
  

 



  

 



  

 

Ediție aniversară, ajunsă la numărul 20, 
revista Labirintul copilăriei reprezintă o 
încununare, dar și o nouă provocare, dorințe 
împărtășite, bucurii, împliniri, impresii, 
realizări…  

Acum paisprezece ani, în 2008, niște copii 
entuziaști, îndrumați de dascăli implicați, și-au 
propus să încerce o nouă aventură: experiența 
de redactori ai unei reviste a elevilor. Bucuria 
de a scrie, mulțumirea și emoția ce au însoțit 
primul număr i-au determinat pe inițiatori să 
continue. 

În timp, revista a devenit o publicație scrisă 
de elevi pentru elevi, cadre didactice, părinți, 
comunitatea locală sau parteneri, aducând în 
paginile ei nu numai gândurile și frământările 
copiilor, ci și bucuriile, reușitele și împlinirile 
trăite în școală. 

Publicația apare o dată pe an, deși la început 
se edita semestrial, continuând să fie imaginea 
școlii. În cea mai lungă perioadă de timp, 
aceasta a reușit să păstreze aceeași structură, 
aceleași rubrici care acoperă dorința de 
investigare, observare și analiză a vieții școlii 
noastre. Rămânând o revistă scrisă de elevi și 
profesori, pasiunile și aspirațiile lor își găsesc 
loc în rubrici precum: Mă mândresc cu școala 
mea, Repere ale activității educative, 
Parteneriate și proiecte educaționale, Știri din 
calendarul…ECO, Universul Step by Step, 
Galeria elevilor de nota 10, Concursuri școlare 
– provocări încununate cu succes, Elevii au 
talent, Absolvenți cu care ne mândrim, 
Pledoarie pentru lectură, Instantanee de 
vacanță sau Cuvinte potrivite. Acestora li se 
adaugă: Pagina psihologului, Jurnalul de 
părinte ȋn școala on-line, Voluntarii SNAC în 
acțiune, rânduri dedicate dascălilor cu har ce 
au îndrumat generații de elevi, dar și altele.  

Rubrica Mă mândresc cu școala mea 
deschide acest număr și reliefează activitățile 
organizate pentru a sărbători, ca în fiecare an 
școlar, încă din 1994, pe 1 februarie, Ziua 
Școlii. 

În rubrica Repere ale activității educative sunt 
surprinse momente importante ale activităților 
ce au avut loc în anul calendaristic precedent,          
în cadrul procesului instructiv-educativ, precum 
și altele derulate alături de diverși parteneri 
importanți din cadrul comunității. 

Parteneriatele și proiectele educaționale sunt 
rubrici care au reușit să oglindească viața din 
afara orelor de curs, asemeni unei camere video 
care nu lasă nimic la o parte. Calendarul 
mobilităților, proiectele internaționale și 
naționale, activități mai mici ori mai mari – dar 
importante pentru elevi - au revenit în fiecare 
număr.                                                               

Nu au fost omise proiectele în parteneriat cu țări 
precum Italia, Portugalia, Spania etc., dar și cele 
eTwinning, schimburile de experiență, toate 
văzute din perspectiva elevilor și cadrelor 
didactice – actori pe scena aceasta în mișcare. 

Rândurile dedicate performanței școlare sunt: 
Educați pentru a reuși, Galeria elevilor de nota 
10, Concursuri școlare – provocări încununate 
cu succes, Retrospectiva sportivă, Elevii au 
talent, Absolvenți cu care ne mândrim.       
Astfel, elevii participanți la diferite concursuri 
sau competiții s-au întipărit în mintea și sufletul 
colegilor și profesorilor lor. Reportajul, interviul 
sau articolul au fost tipurile de texte care au 
adunat mărturii despre pasiuni, muncă și 
reușită, despre performanță, răsplată, despre 
drumuri începute și confirmări.  

Pledoarie pentru lectură și Arte Creative sunt 
articole care le-au dat copiilor șansa să-și 
descopere vocea interioară, talentul de scriitor, 
spiritul de observație sau să împărtășească un 
subiect, o pasiune cu cei de vârsta lor. 

Procuparea pentru mediul înconjurător este 
prezentată în rubrica Știri din calendarul…ECO. 
Lectorii vor regăsi și în acest număr articolul 
dezvoltat de către psihologul școlar sau 
subiecte actuale precum STOP BULLYING!, 
Educația incluzivă pentru copii și tineri în situații 
de risc,  Jurnalul de părinte ȋn școala on-line. 

Amintirile vacanței au fost depănate în pagina 
dedicată Instantaneelor de vacanță, iar în final 
toți se vor destinde cu câteva jocuri ce le va 
pune mintea la contribuție în rubrica Cuvintelor 
potrivite.  

Labirintul copilăriei, născută ca o publicație 
a elevilor, a rămas astfel în timp o revistă scrisă 
de cei care reprezintă școala și care de 
paisprezece ani stă alături de noi, mari și mici, 
ascultându-ne și înregistrându-ne trăirile, 
gândurile, sentimentele, depozitându-le în 
sertarul timpului, acolo unde nu pot fi date 
uitării. 

 EA – revista Labirintul copilăriei - este 
singura capabilă să dovedească că generaţiile     
s-au schimbat, că oamenii nu mai gândesc la 
fel, că ne putem schimba priorităţile, dar 
gândurile noastre rămân mereu aceleaşi.  

Labirintul copilăriei este nu doar un proiect 
de suflet al unor copii inimoși și al 
coordonatorilor lor, este martor și parte din 
istoria unei școli, Școala Gimnazială Lucian 
Grigorescu. 

Așadar, dragi elevi, părinți, cadre didactice, 
stimați cititori: Bun venit în lumea fascinantă        
a creativității și a unei educații de calitate! 

 
Prof. Flueraşu Mihaela 
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Ȋncepȃnd din anul 1994, ziua de 1 februarie 
are o însemnătate deosebită pentru elevii și 
cadrele didactice din şcoala noastră.       
Tocmai de aceea, chiar şi ȋn condiţii de 
pandemie, nu puteam să nu sărbătorim Ziua 
școlii și a patronului ei spiritual. Programul a 
cuprins activităţi foarte diverse, atractive şi 
interesante. Derulate online, pe parcursul 
întregii săptămâni, de către fiecare colectiv de 
elevi, sub îndrumarea diriginților/învățătorilor, 
acestea au oglindit ȋntr-un mod cȃt mai inedit 
gȃndurile şi dragostea faţă de şcoala ȋn care 
ȋnvaţă sau lucrează. 

 

Activitatea cu cea mai mare ȋncărcătură 
emoţională a fost festivitatea organizată pe 
platforma on-line, care a reunit foști și actuali 
elevi, profesori, părinți, reprezentanţi ai 
comunităţii locale. Ȋn cuvȃntul de deschidere 
doamna director a adresat felicitări și mulțumiri 
cadrelor didactice pentru dăruirea și pasiunea 
investite în educarea copiilor, fiind adevărate 
simboluri ale devotamentului, perseverenței și 
impecabilului exercițiu educațional, cât și elevilor 
și părinților, pentru modul admirabil în care s-au 
adaptat condițiilor actuale. 

Ca ȋn fiecare an, cu sprijinul Asociației de 
Părinți „Lucian Grigorescu”, a fost recompensată  
performanţa și excelența, care nu au lipsit în anul 
pandemiei. Astfel, au fost evidențiați cei 9 șefi ai 
promoției 2020, elevii cu media anuală 10, cei cu 
rezultate deosebite la olimpiade și concursuri 
școlare, precum și la competițiile sportive. 

Cea mai emoționantă parte a întâlnirii, a fost 
omagiul adus carierei didactice remarcabile a 
doamnei învățătoare Leța Mariana, care s-a 
pensionat începând cu data de 1 septembrie 
2020. Foștii colegi și elevi și-au exprimat 
prețuirea și admirația față de cea care a fost un 
exemplu de creativitate, har, dinamism, 
spontaneitate, simț practic și  eleganță.  

Un alt moment semnificativ pentru această zi 
aniversară a fost lansarea celui de-al 19-lea 
număr al revistei școlii, Labirintul copilăriei, care 
surprinde cu un conținut extrem de bogat, atractiv 
și cu ilustrații de calitate, fiind rezultatul muncii de 
echipă a cadrelor didactice, dar și a elevilor și 
reprezentanților părinților. 

La final au fost rostite de către participanţi 
cuvinte de apreciere a ȋntregii activităţi care se 
desfăşoară ȋn unitatea noastră şi, ȋn mod 
deosebit, a celor dedicate Zilei școlii. 
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Dedicată profesiei de o frumusețe și noblețe 
aparte, aceea de învățător, dna Lavinia Nistor a 
modelat, cu dragoste, generații de copii.  
Cu calm, blândețe și răbdare, transmițându-le 
bucuria de a învăța, le-a deschis elevilor săi noi   
orizonturi. Cu multă sensibilitate, pasionată de  
domeniul cultural-artistic și de activități de timp 
liber,  doamna învățătoare a șlefuit caractere și a 
creat colective de elevi foarte unite, fiind       
apreciată de părinți. 

Discretă, sinceră, prietenoasă, colega      
noastră este și părinte a doi absolvenți pe care   
i-a crescut frumos și de a căror devenire suntem 
mândri. 

Împărtășim bucuria și mulțumirea sufletească 
pe care le trăiește odată cu începutul unei etape 
noi a vieții și îi adresăm felicitări pentru întreaga 
carieră, urări de sănătate, prosperitate și ani 
mulți, fericiți, înconjurată de cei dragi! 

 

Cu prețuire,  
Conducerea școlii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ȋmi amintesc cu mare drag de copilărie, de 

primii ani de școală, de... Doamna mea            
învățătoare, Lavinia Nistor...  

Ȋncă de la prima ȋntȃlnire m-a fermecat cu   

privirea ei blândă și vocea caldă. Peste ani        

ne-am regăsit cu mare bucurie la această școală, 

acum ȋn calitate de colege. Cu bucurie am       

constatat că era neschimbată! Am redescoperit 

acelaşi om bun, altruist, calm, un artist pe scena 

educației. De-a lungul anilor am colaborat foarte 

frumos și îi mulțumesc pentru tot timpul în care a 

fost alături de mine, iar în sufletul meu va rămâne 

mereu învățătoarea mea, colega mea, prietena 

mea. Dumnezeu să vă ocrotească şi să vă 

dăruiască sănătate, linişte şi bucurii alături de cei 

dragi! 
  

Cu profundă admiraţie,  
 
Prof. înv. primar, Bălașa Florentina 

  În toamna anului 2009 am păşit cu mari 
emotii pe porțile școlii, ca „boboc” ȋn clasa          
I Step by Step. Am avut bucuria să o ȋntȃlnesc 
pe doamna învățătoare, care ȋncă din prima zi 
mi-a captivat atenția cu talentul său de 
povestitor, apoi cu gingășia cu care ne învăța 
alfabetul, cu calmitatea pe care o avea atunci 
când trebuia să citim, dar și cu rigurozitatea pe 
care o manifesta ca să scriem frumos...  

