Într-o lume a ierarhizărilor și a competițiilor, îndemnați să urcăm pe trepte superioare de
competență și de performanță, ni se sugerează necesitatea progresului. Școala nu poate face
abstracție de această tendință, ea însăși fiind catalizatorul întrecerilor și generatorul concurenței.
Pentru Abduraman Suher, elevă în clasa a VIII-a A, la Liceul Teoretic Emil Racoviță,
autodepășirea s-a convertit în ținta educativă prioritară.
Astfel, seriozitatea, talentul, munca și perseverența au dat roade, eleva reușind să se
impună pe podiumul județean, obținând locul I la Olimpiada de Limbă, Comunicare și
Literatură- februarie 2013.
Dar să o lăsăm să se prezinte!
...Sunt o adolescentă visătoare, plină de speranţe şi vise ce-mi lucesc în adâncul sufletului
precum boabele sfinte de cleştar. Totul a început acum paisprezece ani când, într-o zi de luni, am
zărit lumină şi m-am născut în locul în care soarele sărută marea- Constanţa. Braţele tatălui
erau singura uliţă, iar privirea mamei- singurele ferestre prin care puteam privi.
Raze de soare îmi coboară şi acum uşor pe umăr şi mi se aştern tandru, destins pe chipul
fragil al copilului din mine veşnic învăluit în amintire.
Iubesc nespus literatura, arta! Sufletul meu vibrează ca o coardă aurie a unei harpe
desprinse din mâinile de ceară ale îngerilor divini. Prind viaţă noi şi neînţelese, vii şi
emoţionante sentimente atunci când scriu, când îmi transpun gândurile pe hârtia îngălbenită. Ce
fac?! „Îmi înfing pana în inimă ca să scot din ea cuvinte” (H. de Montherlant). Simt o putere
neverosimilă, energia Creatorului care sălăşuieşte în fiecare dintre noi pentru eternitate.
Încă de la începutul drumului meu am învăţat să notez vag: un vers, o şoaptă, un
răspuns… Iar ea m-a învăţat mai mult de atât. M-a învăţat să privesc lumea cu un ochean întors,
iar eu am privit-o pe ea, profesoara mea de limba şi literatura română. Atât aş vrea, nimic mai
mult decât umbra cuvintelor ei calde, aşternute peste sufletul meu în cadenţa simfoniilor
prelungi, autumnale.
Anul acesta am avut prilejul să mă calific la etapa naţională a Olimpiadei de Limbă,
Comunicare şi Literatură Română. Această calificare mi-a deschis porţile către cunoaştere, m-a
învăluit în frumos, mi-a oferit sclipirea minţii şi sufletul inocent al copilului ascuns într-un colţ al
grădinii din Eden.
În spatele acestei reuşite sunt oamenii de valoare pentru mine: Doamna mea profesoară
de limbă română, părinţii mei şi toţi oamenii care au avut încredere în propriile mele forţe,
cărora ţin să le mulţumesc, dar şi munca, pasiunea mea pentru frumos, pentru literatură. Mă
bucur acum de roadele muncii mele, dar continui să scriu, să citesc şi nu uit nicicum să zbor
către tărâmurile cele mai îndepărtate şi să zâmbesc. Am participat, particip şi voi participa la
diverse concursuri care să-mi deschidă noi orizonturi spre cunoaştere şi spre descoperirea
propriului eu în faţa frumuseţilor şi tainelor lumii.
Cu ajutorul condeiului fermecat am dat naştere acestor slove, am lăsat acel melodios cânt
să mă îndrume, să mă însoţească în calea spre mine. Consider că olimpiada a făcut să-mi
crească aripi diafane în interior care să mă înalţe spre fericirea unui nou început.

Ca pentru ultima dată, în zborul meu precum un fluture, a cărui imagine ingenuă o voi
păstra veşnic pentru toamna sufletului meu efemeră, m-am dăruit complet simţurilor!

