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Dragi cititori,
Tabăra Cangurul a împlinit anul acesta un sfert de secol de 

existență. În acești douăzeci și cinci de ani, în Tabăra Cangurul, 
mii de copii au trăit cele mai frumoase clipe.

Știați că și inteligența este molipsitoare? Este mai 
molipsitoare decât orice virus. De aceea, toți copiii participanți 
de-a lungul acestui sfert de secol în Tabăra Cangurul au 
devenit mai isteți, mai creativi. Mulți dintre ei au urmat deja 
universități vestite în lumea întreagă, alții lucrează la cele mai 
mari firme din lume, având cariere de succes.

Noi, Echipa Sigma, am rămas să le asigurăm an de an 
Proiectele Educaționale Cangurul și Taberele Cangurul.

Președinte IDEE,
Boris Singer
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Nu știu cum am făcut 
Sau cine a ales locația 
Încă de la început, ne-a plăcut 
Bulgaria-a-a... 
Dans latino am făcut 
Fără să știm de următorul pas 
1, 2, 3 stâng, drept, stâng
Eli ne-a condus la dans, dans, dans 
Dans, dans, dans...

Chiar și când n-am dormit 
Tot ne-am dus la răsărit 
Și când grupul meu dormea 
Îl trezeam cu muzica.

Tabăra avea inima mea
Făceam debate sau pe plajă dormeam
Când seara venea, disco se umplea 
Carolina Jambala.

Am mai și călcat strâmb 
În postări pe Facebook am apărut 
Și întregul pământ 
A explodat comentând.

Suntem suflet și trup 
O familie în tot cu-adevărat.  
Totul a început 
Când ne-am găsit la apus, apus, apus 
Dans, dans, dans...

Chiar și când n-am dormit 
Tot ne-am dus la răsărit 
Și când grupul meu dormea 
Îl trezeam cu muzica.

Tabăra avea inima mea
Făceam debate sau pe plajă dormeam 
Când seara venea, disco se umplea 
Arăboaica mea.

Chiar și când n-am dormit 
Tot ne-am dus la răsărit 
Și când grupul meu dormea 
Îl trezeam cu muzica...

imnul taberei cangurul 2018!
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Când am auzit de ideea unei reviste Cangurul, nu 
mi-am imaginat că voi accepta invitația de a scrie un 
articol. În primul rând, nu mi se părea că am ce po-
vesti. Adică, inițial nu îmi aminteam nicio întâmplare 
marcantă din aceste tabere, dar apoi m-am gândit 
mai bine și am realizat că, de fapt, fiecare vară mi-a 
fost marcată de momentele de serenitate pe care 
le-am împărtășit cu colegii mei cangurași. În al doilea 
rând, nu știam de unde să încep. De la atelierul de 
teatru din Straja sau răsăriturile din Paralia? De la pri-
eteniile formate la Arefu sau croazierele din Lefkada? 
Orice varianta mi se pare favorabilă, căci îmi amin-
tesc de fiecare dintre aceste clipe cu plăcere.

Am fost în prima mea tabără la vârsta de cinci 
ani și am mers la multe altele de atunci, dar prin nu-
mărul meu mare de participări la taberele Cangurul 
(șapte), cred că este evident că acestea au fost cele 
mai frumoase. Excursiile din străinătate impresio-
nează prin prieteniile legate în grupul mai mic de 
persoane și prilejul de relaxare oferit, iar taberele 
din țară prin inabilitatea de a te plictisi ce ți-o oferă 
datorită multitudinii de activități atent selecționate 
de către echipa Sigma.

Atunci când le povestesc prietenilor mei despre 
aceste tabere, ei sunt uimiți de faptul că în fiecare an 
se reîntorc atâția copii care nu au câștigat sau care 
au terminat deja liceul. Răspunsul meu este întot-
deauna acesta: cu toții suntem legați unul de celă-
lalt prin pasiunile noastre. Fie că este matematica, 
dansul, cititul, franceza sau cubul rubik, cu toții știm 
ce înseamnă să muncești pentru ceva. Și, de obicei, 
taberele sunt locul perfect pentru a găsi pe cineva 

care îți împărtășește afinitățile. Deși ne distrăm cu 
toții de minune și facem nenumărate nebunii, întot-
deauna poți găsi pe cineva purtând o discuție aprin-
să despre ultima gazetă matematică sau comparân-
du-și punctajele la vreo olimpiadă. Toată lumea se 
poate desfășura și își poate împărtăși ideile.

Cea mai frumoasă tabără Cangurul la care am 
participat a fost cea din Lefkada. În fiecare zi aveam 
câte o croazieră spre diferite plaje grecești superbe 
care culminau fie cu un beach party, fie cu o lecție 
de sirtaki. O tabără asemănătoare a fost cea de la 
Paralia, unde ne delectam cu plimbări diurne pe 
plajă și prânzul canicular de souvlaki cu tstatsiki.

Taberele Internaționale Cangurul au de aseme-
nea multe tradiții. Fac apel la colegii mei cangurași 
și întreb: Cine și-ar putea închipui o astfel de tabără 
fără concursurile nocturne, fără procesul de scriere 
a imnului sau fără atelierul de dans latino? Cine ar 
mai recunoaște o tabără fără competiția de mate-
matică, discotecile sau însoțitorii care ne-au devenit 
foarte dragi, acționând atât ca niște prieteni, cât și 
ca niște îndrumători?

Familia Cangurul este o comunitate la care mă în-
torc cu bucurie în fiecare vară și la care vă încurajez să 
vă alăturați dacă nu ați făcut-o până acum. Fie că ați 
participat la concurs, fie că vă plictisiți acasă și căutați 
o tabără la care să vă înscrieți, aceste tabere repre-
zintă o experiență de neuitat pentru fiecare dintre 
participanții ei. Aștept cu nerăbdare vara următoare, 
când mă voi revedea cu marsupialii mei dragi!

Gușă Daria, clasa a IX-a, jud. Prahova

Familia cangurul



Nr. 1 / septembrie 2018 5

Jurnalul taberei Cangurul

nostalgie

Soare, mare, plajă, prieteni... E vară! O vară bi-
nemeritată după examenele de bacalaureat și de 
admitere la facultate. Este vara mea! Las valul în-
spumat să-mi atingă talpa, las soarele jucăuș să-mi 
mângâie faţa și las nisipul fin să-mi curgă printre de-
getele mâinii cu repeziciune.

Așa au trecut și anii prin clepsidra timpului, cu 
aceeași rapiditate. Parcă ieri a fost prima tabără la 
care am participat, organizată de Editura Sigma, la 
Poiana Pinului, pentru etapa internaţională a Con-
cursului de Matematică Cangurul. Ce emoţie! Ce 
bucurie! Câtă frenezie! Anul 2006... Și de atunci, fie 
că a fost Poiana Pinului sau Poiana Zânelor, Straja 
sau Arefu, în România sau în Bulgaria, am fost acolo, 
participant la concursuri și am crescut odată cu el, 
cu prietenul Cangurul.

Privesc cu nostalgie în trecut... Aud de departe, 
din timp, minunatele cântece învăţate în foișorul 
răcoros de la domnul profesor Petrică, rapsodul cu 
dulce grai moldovenesc, un personaj desprins par-
că din poveștile lui Creangă. Îmi amintesc cu mân-
drie de prima lingură de lemn careia i-am dat „viaţă” 
și formă sub îndrumarea profesorului de sculptură... 

Îmi apare în ochi masca de lut modelată la un alt 
atelier foarte drag mie... Simt parcă și acum pe mână 
brăţările împletite din fire cu pasiune și drag, și gla-
sul cald al coordonatorului de grup... Și aș putea să 
vorbesc despre mult mai multe lucruri pe care le-am 
deprins în repetatele experienţe de viaţă oferite de 
Cangurul...

Aici am învăţat ce înseamnă prietenia adevărată, 
aici am simţit bucuria reușitei și puterea de a merge 
înainte după un eșec. Tot aici l-am cunoscut pe ma-
rele academician, profesor doctor Solomon Marcus, 
care a apreciat visul meu, al adolescentei de secol 
XXI, de a schimba lumea și mi-a insuflat dorinţa de a 
studia dincolo de limitele absolutului.

Aici am înţeles limbajul universal al matematicii, 
aici am devenit OM!

O picătură de apă sărată ruptă din valul Mării  
Negre îmi cade lin pe obraz... Anul 2018... Sunt stu-
dentă la medicină militară... nu-ţi spun „adio”, Can-
gurule! Îţi zic „pe curând!” căci nu mă pot lipsi cu 
ușurinţă de tot ceea ce mi-ai oferit!

Miruna Matei, clasa a XII-a, jud. Prahova
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Dacă cineva m-ar întreba vreodată ce înseamnă 
a fi într-o tabără Cangurul, aș zice următoarele ar-
gumente folosind, ca exemplu, această tabără din 
Shkorpilovtsi, Bulgaria.

