Calificat pentru a doua oara la Olimpiada de Logica, un elev se pregateste intensiv
si cate cinci ore pe zi
Daciana Mitrache,

Un elev in clasa a X-a la Colegiul National de Informatica ,,Matei Basarab" din Ramnicu Valcea, Gabriel
Alexandru Mincu - Musat, s-a calificat pentru a doua oara la faza nationala a olimpiadei de logica. O materie
care se studiaza doar in clasa a IX-a, permite participarea elevilor din toate clasele de liceu la acelasi concurs.
La prima participare la Olimpiada Nationala de Logica, desi studiase numai un semestru, Alexandru Mincu
Musat a reusit sa fie cel mai bun pe judet si sa se califice in fata unor elevi de clasa a XII-a, la faza nationala.
,,Felul in care am fost apreciat de profesor m-a determinat sa fiu interesat de aceasta materie"
,,Este o materie pe care o cunosc doar de doi ani, pentru ca se face numai in clasa a IX-a. Nu m-a atras de la
inceput, eram la fel de dezinteresat precum colegii mei - ma gandeam ca este inca o materie, la fel ca celelalte,
parea mai degraba ilogica.
Totul s-a petrecut dupa o testare. Toata lumea din clasa avea o intrebare pentru domnul profesor, legata de
lucrare si materie, despre o anumita situatie pe care nu stiam nici unul cum s-o rezolvam, careia nu-i vedeam
logica, dar nimeni nu a avut curajul sa o adreseze.
Mi-am facut curaj si l-am intrebat pe domnul profesor daca pot sa-l intreb ceva inainte de test si mi-a raspuns ca

nu, dar sa o fac dupa lucrare. Apoi, la final, m-a intrebat despre ce este vorba si mi-a spus ca se bucura ca m-am
interesat.
Felul in care am fost apreciat, in acel moment, a fost ca sa spun asa - declicul, m-a determinat sa fiu interesat de
aceasta materie", isi aminteste Alexandru despre inceputurile pasiunii sale legate de materia ,,Logica".

Logica nu l-a facut sa uite de pasiunea pentru muzica, in partea stanga, pe scaun, cu chitara, Foto: Arhiva
personala
,,Logica ne dezvolta creativitatea si ne ajuta sa fim buni strategi"
Cand vine vorba despre cum i-a schimbat noua pasiune perspectiva despre viata, cum l-a ajutat, Alexandru
sustine ca: ,,Logica ne dezvolta mentalitatea, modul de gandire foarte mult. In primul rand, ne face mult mai
rationali, ne ajuta sa judecam lucrurile mai limpede, sa gandim in profunzime si sa luam decizii corecte, dar, de
asemenea, ne dezvolta si creativitatea, ne ajuta sa fim chiar buni strategi.
Pot sa spun ca are legatura cu sahul: in sensul ca in permanenta trebuie sa ne gandim ce mutari am putea sa
facem, de ce nu ar trebui sa le facem pe altele. Se leaga una cu alta. Joc sah doar acasa, cu tatal meu", ne explica
Alexandru.
Pe de alta parte, recunoaste ca: ,,Logica m-a ambitionat sa ma straduiesc mai mult in tot ceea ce fac. Aceasta
materie m-a facut facut sa ma simt bun la ceva. M-am simtit extraordinar cand am fost pe locul I, pe judet si
apoi am mers la Nationala. Daca sunt bun la logica inseamna ca pot sa fiu bun la orice imi propun", mai crede
elevul.
,,Trebuie sa fiu rational, ca sa judec propozitiile, sa fiu si creativ ca sa dau exemple"
Din momentul in care profesorul i-a acordat atentie, Alexandru Mincu - Musat a inceput sa se implice, sa
studieze mai mult. ,,L-am intrebat pe domnul profesor daca exista olimpiada si am inceput sa ma pregatesc

intens", ne marturiseste Alex.
L-am intrebat daca ce face acum are vreo legatura cu logica din problemele de matematica din clasele primare:
,,Am discutat si cu tatal meu despre acest lucru. El a facut o logica diferita, la care va referiti si dumneavoastra logica matematica. Dar materia care se face in clasa a IX-a nu are legatura neaparat cu matematica, personal mi
se pare ca are mai degraba legatura cu romana sau, eu cel putin, vad mai multe conexiuni cu aceasta materie.
Trebuie sa fiu destul de rational ca sa judec propozitiile, sa fiu si creativ ca sa dau exemple, ca sa sune totul
logic", ne mai explica olimpicul.

Prietenii sunt si ei pe lista de prioritati, Foto: Arhiva personala
Iesirile in natura si muzica, alte hobby-uri
Cand vine vorba despre alte pasiuni, Alexandru spune: ,,Am mai multe hobby-uri. Sunt indragostit de natura.
Imi incarc bateriile petrecand cat mai mult timp in natura, unde ma simt in elementul meu. De asemenea, imi
place foarte mult sa cant la chitara. Ma ajuta doamna profesoara de muzica, Saioc Daniela, cu care ne pregatim
mai multi copii, in afara programei, sambata", unde elevii de la Matei Basarab merg ca la un fel de cerc.
La scoala din care provine Alexandru, Colegiul National de Informatica ,,Matei Basarab", pregatirile de dupa
ore cu profesorii, gratis, sunt o normalitate. Curios sau nu, dar majoritatea olimpicilor de la aceasta scoala, daca
nu chiar toti, nu fac meditatii in privat, platite.
Se pregateste cu profesorul, la scoala, uneori si cinci ore pe zi

,,Ma pregatesc in continuare cu domnul profesor de logica, Andrei Nicolae, pentru ca nu mai fac aceasta
materie. Nu in fiecare zi, pentru ca nu poate domnul, dar ne intalnim, in medie, cam de trei ori pe saptamana,
totul depinde de timpul pe care il are dumnealui disponibil. Au fost zile cand m-am pregatit o ora, altele si cinci
ore. Particip la orele de logica de la clasa a IX-a, in sensul ca stau in clasa si lucrez sub supravegherea domnului
profesor, separat de ce face dumnealui la ora", ne mai explica Alexandru.

Aaaturi de tatal sau, dupa o reprezentatie la teatru unde fusese clovn, Arhiva personala
Vrea sa aleaga intre arhitectura, drept sau muzica
Rezultatul de anul trecut, chiar daca nu a fost pe masura asteptarilor, l-a determinat sa-si doreasca sa fie mai
bun: ,,Anul trecut, m-am clasat la mijlocul clasamentului, concurand si cu elevi de a XII-a. Am fost luat putin
prin surprindere de subiecte, nu ma asteptam sa fie atat de grele. Au fost cateva lucruri carora nu le acordasem
suficienta atentie la pregatire si s-a vazut in rezultatul ulterior. Anul acesta sunt mult mai pregatit", mai spune
Alexandru.
Despre planurile sale de viitor marturiseste ca: ,,Inca nu m-am decis ce voi face, dupa ce termin liceul. Am mai
multe optiuni. Ma tenteaza la fel de mult arhitectura, dreptul, dar si muzica."
,,Alex este un copil care stie ce vrea", il caracterizeaza profesoara Alina Veteleanu, directorul CNI ,,Matei
Basarab".
,,De cele mai multe ori stiu ce vreau, dar nu imi fac planuri de lunga durata. Ma intereseaza mai mult prezentul",
adauga Alexandru Mincu Musat. Acesta a fost motivul pentru care, de anul trecut, face figuratie la Teatrul
Municipal Ariel din Ramnicu Valcea, o pasiune cu care cocheteaza de mic.

