, 

basketball.  After a brief training I was put to play in matches with 

the experienced ones, even older than me.  I, an 11-year-old kid, 

was competing with the 13-year-olds, who were visibly much 

taller and better than me.  But, that's exactly what motivated me, 

it challenged me.  Going to as many training sessions as possible 

and playing as many matches as possible, I noticed and analyzed 

the opponents' style of play.  In half a year I became the best 

defender.  No one could dribble me, and when I was defending in 

front of the basket, the chances of scoring were very small.  My 

coach and some teammates were surprised by my evolution.  

They said I had a talent for this.  But for me it was neither a 

surprise nor a talent.  It was dedication and the desire to win. 

 After a year, when the teams were made for matches, 

everyone wanted me in theirs.  I was among the first players 

chosen.  I started being known as a good defender; I became 

predictable.  Opponents were learning how to act so as I could 

not block the ball, or the basket throws.  I knew I had to come up 

with something new, to overcome this obstacle. That's how I 

developed the ability to counterattack.  Basically, the opponent 

was trying to score, I blocked him, we took his ball and then at 

maximum speed we reached his basket and scored through the 
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slam dunk.  No one was blocking me because no one was 

defending, everyone was behind me trying to catch up. 

 Now you are probably bored and trying to find what really 

matters.  You think about where the teachings are or what I have 

learned from that experience.  Let me explain how I proceeded to 

be successful and how you should proceed when you learn 

something new: 

 ATTACK – if you don't attack the problem, you don't know 

where you are lacking. Identify the weak points that prevent you 

from overcoming the obstacle. 

 THINK AND PLAN – the hardest stage is planning how 

you want to attack. Think cold and analyze hot. The key to the 

answer, to the solution is always yours. You can ask a friend for 

advice, but he can't solve your problem, he can't overcome the 

obstacle for you. You're the star, you're the center of attention. 

 THINK LESS AND ATTACK MASSIVELY – a lot of 

people and groups think and talk, but very few take action. Think, 

not too much, of a plan, then take a stand and implement the plan. 

You don't have to get out of it.  First, you need to make progress. 

 I hope these words help you and I hope you follow my 

advice. 

 

Have trust, 

Theodor  
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Către un viitor elev al acestei clase, 

Probabil te afli într-un impas acum, când citești această 

scrisoare: ai întâmpinat un obstacol și vrei să îl depășești, să afli 

calea, rezolvarea, cum s-au descurcat alții și ce metode au folosit. 

Exact așa mă simțeam și eu acum mult timp, la începutul 

clasei a V-a, atunci când am încercat ceva nou, un sport nou: 

baschetul. După un antrenament sumar am fost pus să joc în 

meciuri cu cei experimentați, chiar mai mari decât mine. Eu, un 

puști de 11 ani concuram cu unul de 13, care era vizibil mult mai 

înalt și mai mare decât mine. Dar, fix asta m-a motivat, m-a 

provocat. Mergând la cât mai multe antrenamente și jucând cât 

mai multe meciuri am observat și analizat stilul de joc al 

adversarilor. În jumătate de an am devenit cel mai bun apărător. 

Nimeni nu mă putea dribla, iar când stăteam în apărare, în fața 

coșului, șansele să înscrii erau foarte mici. Antrenorul meu și 

câțiva coechipieri erau surprinși de evoluția mea. Au spus că am 

talent la treaba asta. Dar pentru mine nu era o surprindere, nici 

talent. Era dedicare și dorința de a învinge. 

După un an, când se făceau echipele pentru meciuri, toți 

mă voiau în echipa lor. Eram printre primii aleși. Acum eram 

cunoscut ca un bun apărător, eram previzibil. Adversarii învățau 

cum să acționeze astfel încât să nu mai blochez mingea, sau 

aruncările la coș. Știam că trebuie să vin cu ceva nou, să 

depășesc acest obstacol. Așa am dezvoltat abilitatea de 

contraatac. Practic, adversarul încerca să înscrie, eu îl blocam, îi 

luăm mingea apoi în viteză maximă, ajungeam la coșul său și 

înscriam prin slam-dunk . Nimeni nu mă bloca pentru că nimeni 

nu era în apărare, toți erau în spatele meu încercând să mă 

prindă din urmă. 



70 
 
 

Acum probabil te plictisești și încerci să cauți ceea ce 

contează cu adevărat. Te gândești unde sunt învățăturile sau ce 

poți învăța din asta. Hai să-ți explic cum am procedat eu pentru a 

avea succes și cum trebuie să procedezi și tu când înveți ceva 

nou: 

ATACĂ – dacă nu ataci problema nu știi unde ai lipsuri. 