Mie această tabără îmi oferă experiență în dome-
niul taberelor, mă disciplinează și mă învață diverse 
lucruri: pictură, fotografie, ritm, muzică etc. Spre 
exemplu, domnișoara Cornelia German (Nely) ne-a 
învățat tainele muzicii, precum și melodii destina-
te corurilor, melodii jazz și soundtrack-uri ale unor 
filme celebre, cu vocea ei demnă de o redublare a 
filmului Albă ca Zăpada, ca personaj principal.

Fotograful nostru drag, Mihai Grosoșiu, ne-a ară-
tat cum să realizăm fotografii minunate, cu excepțio-
nalele sale abilități de fotograf profesionist.

Pictorița noastră pricepută, doamna Renata Roșu, 
ne-a învățat să pictăm pe tricouri, cu agilitatea, cal-
mul, curajul și îndrăzneala ei, fiind un membru fidel 
al casei Gryffindor. 

Îndemânatica doamnă Gabriela Caracaș ne-a în-
vățat să facem rame handmade frumoase, cu inspi-
rația sa.

Iar ultima, dar nu cea din urmă, doamna Ștefania 
Vișan, cea mai drăguță și primitoare doamnă din ta-
bără ne-a antrenat în diferite activități și concursuri. 

Așadar, aș recomanda ca oricine dorește să aibă 
parte de distracție și aventură, să vină în lumea Can-
gurului!  

Simon Hângan, clasa a VII-a, jud. Harghita

impresii Despre această tabără
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Despre atelierele Din tabără

Eu sunt Cătă, am terminat liceul, am fost în patru 
tabere Cangurul și tot nu mi-a ajuns. Întrevăd clar și 
motivul: între mesele, petrecerile, jocurile și siestele 
pe care le găsești în orice tabără, strălucesc, în spa-
tele ochilor mei, atelierele.

În primul rând, despre diversitatea lor: un atelier 
de dans latino are loc lângă un atelier de fotografie, 
care are loc lângă un atelier de pictură pe tricouri, 
care are loc lângă un atelier de dezbateri și șarpele 
atelierelor continuă. În aceste spaţii comode și an-
trenante, fiecare copil este liber să caute și să desco-
pere o nouă pasiune, un nou talent și noi prieteni cu 
interese asemănătoare. Oricine poate găsi un grup 
căruia să aparţină, iar dacă nu, îl poate crea. Atelie-
rul de dezbateri, atelierul de cub rubik sunt exemple 
de succes de ateliere organizate de participanţi care 
aveau ceva de împărtășit și voiau să se simtă bine în 
felul lor. Din aceste motive sunt atelierele nelipsite 
din experienţa oricărui copil din tabără.

În al doilea rând, despre capacitatea lor de a co-
necta oamenii; dacă masa, jocurile de cărţi, plaja și 
toate cele sunt mai degrabă activităţi desfășurate în 
grupuri restrânse de prieteni sau membri ai acele-
iași delegaţii, atelierele îi aduc împreună pe toţi cei 
interesaţi de dans sau oratorie. Oferă deja numito-
rul comun care să spargă gheaţa. Și mai mult decât 
atât, în timp ce restul activităţilor au un program re-
lativ haotic – lumea merge la plajă și joacă cărţi la 
ore variate – atelierele adună copiii la o oră fixă, ade-
sea în fiecare zi. Din aceste două motive este atât de 
ușor să legi prietenii la ateliere!

În al treilea rând, despre capacitatea lor de a in-
spira; eu am început să fac dezbateri în clasa a X-a, 
după ce am participat în vară la atelierul de dezba-
teri de la Straja. Am început să fac dansuri latino în 
orașul meu (și am mai tras un prieten după mine) 
după atelierul de la aceeași tabără în Straja. Am în-
văţat să fac cubul rubik deoarece eram invidios pe 
fetiţa de clasa a IV-a care îl făcea în două minute după 
ce a terminat atelierul de cub rubik de la Arefu, 
fetiţă căreia trebuia să îi dau cubul de fiecare dată 
când aveam nevoie de el făcut. Am început să cânt 
la ukulele după atelierul de ritm și muzică de la 
Arefu. Ideea este evidentă: este atât de ușor să în-
cerci lucruri la ateliere și să obţii niște cunoștinţe de 
bază, de multe ori suficient ca să te facă să vrei mai 

mult, asemeni unui trial de joc video sau trailer de 
film. Această abilitate a atelierelor de a forma indi-
rect viitorul unui participant este trăsătura excepţi-
onală care le deosebește de restul activităţilor din 
tabără.

Plec din această tabără la facultate în Rotterdam, 
secţia Economie și Econometrie, pentru că în clasa  
a XI-a am fost la olimpiada de economie și mi-a 
plăcut mai mult ca orice altceva. De ce? Pentru că 
dezbaterile despre economie erau preferatele mele 
când jucam la competiţii și club. Și pentru că v-am 
spus deja cum am ajuns la club, concluzia este sim-
plă: datorez atelierelor din tabără mulţumirea mea 
cu drumul ales și sper că tabăra o să producă în con-
tinuare, prin atelierele sale, cât mai mulţi mulţumiţi 
ca mine!

Cătălin Gheorghiu, clasa a XII-a, jud. Dâmboviţa
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Clasa a treia, primăvara. Al doilea concurs Can-
gurul. Puțin știam eu pe-atunci că vor urma multe 
altele și multe alte tabere. 

De-a lungul timpului, tabăra s-a desfășurat în mai 
multe locuri: Poiana Pinului, Poiana Zânelor, Straja, 
Arefu, Sulina, toate având un numitor comun: laure-
ații concursurilor Cangurul: la matematică, română 
sau limbi străine.

Ce înseamnă o tabără Cangurul privită prin ochii 
unui ,,veteran“? Voie bună, distracție, ateliere faine 
(ritm și muzică, dans, pictură, debate, fotografie etc.) 
și, în primul rând, un loc de legat prietenii cu cei mai 
buni elevi ai României, acestea dăinuind peste ani.

Veniți în taberele Cangurul și veți avea parte de 
experiențe de neuitat și de prietenii pe viață! 

  
Andrei Stoica, clasa a XII-a, jud. Argeș

Zece ani în marsupiu

Această tabără a fost una dintre cele mai frumoa-
se tabere la care am participat. Ne-am distrat, însă 
am și învăţat lucruri noi care, cu siguranţă, ne vor 
ajuta mai departe. Cel mai mult ne-au plăcut excur-
siile și concursurile (MCM și Cangurașul Știe Tot). Am 
dori să mai stăm și chiar ne pare rău că acest timp 
minunat a trecut atât de repede. Ne vom strădui ca 
și anul viitor să venim în această tabără!

Nouă ni s-a părut că tabăra Cangurul a fost foarte 
frumoasă, distractivă și drăguţă. În tabără am făcut 
două tricouri, o ramă și am învăţat mișcările de bază 
de la dansul salsa. 

P.S.: A fost minunat! 
  

Iarina Predoi, clasa a IV-a,  
Mara Spătăreanu clasa a II-a, București

una Dintre cele mai Frumoase tabere
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impresii De călătorie

Este a treia mea Tabără Internațională Cangu-
rul și a șaptea mea tabără câștigată la Concursurile 
Cangurul. Așadar, așteptările au fost mari dinainte 
ca aceasta să înceapă. Pornind din București cu au-
tocarul, m-am bucurat să mă întâlnesc cu vechii pri-
eteni din celelalte tabere. Pentru că nu ne-am văzut 
de un an întreg, am depănat împreună amintiri des-
pre Kalivas, despre Lefkada, despre Paralia Katerini...

Am ajuns în tabără și, după ce m-am întâlnit cu co-
legii de cameră, toți amici din anii trecuți, am pornit 
să explorăm complexul taberei. Ne-au întâmpinat o 
plajă cu nisip auriu și o mare azurie. A doua zi, la des-
chidere, am aflat despre noile ateliere, Pictură pe tri-
couri și Marea într-o ramă dar, ca întotdeauna, m-am 
înscris la atelierele de dezbateri și de dans latino.

A doua zi am plecat cu o parte din participanți 
la Nessebar, antic oraș roman înconjurat de ziduri 
falnice de rocă dură. Deși nu am avut mult timp la 
dispoziție, am vizitat cele mai frumoase biserici, Sf. 
Parascheva și Sf. Ioan, apoi ni s-a permis să mergem 
la cumpărături pentru o oră.

La Varna, în a treia zi, am privit cu plăcere spec-
tacolul delfinilor, precum și acrobațiile și trucurile 
incredibile ale acestora. Bănuiesc că este nevoie de 
incredibil de multă muncă pentru a ajunge la ast-
fel de rezultate, iar dresorii delfinilor au dovedit că 
merită respectul nostru.

La Balcic am revăzut cu plăcere Grădina Botanică 
a Universității, cu diferitele specii superbe de cac-
tuși și chiparoși, dar mereu sunt uimit când văd pa-
latul Reginei Maria, o clădire semeață care combină 
„elemente ale stilului maur, stilului mediteraneean 
cu cel al caselor bulgărești“. De data aceasta, am fost 
surprins să găsesc în incinta palatului o expoziție de 
pietre prețioase și semi-prețioase.

