Cosmina Albulescu (clasa a IX-a E, an școlar 2010-2011), calificată la etapa
națională a olimpiadei de geografie
R.: Este prima ta experiență de acest gen? Dacă da, cum te-ai simțit? Dacă nu, ce diferență a fost față de
prima oară când ai participat la faza națională?
C.A.: A fost prima dată când am participat la olimpiada națională de geografie, cu un an în urmă am reușit
să mă calific la faza națională a olimpiadei de informatică. Cele două concursuri nu pot fi comparate în nicio
privință, așadar nu se poate discuta despre o diferență. Când am aflat că m-am calificat, am fost încântată.
Eram mulțumită de rezultatul muncii mele de până atunci și mi-am propus mai mult.
R.: Cum ți s-a părut subiectul?
C.A.: Am fost dezamăgită de subiect, nu pentru că nu aș fi știut să-l rezolv, ci pentru că mă așteptam la ceva
mai complicat. Proba teoretică ar fi putut să trateze aspecte mai interesante ale geografiei fizice. În ceea ce
privește proba practică, subiectul a fost complex, iar timpul oarecum insuficient.
R.: Supraveghetorii au fost la fel de corecți cu toți elevii care au participat?
C.A.: La un astfel de nivel, nimeni nu își permite să favorizeze. Supraveghetorii au fost corecți, chiar
binevoitori și prietenoși.
R.: Ești mulțumită de rezultatul obținut?
C.A.: Locul 6 nu este locul pentru care am muncit, așadar nu pot spune că mi-am atins scopul. Am trecut
însă peste dezamăgire. Consider că rezultatul meu a fost un pas făcut înapoi, spre a merge înainte.
R.: Cât ai muncit pentru a ajunge la acest nivel?
C.A.: Nu îmi place să vorbesc despre modul în care muncesc sau despre timpul petrecut astfel, deoarece
am constatat că părerile sunt împărțite. Pot spune doar că volumul de muncă depinde de voință și de pasiune.
R.: Vei munci mai mult anul viitor?
C.A.: Voi lăsa rezultatul să vorbească de la sine. Cert este că am avantajul ajutorului oferit de doamna
profesoară, care m-a pregătit și până acum.
R.: Ai vrea să participi la olimpiadă și la alte discipline?
C.A.: Am hotărât de la început că geografia va reprezenta prioritatea mea. Anul acesta am refuzat să
particip la alte concursuri, în ciuda insistențelor profesorilor mei, tocmai pentru a mă pregăti temeinic la
geografie.
R.: Poți face față atât olimpiadei, cât și învățatului la celelalte discipline?
C.A.: Pot spune că am reușit să găsesc un echilibru între învățatul pentru olimpiadă și învățatul pentru
școală, în general. Am învățat totuși că olimpiada înseamnă sacrificii atât în ceea ce privește școala, cât și în
ceea ce privește timpul liber.
R.: Vrei să le transmiți ceva colegilor tăi de liceu?
C.A.: Aș vrea să le spun că munca este întotdeauna răsplătită, chiar dacă nu în modul în care ne așteptăm
inițial.
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