Identifică punctul slab care te împiedică să treci peste obstacol. 

GÂNDEȘTE ȘI PLANIFICĂ – cea mai grea etapă este 

plănuirea și modul în care dorești să ataci. Gândește la rece și 

analizează la cald. Cheia către răspuns, către rezolvare este 

mereu la tine. Poți cere sfatul unui prieten, dar el nu îți poate 

rezolva problema, nu poate depăși obstacolul pentru tine. Tu ești 

vedeta, tu ești în centrul atenției. 

GÂNDEȘTE MAI PUȚIN ȘI ATACĂ MASIV – o mulțime 

de oameni și grupuri gândesc și vorbesc, dar foarte puțini iau 

acțiune. Gândește-te, nu prea mult, la un plan, apoi ia atitudine și 

pune planul în aplicare. Nu trebuie să îți iasă din prima, trebuie 

să înregistrezi progres. 

Sper ca aceste cuvinte să-ți fie de ajutor și sper să respecți acești 

pași în orice domeniu ai vreun impas. 

Ai încredere, 

Teodor  
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Dear future student, 

My name is Miruna and even if it may seem unusual for 

a girl to be a drummer, I am one. I have been play the drums 

since seventh grade. So I have 5 years of experience in what 

playing drums entails and it is obvious that I encountered many 

obstacles and many downfalls, especially at school. It is well 

known that for playing any instrument well you have to practise 

and invest time in it, and homework, tests and projects for school 

may take your entire time. I myself had moments when I wanted 

to give up, because I felt like I didn’t make any progress and I 

didn’t have time to practise. Well, it may seem like it but that’s 

how I faced it! 

My teachers played an important role in my evolution. 

They supported me and pushed me into trying harder, talking to 

me through and encouraging me to fight for my dream of being in 

a band. Also, my parents had an important role, even if my mom 

was skeptical at first. They gave me for my birthday a drum set. 

After one year of practising on weekends in my basement, alone, 

my first drum teacher told me that he found me a band and we 

were about to take part in a concert. I enjoyed the band, of course, 

but in that period, before my very first concert, my teacher 

changed his job and he had a lot of stuff to do and he didn’t have 

time to help me learn the songs. And of course, on the stage, in 

front of everyone, I failed. I was so nervous that I couldn’t sing the 

song and keep the beat. I felt so ashamed and so disappointed. 

And I was also kicked out of the band. You can imagine that I 

wanted to give up, and I almost did, because I took a long brake 

from playing drums. 
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I started again 3 months after, with a new teacher, a very 

young lady, who also became my best friend. I took lessons and 

I started to practise again down in my basement. And after 6 

months I found a new band which I enjoyed. I was nervous at the 

first meeting, but after we started to sing I had the most wonderful 

feeling ever. I felt my chest warming, butterflies in my stomach 

and I couldn’t stop smiling. I was proud, I was living my dream, a 

dream I had fought for. 

So that’s my story, and I hope you understand that ups 

and downs are the ones who keep us fighting and that nothing is 

impossible, even if it is rough. We have to face the 

disappointment to be worthy of achieving our dreams. And 

without the downfalls we wouldn’t appreciate the uphills.  

 

Sincerely,  

Miruna.  
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Stimate viitor student, 

Numele meu este Miruna și chiar dacă poate părea 

neobișnuit ca o fată să fie bateristă, eu sunt una. Cânt la tobe 

din clasa a VII-a. Așadar, am 5 ani de experiență în ceea ce 

presupune cântatul la tobe și este evident că am întâmpinat 

multe obstacole și coborasuri, în special din cauza școlii. Este 

bine cunoscut faptul că pentru a cânta bine la orice instrument 

trebuie să exersezi și să investești timp în el, iar temele, testele 

și proiectele pentru școală îți pot lua tot timpul. Eu însumi am 

avut momente în care am vrut să renunț, pentru că simțeam că 

nu fac progrese și nu am timp să mă antrenez. Ei bine, uneori 

poate părea așa, dar asta m-a motivat! 

Profesorii mei jucaseră un rol important în evoluția mea. 