Așadar, Tabăra Internațională Cangurul a fost și 
este pentru mine un prilej de dezvoltare și de regă-
sire a prieteniilor vechi. Mulțumesc organizatorilor 
de la Editura Sigma pentru incredibilul efort depus 
și îmi doresc să ne revedem și anul viitor.

Alex Nedelcu, clasa a  IX -a, jud. Călărași
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Poate fi doar un joc iluzoriu sau o pierdere de 
timp, însă mereu mi-am pus întrebarea ,,ce mă aș-
teaptă?“ și realizez că, uitându-mă în prezent și la 
oamenii care fac parte din el, nu aș fi putut fi mai 
plăcut surprinsă.

Cangurul, ca întreg, m-a acaparat acum cinci ani 
pentru prima dată și de atunci este pentru mine o 
experiență de viață și de suflet. Ceea ce la început 
părea a fi un concurs obișnuit, la care participi mai 
mult pentru a-i satisface pe părinți și profesori, s-a 
dovedit a fi un adevărat ,,complot“ în urma căruia 
eu îmi lărgesc orizonturile și îmi înfrâng limitele.   

Trecând prin emoțiile concursului, copilul de cla-
sa a V-a a învățat să fie mai încrezător în ce-și dorește 
și în sine. Și-a dat seama că e bine să aibă și așteptări 
mari de la propria persoană și a muncit pentru a le 
atinge, într-un spirit competitiv.

Pentru că nicio faptă bună nu rămâne ,,nepe-
depsită“, taberele Cangurul au apărut ca o revelație. 
Deși șansele să cunosc pe cineva erau foarte mici, nu 
mi-a fost teamă să mă integrez în marea familie de 
cangurași. M-am simțit primită și acceptată într-un 
mediu armonios. Primele amintiri cu taberele Can-
gurul? Drumul lung până la Straja, plimbările lungi 
până la Platoul Soarelui, dansul latino de pe terasa 
clubului Montana, muzica d-lui Turbatu răsunând 
de la Moșu... m-am îndrăgostit de muzică și dans, de 
cântecele de tabără cântate în jurul focului. Acestea 
însă n-ar fi și acum întipărite atât de drag în mintea 
mea dacă nu ar fi oamenii. Oameni extraordinari, cu 
pasiuni comune sau contrastanți în gusturi, oameni 
valoroși alături de care nicio noapte albă nu e pier-
dută. Cu ei râd, cu ei glumesc, cu ei mă joc ,,contact“ 
sau mafia, cu ei am discuții profunde sau dezbateri 
cu o ușurință care mi-a schimbat mult filtrul de se-
lecţie a oamenilor din jurul meu. Cu ei pot să cânt 
cât vreau de tare, nu mă sfiesc să îmi arăt mișcările 
de dans.

Ce simt eu în taberele Cangurul? Simt că totul 
este posibil (deși ideea de a câștiga concursul de 
Miss și Mister Sulina 2017 s-a aflat printre excepții). 
Mă simt împlinită, fascinată de locurile care mi se 
deschid în față, alături de cei mai faini oameni. Obo-
seala nu există, îi dăm cu ignore, fie că suntem pe 
malul mării, urcând scările spre Poenari la Arefu sau 
în autocar în circuit. 

Cangurul, în felul său unic de a fi, mi-a testat per-
severența și ambiția, m-a plimbat prin Europa, mi-a 
deschis orizonturile și inima către oameni, idei, ati-
tudini, și lasă, cu fiecare răsărit de soare prins pe ma-
lul mării, un suflet tot mai bogat de amintiri. Amin-
tiri despre prietenii sincere. Timpul o fi nebun de 
alb, dar regina neagră ne aparține nouă. 

Ce va fi lăsat în urmă Cangurul? Un nebun de alb 
căruia îi ,,stau pe tâmplă soarele și luna“, fredonând 
piesele taberei, poate cu o lacrimă în colțul ochiu-
lui. Un nostalgic care va tresări când va auzi ,,eu vara 
nu dorm“, gândindu-se la imnul La Straja nu dorm. 
O fată sau un băiat care va dansa bachata la o pe-
trecere lăsându-i uimiți pe colegii săi. Un copil care, 
deși considerat ,,imatur“, își poate susține opiniile cu 
argumente solide și va ști cum să te convingă că are 
dreptate. 

Pentru a opri aici șirul de nostalgii care îmi inun-
dă mintea scriind acest articol, vreau doar să mai 
precizez că o parte din ceea ce sunt eu acum, ca ba-
lanță între minte și suflet, i se va datora mereu feno-
menului numit Cangurul. 

  
Teodora Trofimov, clasa a IX-a, jud. Galați

Dintr-un marsupiu De amintiri
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cele mai Frumoase lucruri Din viața mea

Dacă mă întreba cineva acum patru ani dacă o să 
mai vin în vreo tabără Cangurul, n-aș fi fost sigură de 
răspuns. Dar acum, la a opta experiență petrecută 
printre căngurași, nu îmi pot închipui viața altfel. 

Taberelor Cangurul le datorez cele mai frumoa-
se și importante lucruri din viața mea: aici m-a vrăjit 
parfumul leandrilor roz din Grecia, aici am navigat 
pe apa spumoasă, atinsă de tridentul lui Poseidon, 
aici am cunoscut albastrul mării în lumina lunii, 
alături de prieteni, înfruntând briza răcoroasă, aici 
m-am scăldat în lumina roșie a răsăritului, aici m-a 
fermecat strălucirea trecătoare a Perseidelor care 
a reușit să se fixeze în memoria tuturor, aici m-am 
pierdut în labirintul încântător al Veneției, aici am 
jurat taurului din Galeria Vittorio Emanuell să ne în-
toarcem în Milano, aici am îngânat cântecul fructe-
lor pentru seri delicioase, aici am făcut exerciții de 
echilibru în turnul Eiffel praghez, aici ne-am simțit 
ca Vlad Țepeș în vârful cetății Poenari, aici am învă-
țat dansul fluturilor sângerii ai castelului de la Bal-
cic, aici ne-am făcut prietenii internaționale la care 
nimeni nu s-ar fi gândit niciodată (bună, Simona!), 

aici mi-am descoperit frații și surorile de cruce, aici 
mi-am găsit una dintre cele mai mari pasiuni, dez-
baterile academice și găsitul argumentelor în miez 
de noapte, aici m-am regăsit în altcineva și numai 
aici mi-am dat seama cine sunt. 

Taberele și excursiile Cangurul au fost pentru 
mine ce reprezintă stelele pentru visători: un prilej 
de a-ți găsi o casă în necunoscutul albastru (al trico-
urilor Cangurul), un moment de fericire și de entuzi-
asm în formă pură, o clipă de încredere absolută în 
viitor, o secundă de a te bucura de viață în plenitu-
dinea ei.

Maria Tașcă, clasa a X-a, jud. Galați



12  Nr. 1 / septembrie 2018

Jurnalul taberei Cangurul

Primul an în tabăra Cangurul din Bulgaria a fost o 
experienţă unică, surprinzător de plăcută. 

La început nu cunoșteam pe nimeni, însă cole-
gele de cameră și partenerii de ateliere s-au dovedit 
a nu fi foarte diferiţi de mine, devenind persoanele 
ideale cu care să îţi petreci puţinul timp rămas liber 
între activităţile antrenante ale taberei.

În excursiile organizate în locuri precum Nesse-
bar am descoperit peisaje unice și povești locale im-
presionante. Vechile biserici ascunse în spatele ca-
selor pitorești de pe străzile înguste ale minunatei 
peninsule mi-au trezit sentimente nemaiîntâlnite și 
gânduri ce-mi șopteau să rămân. 

Faimosul oraș Balcic părea parcă rupt din filele 
unei cărţi de istorie, unde spiritul reginei Maria încă 
domnea asupra liniștii serene.

Și ce mod ar putea fi mai bun de a-ţi petrece ulti-
mele zile de vară decât alături de minunatul colectiv 
al acestei tabere!

  
Oproiu Maria, clasa a VI-a, jud. Mehedinți

prima Dată printre cangurași

magia DelFinariului

Ieri, cu o parte din grupul Cangurul, am avut oca-
zia să vizităm Delfinariul din Varna. Călătoria cu au-
tocarul până acolo a fost neașteptat de scurtă, poa-
te și datorită faptului că, împreună cu alţi colegi, am 
petrecut timpul formând ideile principale pentru 
concursul de dezbateri care ne aștepta la întoarcere, 
am jucat cărţi sau am citit.

Am ajuns la Delfinariu și, după câteva momente 
de așteptare, am intrat la teatrul la care actorii nu 
sunt oameni, ci delfini. Am asistat la un spectacol 
care ne-a delectat atât cu încântătoarea inteligenţă 
a delfinilor, cât și cu situaţiile amuzante în care au 
fost prinși cei câţiva voluntari aleși din grupul nostru.

Sper din toată inima că delfinii, deși în captivita-
te, sunt fericiţi. Eu doar le mulţumesc din tot sufletul 
că prin frumuseţea și abilităţile lor de mamifere au 
creat pentru noi momente magice care vor rămâne 
în amintirea noastră toată viaţa.