Ușor, ușor a devenit o a doua mamă pentru 
noi, dat fiind și faptul că ne petreceam zilnic opt 
ore la școală. Iar pe lângă clasicele sarcini pe 
care un învățător le are față de elevii săi, 
dumneaei ne-a învățat lucruri mult mai 
importante: să fim empatici, să îi ajutăm pe cei 
nevoiași, să avem răbdare cu noi și cu ceilalți  
și prin toate astea să devenim cea mai bună 
versiune a noastră.  

Aș vrea să îi mulțumesc, şi pe această cale, 
pentru tot ceea ce m-a învățat, pentru că a pus 
prima treaptă la baza educației mele atât ca 
elev, cât și ca om. O asigur că voi spune mereu 
cu mȃndrie: „Învățătoarea mea? Un OM 
deosebit şi un dascăl dedicat elevilor săi!” 

 
Cu recunoştință, 
 Iancu Bianca,  

fostă elevă,  
promoția 2013  
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Ziua Internaţională a Cititului Împreună este un eveniment 
global inițiat de Asociaţia LitWorld și marcat în peste 100 de țări, 
anual, în prima miercuri din luna februarie. Tema din anul 2021 a 
fost: ZICI cu lipici: legați prin cititul împreună. 

Miercuri, 3 februarie 2021, Biblioteca CCD Brănești Ilfov și elevii 
clasei CP B au desfășurat un atelier de lectură explicativă intitulat 
“Ce ZICI? CE AVEM AICI?”. Cei mici s-au bucurat de lecturi citite 
de doamna Horiana Petrescu - bibliotecar CCD Ilfov, dar și de 
invitatul special, prof. Simona Luca, consilier psihopedagog. 

Elevii clasei a II-a Step by Step au derulat o activitate on-line, 
împreună cu cei ai clasei I de la Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” 
din Tecuci. Aceștia au participat la un atelier interactiv, care a avut 
ca scop dezvoltarea inteligenței emoţionale prin activităţi ludice şi 
lectură și în cadrul căruia s-au prezentat cărți și s-au citit povești. 

 

The Crocus Project a fost inițiat în 2005 de  Holocaust Education 
Trust din Irlanda. Elevii clasei a VII-a A, coordonați de profesor 
Marcov Gabriela Raluca, s-au alăturat acestui proiect pe                  
9 octombrie 2021, de Ziua Națională de Comemorare a 

Holocaustului. Ei au plantat, în grădina școlii, 
bulbi de brândușe galbene, în memoria celor   
1,5 milioane de copii uciși de naziști și de 
colaboratorii lor, care vor înflori în apropierea 
Zilei Internaționale a Memoriei Holocaustului 
(27 ianuarie).  
Prin participarea la acest proiect s-a dorit 
creșterea gradului de conștientizare cu privire 

la pericolele rasismului și discriminării. Activitățile practice și 
vizionarea filmului La vita é bella au avut ca scop cultivarea 
toleranței și a respectului reciproc. 

 

Ziua Naţională a României are o semnificaţie istorică deosebită. 
În acest an școlar, ”Sărbătorim românește” a fost activitatea care a 

marcat acest eveniment și în care s-au implicat mai multe clase:    
CP Step by step (înv. Dumitrașcu Cristina & Gafar Alev), II Step by 
step (înv. Blaga Mădălina & Leța Ștefan), VI B (prof. Filip Ana-
Maria). Elevii au vizionat un material ppt. cu repere istorice ale 
acestui eveniment și cu obiective turistice ale ţǎrii noastre, care le-a 
stimulat dorinţa de cunoaştere a realizărilor strămoşilor noştri şi 
mândria faţă de trecutul istoric al acestor meleaguri.  

La final, elevii au ascultat cȃntece patriotice și au pictat figurine 
din ipsos. 

 

Sentimentul căldurii sufletești, al iubirii și al iertării, ne învăluie în 
fiecare an atunci când sosește Crăciunul, marea sărbătoare a 
Nașterii Domnului.  

Pentru a intra în atmosfera specifică sărbătorii, elevii claselor        
a VII-a B (prof. Mocanu Mariana), a VII-a C (prof. Silvia Tănase)     
și a III-a B (înv. Volintiru Lidia) s-au implicat în activitatea 
intitulată Povestea Crăciunului. Dovedind pricepere și îndemânare, 
copiii au decorat clasa, au povestit despre bucuria Nașterii 
Mântuitorului, au citit poezii și au cântat colinde. Apoi au 
confecționat felicitări pentru persoanele speciale din viaţa lor.   

Activitatea s-a încheiat în mod plăcut,  elevii fiind antrenați 
în  diverse  jocuri tematice și recompensați cu fructe și dulciuri. 

Ȋn contextul epidemiologic al anului 2021, organizarea activităţilor educative şcolare şi 
extraşcolare s-a ȋncadrat ȋntre noi repere care au presupus din partea tuturor factorilor 
implicaţi echilibru şi responsabilizare. Derulate fizic sau on-line, activităţile organizate au 
vizat dezvoltarea unei conștiințe de sine, atât la profesori, cât și la elevi și la părinții 
acestora, din perspectiva adaptabilității la noile condiții apărute în mediul școlar, 
dezvoltarea atitudinii critice și a capacității de a acționa și de a găsi soluții în rezolvarea 
problemelor în mod responsabil precum și valorificarea talentelor personale şi corelarea 
aptitudinilor cu atitudinile elevilor. 

Pentru a da un plus de adevăr celor afirmate mai sus, vă invităm să parcurgeţi                 
o retrospectivă a celor mai relevante activităţi educative desfăşurate anul trecut! 
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Elevii clasei CP Step by step (înv. Dumitrașcu Cristina 
& Gafar Alev) au fost implicați în activitatea ”Noi suntem 
viitorul!”, în cadrul căreia au vizionat filmuleţe despre 
importanţa combaterii poluării. Apoi, cei mici au realizat 
desene, colaje, dar şi un poster prin care au arătat că 
doar împreună ne putem proteja planeta. 

 
Protejăm natura a fost activitatea derulată de clasa      

I B, sub îndrumarea doamnelor înv. Manolachi Liliana și 
doamna bibliotecară, Stanca Iuliana. Elevii au ilustrat 
prin desene importanța reciclării materialelor pentru un 
mediu sănătos și au urmărit un videoclip despre 
modalitățile de a proteja natura.  

 
Coordonați de către doamnele profesoare Dănilă 

Simona și Deli-Iorga Florentina Mihaela, elevii clasei       
a VI-a A au desfășurat activitatea O singură Planetă. 
Pornind de la un joc didactic, elevii au fost ajutaţi să 
înţeleagă sensul conceptului de ”dezvoltare durabilă”. 

 
Îndrumaţi de doamnele profesoare Grigorescu 

Aurelia și Filip Ana-Maria, elevii clasei a VI-a B  au 
abordat tema protejării mediului și salvării Planetei, prin 
reducerea emisiilor de carbon și a deșeurilor. Activitatea 
s-a încheiat cu un concurs de desene tematice. 

 
Elevii clasei a VIII-a A, coordonați de prof. 

Grigorescu Aurelia, au dezbătut problema protejării 
mediului și a îmbunătățirii calității aerului prin 
suplimentarea spațiilor verzi. Copiii au identificat atât 
reamenajarea zonelor deschise din mediul urban, cât 
și transformarea locuințelor în adevărate oaze verzi.  
  

Sub îndrumarea doamnei prof. Marcov Raluca, elevii 
clasei a VII-a A au desfășurat activitatea Together we 
can make a change! După o documentare minuţioasă, 
au avut loc dezbateri pe baza informațiilor despre 
sursele de poluare și modalitățile de reducere a 
efectelor acestora. 
 

Diversitate și prietenie a fost activitatea prin care 
elevii clasei a V-a A, coordonați de doamnele 
profesoare Ștefan Lenuța și Dodiș Elena, au ilustrat 
armonia interetnică din Dobrogea. Prezentările PPT i-au 
ajutat pe copii să afle mai multe informații despre istoria 
și cultura minorităților din această regiune, iar ”Florile 
prieteniei” și-au deschis petalele, impresionate de 
mesajele lor emoționante.  

 
Prof. Ștefan Lenuța, consilier educativ  

   Ȋn perioada 15-21 noiembrie 2021, s-a derulat proiectul SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI 
GLOBALE, având tema Este lumea noastră! Să acționăm împreună!. Acest proiect 
a stimulat dorința elevilor și a cadrelor didactice, din școala noastră, de a iniția 
activități educaționale prin dezbaterea unor teme diverse.  



  

 

În contextul pandemiei, mai mult ca oricând, educația copiilor 
din cele mai vulnerabile medii are nevoie de sprijin.                  
De aceea, şcoala noastră a continuat sau a ȋncheiat noi 
parteneriate care să-i ajute pe elevi să depăşească obstacolele 
generate de criza pandemică,  şi nu numai... 

 

Astfel, proiectul inițiat de către Centrul de Consiliere şi Sprijin Copii şi 
Părinți ”Curcubeul Cunoașterii” cu sprijinul financiar al Primăriei 
Municipiului Medgidia, a continuat să se deruleze ȋn unitatea noastră şi 
ȋn anul 2021. 

Beneficiarii, elevi cu risc de abandon şcolar și excluziune socială și cei 
cu CES, au beneficiat de  programe de consiliere psihologică            
specializată care au vizat următoarele aspecte: creșterea                   
performanțelor școlare, îmbunătățirea prezenței la cursuri, reducerea 
numărului de acte de violență și a comportamentelor necooperante, atât 
în cadrul familiei, cât și al școlii. Totodată, părinții categoriilor de elevi 
menţionate mai sus au dobândit, prin participarea  la activitățile          
proiectului, abilități menite să îi ajute să-și cunoască și să-și înțeleagă 
mai bine copiii, contribuind astfel la dezvoltarea și educarea acestora. 
De asemenea, programele specializate de dezvoltare și autocunoaștere 
dedicate cadrelor didactice, le-au fost de mare ajutor ȋn activitatea la 
clasă, ȋndeosebi ȋn relaţionarea cu elevii.  

Mijloacele și strategiile psihoterapeutice utilizate în lucru cu copiii au 
fost: sesiuni psihologice și psihoterapeutice individuale și de grup,      
psihodramă, joc de rol, povești și basme terapeutice, sesiune de         
întrebări și răspunsuri, povești cu început și sfârșit dat.  

Ca urmare a implementării acestui proiect, comportamentele agresive, 
verbale sau fizice, nemulţumirile, stările de nelinişte, nervozitate s-au 
diminuat ȋn rȃndul elevilor, comparativ cu perioada precedentă.             
S-a observat o mai mare implicare a părinţilor ȋn rezolvarea conflictelor 
şi o relaţionare mai bună cu propriii copii şi cu cadrele didactice. 

 

 

 
La iniţiativa parohiei “Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din 

Medgidia, instituţia noastră participă la proiectul social-
educaţional ALEGE ŞCOALA, CONSOLIDEAZĂ FAMILIA!. 
Implementat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, în parteneriat 
cu Patriarhia Română, proiectul este cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 
– 2020, program pilot de stimulare a participării la educație a 
copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – Regiuni mai 
puțin dezvoltate (ID 136851). Proiectul are ca scop principal 
oferirea unui sprijin educațional, psihologic și spiritual pentru 
elevii din câteva şcoli situate în judeţele Botoşani, Iaşi şi 
Constanţa, care au cel puţin un părinte plecat la muncă ȋn 
străinătate.                     