Palmaresul lui Suher este foarte bogat, an de an fiind încununată cu lauri atât la olimpiade
dar și la alte concursuri județene/regionale/naționale/internaționale la care participă:

Premiul II- Expoziţia de Grafică a Copiilor şi Elevilor „POEZIA MĂRII”.
Concursul Naţional de Literatură şi Artă dedicat Zilei Internaţionale
a Mării Negre, octombrie-noiembrie, 2009, Constanţa
Premiul I- Concursul Naţional de Matematică Euclid, 5 mai 2012
Menţiune- Concursul anual al rezolvitorilor din Revista de matematică şi
informatică Constanţa, 5 iunie 2010
Menţiune- Concursul anual al rezolvitorilor din Revista de matematică şi
informatică Constanţa, ediţia a XI-a, 26 mai 2012
Menţiune- Concursul Naţional de Matematică Euclid, 8 mai 2011
Menţiune- Concursul Naţional de Matematică Euclid, 28 ianuarie 2012

Premiul III- Olimpiada de Fizică, etapa locală, 21 ianuarie 2012
Menţiune- Olimpiada de Fizică, etapa judeţeană, 19 februarie 2012

Menţiune- Concursul Naţional de Chimie „Raluca Ripan”, etapa locală,
27 aprilie 2012

Premiul II- Olimpiada de Limba Franceză, etapa judeţeană, Constanţa 2012 Premiul IIIConcursul regional „Să ne amintim de Lucian Blaga” din cadrul
Proiectului educativ „Cologvii blagiene”, 6-9 mai 2012
Menţiune- Concursul „Protegez la nature”, ediţia a VI-a, etapa naţională, 25-27
Noiembrie 2011, Craiova

Premiul I- Olimpiada de Limbă şi Literatura română, faza judeţeană,
Constanţa 2013
Premiul I- Concursul Județean Respect. Pledoarie pentru diversitate, 15
ianuarie 2012
Premiul I- Concursul de creație literară Bucuria cuvintelor din cadrul
Concursului județean Gheorghe Țițeica, Constanța, secțiunea eseu,
ediţia a II-a, Constanţa, 2012
Premiul I- Concursul judeţean Pledoarie pentru lectură, secţiunea proză
scurtă, Constanţa 2012
Premiul II- Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română, etapa
județeană
Premiul II- Concursul Național „Scrisoare pentru prietenul meu”, etapa
județeană, Constanţa 2012
Premiul III- Olimpiada de Limba şi Literatura Română „Ionel Teodoreanu”,
faza judeţeană, 9 ianuarie 2010, Constanţa
Premiul III-Concursul interdisciplinar CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE,
etapa județeană, 2012
Premiul III- Concursul regional „Să ne amintim de Lucian Blaga” din cadrul
Proiectului educativ „Cologvii blagiene”, secțiunea creaţie, 6-9
mai 2012
Premiul III- Concursul internațional de creație literară ARS NOVA,
ediția a X-a, Brăila, mai 2012
Premiul III-Concursul național de creație și interpretare din cadrul
Festivalului „Ana Blandiana”, secțiunea eseu, ediţia I, Brăila, mai 2012
Mențiune- Concursul de creație și critică literară „George Călinescu”, ediția I,
secțiunea eseu, 26 aprilie 2012
Menţiune- Concurs Naţional +/- Poezie, etapa judeţeană, 2010
Premiul special- Concursul regional de creaţie literară Ştefan Brânză, ediţia a

XXXVIII-a, secţiunea eseu, 01 iunie 2012

O felicităm din toată inima pe Suher Abduraman pentru rezultatele de excepție atât
la Limbă, comunicare şi literatura română, cât şi la Limba franceză (prof. coordonator,
Florescu Anamaria)!
Bucuria noastră este cu atât mai mare cu cât succesul şcolii techirghiolene s-a vădit şi în
alte orizonturi ale cunoaşterii, astfel:
La Olimpiada Judeţeană de Limbă, comunicare şi literatura română, la clasa a VI-a,
eleva Mircioiu Corina-Elena (prof. coordonator, Panait Alina Roxana) a obţinut premiul II cu 108
puncte iar eleva Borcan Andreea (prof. coordonator, Stan Irina) a obţinut premiul III cu 92 de
puncte.
La Olimpiada Judeţeană Tehnologii, la clasa XII-a, eleva Mâinea Mădălina (prof.
coordonator, Ciobanu Ioana) a obţinut menţiune cu un total de 75 de puncte.
La Olimpiada Judeţeană de Fizică (prof. coordonator Cristea Liliana), eleva Galan
Andreea, cu un punctaj de 11.75 a fost evidenţiată cu menţiune.
Aceste culmi ale succesului ne impresionează plăcut, ca de fiecare dată, pentru că ele
se înscriu într-o continuitate a performanței de care suntem onorați și mândri.
Afişat astăzi, 25 martie 2013
prof. Mihaela AIRINEI