Petru Lungu, clasa a V-a, jud. Cluj
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Au trecut câţiva ani de la prima mea tabără Can-
gurul, la Straja. Era un vis ce n-aș fi crezut vreodată 
să se împlinească. Dar acesta a fost doar începutul 
unui șir de experienţe deosebite. După Straja au ur-
mat, pe rând: Kalivas, Lefkada și Paralia Katerini. Și 
iată-mă acum aici, la Shkorpilovtsi, în Bulgaria!

Încă de la început am fost plăcut surprinsă de 
atmosfera din taberele Cangurul, de ușurinţa cu 
care se leagă relaţiile între participanţi, precum și 
de destinaţiile în sine. Poate și acestea au fost mo-
tivele pentru care am dorit să revin an de an. Îmi 
amintesc impresia pe care mi-au făcut-o ,,cangura-
șii”, copii cu personalităţi diferite, cu pasiuni diferite, 
dar uniţi prin rezultatele lor la diverse discipline. Ac-
tivităţile și timpul petrecut împreună ne-au apro-
piat, ajutându-ne să cunoaștem lucruri noi despre 
lume și noi înșine. Acest lucru nu înseamnă că nu 
a existat și distracţie și relaxare sub forma excursiilor 
opţionale, a mersului pe plajă, a cinematecii și a 
concursurilor de seară.

Armonia și frumuseţea peisajelor care îţi tăiau 
respiraţia indiferent dacă erau maritime, montane 
sau urbane au constituit și ele puncte importante în 
perceperea experienţei Cangurul: albastrul mărilor 

Greciei, străduţele pitorești ale Nessebarului, plajele 
pitorești străjuite de stânci și păduri de pin de pe in-
sula Lefkada. N-o să pot uita niciodată răsăritul de la 
Shkorpilovtsi, cu soarele care străpungea norii, pie-
trele albe de la Bassiliki, drumul noaptea, la lumina 
lanternelor până la crucea de la Straja...

Taberele Cangurul nu ar fi fost complete fără 
această îmbinare a oamenilor minunaţi întâlniţi aici 
cu natura. De aceea, sper că și în anii viitori să reușesc 
să ajung în această comunitate pentru a putea expe-
rimenta din nou și din nou, ca la început, sentimentul 
de bucurie pe care ţi-l oferă experienţa Cangurul.

  
Șandor Viviana, clasa a IX-a, jud. Brașov

cum am perceput experienţa cangurul
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cangurași prahoveni la shkorpilovtsi-bulgaria
minireportaj De vacanță 2018

Tabăra Internațională Cangurul dăruiește celor 
mai buni dintre participanți momente de neuitat, 
adunând împreună elevi și profesori din diferite zone 
ale țării, legând prietenii și creând amintiri, povești de 
spus colegilor, prietenilor și părinților.

Noi, câștigătorii de anul acesta din județul Prahova 
suntem onorați să fim aici, la Shkorpilovtsi, împreună 
cu ceilalți cangurași.
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Mă numesc Țaga Ştefan, am 14 ani şi trec în clasa 
a VIII-a. 

Sunt olimpic naţional la informatică, fiind califi-
cat în lotul naţional lărgit. Am ajuns la Cangurul prin 
calificare, obţinând un loc și de la matematică și de 
la engleză. Tabăra de anul acesta din Bulgaria a avut 
o cazare bună. Mi-am făcut mulţi prieteni și am 
văzut răsăritul de două ori. Tabăra a fost o experienţă 
memorabilă și aș vrea să revin anul viitor.

Mă numesc Bădulescu Vlad şi sunt elev la Cole-
giul Naţional „Mihai Viteazul“ din Ploieşti, în clasa  
a XI-a. 

Este prima oară când vin într-o tabără internaţi-
onală Cangurul. Mă distrez alături de noii prieteni și 
îmi plac foarte mult competiţiile sportive organiza-
te de însoţitorii din tabără.

Mă numesc Iancu Andrei şi sunt elev la Colegiul 
Naţional „Mihai Viteazul“ din Ploieşti, în clasa a X-a. 

Am câștigat tabăra la concursul Cangurul de 
engleză, unde am obţinut locul al doilea. Este a 
doua oară când merg într-o tabără Cangurul și am 
rămas cu multe amintiri frumoase și cu prieteni 
noi. Această tabără a fost o experienţă de neuitat. 
M-m distrat, am râs și am avut niște experienţe 
de neuitat cu noii mei prieteni. Sper și îmi doresc 
ca aceasta să nu fie ultima tabără Cangurul la care  
particip.

Sunt Niculescu Andrei din clasa a VII-a a Şcolii 
Gimnaziale „I. A. Basarabescu“ din Ploieşti. 

Sunt câștigător multiplu al concursurilor Cangu-
rul, Smart și Proeducația. Taberele Cangurul sunt 
experienţe unice în viaţă, unde întâlnești mulţi oa-
meni noi și îţi revezi prietenii din alte colţuri ale ţării.

Bună! Mă numesc Guşă Daria de la Colegiul 
Naţional „Nicolae Grigorescu“ din Câmpina, Prahova. 

Particip la cea de-a șaptea tabără Cangurul. Îmi 
place să învăţ, să citesc, să râd, să dansez, să cânt – 
ce mai, taberele Cangurul reprezintă mediul prefe-
rat pentru mine! Tabăra Cangurul este un prilej bun 
de a cunoaște noi persoane ce îţi împărtășesc inte-
resele, pasiunile și talentele, dar și de a privi învăţa-
tul dintr-o perspectivă distractivă prin intermediul 
atelierelor.

Sunt Aluculesei Andru Casian, clasa a VI-a, la 
Şcoala Internaţională Spectrum, Ploieşti.

M-am calificat la olimpiada de fizică, etapa naţio-
nală și sunt câștigător al concursului ,,Poveștile Can-
gurului“. Taberele Cangurul sunt experienţe unice în 
viaţă unde cunoști oameni noi.
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Sunt Ana Cojocaru, am 14 ani şi învăţ la Colegiul 
Naţional „Mihai Viteazul“ din Ploieşti.

Particip de patru ani la taberele Cangurul și pot 
spune că în fiecare an sunt plăcut surprinsă. Tabă-
ra aceasta a însemnat pentru mine numeroase ex-
perienţe interesante și multe prietenii legate. Sunt 
bucuroasă că am putut să vin aici și să văd din nou 
plaja, valurile mării. Consider că tabăra este mereu 
cea mai așteptată parte a verii, din moment ce în-
seamnă o săptămână de independenţă, aproape to-
tală faţă de părinţi, într-un cadru frumos și înconju-
raţi de copii cu interese similare. Tabăra aceasta nu a 
dezamăgit niciodată și de abia aștept să particip la 
tabăra viitoare.

Mă numesc Ilie Rareş Ştefan şi sunt elev la Colegiul 
Naţional „Mihai Viteazul“ din Ploieşti, în clasa a XII-a.

Am câștigat tabăra la Proiectul Internaţional de 
Matematică Aplicată Cangurul, unde am ieșit pe lo-
cul al doilea. Este a cincea oară când merg în tabăra 
Cangurul și mereu rămân cu amintiri frumoase și cu 
prieteni noi. Această tabără a fost, ca întotdeauna, o 
experienţă de neuitat. M-am distrat, am râs și m-am 
bucurat când l-am bătut pe Ciocârlan la fotbal cu 
9-2, după ce a zis că mă bate cu 20-0. Ca de obicei, 
voi reveni cu plăcere peste doi ani, deoarece eu 
câștig tabăra Cangurul doar în anii cu număr par. 
Dar, cine știe?! Poate ne revedem și anul viitor. 

Numele meu este Savu Ştefan Cătălin şi trec în clasa 
a V-a la Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile“ din Ploieşti.

Tabăra Internaţională Cangurul a fost foarte 
distractivă și m-am bucurat că am venit aici și aș mai 
reveni cu drag. Atelierele au fost foarte atractive și 
cel mai mult mi-a plăcut atelierul de dans latino. 
Mi-a mai plăcut că tabăra a fost la mare și am putut 
să ne jucăm în apa sărată a mării și în nisipul fin, con-
struind castele de nisip mari și drăguţe. M-am bu-
curat foarte mult de excursiile pe care le-am făcut. 
Mi-au plăcut filmele de la cinematecă, pe care le-am 
urmărit cu interes. Concursurile au avut subiecte in-
teresante și greuțe. Această tabără a fost foarte dis-
tractivă și este în primele trei locuri pentru mine în 
clasamentul celor mai frumoase tabere la care am 
participat.

Numele meu este Arsenoiu Iulian George. Am 12 
ani şi sunt elev la Şcoala Gimnazială „Ing. Gheorghe 
Pănculescu“, Vălenii de Munte din judeţul Prahova.