La Medgidia, întâlnirile de lucru se desfășoară ȋn spaţiul 
generos şi frumos amenajat al  Centrului social - educațional, 
din incinta bisericii. După stabilirea grupului ţintă şi finalizarea 
anchetelor sociale, ȋn toamna acestui an şcolar a început 
derularea activităţilor, coordonate de cadre didactice şi preoţi, 
care s-au dovedit a fi atractive şi interesante, dat fiind numărul 
mare de elevi participanţi.  
  Printre acţiunile planificate se numără: organizarea de ateliere 
tematice, programe de consiliere psihologică, școlară și 
vocațională, Școala de duminică, Școala de vară, Școala 
părinților, concursuri, excursii. 

Perioada de implementare a proiectului este aprilie 2021 – 
decembrie 2023.  

6 
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Anul pe care tocmai l-am încheiat, a constituit, 

pentru întreaga activitate școlară și implicit pentru 

activitățile de consiliere, un an al multor provocări,  

al eforturilor de adaptare și de acomodare cu          

alternanța școlii fizic - online. Această perioadă s-a 

remarcat printr-un efort comun, al tuturor: elevi,   

profesori, părinți, reușind să parcurgem acest      

anevoios drum, cu răbdare, cu maturitate și         

responsabilitate. Normele de protejare a sănătății 

proprii sau colective au devenit, în scurt timp, reguli 

de bază.  

Toate aceste schimbări m-au determinat să 

abordez în activitățile de consiliere domenii care au 

adus în prim plan creșterea capacității de reziliență, 

a toleranței la frustrările generate de contextul     

pandemic, a gestionării  atenției și învățării în     

mediul online, a diminuării factorilor de oboseală și 

stres cauzate de  suprasolicitările tehnologiei      

digitale. 

Analizând rezultatele obținute în urma aplicării 

unui chestionar legat de provocările și limitele     

învățării online, la sfârșitul anului școlar trecut, cei 

70 de respondenți, elevi în clasele a VI-a și a VII-a, 

au menționat printre avantajele școlii online:       

confortul și siguranța învățării la domiciliu, lipsa 

măștii și a uniformei, economia de timp,               

familiarizarea cu noi aplicații utile în învățare (Elev 

cls a VII-a: ”Am acces nelimitat la internet, lipsa 

controlului direct al profesorului, timp nelimitat 

pentru aprofundarea materiei”; Elev clasa a VI-a: 

”Poți să te trezești mai târziu, poți servi mese     

gătite în pauze, în loc de pachete, nu mai dăm 

așa de multe teste”).   

 Printre dezavantajele școlii online, elevii au 

plasat pe primele locuri: oboseala, diminuarea 

atenției, neînțelegerea lecțiilor, lipsa relaționării 

directe cu colegii și profesorii, probleme de       

conexiune (Elev clasa a VII-a: ”Uneori nu reușesc 

să înțeleg lecția deoarece nu mai aud profesorul, 

se blochează ecranul, este greu de înțeles în    

online lecția și în clasa a VIII-a vom avea de dat 

un examen important, uneori nu putem face ore 

pentru că se întrerupe conexiunea”; Elev clasa     

a VI-a: ”Nu îl auzi și vezi bine pe profesor, nu poți 

să socializezi cu colegii, stăm mult cu ochii în   

calculator”). 

Pentru  atingerea obiectivelor stabilite în       

activitatea de consiliere, am conceput resurse 

educaționale diverse și am utilizat conținuturi    

multimedia adecvate vârstei fiecărui participant, 

încurajând autocunoașterea, comunicarea,        

relaționarea, exprimarea ideilor și a stărilor      

emoționale proprii. Indiferent de modalitatea    

desfășurării activității didactice, în activitățile de 

consiliere propuse am urmărit facilitarea unei    

atmosfere optime de învăţare, cultivarea unei    

atitudini bazate pe înţelegere şi respect,           

dezvoltarea relaţiilor pozitive între elevi, părinţi, 

profesori, propunând, ca în fiecare an, proiecte 

de consiliere adecvate fiecărui grup țintă: 

”Inimioare, inimioare” (CP și clasele I, pentru  

dezvoltarea abilităților socio-emoționale), ”Știu, 

vreau, pot!” (clasele a IV-a, pentru cunoașterea și       

valorificarea potențialului propriu în învățare și 

dezvoltarea comportamentelor adaptative), 

”Delete, not share!” (clasele a V-a și a VI-a, în  

vederea combaterii bullying-ului și violenței         

în   mediul școlar și social), ”Încotro? Ai nevoie de   

busolă?” (clasele a VIII-a, pentru o bună          

orientare școlară și profesională a elevilor).  

Pe lângă activitățile desfășurate în proiectele  

inițiate de CJRAE Constanța, am propus elevilor 

derularea unor proiecte județene (”Delete, not 

share” - mai 2021), regionale  (”Parteneri în  

școala incluzivă” - mai 2021, ”Copiii și marea” - 

iulie 2021) și naționale (”Mesajul meu antidrog”- 

mai 2021). Prin intermediul acestor proiecte elevii  

școlii noastre au avut posibilitatea de a participa 

la simpozioane și concursuri artistice, obținând     

rezultate  frumoase:  

Locul al II-lea - Vîrciu Maria, clasa          

a III-a A (Simpozion Regional cu participare               

internațională ”Perspective și experiențe în      

educația incluzivă”, Secțiunea 3 - ”Eu în școala   

incluzivă” (Arte plastice), mai 2021;  

Locul al II-lea - Părăușanu Adrian       

Marius, clasa a VII-a A (Concurs CAEJ ”Copiii 

și marea”, secțiunea fotografie, iulie 2021); 

Mențiune - Vîrciu Maria, clasa a III-a A 

(Concurs CAEJ ”Copiii și marea”, secțiunea 

fotografie, iulie 2021).  

 

 

 

 

 

 

Felicitări, dragi copii, pentru modul creativ 

în care reușiți să vă exprimați ideile, pentru 

efortul de adaptare și pentru curajul de a vă 

manifesta deschis, indiferent de bariere! 

          Valentina Durac, profesor consilier școlar 
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Bullying-ul este una dintre cele mai complexe forme 
de comportament agresiv și violență a căror intenție 
este să provoace suferință. Violență fizică, emoțională, 
abuz emoțional ori hărțuire și de cele mai multe ori, 
excludere. Sunt doar câteva dintre formele de bullying 
cu care se confruntă copiii în școală. Există lovituri care 
se văd, răni care pot fi pansate, dar există și lovituri 
insinuante, răni care nu știu să strige după ajutor. 

 
Pentru şcoala noastră promovarea accentuată a 

măsurilor de prevenire și combatere a bullying-ului constituie 
o prioritate, dat fiind faptul că agresiunea are repercusiuni 
negative asupra securității psiho-emoționale a copiilor,        
cu atât mai mult cu cât are loc într-un mediu în care copilul 
se așteaptă să fie protejat de un adult, așa cum se întâmplă 
la școală.  

La nivelul şcolii a fost creat Grupul de Acțiune             
Anti-Bullying cu scopul de a genera ȋn rȃndul elevilor o 
schimbare de atitudine și astfel să se prevină și să se 
combată comportamentele de bullying între copii. Membrii 
grupului au realizat și au prezentat elevilor un regulament 
privind drepturile și obligațiile ce le revin, ȋn conformitate cu 
statutul elevului, regulile care trebuie respectate ȋn incinta 
școlii, comportamentele așteptate și cele nedorite, 
consecințele acestora.  

De asemenea, ȋn managementul organizației școlare       
a fost implementat un sistem de raportare a bullying-ului, 
care a presupus antrenarea profesorilor și a elevilor în 
depistarea semnalelor de apariție a actelor de bullying        
şi raportarea acestora către personalul didactic sau 
conducerea şcolii.  

Responsabilitatea e a noastră, a tuturor! 
Primul pas spre schimbare pozitivă este ca elevii să 

cunoască toate formele pe care acest fenomen le poate lua.   
De aceea, ȋn anul calendaristic 2021 s-au derulat, la nivelul 
tuturor claselor, activități menite să crească gradul de 
conștientizare cu privire la această problematică, să prevină 
și să combată bullying-ul ȋn rȃndul elevilor. Formele de 
organizare au fost diferite: dezbateri tematice, studii de caz, 
discutarea unor situații de bullying abordate ȋn literatură, 
seriale TV, filme, sesiuni de brainstorming prin care elevii au 
putut identifica posibile soluții pentru stoparea acestui 
fenomen.  

Analiza impactului activităţilor derulate a demonstrat 
eficiența acestora, evidențiată prin reducerea 
comportamentelor de excluziune socială, a celor agresive şi 
creșterea numărului situațiilor în care elevii manifestă curaj 
în a lua atitudine ȋmpotriva comportamentelor neadecvate.  

Demersurile de conștientizare legate de problema 
bullying-ului se vor continua și în anul 2022 prin campanii 
dedicate și activități directe cu elevii, părinții și cadrele 
didactice.  

 

ALEGE SĂ TE OPUI BULLYING-ULUI!   
 
 



  

 

Într-o lume care se află într-o schimbare 
atât de rapidă, dacă școala – ca organizație 
– dorește să țină pasul, are nevoie să-și 
dezvolte continuu capacitatea de a se 
schimba, de a se adapta cu ușurință noilor 
tendinţe. Schimbarea în educație poate 
apărea ca un răspuns la contextele sociale 
actuale, ca urmare a unor politici 
educaționale noi sau ca o necesitate 
impusă de progresul științei și tehnicii.  

 
În această perioadă pandemică, plină de 

provocări, cȃnd am fost nevoiți să dăm 
dovadă, mai mult decȃt oricȃnd, de flexibilitate, 
speranță şi răbdare, am cȃştigat deopotrivă 
elevi şi profesori, mai multă experiență digitală, 
străduindu-ne să ne ȋncurajăm şi să ne 
sprijinim reciproc pentru a realiza activități 
didactice de calitate.  

Am ajuns la concluzia că va trebui să ne 
ajustăm aşteptările cu privire la noi ȋnşine şi la 
elevi, să ne redefinim obiectivele, ȋn funcție de 
nevoile actuale ale acestora şi să adaptăm 
experiența didactică pentru ca aceasta să se 
conformeze noului context educațional.  

Nu e de mirare că învățământul online a 
devenit o necesitate și nu cred că, odată cu 
ameliorarea situației pandemice va dispărea 
complet. Cu siguranță, există avantaje și 
dezavantaje, dar ca profesori, avem datoria de 
a evalua, de a inova, de a reflecta și de a găsi 
permanent soluții potrivite pentru eficientizarea 
procesului de predare-învățare ȋn orice 
context. Poate că profesorii au găsit mai multe 
resurse didactice și metode de predare, poate 
că elevii au devenit mai responsabili pentru 
propriul parcurs educațional. Oricare ar fi 
răspunsurile fiecărui participant la actul 
educațional, cu toții am experimentat ceva 
nou, am reuşit să ne cunoaştem mai bine pe 
noi înșine. 