M-au sprijinit și m-au împins să încerc mai mult, au vorbit cu mine 

și m-au încurajat să lupt pentru visul meu de a fi într-o trupă. De 

asemenea, părinții mei au avut un rol important, chiar dacă mama 

mea a fost sceptică la început. Mi-au daruit de ziua mea un set 

de tobe. După un an de  facut practică singura la subsol in 

weekend-uri, primu meu profesor de tobe mi-a spus că a găsit o 

formație și că vom avea un concert. Mi-a plăcut trupa, desigur, 

dar în acea perioadă, înainte de primul meu concert, profesorul 

meu și-a schimbat ocupatia profesionala și a avut multe lucruri de 

făcut și nu a avut timp să mă ajute să învăț cântecele. Și 

bineînțeles, pe scenă, în fața tuturor, am eșuat. Eram atât de 

agitate încât nu puteam cânta piesa sau să păstrez ritmul. M-am 

simțit atât de rușinata și atât de dezamăgita de mine. Și am fost 

și alungata din trupă. Vă puteți imagina că am vrut să renunț, și 

aproape că am făcut-o, pentru că am luat o pauza lungă din a 

cânta la tobe. 
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Am început din nou la 3 luni după, cu o nouă profesoară, 

o doamnă foarte tânără, care a devenit și cea mai bună prietenă 

a mea. Am luat lecții și am început să exersez din nou la subsol. 

Și, după 6 luni am găsit o nouă formație care mi-a plăcut. Am fost 

un pic nelinistita la prima întâlnire, dar după ce am început să 

cânt, am avut cel mai minunat sentiment vreodată. Îmi simțeam 

pieptul încălzindu-se, fluturii în stomac și nu mă puteam opri din 

a zâmbii. Eram mândra, îmi trăiam visul,pentru care luptasem cu 

atata hotarare. 

Deci asta este povestea mea și sper să înțelegeți că 

urcușurile și coborâșurile sunt cele carefac victoriile mai dulci și 

că nimic nu este imposibil, chiar dacă este greu. Trebuie să ne 

confruntăm cu dezamăgirea pentru a fi demni să ne realizăm 

visele. Și fără a cadea nu am aprecia ascensiunile. 

 

Cu sinceritate, 

Miruna.  
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For any student who wants to break their limits 

If you want to join a united team, then our high school in 

the best option. But to get here it takes a lot of work and a 

constant attempt to outdo yourself. So I will give you an exemple 

from my life about how I managed to get to the next level and I 

hope it will help and inspire you in difficult times. 

I want to tell you how to shoot the bow. It was the 

Christmas holiday and after the insistence addressed to my 

parents, I finally convinced them to buy me my first bow and some 

arrows. I started practicing the next day and even though at first 

my arrows missed the target by a few metters, I continued in the 

following days, despite the cold outside and the fact that I didn’t 

see any progress. My fingers were full of blisters and my arm 

ached. I practiced for about haf an hour every day and at the 

beginning of the summer, I was familiar with the target and my 

shouts were more and more accurate. That summer I bought a 

new bow and moved to the next level. 

I never participated in a specialized competition, but I had 

a good score from 30 m or 40 m. Now I like to practice with all 

sorts of little targets like tennis balls or apples, but I do it more for 

fun. I have been practicing this sport for five years, but the secret 

of success besides desire and dedication has been a lot of 

constant work. And I think that’s the secret to overcoming any 

challenge, no matter how difficult it can be, because after 10, 20 

or 100 hours of work, nothing can be too hard if you think you can 

do it. I hope I have inspired you and I wish you success in 

everything you do. 

 

Warm regards,Constantin  
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Pentru orice elev care vrea sa își depășească limitele, 

 

Daca vrei să te alături unei echipe unite, atunci școala 

noastră este cea mai buna opțiune. Dar, pentru a ajunge acolo 

este nevoie de multă munca si de dorința de a te autodepăși in 

mod constant. O sa vă dau un exemplu propriu despre cum am 

reușit să ajung la un nivel ridicat si sper ca aceasta să vă ajute și 

să vă inspire spre a depăși momentele dificile. 

Am ales sa vorbesc despre cum am învățat să trag cu 

arcul. Era vacanța de Crăciun, iar după numeroase insistente 

adresate părinților mei, aceștia au fost de acord sa îmi cumpere 

primul arc și niște săgeți. Am început să exersez încă din ziua 

următoare și chiar dacă săgețile mele ratau ținta și cu câțiva 

metri, am continuat antrenamentul, in pofida frigului de afară și a 

faptului că nu vedeam niciun progres.Degetele mele erau pline 

de bătături și mâinile mă dureau. Am continuat sa practic cam o 

jumătate de oră pe zi, iar la începutul verii m-am familiarizat cu 

ținta și loviturile mele erau din ce in ce mai precise. In aceea vara 

mi-am cumpărat un nou arc și am început sa mă specializez. 