În scurt timp voi trece în clasa a VI-a, un nou an 
școlar plin de provocări: concursuri și olimpiade. Nu 
pot să cred că tabăra este pe sfârșite și știu că va tre-
bui să mai aștept încă un an până îmi voi revedea 
toţi prietenii de aici, dar știu că oricât de departe aș 
fi de ei, în inima mea tot un Canguraș voi rămâne!
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Mă numesc Rusu Teodora şi am trecut în clasa  
a XI-a la Colegiul Naţional „I.L.Caragiale“ din Ploieşti. 

Anul acesta a fost prima mea tabără Cangurul și 
am cunoscut o mulţime de oameni cu care m-am 
împrietenit și sper să ţin legătura și după finalul ta-
berei. Acest fapt m-a motivat să vin și la anul. 

Numele meu e Iulia Stanciu şi trec în clasa a XI-a la 
Colegiul Naţional „I.L.Caragiale“ din Ploieşti.

Asemenea taberelor Cangurul anterioare, tabăra 
de anul acesta din Shkorpilovtsi ne-a ajutat să creăm 
frumoase amintiri alături de personane speciale. Cred 
că atmosfera din  taberele Cangurul este cea care face 
fiecare moment memorabil. M-am bucurat că am par-
ticipat anul acesta și sper să mă întorc și anul viitor. 

Mă numesc Cristi Voinea, am 18 ani şi sunt din 
Ploieşti. Am terminat clasa a XII-a la Colegiul Naţi-
onal „Mihai Viteazul“ din Ploieşti şi voi studia fizică 
la Universitatea din Oxford în următorii 4 ani.

Mă bucur că particip în tabăra Cangurul din nou, 
după șase ani, și că întâlnesc iarăși oameni plini de 
viaţă, cu care mă distrez.

Mă numesc Bădulescu Cătălin şi sunt elev la  
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“ din Ploieşti, în  
clasa a XI-a. 

Este prima oară când vin într-o tabără Cangurul. 
Îmi place foarte mult, mai ales că sunt organizate 
competiţii sportive.
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Cangurul. Mai mult decât un cuvânt, mai mult  
decât un concurs, în mod evident mai mult decât un 
mamifer. Mult mai mult decât clasica șapcă și veșni-
cul tricou. Un sentiment, o comuniune a excelenţei. 
Cantităţi nesperate de amintiri, întregi asortimente 
de emoţii: anticiparea constantă a următoarei întâl-
niri, precum și pura emoţie atunci când momentul 
nu se mai lasă așteptat. Mii de prietenii legate între 
oameni speciali de pretutindeni, uniţi de talente și de 
speranţa câștigului prin demonstrarea abilităţilor.

Prin prisma experienţei personale, este al pa-
trulea an în care Cangurul nu dezamăgește. Înce-
pând cu Kalivas, 2015, am experimentat fenomenul 
Cangurul, legându-se și primele prietenii, prietenii 
care trăiesc și la momentul scrierii. Ca majoritatea 
relaţiilor interumane, ele au venit atât cu momente 
de apogeu, precum și cu momente de cumpănă și 

intrigi. În ciuda distanţei, însă, au supravieţuit, înflo-
rind la fiecare reuniune fizică și a amintirilor.

Fiecare atelier a adăugat un plus bagajului de 
cunoștinţe, fiind totodată și un prilej de socializa-
re, înnodare a relaţiilor. Căci abilitatea de a discuta 
în cotradictoriu în mod recreaţional este esenţială, 
plăcută mai ales acompaniată de muzică în surdină, 
mult mai confortabilă în tricouri personalizate. Și 
fără artă de a imortaliza toate amintirile pe obiectiv, 
unde am stoca dovezile materiale?

Așadar, putem spune că întreaga experienţă me-
rită trăită de oricine o merită.

A fost o tabără frumoasă în care am strâns amin-
tiri minunate.

Ghiță Ioana Ruxandra, clasa a VIII-a, Prahova, 
Bogdan Ana-Maria, clasa a VIII-a, Dambovița

amintiri și emoție în tabăra cangurul
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Pot spune, cu mâna pe inimă, că viața mea a înce-
put cu adevărat odată cu prima mea venire în Tabăra 
Cangurul. Particip la concurs cu plăcere în fiecare an 
și încă din prima secundă petrecută mi-am dat sea-
ma că aveam să întâlnesc niște oameni extraordi-
nari. Când eram un canguraș ,,neinițiat“, eram foarte 
timid și simțeam că nu îmi pot regăsi locul printre 
ceilalți participanți, care îmi dădeau impresia că se 
cunoșteau de o viață. Aceștia formaseră o adevărată 
familie, iar eu eram nerăbdător să iau parte la bucu-
ria resimțită în cadrul acestui bloc de oameni faini, 
pe care eu l-am denumit cangurime.   

Fiecare oră de atelier, multitudinea de jocuri învă-
țate la ore târzii, enigmele și serile de discotecă m-au 
adus mai aproape de inima acestui fenomen al verii 
și au întărit, de la an la an, cangurimea. Mă simt ono-
rat că am avut ocazia să cunosc persoane de la care 
am avut atât de multe lucruri de învățat și care au 
ajuns să îmi fie prieteni foarte buni. 

Activitățile întreprinse în tabără m-au determinat 
să aduc și acasă, la Pașcani, spiritul canguresc, împăr-
tășind cu toată lumea lucrurile învățate. Atelierele au 
fost, sunt și vor fi cireașa de pe tortul taberei Can-
gurul, căci aici cangurimea putea să se desfășoare în 
voie, legându-se cele mai strânse prietenii. La Ritm 
și Muzică am învățat să facem o salată de fructe cu 
domnul Turbatu, ceea ce a creat un melanj foarte 
dulce între noi. Dansurile latino au trezit macho-me-
nii din noi și ne-au demonstrat că avem cu adevărat 
sânge latin. Le mulțumesc din suflet organizatorilor 
Sigma pentru munca depusă în organizarea acestor 
tabere.

Recomand taberele cangurul tututuror celor care 
vor să se distreze, să-și facă noi amintiri frumoase și 
să se alăture vastei cangurimi! 

  
Hărățu Codrin, clasa a XI-a, jud. Iași

cangurimea



20  Nr. 1 / septembrie 2018

Jurnalul taberei Cangurul

cele mai Faine chestii Din tabără

 M-am gândit la ce aș putea scrie despre tabăra 
Cangurul și mi-am zis că ar trebui să vorbesc despre 
ce mi-a plăcut cel mai mult, despre cele mai faine 
chestii din tabără. Dar tabăra nu este doar despre 
participanţi sau doar despre ateliere. Este un amal-
gam de lucruri care te fac să îţi dorești să revii în fie-
care an. Deci voi vorbi despre locurile frumoase din 
tabără, oamenii pe care i-am cunoscut și activităţile 
care pentru mine au ajuns să definească tabăra. 

Locuri faine din tabăra canguruL:
Prima mea tabără a fost la Straja. Stăteam fix la 

Platoul Soarelui, de unde trebuia să cobor și să urc 
156 de trepte în fiecare zi. A fost, deci, la munte. A 
fost locul perfect pentru nopţi petrecute sub stele 
urmate de dimineţi în care întâmpinam soarele care 
răsărea de după munte cântând Mother I Feel You. 
Însă stelele și răsăritul sunt trademark-uri ale tabe-
rei oriunde s-ar organiza ea. Cerul înstelat și Persei-
dele de la Sulina sunt doar unul din motivele pentru 
care cu greu s-ar putea compara vreun alt loc cu fru-
museţile Deltei: cu excursiile cu barca, cu plaja mare 
și liberă, cu orășelul mic și liniștit.

oameni faini din tabăra canguruL:
O să încep prin a spune că în tabăra Cangurul sunt 

cei mai prietenoși oameni pe care i-am cunoscut 
vreodată. Am cunoscut persoane în tabără cu care 
încă păstrez legătura, persoane pe care abia aștept 
să le revăd în fiecare vară și în fiecare tabără cunosc 
oameni noi cu care vorbesc și mă distrez ca și cum 
ne-am ști de o viaţă. Comunitatea Cangurul este în 
acest sens o mare familie în care nimeni nu rămâne 
în urmă. Mereu va fi loc pentru toată lumea la câte 
o adunare printr-o cameră sau printr-un foișor. Dar 
pe lângă faptul că ne distrăm, copiii din tabăra Can-
gurul mă inspiră. Organizez atelierul de dezbateri 
de patru ani și în timpul ăsta am ascultat zeci, poate 
chiar sute de copii. Am ascultat până și copii de cla-
sa a IV-a sau a V-a care vorbeau cu însufleţire despre 
colonizarea spaţiului sau despre politici economice 
de dreapta vs politici de stânga și vă puteţi imagina 
cum sunt tinerii de liceu atunci! Și nu poţi să nu stai 
să te gândești că acești copii pot face orice în viaţă. 
Istoria e de partea lor și au toate uneltele necesare 
pentru a ajunge departe. Faptul că am ocazia să vor-

besc cu oamenii aceștia, să îi ascult și să dezbat cu ei 
mă umple de energie în fiecare dimineaţă de tabără 
și mă face să vreau să revin în fiecare an. 

activităţi faine din tabăra canguruL:
Pentru mine tabăra s-a definit încă din primul an 

prin două ateliere: Debate și Ritm și muzică. Nu cred 
că ar putea uita cineva jocurile lui Petrică Turbatu 
sau cum în fiecare an petrecem fiecare atelier cân-
tând, râzând și dansând, iar la sfârșit totul sună bine, 
chair dacă nu avem voce, pentru că noi nu cântăm 
cu vocea, ci cu inima. Dar în tabăra Cangurul ,,mu-
zica și dansul răsună la tot pasul“, nu doar la atelier. 
Seara cântam adunaţi prin vreo cameră, pe vreo te-
rasă sau pe la vreun foc de tabără. De la adunările 
acestea, nelipsite sunt și jocurile, mima, mafia și bi-
neînţeles enigmele care necesită atâta logică și raţi-
une, cât și creativitate. Cât despre creativitate, însă, 
ne e cu adevărat pusă la încercare abia la sfârșitul 
fiecărei tabare, la carnaval, când din cearceafuri, 
crengi, sfori și vată de zahăr ies elfi, vrăjitori, zei și 
zeiţe, nimfe, iele și supereroi. Finis coronat opus.