Este adevărat că uneori am avut nevoie de 
un strop de inspirație ȋn căutarea de noi 
metode de folosit la clasă sau ȋn activităţile 
extracurriculare, astfel ca școala noastră să 
devină un spațiu optim pentru o învățare 
relevantă, relaxantă, o şcoală a comunităţii. 

Pentru a stabili în ce direcție dorește să se 
dezvolte, școala ar trebui să ajute membrii 
comunității sale să învețe, să înțeleagă şi să 
conștientizeze ce roluri și responsabilități au, 
pentru a acţiona ȋn conformitate cu acestea. 
Standardele care ar trebui atinse pentru a 
deveni o şcoală care promovează ȋnvăţarea 
relevantă sunt reliefate ȋn imaginea următoare: 

 

Pentru a se dezvolta, școala are nevoie de 
sprijinul părinților, al membrilor comunității, al 
instituțiilor și organizațiilor din comunitate care 
pot participa la elaborarea planurilor strategice 
de dezvoltare a școlii și la implementarea 
acțiunilor care vizează atingerea obiectivelor 
stabilite, astfel încât aceasta să devină o     
forță generatoare de energii care inspiră      
comunitatea în care se află. Creşterea ratei de 
succes școlar, formarea şi perfecţionarea  ca-
drelor didactice şi implicarea lor în schimbarea 
mentalității părinților şi a atitudinii lor faţă de 
învățare trebuie să devină priorități.                 
De asemenea este esențial să se creeze medii 
de învățare favorabile în sala de clasă și          
în afara ei, pentru ca fiecare să se simtă în        
siguranță și respectat. Şcoala trebuie să-și 
deschidă porțile pentru toți copiii, să le ofere 
șansa să învețe în funcție de interesele,        
aptitudinile, necesitățile proprii, să formeze    
personalități tolerante, echilibrate, dezvoltate 
armonios.  

Cred cu tărie că prin unirea forțelor tuturor 
factorilor implicaţi şi bine intenţionaţi, care să 
dea dovadă de responsabilitate ȋn acţiunile pe 
care le ȋntreprind, învățământul romȃnesc 
poate deveni mai atractiv, mai performant,      
în beneficiul dezvoltării inteligente, sustenabile 
și incluzive a ţării noastre. 

 
Aşadar, să fim mai curajoși, să explorăm,    

să testăm și să reflectăm! Învățarea nu are 
limite… 
 

(Bibliografie: https://www.noi-orizonturi.ro/) 
 

9 

Prof. Ciocan Emilia 

https://www.noi-orizonturi.ro/
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    Să fii părinte a fost mereu  
„o meserie” grea, indiferent de    
perioada la care ne raportăm, 
însă, în contextul pandemiei, 
acest rol a căpătat noi       
semnificații. Provocărilor ce 

decurg din această calitate li s-au adăugat    
altele, școala online fiind una dintre ele.            
A fost nevoie să ne repliem, să ne reorganizăm 
discursul, să înlocuim „Stai prea mult în fața 
laptopului!” cu „Stai în fața laptopului și          
urmărește cu atenție orele!”. Întreaga casă s-a 
redefinit, iar camera copilului s-a transformat 
într-o altfel de sală de clasă. 

Aș putea enumera o serie de aspecte care, 
nu de puține ori, au devenit bătăi de cap, de la 
problemele de conexiune, până la munca de 
lămurire dusă cu adolescentul în devenire în 
privința transformării micii sale fortărețe într-un 
mediu propice derulării orelor. 

Dincolo de inconveniente, de provocările  
care au impus o nouă abordare, trebuie să   
recunoaștem că această școală online a fost și 
o școală a părinților, în care am învățat multe și 
în care am strâns în tolbă amintiri inedite. 

De câte ori nu v-ați oprit din treabă spre a 
face o inspecție, pentru bunul mers al orelor? 
Nu-i așa că ați zăbovit la ușă mai mult numai ca 
să ascultați până la capăt textul citit cu atâta 
căldură în glas de profa de română? Pun pariu 
că v-a plăcut însuflețirea cu care profa de      
istorie relatează evenimentele! Știați că         
geometria poate fi atât de frumoasă, până să 
faceți o inspecție la ora de mate? De la orele de 
limbi străine nu-mi venea să mai plec, iar la  
științe aș fi dat câteva răspunsuri, atât de       
interesant mi s-a părut modul de predare.        
La disciplinele ce țin de domeniul artelor am 
uitat mâncarea pe foc, iar la muzică m-am trezit 
fredonând alături de clasă, spre disperarea    
copilului, care îmi cerea să plec de pe holul din 
apropierea clasei. La geografie am călătorit   
virtual prin locuri uimitoare, iar la biologie mi-am 
amintit de pasiunea din gimnaziu pentru    
această disciplină. La tehnologie am devenit 
nostalgică, cu gândul la orele de lucru manual, 
iar la dirigenție mi-a fost drag să observ ce ferm 
își susțin copiii noștri punctele de vedere și cum 
sunt încurajați să o facă. 

Câte aș mai avea de povestit...  
Dar sunt convinsă că fiecare părinte poate    
continua povestea, așa că voi trage o          
concluzie, parafrazându-l pe Creangă. 

Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă     
gândesc la școala online, realizez că, pe lângă 
minusurile atât de dezbătute, a avut și plusuri: 
ne-a ajutat pe mulți dintre noi să înțelegem și 
să prețuim mai mult misiunea celor care le sunt 
dascăli copiilor noștri. Am făcut echipă cu     
învățătorii, diriginții, profesorii pentru bunul 
mers al orelor. Mai mult, în acele momente 
când am stat pe-aproape, din dorința ca totul să 
fie în regulă, am putut fi parte din devenirea  
copiilor noștri din altă perspectivă, am fost   
părtași la procesul de modelare în care truditorii 
școlii pun atâta suflet. Poate achizițiile făcute 
de copii în această perioadă nu au atins cote 
maxime,  dar eforturile au fost uriașe și am   
învățat că  împreună putem reuși.  

Așadar, învățarea on-line are farmecul ei. 
Important este să rămânem optimiști, iar       
triunghiul elev-părinte-profesor să funcționeze 
ca unul echilateral! 

Neagu Nicoleta-Lăcrămioara,  
mama elevei Neagu Ioana din clasa a VII-a A 



  

 

11 

În prezent, noi, copiii, nu ne prea imaginăm viaţa fără gadgeturi, internet şi fel de fel de 
aplicaţii pe calculator. În urmă cu foarte mulți ani, însă, lucrurile stăteau complet diferit.          
Cel mai banal obiect putea să devină o sursă de distracţie, iar dovadă stau jocurile povestite 
de părinții sau de bunicii noștri. 

Originar din zona Moldovei, dintr-un sat din județul Botoșani, bunicul mi-a povestit că pe 
vremea când era copil, băieții se jucau mai mult cu băieții, iar fetele cu fetele. Jocul lor 
preferat, atunci când se întâlneau pe uliță, se numea MAIMUȚA. 

Cum se juca? 
Mai mulţi băieţi mânjeau căciula unuia cu funingine, apoi, fără ca acesta să ştie, i-o aşezau pe cap, 

iar el zicea: „Mă, să faceţi ce voi face eu!”. El se freca cu mâinile peste ochi şi toţi ceilalți trebuiau să 
facă acelaşi lucru sau anumite mișcări folosind picioarele etc. La urmă, îşi scotea căciula şi se freca 
cu ea pe faţă. Toţi făcând acelaşi lucru, celui cu căciula mânjită îi rămânea faţa murdară de la 
funingine. Bunicul povestea că râdeau cu poftă, de fiecare dată. 

Acest joc mi-a adus aminte de unul pe care l-am jucat la cercetași, la fiecare început de an 
cercetășesc sau când un nou membru intra în grup. Se numește: "Eu sunt... și fac așa!". Este un joc 
de cunoaștere: fiecare vine în mijloc, își spune numele, apoi face o mișcare preferată. Noi, ceilalți,    
îi repetăm numele și mișcarea. Totul se termină când fiecare participant din cerc și-a spus numele și   
a efectuat mișcarea proprie. 

Este un joc drăguț care ne oferă posibilitatea de a ne cunoaște mai bine, 
pentru că mișcările pot fi înlocuite cu mâncăruri, culori, jocuri, activități 
preferate, în funcție de ce dorim să aflăm despre ceilalți participanți. 

Varianta bunicului cred că era, într-adevăr, mult mai distractivă și mi-a 
sugerat că ar fi potrivită pe Câmpul de la Capidava, schimbând funinginea 
cu noroiul, pentru că avem Dunărea aproape și surse de apă pentru a ne 
spăla. Distracția va fi garantată! (Vrînceanu Gratziela Nicole, V A)  

 
Am învățat de la tatăl meu jocul 9 PIETRE. Eram cu câțiva vecini pe strada 

unde locuiesc și ne jucam. Am căutat 9 pietre de dimensiuni diferite și le-am 
așezat una peste cealaltă, formând un castel. Am trasat o linie la 15 pași de locul 
unde erau așezate pietrele. Am format două echipe și am ales la ”bim-bam-bum” 
care aruncă prima dată să dărâme pietrele. După căderea castelului, echipa 
aflată în apărare în acel moment, în care mă aflam și eu, a trebuit să recupereze 
mingea și să îi vâneze pe ceilalți, încercând să îi scoată din joc (ca la ”Rațele     
și vânătorii”).  

Am câștigat jocul, pentru că am reușit să îi atingem cu mingea pe toți adversarii, înainte de 
reclădirea castelului. (Deli-iorga George, V A) 

 
Unul dintre jocurile copilăriei părinților și bunicilor mei este „ȚARĂ, ȚARĂ, 

VREM OSTAȘI!”, pe care l-am descoperit în vacanța de vară și în care i-am  
cooptat și pe prietenii mei. Ne-am adunat mai mulți copii și ne-am împărțit în  
două echipe. Ne-am așezat față în față, în linie, la o distanță de câțiva metri unul 
de celălalt, și am format câte un ”gard”, ținându-ne de mână. Echipa care a     
început jocul a strigat: „Țară, țară, vrem ostași!”. Cealaltă a răspuns: „Pe cine?”. A fost ales un      
jucător advers, care a trebuit să fugă spre echipa care l-a numit și să rupă “gardul” format de membrii     
acesteia. Deși au încercat să îl oprească, fără să dea drumul la mâini, nu au reușit și s-a întors la el 
în echipă cu încă o persoană. La final, a câștigat jocul echipa care a capturat toți jucătorii. 

Jocul acesta ne-a făcut mare plăcere tuturor și cred că ar trebui să fie transmis mai departe,         
din generație, în generație.  (Stafie Andra, V A) 

 
Mie îmi plac foarte mult jocurile de cuvinte. De pasiunea mea a aflat și Moșul, 

care mi-a adus în dar, anul trecut, SCRABBLE, un joc foarte drag mamei mele, 
care i-a fermecat copilăria. Plasarea pe o tablã de joc a diverse cuvinte, cu 
ajutorul unor jetoane marcate cu litere, m-a fascinat foarte mult, mai ales că sunt 
mezinul familiei și câștig mereu în fața celorlalți. 