  Nu am participat niciodată la o competiție oficială,  dar 

nimeresc destul de bine ținta de la 30 sau 40 de metri. Acum 

exersez la ținte mai mici, cum ar fi mingile de tenis sau merele, 

dar o fac mai mult pentru distracție. Am început acest sport acum 

5 ani, dar roadele succesului, pe lângă dorința si dedicație au fost 

asigurate si de multă muncă constantă. Și cred ca acesta este 

răspunsul la orice provocare, nu contează cat de dificilă este, 

pentru ca după 10, 20 sau 100 de ore de muncă, nimic nu este 
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prea dificil, daca crezi ca o poți face. Sper ca am reușit să vă 

inspir și vă doresc mult succes in tot ceea ce vă propuneți. 

Cu ganduri bune, 

Constantin 
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Dear future student, 

When working for my Romanian exam I found it very 

stressful to make argumentative compositions. I had always 

found them very boring and hard to make and I'd felt that I was 

not made for doing that kind of work. But I had practised and 

practised until I kind of understood what I had to do and finally I 

was able to put it into practice. After that, I didn't even find them 

as difficult as before; they suddenly seemed much easier to me, 

and I felt that I finally understood how all that stuff worked. 

So even when you feel that you can't do something or 

you struggle to learn something, take your time and you will be 

able to do it. Nothing is impossible! 

 

Lots of love, 

Raisa. 
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Draga viitor student, 

Când lucram pentru examenul meu de română, mi s-a 

părut foarte stresant să fac compoziții argumentative. Le-am găsit 

întotdeauna foarte plictisitoare și greu de realizat și am simțit că 

nu sunt făcuta pentru a face acest gen de muncă. Dar am exersat 

și am exersat până am înțeles cam ce trebuie să fac și, în cele 

din urmă, am putut să pun cee ace am invatat în practică. După 

aceea, nu le-am găsit la fel de dificile ca înainte; brusc mi s-au 

părut mult mai ușoare și am simțit că am înțeles în sfârșit cum 

funcționează toate aceste lucruri. 

Deci, chiar și atunci când simți că nu poți face ceva sau 

te lupți să înveți ceva, ia-ți timp și vei putea să o faci. Nimic nu 

este imposibil! 

 

Multă dragoste, 

Raisa. 
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Dear future student, 

Last summer I spent one month at a marketing camp for high 

school students. For one class, after being put in teams, we had 

to think of and design an advertising campaign for a hypothetical 

client. Everything seemed incredibly real – we even got constant 

feedback from him and had to put up with all his unrealistic 

(though very common in every-day life) expectations of the 

project. Two days before the ‘official lauch’ he suddenly wanted 

us to change the whole strategy of the campaign, having been 

unhappy with my team’s first draft. And so we were tasked with 

redoing the entire plan in so short of a time.  

We tried organizing a late-night brainstorm that evening. We were 

all very stressed and apprehensive about our success. After 

hours of work, my team mates wanted to give up. So did I.  

But I thought that he must have been dissatisfied for a reason. 

Hence, I asked to take the lead on putting together a new 

strategy. This was challenging because it was my first time doing 

this on my own and also our sole chance to make the client happy 

again. I overcame this challenge by looking at previously 

successful presentations for the client, analyzing the feedback he 

gave us on our initial presentation and incorporating all of the 

team’s ideas into a new and better version of the marketing 

campaign. The client was ultimately thrilled with the fresh plan, 

and all of the new ideas we included! 

 So I advise you never to give up and keep on working 

until you`ve reached your uttermost potential. Failure can only 

fuel future victories. Keep that in mind next time you struggle. 

 

Yours sincerely,Alexia.  
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Dragă viitor student, 

Vara trecută am petrecut o lună într-o tabără de 

marketing pentru liceeni. La un curs, după ce am fost puși în 

echipe, a trebuit să gândim și să concepem o campanie 

publicitară pentru un client ipotetic. Totul părea incredibil de real 

– primeam chiar feedback constant din partea acestuia și trebuia 

să ne ridicăm la nivelul tuturor așteptările sale nerealiste (deși 

foarte frecvente în viața de zi cu zi) în legutră cu roiectul gândit 

de noi. Cu două zile înainte de "lansarea oficială", clientul a vrut 

brusc să schimbăm întreaga strategie a campaniei, fiind 

nemulțumit de primul proiect al echipei mele. Și astfel am fost 

însărcinați să refacem întregul plan într-un timp îngrozitor de 

scurt.  

Am încercat să organizăm un brainstorming în acea 

seară. Eram cu toții foarte stresați cu privire la succesul nostru. 

După multe ore de muncă, colegii mei de echipă voiau să 

renunțe. Și eu voiam la fel.  