Teona Banu, studentă, jud. Bihor
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Să fi fost oare cântecele fredonate în nopţile cu 
lună în jurul focului de tabără de la Straja, zorba în-
văţată pe vasul de croazieră pe cale să ne dezvălu-
ie frumuseţea plajelor insulei grecești Lefkada sau 
aventura începută cu îndepărtarea corabiei piraţilor 
de pe ţărmul staţiunii Paralia Katerinis motivul pen-
tru care într-un colţ al sufletului meu sunt gravate 
cu foiţe de aur cuvintele Taberele Cangurul? Cu si-
guranţă, fiecare a contribuit la îmbogăţirea spiritua-
lă și culturală a fiecăruia dintre noi. 

Dorinţa de a mă alătura Taberei Internaţionale 
Cangurul – Bulgaria 2018 a fost puternic sporită de 
gândul că voi reîntâlni amici ce mi-au creat an de an 
amintiri de neuitat, că voi lega prietenii noi. 

26 august 2018
11 : 00 – patru autocare așteptând în staţia din Bu-

curești, 200 de zâmbete apărând pe fețele noastre 
odată cu: Ce mult mi-ai lipsit! ori Încântat de cunoștinţă!. 

18 : 00 – vocea organizatorilor întâmpinându-ne 
și avertizând că au sosit cangurașii noștri. 

18 : 01 – complexul este asaltat de zâmbete, voio-
șie, bucurie, poftă de distracţie, dinamism și sete de 
cunoaștere. 

De-a lungul următoarelor zile, îndrumaţi de or-
ganizatori, instructori și profesori însoţitori, oameni 
talentaţi, iubitori de frumos, am văzut tabăra ca pe 
un spaţiu al fericirii, al surâsului, al prieteniei. 

Prin ateliere de pictură pe tricou, muzică, dezba-
tere, dezvoltare personală, dans latino, fotografie, 
decorarea cu scoici, nu numai că ne-am cunoscut 
unii pe ceilalţi, dar ne-am redescoperit de aseme-
nea pe noi înșine. 

Colegi de cameră sau de atelier, ţinând pasul 
cu ghizii, organizatorii și însoţitorii, am hoinărit pe 
străduţele orașului Nessebar, am spus Chapeau bas! 
aplaudând spectacolul delfinilor din Varna și ne-am 
lăsat sufletul pradă frumuseţii grădinilor Palatului 
Balcic. 

În scurt timp ne vom despărţi, vom părăsi Shkorpi-
lovtsi cu o ușoară nostalgie, spunându-ne À bientôt!, 
cu promisiunea unei viitoare întâlniri! 

  
Burtea Daria Teodora, clasa a X-a, jud. Teleorman

impresii Din tabăra internaţională cangurul 
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împreună, prieteni

Teodor Tatomir, Alexandru Ionașcu și David Anghel 
din București, toţi trei, ne-am întâlnit în minunata 
tabără internaţională Cangurul.

Debate-ul, atelierul nostru preferat din tabără, 
ne-a unit și mai mult. A fost interesant deoarece 
ne-a învăţat să vorbim în public. Să știi să susții și să 
structurezi un argument este important, dar poate 
deveni dificil. Instructorii de la curs, Cătălin și Teona, 
ne-au explicat tehnicile prin metode și jocuri simple 
și distractive. Ceea ce ne-a mirat a fost faptul că tre-
buia să argumentăm idei cu care nu eram de acord 
și puteau deveni provocări.

Ne mândrim că am câștigat Concursul de Debate 
Sigma, care nu a fost prea ușor. Echipa noastră a tre-
cut prin mai multe etape. În fiecare dintre acestea am 
avut o moțiune pe care trebuia să o susținem sau nu, 
prin tragere la sorți. Toți trei am depus efort, pregă-
tindu-ne discursurile foarte bine și repetându-le. 

Pe parcursul concursului, am căpătat o experien-
ță bogată în a susține un discurs. Am reușit să ne 
găsim momente pentru pregătire, învățând să ne 
structurăm și să ne gestionăm timpul. Meciurile de 
debate erau foarte frumoase și liniștite, cu jurizare 
corectă și obiectivă. 

În finală am dat tot ceea ce aveam mai bun. Me-
ciul a fost strâns dar, până la urmă am ieșit învingă-
tori. Bucuria a fost mare pentru echipa noastră, dar 
n-am uitat să-i felicităm și pe oponenți printre care 
se află și unul dintre colegii noștri de cameră. 

Ne dorim foarte mult să ne numărăm printre câș-
tigătorii ediției următoare! Sperăm să fim prezenți și 
în anul 2019, în Tabăra CANGURUL!

Teodor Tatomir, clasa a V-a, 
Alexandru Ionașcu, clasa a VI-a, 

David Anghel, clasa a VI-a, București
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în inima mea tot un canguraș voi rămâne

Numele meu este Arsenoiu Iulian George. Am 
12 ani și sunt elev la Școala Gimnazială „Inginer 
Gheorghe Pănculescu“, Vălenii de Munte din jude-
ţul Prahova. În scurt timp voi trece în clasa a VI-a, un 
nou an școlar plin de provocări: concursuri și olim-
piade. Însă, cel mai important, un an nou în care 
îmi propun câștigarea Concursurilor Cangurul și 
obţinerea mult râvnitei Tabere Internaţionale Can-
gurul, o minunată ocazie să îţi faci prieteni noi sau 
să te întâlnești cu cei vechi. Dar, înainte să poves-
tesc despre această tabără, aș vrea să vă spun câte 
ceva despre realizările mele: concursuri și olimpia-
de la care am obţinut un rezultat cu care să mă pot 
mândri. Am reușit să câștig de două ori concursul 
,,Regalul Generaţiei XXI“ și o dată am obţinut pre-
miul al doilea. Am fost una dintre persoanele ce au 
luat premiul I la ,,Lumina Math“, o singură dată am 
câștigat concursul ,,Grigore Moisil“, iar la olimpia-
de, o nouă provocare ce a apărut în anul școlar ce a 
trecut, am obţinut la fazele judeţene premiul doi la 
matematică și menţiune la informatică. Însă, cele 
mai importante rezultate au fost cele două premii: 
premiul II la Proiectul Internaţional de Matematică 
Aplicată Cangurul și premiul III la concursul lingvist 
de engleză. Datorită acestora am câștigat două 
tabere foarte interesante unde mi-am făcut mulţi 
prieteni noi.

Voi vorbi despre tabăra de anul acesta, care din 
păcate, se apropie de final. În fiecare an, sute de  

copii din întreaga ţară, dar și din alte ţări, se întâl-
nesc pentru a petrece această săptămână de vis, 
alături de organizatorii atelierelor și de doamnele și 
domnii însoţitori. Distracţia este întotdeauna maxi-
mă, în mare parte datorită faptului că persoane din 
colţuri diferite ale ţării se pot revedea și pot petrece 
timpul împreună, iar atelierele, concursurile distrac-
tive, cinemateca, excursiile, spectacolele și seara in-
ternațională fac totul mult mai interesant.

Pentru început, mulţi sunt mai timizi, așa cum 
am fost și eu anul trecut, dar mai târziu, încep să 
intre ușor în lumea cangurașilor. Prima seară în 
acest an a fost organizată astfel încât să ne putem 
cunoaște colegii, iar a doua zi, a fost oficial des-
chisă tabăra și distracţia. Zi de zi au fost ateliere, 
iar tabăra având piscine și fiind lângă plajă, ne-am 
putut juca și în apă, terenul de sport a fost gazda 
unor uimitoare meciuri de fotbal și baschet, iar 
scena ne-a învăţat să privim filme și spectaco-
le superbe. Cea mai interesantă activitate a fost 
concursul Cangurașul știe tot, unde ne-am putut 
folosi de cunoștinţele noastre de cultură generală 
și am învăţat lucruri noi.