În pauze, antrenez colegii în jocul ȚOMAPAN, a cărui denumire reprezintă 
de fapt alăturarea primelor litere ale cuvintelor Țări, Orașe, Munți, Ape, Plante, 
Animale, Nume. Fiecare jucător trebuie să completeze în tabel câte un cuvânt 
care începe cu litera respectivă. Este foarte distractiv!  

(Ioniță Constantin Dragoș, V A) 



  

 

PROIECT FINANŢAT DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ 
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Finanţat prin Programul Erasmus+, proiectul 
coordonat de către Şcoala Gimnazială „Lucian 
Grigorescu” din Medgidia, a început ca o 
poveste, reunind parteneri din instituţii situate în 
apropierea Mediteranei, Mării Negre sau a 
Oceanului Atlantic din România, Italia, Spania şi 
Portugalia. Perioada de implementare,              
1 septembrie 2018 - 31 august 2020, a fost 
prelungită cu un an, ca urmare a pandemiei 
COVID-19. 

Obiectivele proiectului au vizat atât formarea 
unui comportament civic, social şi ecologic 
responsabil, cât şi amplificarea în rândul elevilor 
şi al cadrelor didactice a competențelor 
lingvistice, digitale şi de comunicare.  

Originalitatea, exprimarea liberă a impresiilor 
şi sentimentelor tuturor participanţilor au prilejuit 
descifrarea tainelor şi a frumuseţii universului 
marin, care au fost ilustrate prin intermediul 
unor activităţi diverse: videoconferințe, seminarii 
transnaționale, simpozioane online, pe diferite 
teme. S-au organizat expoziții SEART (desene, 
tablouri) concursuri de creație literară (poezii, 
poveşti, legende), s-au realizat jocuri educative, 
un ghid de bune practici cu scenarii didactice, 
imnul proiectului, un (audio)mini-dicționar şi un 
(audio)mini-atlas intitulate Lumea din adâncuri. 
S-au confecționat obiecte decorative şi 
machete, decorațiuni pentru bradul de Crăciun 
folosind materiale naturale ale mării, s-au 
derulat activități în aer liber, de ecologizare a 
plajelor şi un carnaval al viețuitoarelor marine. 

Activitățile de învățare - predare - formare 
organizate fizic sau virtual de instituțiile 
partenere au avut un rol important în 
familiarizarea cu sistemele educaționale din 
cele patru țări, realizându-se un transfer de 
bune practici în domeniu, evidenţierea 
problemelor referitoare la incluziune şi 
îmbogățirea cunoștințele din sfera culturii și 
civilizației europene.  

 



  

 

Calitatea activităţilor derulate şi a produselor 
finale realizate a fost apreciată la nivel judeţean 
prin obţinerea Premiului I ca urmare a 
participării la concursul de videoclipuri “2’ de 
Erasmus+”, la nivel naţional prin obţinerea 
Certificatului Naţional de Calitate eTwinning şi 
la nivel european, prin includerea proiectului   
ȋntr-un manual de bune practici, editat de 
Coaliţia “EU4Ocean” cu sediul la Lisabona. 
Aceeaşi coaliţie a acordat şcolii noastre 
Certificatul “European Blue School”, ca urmare 
a derulării proiectului “My beautiful Sea” – o 
modalitate de sustenabilitate a proiectului 
Erasmus+. 

Pentru a finaliza, într-o manieră artistică 
acest proiect, s-a reuşit o trecere în revistă a 
activităților relevante prin scrierea scenariului şi 
interpretarea scenetei ”Travelling with Ulysses”. 
Protagonişti au fost elevi talentaţi din toate 
şcolile partenere care, în condiţiile date, au 
înregistrat în prealabil şi au trimis online fiecare 
act, iar coordonatorul a realizat spectacolul 
unitar. 

Profesori şi elevi din toate şcolile partenere, 
participanți la proiect, şi-au exprimat impresiile 
care au fost consemnate de către coordonator 
ȋn două ebook-uri ilustrate cu aspecte relevante 
din derularea activităţilor. Editate ȋn limba 
romȃnă şi ȋn limba engleză, cele două broşuri 
pot fi răsfoite accesȃnd link-urile:  
https://read.bookcreator.com/
cqXWobKOlYfV3wGXPHQOnjtmYMV2/
vyQEvg3RSoizgh0MnAvb4w  
 
https://read.bookcreator.com/
cqXWobKOlYfV3wGXPHQOnjtmYMV2/4vAzs8
wqQseEErK6tj23QQ 

Acest proiect a ȋnsemnat pentru toţi cei 
implicaţi provocare, cunoaştere, dezvoltare 
personală şi interculturală, responsabilitate şi 
reuşită. Demnă de apreciat este dăruirea cu 
care s-au implicat comunităţile şcolare din 
instituţiile partenere pentru realizarea tuturor 
activităţilor planificate, chiar şi ȋn condiţii de 
pandemie. De aceea, adresăm mulţumiri celor 
care ne-au sprijinit şi felicitări tuturor 
participanților! 

Menţionăm că toate produsele rezultate ca 
urmare a implementării proiectului se regăsesc 
pe site-ul  http://www.onceuponatime-
thesea.ro/ sau pe cel al şcolii, la secțiunea 
Erasmus+ https://scoalaluciangrigorescu.ro/
erasmus/, putând fi accesate gratuit, 
reprezentând adevărate resurse educaționale 
pentru toți cei interesați, care cu siguranţă vor 
spune: “Iată o poveste cu un final fericit!”  

 
Coordonator proiect, prof. Ciocan Emilia             

Proiectul s-a derulat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Erasmus+.  
Informațiile prezentate în acest articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor şi reflectă numai  punctul de 

vedere al acestora, iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 
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Certificatul European de Calitate        
reprezintă un semn de recunoaştere a   
succesului, indicând faptul că proiectul 
eTwinning a atins un anumit standard      
european. Două dintre proiectele derulate  
în anul şcolar trecut au obținut acest      
certificat. 

 

Proiectul „SmArt Animals”, coordonat de 
doamna profesoară Deli-Iorga Florentina Mihaela, 
a reprezentat un demers de scriere bazat pe o      
fabulă colaborativă. Elevii din școlile partenere  
îndrumaţi de cadre didactice, au creat propriile 
personaje, diverse animale, pe care le-au adus 
împreună într-o poveste.  

Prin participarea la acest proiect, au învățat să 
respecte biodiversitatea mediului natural, în      
special în ceea ce privește îngrijirea animalelor și 
protejarea lor. De asemenea, elevii au fost         
implicați în activități creative legate de ARTĂ.  

Principalele obiective ale acestui proiect au 
fost folosirea creativităţii și a imaginației, creșterea 
motivației, dezvoltarea abilităților artistice,         
lingvistice şi digitale, prin utilizarea instrumentelor 
web 2.0 şi a facilităţilor oferite de platforma    
eTwinning. Totodată s-a urmărit dezvoltarea     
spiritului de cetățenie europeană, experimentarea 
și familiarizarea cu tradițiile şi cultura ţărilor de   
provenienţă a şcolilor partenere din Turcia,       
România, Italia şi Ucraina.  

Detalii privind implicarea elevilor noştri şi      
produsele realizate puteţi afla accesând link-ul 
https://twinspace.etwinning.net/129972/home  

 

Proiectul „All about digital”, coordonat de 
doamna profesoară Marcov Raluca, se înscrie în 
tema eTwinning a anului 2021: Educația media și 
dezinformarea. Obiectivul principal al proiectului a 
fost crearea de contexte de învățare care să le 
permită elevilor, pe de o parte explorarea,        
dezbaterea și deprinderea principiilor de folosire 
sigură, responsabilă, utilă și creativă a Internetului, 
iar pe de altă parte dezvoltarea gândirii critice  
pentru a descoperi și a face față amenințărilor din 
mediul virtual: cyberbullying, știri, dependență.  
Cele 15 cadre didactice din Turcia, România și 
Italia au coordonat activitatea elevilor, care au  
interacționat, prin intermediul twinspace-ului     
proiectului, întâlnirilor Zoom, blog-ului, grupului de 
Whatsapp, conform calendarului de activități     
cuprinse în planul de implementare al proiectului. 
Menționăm că proiectul a fost o cale de realizare a 
unui schimb de bune practici privind metodele de 
studiu prin care elevii să fie ajutați să                 
dobândească cunoștințe și abilități digitale. 

Toate materialele rezultate din proiect            
se regăsesc în mediul virtual și pot fi                  
vizualizate nelimitat și gratuit, accesând link-ul 
https://twinspace.etwinning.net/152784/home .  

 

Coordonatorii proiectelor:  

Prof. Deli-Iorga Mihaela  & Prof. Marcov Raluca  

https://twinspace.etwinning.net/129972/home
https://twinspace.etwinning.net/152784/home
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În cadrul proiectelor eTwinning, profesorii din 
diferite şcoli europene lucrează împreună și 
organizează activități educative pentru elevii lor.                       
Vă invităm să le descoperiți pe cele care se 
derulează ȋn acest an şcolar ȋn unitatea noastră! 
 

Proiectul Cards for the European day of languages     
(26

th
 September) s-a derulat pentru a celebra Ziua            

Europeană a Limbilor Străine. Activitatea principală a        
proiectului a fost  crearea de către elevi a unor cărţi poştale 
şi compunerea unui scurt mesaj de prezentare ȋn limba    
maternă şi ȋn limba engleză, pe care le-au trimis tuturor    
partenerilor.. Totodată s-a urmărit dezvoltarea creativităţii şi 
aptitudinilor lingvistice ale elevilor. Detalii privind  materialele 
rezultate şi implicarea elevilor noştri în acest proiect puteţi 
afla accesând link-ul https://twinspace.etwinning.net/193721/
home 

 

THIS IS US! Este un proiect derulat de elevii clasei a        
VII-a B, sub ȋndrumarea doamnei profesoare Ciocan Emilia, 
avȃnd ca parteneri şcoli din Spania, Slovenia şi Italia. Scopul 
acestuia este antrenarea elevilor ȋn activităţi de cunoaștere a 
obiceiurilor şi tradiţiilor, a culturii şi limbii oficiale a ţărilor 
partenere, a stilurilor de viață practicate ȋn zonele de 
provenienţă a şcolilor implicate ȋn proiect. Astfel, participanţii 
ȋşi vor dezvolta orizontul cultural, ȋmbunătăţindu-şi 
cunoştinţele şi abilităţile IT, de comunicare ȋn limba engleză 
indirect sau direct ȋn cadrul unor ȋntȃlniri online cu partenerii.   

Detalii privind implementarea puteţi afla accesȃnd linkul 
https://twinspace.etwinning.net/201542/home  

 

The Stolen Necklace este un proiect derulat de elevii 
clasei a VII-a A, sub coordonarea doamnei prof. Marcov 
Gabriela Raluca. Acesta se bazează pe o poveste de 
colaborare între elevi din România, Croația, Grecia, Italia, 
Spania, Turcia și Ucraina. Împreună vom căuta colierul furat 
de la Muzeul eTwinning, vom călători în jurul lumii și vom afla 
lucruri noi cu ajutorul celor două personaje: Detectivul        
Mr. Smart și Maimuțica Afnan. 

