
 

 

Andra Costache (clasa a XI-a, an școlar 2010-2011) – calificată la etapa națională 

a olimpiadei de sociologie 
 

R.: Este prima dată când ajungi atât de departe la o olimpiadă? 
A.C.: Da, este prima calificare la o olimpiadă naţională, dar pot spune că am trecut prin emoţiile 

competiţiilor de nivel naţional participând şi la alte concursuri şcolare naţionale, chiar şi la un simpozion 
internaţional. 

 
R.: Cum te-ai simțit când ai aflat că te-ai calificat? 

A.C.: Am fost plăcut surprinsă. Prima oară am aflat nota. Am fost cuprinsă de o stare de mulţumire 
datorată notei obţinute, dar şi de una de dezamăgire pentru că toţi participăm şi ne dorim să câştigăm. Abia 
după câteva momente domnul profesor mi-a spus că sunt prima şi merg la naţională, atunci a fost o adevărată 
nebunie, o fericire nemaipomenită. După ce am asimilat ideea, am conştientizat că pe umerii mei stătea o 
responsabilitate foarte mare şi atunci au apărut adevăratele emoţii. 

 
R.: Cine te-a susținut, te-a încurajat de-a lungul olimpiadei? 

A.C.: În primul rând domnul profesor Aciobăniţei Cristian. Din momentul în care eram pe drumul a cărui 
finalitate era examenul mi-a oferit tot sprijinul şi susţinerea de care aveam nevoie. Ţin să le mulţumesc pe 
această cale atât dumnealui, cât şi domnilor profesori care m-au încurajat şi susţinut, în special, domnului 
diriginte Melu State. Un sprijin important l-am primit şi din partea prietenilor şi a familiei, cei care mi-au 
asigurat condiţiile prielnice învăţării şi mi-au suportat toate isteriile pe care le aveam din cauza stresului. 

 
R.: Vei participa şi anul viitor la această olimpiadă? 

A.C.: Da, cu siguranţă! Voi aprofunda materia învăţată anul acesta şi mă voi perfecţiona. 
 
R.: Eşti mulțumită de rezultatul obținut? 

A.C.: Din păcate, nu. Rezultatul obţinut a fost o dezamăgire pentru mine. Mă aşteptam la o notă mult 
mai mare şi chiar la un loc pe podium. Sunt o fire perfecţionistă şi nu mă mulţumesc cu puţin. Tocmai de aceea 
am devenit mult mai ambiţioasă şi mult mai motivată pentru anul viitor. 

 
R.: Ai mai participat şi la alte olimpiade 

A.C.: Da, am participat în clasele anterioare la olimpiadele de limba şi literatura română, de istorie, de 
biologie şi de religie. 

 
R.: Ce a însemnat pentru tine această experiență? 

A.C.: Olimpiada nu înseamnă doar foarte mult timp petrecut în bibliotecă şi teancuri de cărţi împrăştiate 
pe birou, pe pat, pe jos (cel puţin aşa arăta camera mea în ultima săptămână de pregătiri), înseamnă şi foarte 
multe satisfacţii, clipe de fericire şi cel mai important o experienţă ce-şi pune amprenta asupra personalităţii. 
Cel puţin pentru mine a fost o experienţă importantă pentru că am descoperit astfel că sunt fascinată şi este 
domeniul în care vreau să-mi clădesc cariera. 

 
R.: Câteva cuvinte în încheiere. 

A.C.: În numele clasei vreau să transmit domnilor profesori următorul lucru. Se spune că mediul ne 
influenţează lăsându-şi amprenta asupra personalităţii fiecăruia dintre noi. Şi iată exemplul cel mai bun, un 
număr mare de elevi olimpici, care sunt rezultatul unei şcoli foarte bune, cu profesori competenţi, cu tact 
pedagogic şi, mai ales, perseverenţi. Vă mulţumesc că ne-aţi ajutat să ajungem atât de sus, numele Colegiului 
Naţional „Costache Negri” răsunând aproape în toată ţara. 
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