Nu pot să cred că tabăra este pe sfârșite și că va 
trebui să mai aștept încă un an până îmi voi revedea 
toţi prietenii de aici, dar știu că oricât de departe aș 
fi de ei, în inima mea tot un Canguraș voi rămâne!

Arsenoiu Iulian, clasa a V-a, jud. Prahova
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O nouă experiența alături de Cangurul, mai precis a treia.
Am socializat cu foarte mulți copii prin intermediul activităților 

din cadrul taberei: debate, fotografie, cultură generală, matema-
tică, engleză. Am cam uitat de tehnologiile cotidiene. Un loc fru-
mos, cu oameni educați și iubitori, activități excelente și diversifi-
cate pentru copiii din tabără.

A fost o tabără GROZAVĂ! Ați făcut treabă bună cu noi!

Horațiu Dragodan, clasa a IV-a, București

o nouă experiența alături De cangurul

o tabără unică

După atâtea tabere Cangurul, nu mă așteptam la 
o experienţă unică. Însă prietenii vechi și noi, peisa-
jele idilice ale Bulgariei și briza lină și melancolică a 
mării au adus o notă de originalitate acestei tabere.

Excursiile ne-au purtat către destinaţii pitorești 
precum vechile biserici din Nessebar sau Castelul 
Reginei Maria de la Balcic. Aleile înguste și casele mici 
de lemn printre care sunt presărate pieţe și biserici 
conferă o notă de originalitate încântătorului oraș 
Nessebar, iar delfinariul din Varna ne-a prezentat un 
spectacol impresionant al legăturii dintre om și animal.

Atât organizatorii de la Sigma, cât și însoţitorii au 
fost extrem de amabili și ne-au ajutat cât au putut.

Tabără era plină de feţe zâmbitoare și optimiste, 
atât noi, cât și cunoscute de ani de zile. Acest entu-
ziasm nu s-a potolit nici până la sfârșitul taberei care 
este, de altfel, singurul lucru pe care-l regret.

Aștept cu nerăbdare următoarele ediţii ale tabe-
rei, în locuri la fel de frumoase și cu oameni la fel de 
frumoși și deosebiţi.

Cseke-Kreppel Christian, clasa a VIII-a, jud. Timiș
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1. Cuvântul ,,cangur“ este derivat de la cuvântul ,,gangurru“ din limba 
Guugu Yimithirr, care înseamnă ,,canguri gri“.

2. În Australia sunt mai mulţi canguri decât oameni.
3. Cangurii nu pot merge cu spatele.
4. Cangurii pot sări de trei ori înălţimea lor.
5. Cangurii își pot mișca picioarele doar în același timp pe pământ, dar 

în apă le pot mișca individual.
6. Cangurii pot trăi până la douăzeci de ani în captivitate.
7. Cangurii pot ajunge la 56 km/h.
8. Cangurii pot avea până la trei pui în același timp.
9. Cangurii nou-născuţi sunt cât un bob de strugure.
10. Cangurii sunt stângaci.

Și o mică legenda:
Conform legendei, Locotenentul Cook și naturalistul Sir Joseph Banks 

explorau zona, când s-au întâlnit cu un animal.
Au întrebat localnicii cum se numea creatura. Ei au răspuns ,,Kangaroo“, 

care înseamnă ,,nu te înţeleg“. Cook a interpretat asta ca fiind numele 
animalului.

  Diana Popa, clasa a VI-a, 
Maria Sticlea, clasa a VI-a, 

Eliza Toma, clasa a VI-a, 
Alexandra Vasile, clasa a V-a, 

Raluca Manolache, clasa a VI-a, București

Despre canguri
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marea într-o ramă

Se aude… Oare ce se aude?! E freamăt… E vânt… 
E râs de copil…

Șoapte de mare, picături de soare și stropi de cu-
loare.

Să fie marea?
Să fie marea?!
Este marea!!
Albastru sărat simt pe faţă. Vântul îmi sărută 

pleoapele închise. Îmi mângâie obrajii și îmi șoptește:
— Ascultă! Ascultă cântecul mării!! 
Deschid ochii și privesc mirat spre departe. 
— Este cerul verde și marea albastră? 
Catargul unui vapor îmi oferă răspunsul:
— Sunt eu între cer și apă! Vin de aproape și 

ajung departe… Urmează-mă! 
Din vârful catargului privirile îmi sunt purtate 

pe aripi de păsări. Pescărușii… Oare ce spun atunci 
când spun? Ce vor să povestească? 

Gândul mă poartă pe aripi de păsări… spre 
ţărm… 

Sunt pui de sirene?! 
— Suntem copii!! Suntem copiii oamenilor! 
Râsul lor cristalin îmi mângâie sufletul. Sunt feri-

cit pentru că ei sunt fericiţi. 
— Ridicăm castele de nisip! Îmi spune mica sire-

nă pe care o privesc cu uimire.

— Sunt visele noastre! Îmi explică un pui de om 
privindu-mă în ochi cu ochi mari de copil.

Ochii îi surâd de fericire, bucuria i se citește pe 
chip, iar gropiţele din obraji mă îndeamnă să îi ofer 
la rândul meu un zâmbet larg și… tot sufletul meu 
de copil! 

Pășesc pe nisipul care mă învăluie cu toată căl-
dura soarelui de vară… scoicile aduse de mare, ca 
un tribut dat pământului sfânt, aflat la picioarele ei, 
lucesc în soarele generos. E vară!! Iar marea ne scrie 
cu valuri de spumă pe nisipul fierbinte: 

— Vino! Vino! 
Aud chemarea ei… E marea… într-o ramă. Rama 

pământului și a cerului…
Stropi calzi de ploaie mă trezesc din visare… Su-

râd… Este sărutul Lui Dumnezeu primit pe fruntea 
mea.

E mare… E soare… E nisip… 
Îmi privesc urmele pe nisip… Sunt pașii mei sau 

ai puilor de sirene?! 
— Suntem pui de om! 
Zâmbind unui gând poznaș… îmi deschid aripile 

și mă avânt în văzduh, printre ai mei… pescăruși… 
Din înalt privesc… privesc marea ca într-o ramă… 

Prof. înv. primar Irina Iordan, jud. Ilfov
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Există un timp sau, mai bine zis răstimp, când zilele se măsoară 
altfel, când clipele smulg zâmbete și sclipiri de diamant: e vremea 
Cangurului!

Acum, toate ceasurile au inimă, își ascultă stăpânii, le oferă 
răgaz... Iar marea, nesfârșita întindere albastră, își cântă dorurile 
spumegând, oglindind bolta azurie.

Glasuri suave, mânuțe dibace, ,,meșteri ai cuvintelor“, dansa-
tori grațioși, ageri matematicieni însuflețesc modesta așezare, 
Shkorpilovtsi! 

Puse în ramă, buchetele de gânduri au culorile emoției, spe-
ranței, visului adolescentin, echilibrului maturității și parfumul 
dulce al copilăriei. 

Mai mari sau mai mici, toți hrănim în aceste zile splendidul colț 
al copilăriei. Eu cred că acolo e alb, strălucitor, pur. În alb încap 
toate culorile pe care le-am depozitat cu fiecare clipă fericită. Aici 
nu lipsește dragostea! E în noi! Și ea la rândul ei pictează... Și e 
atât de ușor! Nu trebuie decât să închizi ochii și să alegi culorile 
potrivite.

E rost de joc și joacă, de zumzet și nesomn, de povești sub stra-
ja lunii, de cântec și de prietenie, de dorință de explorare și auto-
depășire.

Așadar, să-i dăm fiecărei zile șansa de a fi cea mai frumoasă...
  

Prof. Daniela Hângan, jud. Harghita

o reDeFinire a timpului – tabăra cangurul
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experienţa cangurul...
Iată-mă în faţa unei provocări... și, ca un făcut, în 

capul meu e un vid total...
Oare ce să scriu?...
Ce subiect să abordez?...
Ce moment din atâtea evenimente minunate pe-

trecute în ,,experienţa Cangurul“ ar trebui dezvăluit?
Atâtea întrebări... sunt datoare și cu un răspuns.
Sper, doar, să fie pe măsura așteptărilor...
Ca în orice domeniu, am început cu etapa de ,,uce-

nic“ – cadru didactic care-și înscrie elevii din clasă la 
concurs și e dator să se ofere voluntar, în ziua concur-
sului, care la acea vreme se ţinea în școli, la suprave-
gheat, bineînţeles, la alţi copii înscriși, din școală.

Prima regulă învățată din această etapă: Punctu-
alitatea, Seriozitatea și Corectitudinea!

A urmat etapa ,,șef“, având în vedere că mi s-a 
propus să preiau organizarea etapelor acestui con-
curs, la ciclul primar, în școală.

Cu naivitatea novicelui nu mi-am închipuit ce va 
fi, având în vedere că participarea la concurs era în 
proporţie de 95%, iar ciclul primar avea aproximativ 
600 de elevi, în școală unde predăm.

Dar, șansa favorabilă a ţinut toţi anii în care m-am 
ocupat de organizarea și desfășurarea concursului 
și, totul a decurs bine, toată lumea a fost mulţumită, 
rezultatele au fost pe măsură.