Elevii vor descoperi lucruri noi, prin prezentarea reperelor 
naționale, atracțiilor turistice, rețetelor culinare, costumelor și 
dansurilor tradiționale, își vor dezvolta spiritul european prin 
sărbătorirea Zilei Europene a Limbilor, Europe Code Week, 
își vor dezvolta creativitatea și imaginația, precum și 
competențele digitale și lingvistice prin realizarea unui Jurnal. 

Detalii privind implementarea proiectului puteţi afla 
accesȃnd link-ul https://twinspace.etwinning.net/188406/
home 

 

Ȋn cadrul proiectului Our school, school life and healthy 
ways of living elevi din clasa a VI-a A, coordonaţi de prof. 
Deli-Iorga Mihaela, alături de copii din alte şcoli europene, 
vor realiza scurte videoclipuri, în limba engleză, scoțând în 
evidență specificul zonei, al școlii, al obiceiurilor și regulilor 
fiecărei instituţii participante.  

Activităţile proiectului se vor derula pe o perioadă de 3 luni 
şi au debutat cu realizarea de scurte prezentări video ale 
şcolilor partenere. Acestea vor continua cu prezentarea 
regulilor care trebuie respectate ȋn şcoală, astfel ȋn cȃt să 
existe un climat optim, plăcut şi sigur de ȋnvăţare. Proiectul 
ȋşi mai propune să abordeze şi un schimb de idei privind un 
stil de viață sănătos.  

Detalii privind rezultatele obţinute şi implicarea elevilor 
puteţi afla accesând link-ul:  

https://twinspace.etwinning.net/194643/home 
 

(Coordonatorii proiectelor) 

https://twinspace.etwinning.net/193721/home
https://twinspace.etwinning.net/193721/home
https://twinspace.etwinning.net/201542/home
https://twinspace.etwinning.net/188406/home
https://twinspace.etwinning.net/188406/home
https://twinspace.etwinning.net/194643/home
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S.N.A.C. este un program coerent de activități care se desfășoară constant în școala noastră, 
în parteneriat cu toți beneficiarii educației,  toți adulții implicați fiind conştienți de datoria ce le 
revine în scopul formării la copii a comportamentelor empatice, altruiste, solidare cu cei aflați în 
suferință sau defavorizați social.  

Raportându-ne la anul 2021, chiar dacă a fost atipic, dominat de efectele pandemiei, printre 
acestea identificându-se și lungi etape de școală derulată în format on-line, elevii noștri, părinții 
și cadrele didactice au demonstrat că au înțeles rolul de voluntar și au participat cu entuziasm la 
diverse activități cu specific: vizite la căminele de bătrâni sau la centrele de copii, concursurile, 
evenimentele organizate cu scopul de a crea cadrul  pentru anumite  donații, toate acestea s-au 
dovedit ocazii potrivite pentru exersarea comportamentelor de buni cetățeni ai elevilor școlii 
noastre. 

 

Din caleidoscopul activităților de voluntariat, bogat și variat, amintim: 
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CĂRȚII DĂRUITE, a fost sărbătorită pe 14 februarie, de către elevii clasei a 
V-a C, coordonat de prof. Laura-Viorela Munteanu. Din proprie inițiativă, copiii au decis ca, în intervalul 
15-17.02.2021, să își dăruiască unul celuilalt o carte. Ideea s-a dovedit inspirată, acțiunea contribuind la 
coeziunea grupului și la dezvoltarea personală a fiecăruia dintre cei douăzeci de participanți. Activitatea 
a fost salutată și sprijinită de părinți, care au considerat-o o oportunitate pentru stimularea lecturii și a 
educării copiilor pentru a fi voluntari și generoși. 

Odată cu venirea primăverii  băieții din clasa a V-a C, îndrumați de doamna dirigintă, prof. Munteanu 
Laura-Viorela, au experimentat emoții noi. Sub genericul ÎNVĂȚĂM SĂ DĂRUIM! au confecţionat 
mărțișoare și le-au dăruit nu doar persoanelor feminine cele mai importante din viața lor, ci și altor 
domnișoare sau doamne pe care le-au întâlnit de 1 Martie.  

Mai întâi, s-au gândit la colegele lor, cărora le-au dăruit brățări roșii, în semn de prietenie. Broșele 
reprezentând păuni, fluturași și ghiocei au fost oferite cu bucurie doamnelor îngrijitoare ale școlii, în 
semn de recunoștință pentru munca pe care acestea o depun zilnic, astfel ȋncȃt activitatea didactică să 
se desfășoare într-un mediu curat și igienic. Gestul mărunt al copiilor a fost extrem de apreciat de cele 
patru doamne.    
   Alți băieți au ales, la întâmplare, câteva locații din central orașului și au făcut același gest pentru 
doamnele pe care le-au întâlnit. Acestea au fost plăcut surprinse de atenția copiilor, mărturisind că nu le 
este dat prea des să primească mărțișoare de la niște necunoscuți.  

Copiii au înțeles că gestul lor nu presupune un efort prea mare, dar că feedbackul primit le creează o 
stare de bine și le dezvoltă dorința de a participa și la alte acțiuni de caritate. 

O altă acțiune desfășurată tot în luna martie, a avut sloganul DĂRUIEȘTE O CARTE!              
Doamna învățătoare Manolachi Liliana, ȋmpreună cu elevii CP B și părinții acestora au colectat cărți, pe 
care le-au donat către BIBLIOTECA - CCD - ILFOV.  



  

 

Ziua de 22 martie a căpătat o însemnătate aparte pentru elevii clasei a V-a C prin desfășurarea 
activității intitulate PE URMELE LUI GAVROCHE prilejuită de ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPIILOR 
STRĂZII. Coordonați de doamna profesoară Munteanu Laura-Viorela, copiii l-au descoperit pe 
Gavroche, personajul central din romanul lui Victor Hugo, Mizerabilii, fiind impresionați de sensibilitatea 
acestui copil și de încrâncenarea cu care luptă să supraviețuiască și să-și depășească umila condiție. 
Activitatea a avut ca scop dezvoltarea atitudinii civice la copii, stimulându-le empatia, altruismul,          
creativitatea.  

Acţiunea intitulată DĂRUIEȘTE DE PAȘTE! coordonată de d-na înv. 
Bălașa Florentina, pe 29 aprilie, a reunit elevii clasei a III-a A pentru a dona 
alimente și jucării unor copii sărmani, din comunitatea noastră. Elevii s-au 
bucurat să fie „iepurași” darnici de Paște, care au adus un zâmbet pe chipurile 
altor copii. 

Interesantă a fost şi activitatea SĂ NE AJUTĂM ÎNTRE NOI! Desfăşurată 
pe 2 iunie. Sub acest generic, elevii clasei a III-a B, coordonaţi de doamna lor ȋnvăţătoare Etem Şeniz, au 
realizat o colectă de rechizite, jucării, haine și alimente cu scopul de a fi donate unei familii nevoiașe.  

Pe 14 iunie 2021, același colectiv de elevi a avut inițiativa de a dona bibliotecii școlii noastre diferite 
volume din biblioteca personală, considerând că trebuie să dea și altor colegi șansa de a se bucura de 
lectura unor  cărți cu povești sau cu poezii, frumos ilustrate și extreme de atractive.   

DONATOR DE FAPTE BUNE s-a numit activitatea la care au participat elevii clasei a 
VII-a A, care a avut drept motto cuvintele lui Mahatma Gandhi: Fii tu schimbarea pe care 
vrei să o vezi în lume! Coordonați de prof. Marcov Gabriela Raluca și prof. Munteanu 
Laura Viorela s-au alăturat campaniei Autism 24h Marea Neagră (septembrie 2021) şi 
au „alergat” 55 de km pentru creșterea calității vieții copiilor cu autism prin derularea 
unor proiecte de terapie de recuperare. Prin participarea la această acțiune umanitară    
s-a urmărit formarea de valori sociale și modele de viață pentru copii. 

Pe parcursul lunii noiembrie 2021, în școala noastră s-au derulat, în mai multe etape, 
activități dedicate campaniei sociale SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR DONATE. 
Campania s-a bazat pe voluntariatul elevilor claselor I B, I Step by Step,a IV-a B, a V-a A, a V-a B,            
a V-a C, a V-a D, a VI-a C, a VII-a C, a VIII-a A, al 
părinților și al cadrelor didactice. S-a reușit 
colectarea unei cantitați de cca 1 530 kg de fructe 
și legume, dar și a altor alte produse alimentare. 
Beneficiarii au fost rezidenții de la Căminul de 
bătrâni din localitatea Poarta Albă, Biserica Sf. Ap. 
Petru și Pavel din Medgidia și familii aflate în 
dificultate. 

Decembrie este luna activităților dedicate 
sărbătorilor de iarnă. În acest sens, sub genericul      
ÎN JURUL BRADULUI, doamna învățătoare Legian 
Nicoleta i-a implicat pe  elevii CP A ȋntr-o activitate 
inedită, menită să demonstreze că voluntariatul se 
învață de la o vârstă foarte fragedă. Alături de ei,      
au participat și douăzeci și cinci de cadre didactice din 
școala noastră. S-a reușit colectarea unei sume      
importante de bani, din care s-au achiziționat o       
mașină de spălat, o tabletă, un televizor, un brad cu ornamente și multe alte produse necesare unor    
familii care au ȋn ȋntreţinere persoane cu handicap. Beneficiari au fost doi elevi din școala noastră, din 
clasele I B și  a IV-a B.  

O altă acțiune caritabilă, organizată de elevii clasei a VI-a C împreună cu d-na dirigintă, prof. 
Munteanu Laura-Viorela, a constat ȋn colectarea sumei de 530 lei pe care au donat-o în contul părinților 
unei fetițe, aflată în Turcia, pentru o intervenție chirurgicală dificilă și costisitoare. Iniţiativei lor s-au 
alăturat și alte colective de elevi din școala noastră care au făcut donaţii cu scopul de a oferi sprijin şi 
speranţă de mai bine familiei greu ȋncercate. 

 

   Eforturile voluntarilor noștri, implicați și dornici să-i ajute pe cei ce se confruntă cu lipsuri 
materiale, pe cei încercați de boli grele, sunt răsplătite cu privirile sincere, pline de recunoștință și 
cu mulțumirile calde ale celor aflați în situații delicate. Copiii descoperă astfel semnificația 
proverbului Faci rai din ce dai. 

 Coordonator SNAC, prof. înv. primar Nistor Mariana     

& prof. Munteanu Laura - Viorela  
17 
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Pentru că viaţa nu poate fi separată de mediul ambiant, o latură ȋmportantă a activităţii 
educative din şcoala noastră este îndreptată în direcţia formării unui comportament 
ecologic responsabil ȋn rȃndul membrilor ȋntregii comunităţi şcolare. Beneficiile 
programului ECO-ŞCOALA, derulat la nivelul instituției noastre, sunt multiple şi pornesc 
de la creşterea gradului de conştientizare a copiilor privind problemele de mediu. Acesta 
contribuie la dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii copiilor de a lua decizii, le deschide 
ochii asupra beneficiilor valorificării deşeurilor reciclabile, le dezvoltă preocuparea pentru 
amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii. Considerăm că nu este suficientă o simplă 
informare cu privire la problemele cu care se confruntă mediul înconjurător, ci este 
important ca elevii să-şi poată exprima idei personale şi să manifeste o atitudine legată de 
responsabilitatea pe care şi-o asumă în privinţa mediului în care trăiesc.  