Dar m-am gândit că trebuie să fi fost nemulțumit cu un 

motiv. Prin urmare, am cerut să preiau conducerea elaborării unei 

noi strategii. A fost o provocare, deoarece era prima dată când 

făceam acest lucru pe cont propriu și, de asemenea, singura 

noastră șansă de a face clientul din nou fericit. Am reușit să trec 

peste acest obstacol uitându-mă la proictele anterioare în care a 

fost implicat clientul nostrum și care au avut un success inevitabil, 

analizând feedback-ul pe care acesta ni l-a dat în legătură cu 

prezentările noastre inițiale și încorporând toate ideile echipei 

într-o versiune nouă și mult mai bună a campaniei de marketing. 
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În cele din urmă, clientul a fost încântat de noul plan și de toate 

ideile noi pe care le-am inclus! 

 Așa că te sfătuiesc să nu renunți niciodată și să continui 

să lucrezii până când îți vei atinge potențialul maxim. Eșecul nu 

poate decât să alimenteze victoriile viitoare. Ține minte acest 

lucru data viitoare când te afli într-un impas. 

 

Cu stimă, 

Alexia. 
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Dear student, 

So many of us have anxieties when it comes to learning 

something. The other day one of my friends came to me and said 

that she would have an important test in two days, and it was out 

of the question to mess it up. She was very afraid, because she 

couldn`t learn almost anything.  

 I advised her first to calm down and drink some water, 

than to show me what it was she had to learn. Together, we went 

over half of the lessons and, little by little, she understood what 

her problem was: she stressed out too much. 

 After I had calmed her down, she learned quickly 

everything and did great at the test. So my advice is to always 

remain calm, take a few moments to stabilize your breath and 

heart rate and then keep learning. 

 

All the love, 

Teodora.  
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Draga student, 

Mulți dintre noi devenim anxiosi când vine vorba de a 

învăța ceva. Zilele trecute, una dintre prietenele mele a venit la 

mine și mi-a spus că va avea un test important în zilele 

urmatoare, test la care nu putea sa o dea in bara. Îi era foarte 

frică, pentru că nu putea învăța aproape nimic. 

Am sfătuit-o mai întâi să se liniștească și să bea puțină 

apă, apoi să-mi arate ce trebuia să învețe. Împreună, am parcurs 

jumătate din lecții și, încetul cu încetul, a înțeles care este 

problema ei: se stresa prea mult. 

După ce am calmat-o, a învățat repede totul și s-a 

descurcat excelent la test. Așa că sfatul meu este să rămâi mereu 

calm, să-‘i iei câteva momente pentru a-ți stabiliza respirația și 

ritmul cardiac și apoi să continui să înveți. 

 

Toată dragostea, 

Teodora. 
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Dear Future Student,  

When I was learning to ride a bike I found it pretty hard 

to keep my balance. I remember practicing everyday with my 

mom in front of our house, in the parking lot for what it felt like 

hours. She would get frustrated and impatient with me because I 

wasn't succeeding on keeping my balance and she had other 

things to do than help me. I got kind of down for a while, but then 

I started to practice on my own, without my mom shouting at me, 

and I tried to stay close to the border of the pavement so when I 

was about to fall I could have something close to me to keep 

balance. I got a few scratches from the falls that I took, but after 

6 days I finally learned how to keep my balance and not fall at all. 

My advice would be to stick with what you are working on 

because the struggle means you're getting close.  

 

Sincerely, 

Alexandra 
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Draga Viitor Student, 

Când învățam sa merg pe bicicleta mi-a fost cam greu 

sa-mi țin echilibrul. Îmi amintesc ca exersam în fiecare zi cu 

mama mea în fata casei, în parcare pentru ce mi se părea ore. 

Devenea nerăbdătoare și frustrata cu mine pentru ca nu reușeam 

sa-mi țin echilibrul și avea alte lucruri de făcut decât sa ma ajute. 

Pentru o perioada m-am dat bătută, dar după am început sa 

exersez de una singura, fără ca mama sa tipe la mine, și am 

încercat sa stau aproape de marginea trotuarului astfel încât 

atunci când eram pe punctul de a cădea, aveam ceva lângă mine 

de care puteam sa-mi mentin echilibrul. Am rămas cu câteva 

zgârieturi pe ea de la căzăturile pe care le-am luat, dar după 6 

zile am învățat in sfasit cum sa-mi tin echilibrul și sa nu cad deloc. 

Sfatul meu ar fi sa ramai cu lucrul la care muncești pentru ca 

chinul înseamnă că te apropii. 

 

Cu sinceritate,  

Alexandra 