A doua lecţie învăţată: Implicare 100%, Muncă 
susţinută, Rezultate pe măsura efortului și dedicării!

La un moment dat, mi s-a oferit și șansa de a tre-
ce și la etapa ,,de perfecţionare“, într-un cadru mi-
nunat, staţiunea montană.

Pe lângă participarea la cursurile de formare, am le-
gat prietenii frumoase și trainice cu alte cadre didacti-

ce din alte judeţe, am admirat frumuseţile patriei și am 
retrăit bucuria, libertatea și exuberanţa copilăriei, prin 
participarea la jocurile și activităţile organizate.

A treia lecţie: Prietenia la distanţă, Munca în echi-
pă, Perfecţionarea distractivă!

Ca o cireașă de pe tort, a urmat etapa ,,călătorii-
lor Cangurul“: Grecia, Sulina, Bulgaria.

A-i însoţi pe cei mai merituoși dintre cei mai meritu-
oși câștigători ai concursurilor Cangurul în descoperi-
rea frumuseţilor autohtone, Delta Dunării, dar și a celor 
externe: Atena, Muntele Athos, Balcic, Varna, Nessebar 
a fost o încântare pentru suflet și o mulţumire că am 
putut fi în preajma atâtor copii extraordinari, organiza-
tori dedicaţi și cadre didactice minunate.

O altă lecţie învăţată: Bucuria Revederii, Satisfac-
ţia Implicării, Oameni dragi de pretutindeni!

Știu că n-am surprins pe deplin tot ce se putea 
spune despre ceea ce înseamnă pentru mine și pen-
tru mulţi alţii experienţa Cangurul...

Știu că prezentarea îmi e prea săracă în detalii 
pentru că n-am fost destul de organizată în elabo-
rarea ei... Dar, pot spune cu cea mai mare sinceri-
tate că, nimic nu mi-a creat o mai mare bucurie în 
acești ani profesionali decât să fiu parte a acestei 
experienţe.

Vă mulţumesc, echipa Cangurul!
Vă sunt recunoscătoare pentru experienţele trăi-

te, prieteniile legate, copiii pe care i-am însoţit, per-
fecţionarea profesională, lecţiile învăţate, oamenii 
întâlniţi și ar mai fi un fluviu de mulţumiri!

Te iubesc, Cangurul!

Prof. înv. primar Ioana Sabina Vlăsceanu, jud. Cluj
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interviu cu anDreea ciocâlteu, 
consilier școlar și psiholog 

Reporter: Bună ziua. Având în vedere faptul că 
sunteţi parte din grupul de participanţi la a 25-a edi-
ţie a taberelor Cangurul, aș dori să vă adresez câteva 
întrebări referitoare la oportunităţile oferite de activi-
tăţile nonformale desfășurate în cadrul acestei ediţii. 
Care este rolul general al activităţilor nonformale și ce 
presupun acestea?

Andreea Ciocâlteu: Activităţile nonformale 
presupun experienţe de învăţare mult mai libere și 
facilitează exprimarea copiilor, toate acestea con-
ducând la dezvoltarea unor comportamente proso-
ciale, la interacţiuni complexe, la dezvoltarea unor 
abilităţi precum cele de comunicare, cu accent în 
general pe partea creativă, pe gândire critică și co-
laborare, pe lucru în echipă. 

R: Ce ne puteţi spune referitor la particularitatea 
activităţilor de această natură desfășurate în cadrul 
taberelor Cangurul?

A.C.: Dacă ne referim la activităţile care se des-
fășoară în tabăra Cangurul și pornim de la cele ar-
tistice, de exemplu, copiii nu doar că manifestă 
plăcere și interes, nu este doar latură socio-afectivă 
implicată, ci mult mai mult decât atât, revenindu-se 
din nou la atributul foarte important al activităţi-
lor nonformale, respectiv echipa. Echipa există și la 
Dans sincron, echipa există și la atelierul de Pictură 
pe tricouri, unde este accesată și imaginaţia lor, de 
asemenea. Un alt atelier drag copiilor este cel de 
Ritm și Muzica, unde accentul a început din ce în 

ce mai mult să cadă pe latura de manifestare creati-
vă, luând în considerare teoria inteligenţei multiple 
care ne arată în concret că exprimarea artistică este 
o formă de manifestare a inteligenţei. 

R: O altă latură este reprezentată de activităţile de 
cultură civică, de educaţie socială, reprezentate în ca-
drul taberei de atelierul de Debate. Ce presupun dez-
baterile și ce dezvoltă din punctul acesta de vedere la 
copii?

A.C.: Eu am participat activ la unele dintre aces-
tea, chiar am jurizat unul dintre concursurile de 
debate și consider că este vorba despre o învăţare 
experienţială de calitate și, de asemenea, o învăţa-
re ce presupune interacţiuni ce au fost foarte bine 
dirijate de studenţii Cătălin și Teona. Pornind de la 
aspectul emoţional, am văzut copii care își depășesc 
timiditatea, care își corectează atitutdinea faţă de 
grup. Am văzut copii care au internalizat foarte bine 
norma, regula, care au învăţat să se exprime liber, 
dar într-un cadru foarte bine determinat de reguli-
le dezbaterii. Am văzut copii care și-au strâns toate 
ideile și le-au sintetizat într-un timp scurt, așa cum 
suntem nevoiţi de foarte multe ori să facem în via-
ţă, au sintetizat esenţialul pentru a se exprima pe ei, 
gândurile, sentimentele lor și atitudinea faţă de mo-
ţiunile impuse. Pentru mine, cel puţin, activitatea de 
debate este una dintre cele mai interesante.
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R: Ce părere aveţi despre aplicabilitatea experien-
ţelor și noţiunilor desprinse din participarea în cadrul 
unui astfel de atelier?

A.C.: Ca aplicabilitate, consider că își pune am-
prenta de la viaţa lor de zi cu zi până la alegerile 
profesionale pe care le vor face. Cred că experien-
ţa aceasta folosește oricând și oricui. Pentru mine, 
pentru moderatori, pentru jucători și chiar pentru 
spectatori a fost o experienţă de învăţare. Odată ce 
ai fost expus la o situaţie în care trebuie să vorbești 
liber în faţa unor oameni care te jurizează, ai fost 
nevoit să interacţionezi, să colaborezi cu membrii 
echipei tale, asta vei aplica în toate mediile de în-
văţare: formal, nonformal și informal. În concluzie, 
cred că aplicabilitatea există pe toate zonele lor de 
dezvoltare, de interes.

R: Tot un mediu de învăţare nonformal este repre-
zentat de Activităţile de dezvoltare personală. Ce ne 
puteţi spune despre rolul acestui atelier?

A.C.:  Acest tip de activităţi sunt cel mai aproape 
de sufletul meu pentru că fac parte dintre persoane-
le care consideră că dezvoltarea socio-afectivă con-
duce la afirmare personală, în primul rând, și este 
motorul învăţării de orice fel. În momentul în care 
reușești să te cunoști suficient, să îţi cunoști resur-
sele, să te apreciezi pentru ceea ce poţi și să afli ce 
laturi trebuie îmbunătăţite, atunci ai un ascendent, 
ai ocazia să decizi mai ușor, iar eu consider că deci-
zia este ceea ce trebuie să îmbunătățim încă de la 

vârsta preșcolară. Atelierul de Dezvoltare Persona-
lă ţinut de Cristina Koleci a marșat exact pe partea 
aceasta, pe aflarea de sine, pe autodezvăluire, pe 
autoreglare din punct de vedere emoţional, precum 
și pe a fi asertiv cu ceilalţi.

R: V-aș ruga să amintim pe scurt și celelalte activi-
tăţi organizate în paralel cu desfășurarea atelierelor.

A.C.: Desigur. Și concursul de matematică din 
tabără, MCM, este adaptat tot în partea de nonfor-
mal pentru că presupune organizarea unor echi-
pe cu copii de niveluri diferite și există un obiectiv 
subordonat, ca ei să înveţe să se asculte reciproc 
și să colaboreze pentru un rezultat cât mai bun. 
Excursiile sunt și ele o experienţă de învăţare ex-
traordinară și, întrebându-i, am observat că fieca-
re a luat cu sine o experienţă unică. Eu interpretez 
asta ca fiind o oportunitate permanentă de învă-
ţare pentru ei. Putem da ca exemplu și experienţa 
concursurilor de seară, Miss și Mister, Dans, Can-
gurașul Știe Tot, care au devenit deja tradiţie și la 
care ei nu numai că se distrează, dar își și cultivă 
un soi de respect reciproc, o comunicare asertivă.

R: În încheiere, cu ce rămân copiii în urma acestei 
experienţe unice construite special pentru ei?

A.C.: Concluzionând, benefiicile pe care fieca-
re dintre copii le poate desprinde în urma acestui 
ansamblu de activităţi nonformale constă în faptul 
că vor integra aceste experienţe și vor merge cu ele 
în viitoarea lor viaţă de adolescenţi, de studenţi, de  
viitori adulţi.

Interviu realizat de Roxana Săvulescu.
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