Activităţile derulate ȋn anul 2021 i-au determinat pe elevi să înţeleagă relaţiile existente 
între anumite situaţii şi cȃt de importantă este rezolvarea cauzelor şi nu doar a efectelor 
acestora. Tematicile abordate, susţinute de materiale didactice variate şi mijloacele audio-
vizuale au condus la formarea de deprinderi şi atitudini care au fost folosite ȋn aplicaţii 
practice. Ȋn cele ce urmează prezentăm cele mai semnificative proiecte şi activităţi 
desfăşurate la nivelul şcolii, cu implicarea ȋntregului personal, a elevilor şi a părinţilor 
acestora. 

Deşeuri colectăm, mediul curat îl păstrăm! 

Sub acest generic, elevii claselor primare au 
luat parte la activităţi practice de colectare a 
deşeurilor şi de confecţionare a unor vieţuitoare, 
obiecte, machete şi au reprezentat prin desene 
cum ar dori să arate orasul nostru ȋn viitor. 

 

Pe parcursul anului şcolar trecut, s-a 
continuat derularea proiectului Azi pentru 
Mȃine ȋn Şcoală, susţinut de Fundaţia Coca-
Cola şi coordonat la nivel naţional, de Asociaţia 
CSR Nest şi, la nivel judeţean, de Asociaţia 
Împreună pentru Viitor. Acesta a avut ca 
principal scop creşterea nivelului de ȋnţelegere 
a conceptului de zero waste şi a necesităţii 
colectării selective a deşeurilor şi reciclării 
acestora. Proiectul a avut două componente: 
una de educaţie a elevilor pentru dobȃndirea 
unui comportament responsabil faţă de mediul 
ȋnconjurător şi una de colectare selectivă a 
deşeurilor. Astfel, elevi, părinţi şi profesori au 
aflat informaţii despre colectarea separată a 
deşeurilor şi despre reciclare ȋn cadrul unor 
workshop-uri si activităţi interactive. Mai mult, 
şcoala a fost dotată cu echipamente specifice, 
cum ar fi pubele şi saci de colectare separată. 

Cadre didactice ale şcolii şi un grup de elevi 
ai clasei a VIII-a B au participat la sesiuni de 
instruire pe tema deşeurilor marine, organizate 
on-line de ONG Mare Nostrum, Constanța. 

 
Grădina din fereastră a fost titlul unui proiect 

şcolar derulat de elevii clasei a III-a Step by 
Step. Copiii au fost ȋncȃntaţi să cultive şi să 
ȋngrijească plantele, observȃnd totodată etapele 
de dezvoltare şi creştere a acestora. 
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Programul ECO-ŞCOALA a contribuit la    
formarea personalităţii elevilor, câştigându-i 
ca aliaţi ai naturii. Le-a dezvoltat capacitatea 
de comunicare, de lucru în echipă, de a 
răspunde la situaţii noi şi complexe. 

Prin intermediul activităţilor desfăşurate, 
elevii au venit în contact direct cu natura şi 
au început să-şi schimbe mentalitatea faţă 
de mediu.  

 

Grădina școlii – un mediu de relaxare și 
învățare, S.O.S. – Natura ȋn pericol! au fost 
activităţi organizate sub forma unor workshop-
uri care au avut scopul de a forma elevilor 
comportamente şi atitudini corecte faţă de 
mediul ȋnconjurător. 

 

ZIUA PĂSĂRILOR a fost sarbătorită de elevii 
clasei a III-a Step by Step prin realizarea de 
colivii din PET-uri şi amplasarea acestora ȋn 
copacii din parcul şcolii. 

 

ZIUA VERDE a Eco-școlilor din România 
este o acțiune națională, desfășurată de 
voluntarii CCDG. Anul acesta a constat în 
plantarea de arbori fructiferi sau ornamentali 
sub sloganul ”Plantați câte un copăcel!”. 
Participanţii la această activitate au înțeles 
importanța implicării directe în dezvoltarea 
spațiilor verzi, de care avem atâta nevoie.  

Elevii clasei a II-a B, coordonaţi de doamna 
lor ȋnvăţătoare Cornea Anişoara, și cu ajutorul 
părinților au plantat pe lȃngă casele lor 2 meri,  
2 brazi, 1 păr, 1 trandafir și un 1 vișin.  
Copiii au fost recompensați cu diplome de ECO- 
VOLUNTARI. 
 

Ziua Apei,  a fost un prilej pentru elevii clasei 
a V-a A de a realiza proiecte tematice prin care 
au subliniat importanţa apei, cauzele şi efectele 
poluării acesteia, precum şi modalităţi de 
economisire a ei. Prin jocuri educative elevii 
claselor au descoperit informații noi și 
interesante despre apa mării, această resursă 
importantă, devenind conștienți de valoarea ei 
și de necesitatea protejării mediului marin. 

 

Ziua Pământului, este sărbătorită, în fiecare 
an, la 22 aprilie, printr-o întreagă serie de 
manifestări dedicate mediului înconjurător, care 
au arătat că elevii doresc să trăiască în armonie 
cu natura. Ei au realizat desene, compuneri, 
mesaje eco şi au stins lumina sâmbătă, 27 
martie 2021, de la ora 20:30 până la 21:30. 

 

Educaţia pentru sănătate reprezintă o pârghie 
importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice si 
psihice optime a copiilor. Sub genericul, 
”Mȃncăm sănătos, trăim frumos”, au fost 
organizate la nivelul şcolii ateliere de lucru, 
dezbateri, concursuri, joc de mişcare care să 
asigure educarea elevilor pentru un stil de viaţă 
sănătos. Coordonatori Program ECO-ŞCOALA,   

Prof. înv. primar, Cornea Anişoara & Prof. Fluerașu Mihaela 
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Un nou drum spre cunoaştere, plin de emoţii, speranţe şi ȋntrebări… Aşa descriu “bobocii” 
claselor pregătitoare prima lor zi de şcoală. Însoţiţi de părinţi şi cu braţele pline de flori, 
aşteptau curioşi următoarea etapă din viaţa lor. Cu privirile aţintite spre doamna lor 
învăţătoare sau spre părinţi, micii şcolari neştiind exact ce îi aşteaptă, au devenit dintr-odată 
serioşi şi cuminţi cȃnd au păşit ȋn sala de clasă, ȋmpodobită ca de sărbătoare. Şi uite aşa         
o nouă generaţie de copii a pornit pe un drum frumos, deloc uşor, care îi va forma ca 
oameni.  Zilele s-au scurs şi iată că povestea lor a început să se aștearnă lin și firesc...   

Simţim că am dat totul în călătoria noastră 
alături de o generaţie de copii, însă mereu 
descoperim alte resurse nebănuite care ne dau 
putere, curaj şi dragoste pentru a continua.        
Şi cum ar putea fi altfel dacă într-o zi senină de 
septembrie întâlneşti 25 de copilaşi pentru care 
începerea şcolii reprezintă unul din cele mai 
importante evenimente din viaţa lor?!  

Întreaga vară s-au mândrit prietenilor şi rudelor 
că vor începe şcoala, şi-au pregătit 
ghiozdănelele, şi-au ascuţit culorile pentru a 
porni spre marea lor aventură. Ne privesc plini de 
emoţie şi încredere că noi le vom deschide un 
drum despre care au auzit de la părinţi şi de la 
bunici că îi vor face Oameni mari.                       
Ne împărtăşesc necondiţionat, încă din primele 
zile, poveştile lor de viaţă şi întâmplările "extrem 
de importante", cum ar fi pierderea unui dinte sau 
achiziţionarea unei jucării noi. Ne iau în braţe, de 
la primele ore ale dimineţii, şi ne adresează cele 
mai simpatice întrebări, în cele mai nepotrivite 
momente. Se bucură cu fiecare literă învăţată şi 
se mândresc cu cele mai stângace tăieturi de 
hârtie. Îşi redescoperă puterea şi locul 
relaţionând cu noii colegi, învaţă ce înseamnă 
răbdarea, atenţia, prietenia şi îşi asumă treptat 
noi responsabilităţi.  

Aşa a început drumul "albinuţelor descurcăreţe" 
din acest an. El  va continua cu fiecare nouă zi 
ce va veni, cu provocări, cu momente 
memorabile, cu suişuri şi coborâşuri, dar şi cu 
multă Iubire şi Încredere că vor reuşi să-şi scrie 
propria lor poveste. 

 

Prof. înv. primar Legian Nicoleta 
  
 

Bobocii din acest an școlar, care au deschis 
porțile școlii noastre, au adus cu ei mai multă 
veselie și inocență, mai multă lumină și 
prospețime, după o perioadă în care cu toții am 
fost constrânși să stăm acasă, cuminți, să 
păstrăm distanţarea fizică. Ei sunt dornici să 
descopere lucruri noi, fiecare zi fiind pentru mine 
o nouă provocare firească și emoționantă.       
Vom călători împreună pe aripile cunoașterii până 
la sfârșitul clasei a IV-a, când vom realiza că, atât 
ei cât și eu, ne-am transformat într-o echipă 
puternică și de neînvins. 

 

Învățător, Sprînceană Izabell  
 
 

Prima întâlnire și prima zi de școală aș fi vrut 
să fie de neuitat! (poate chiar a fost…)                                                                                                                           
La întâlnirea scurtă din fața școlii, le-am văzut 
doar ochișorii, măștile asortate cu culorile 
toamnei și la distanță părinți emoționați și 
nedumeriți. Sala de clasă le-am decorat-o astfel 
încât să pară un colț de poveste, cu multă 
culoare și mulți, mulți iepurași. Doar să le alunge 
piticilor teama de necunoscut! Apoi am decis ca 
drumul  nostru, în cei cinci ani care ne așteaptă, 
să fie o poveste, iar noi să fim Clasa iepurașilor. 
De ce iepurași? Pentru că au auzul fin și unghiul 
vizual poate ajunge până la 360 grade și noi 
trebuie să fim ,,ochi și urechi” la ,,doamna”, sunt 
drăgălași ca și noi și foarte activi dimineața și 
seara. Noi i-am întrecut… Eram foarte activi și 
până la prânz... Abia așteptam câte o pauză cât 
de mică, ca să explorăm fiecare colțișor din 
curtea școlii și la viteza cât mai mare și, dacă se 
poate, chiar în zigzag. Și am mai și ronțăit 
câteodată, în timpul orelor, pe ascuns, 
bineînțeles! Iepurașii, prietenii noștri din clasă,  
ne-au fost alături tot anul. Ne-au auzit primele 
silabisiri și cuvinte citite, ne-au privit mânuțele 
neîndemânatice, conturând cele dintâi litere ale 
alfabetului, ne-au urmărit în jocul cifrelor, ne-au 
condus pe tărâmul basmelor și cel mai important 
lucru, au cântat și au dansat cu noi, ne-au lăudat, 
ne-au criticat, însă acum sunt pe deplin mulțumiți 
de rodul muncii noastre. Povestea noastră nu s-a 
terminat aici. La anul, vă vom povesti alte lucruri 
frumoase despre noi, despre cât de mult am 
crescut, cât de multe am învățat, cât de mult ne 
place la școală. 

 

Prof. înv. primar Bechiș Belchis 
 

Clasa pregătitoare constituie un început de 
drum pentru micii pui de om, un drum lung, dar 
plăcut și plin de împliniri, la capătul căruia elevii 
devin adulți și se împlinesc intelectual și moral. 
Această primă perioadă din educația copiilor are 
o importanță covârșitoare pentru școlarizarea lor 
ulterioară, întrucât acum se formează              
deprinderile de scris și citit, de asimilare corectă 
a informațiilor, de învățare în cadrul unui colectiv 
și de respectare a unor reguli. Cu bucurie,        
am descoperit că elevii mei s-au așezat firesc pe 
acest drum, cu prilejul Zilei Internaționale a      
Cititului Împreună, eveniment desfășurat         
împreună cu colectivul bibliotecii de la CCD Ilfov. 

 

Prof. înv. primar, Manolachi Liliana   
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Minunata călătorie prin cele 100 de zile de școală a fost marcată de școlarii 
clasei pregătitoare Step by Step. 100 sunt și motivele de bucurie și de 
sărbătoare, deoarece fiecare zi petrecută împreună a fost o zi în care 
„fluturașii” clasei au învățat ceva nou, au primit și au oferit zâmbete, au 
câștigat prieteni noi. 

Activitățile desfășurate sub deviza “Acum știu, pot, reușesc!” au pus în 
valoare cunoștințele și deprinderile școlarilor, care au dovedit și perseverență 
și spirit de echipă. Meritele copiilor au fost răsplătite cu diplome și surprize 
dulci.  

Drumul lor continuă cu noi experiențe și provocări  minunate. 
 

(Prof. înv. primar Pîclea Nicoleta & Fasole Nicoleta, clasa I)  

Elevii clasei a doua Step by Step s-au pregătit, ca de fiecare dată, pentru 
a  întâmpina cu drag și nerăbdare sărbătorile iernii din ultima lună a anului. 

Ziua Națională a României a fost sărbătorită de Clasa Strumfilor prin    
activități specifice: intonarea imnului, confecționarea de steguleţe, realizarea 
si decorarea portului popular din diferite zone ale ţării și s-a încheiat printr-o 
expoziție a lucrărilor. Bucuroși de munca lor, copiii şi-au putut admira        
minunatele lucrări! 

Luna decembrie s-a încheiat cu realizarea de ingenioase ornamente 
pentru brad şi felicitări pe care le-au dedicat părinților, bunicilor sau lui       
Moș Crăciun, dar şi cu vesele colinde.  

 

          (Prof. înv primar Blaga Mădălina & Leţa Ştefan, clasa a II-a)   
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Contextul pandemic ne-a oferit multe oportunități de dezvoltare, de        
reorganizare a activității didactice, astfel încât să le oferim tuturor elevilor   
experiențe relevante de învățare. „Școala din natură” a fost un demers pe 
care l-am proiectat și aplicat pentru a veni în sprijinul copiilor, astfel încât 
aceștia să se implice activ și să fie co-creatori într-un spațiu în care să nu 
simtă atât de intens barierele pe care le impune sala de clasă. Copiii au         
lucrat atât individual, cât și în echipe, dând dovadă de colaborare eficientă și 
de ascultare activă a coechipierilor. Au fost utilizate metode nonformale,   
elevii fiind extrem de atrași de „vânătoarea de comori” întrucât au putut    
exersa abilități noi, dar și competențe precum gândirea critică. Activitățile au 
avut un puternic caracter interdisciplinar și transdisciplinar, elevii făcând apel 
la  cunoștințe și din alte arii curriculare. 

Rezultatul? Copii activi, curioși, creativi, dornici să înveţe. 
 

(Prof. înv primar Vrînceanu Georgiana & Andrei-Chitic Mirela,  
Clasa a III-a)  

Fiecare copil are propriul drum către succes, dar fiecare drum către succes se deschide cu o 
educație mai bună. La Step by Step, se creează un mediu în care copilul își dezvoltă personalitatea, 
își descoperă pasiunile sau talentul și pornește pe calea către succes. Valorile insuflate copiilor, 
atȃt ȋn activităţile şcolare, cȃt şi extraşcolare, sunt: ȋncrederea ȋn propriile capacităţi, curiozitatea, 
ascultarea, gȃndirea critică, exprimarea opiniilor, creativitatea, acceptarea și respectarea 
diversităţii, bucuria de a ȋnvăţa ȋmpreună şi responsabilitatea. Totodată, Step by Step pune în prim 
plan acceptarea și respectarea diversităţii, valori construite prin permanenta cooperare și 
comunicare cu familiile copiilor. Ne bucurăm că această alternativă a avut succes la nivelul 
comunităţii, fapt ce a determinat includerea ei ȋn fiecare an şcolar ȋn oferta educaţională a şcolii. Vă 
invităm să descoperiţi ȋn rȃndurile de mai jos gȃndurile unui nou ȋnceput exprimate de către 
doamnele ȋnvăţătoare de la clasa pregătitoare şi câteva aspecte relevante ale activităţii desfăşurate 
de celelalte clase. 

Noi, cadrele didactice ne-am născut cu dragoste de copii, cu dorinţa de a 
modela caractere, de a lumina sufletul şi mintea elevilor prin puterea 
cunoaşterii. Trăim momente de bucurie atunci cȃnd răsare pe pagină primul 
semn grafic conturat cu mânuţa tremurândă a copilului. Nutrim speranţa că 
vom avea satisfacţia datoriei împlinite cȃnd, peste ani, bobocii de acum, vor 
număra performanţe bazate pe temelia solidă construită cu răbdare, 
ȋnţelegere şi multă dăruire din partea noastră ca şi ȋnvăţători.  

Le urăm micilor şcolari bun venit şi mult succes pe mirificul drum al 
cunoaşterii!      (Prof. înv. primar  Gafar Alev & Dumitraşcu Cristina, C.P.) 



  

 

Pe lângă toate cunoştinţele dobȃndite la şcoală, cel mai important lucru pe care l-am învăţat, alături de colegii mei şi 
de doamnele învăţătoare, este sentimentul de apartenenţă la „familia” de la şcoală... Am primit încrederea de care avem 
nevoie pentru a evolua şi am acumulat toate noţiunile care îmi vor fi de folos ȋn viitor. (Raul Giuglea, clasa a V-a D) 
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Viaţa de şcolar este o experienţă unică pe care, atunci cȃnd o trăim, nu o apreciem la adevărata ei 
valoare, dar, mai tȃrziu, privind ȋnapoi cu nostalgie, realizăm frumuseţea clipelor petrecute ȋn şcoală. 
Cuprinşi de emoţie, absolvenţii claselor a IV-a, dedică următoarele rȃnduri, fiinţei care le-a fost mamă şi 
prietenă şi care i-a ȋnvăţat primele taine ale cunoaşterii şi ale devenirii ca OM. 

Îmi aduc amintire și acum prima mea zi de școală. Parcă a fost ieri.   
De câte ori mă gândesc la doamna învățătoare, îi revăd în minte chipul 
ei scump și blajin. 

Încă de când am pășit spre primii mei pași spre scoală, am simțit că 
îmi va fi bine cu ea și că voi fi protejat. Pe parcursul zilelor, săptămânilor, 
anilor petrecuți alături de doamna, am învățat câte ceva nou și bun, care 
mă ajută în viață. 

Doamna învățătoare a fost, pentru mine, îngerul care ne-a călăuzit 
spre cel mai  bun și drept drum pe care puteam porni în viață. Ea a fost 
cea care ne-a pus creionul în mână și ne-a arătat lumea frumoasă a 
scrisului, ne-a ajutat să rostim primele noastre cuvinte citite, ne-a  ȋnvăţat 
să facem adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri. A fost mama noastră de 
la şcoală.      (Alexandru Şerban, clasa a V-a A) 

IV A, înv. Legian Nicoleta 

Nici nu mi-am dat seama cum au trecut anii. Parcă ieri pășeam       
emoționată spre şcoală și eram mândră că sunt elevă în clasa I…  

Privesc, deci, cu drag în urmă și-i sunt recunoscător doamnei mele 
pentru fericirea pe care o simt. O întreagă bibliotecă plină de poezii, 
cântece, litere și cifre și înfrumusețată cu operații de tot felul, o lume de 
vis pe care o poate oricine desluși doar să aibă ambiție și răbdare.  

Adun toată recunoștința mea într-un mănunchi de cuvinte și-i spun 
doamnei: Vă mulțumesc… pentru tot! 

(Alexandra Vârtopeanu, clasa a V-a A) 

Această perioadă a însemnat pentru mine o 

aventură. Pe parcursul a 5 ani (cam jumătate din 

viața mea) am învățat să scriu, să citesc, să     

calculez... Cam toate lucrurile necesare pentru 

gimnaziu. Totul datorită doamnei învățătoare!       

A fost minunat!  

(Teodor Constantinescu, clasa a V-a A) 

IV B, înv. Badea Georgeta 

Finalul clasei a IV-a l-am marcat cu o minunată petrecere. Momentul a 
fost extrem de emoționant. La început, nu mi-am dat seama de ce, dar  
trăirile s-au intensificat când doamna învățătoare ne-a prezentat imagini 
cu noi de-a lungul celor cinci ani petrecuți împreună. Simțeam că sufletul 
îmi plânge, iar lacrimile îmi curgeau pe obraji. Cuvintele doamnei aproape 
că nu le mai auzeam, dar m-a trezit la realitate discursul dumneaei. Re-
greta, ca și noi, că a venit vremea să ne despărțim, dar era sigură că în 
viitorii profesori vom găsi aceeași înțelegere și dragoste cu care am fost 
obișnuiți, că aceștia vor vedea în noi toate lucrurile bune și cu siguranță 
ne vor susține.  
Așadar, sfârșitul claselor primare a însemnat pentru mine o despărțire 

de un om drag, care mi-a arătat cu răbdare, dragoste, susținere și  
devotament tot ceea ce știu acum. Ea este cea care m-a cunoscut întru 
totul și care mi-a dat încrederea că voi reuși în tot ceea ce îmi propun în 
viitor, că am potențial și că îl vor descoperi și alții.  
Doamna învățătoare, vreau să vă transmit un Mulțumesc din toată    

inima!   (Andreea Rebeca Medișan, clasa a V-a B)  

IV C, înv. Gologan Cristina 

Ne despărţim de clasa a IV-a 
Şi de doamnele învăţătoare 

Prea iute anii au zburat 
Şi nu ştiţi ce rău ne pare! 

Nu vom mai fi alintaţi  
Cu vorbe calde, minunate 

Pe frunte nu vom mai fi sărutaţi 
Nici nu vom mai fi strânşi în braţe… 

 
(Darius- Mihai Petrache,  

Flavius – Gabriel Petrache,  
clasa a V-a D)  

Doamna învăţătoare ne-a fost ca o 
mamă: când am căzut, ne-a ajutat să ne 
ridicăm, când am greşit, ne-a dojenit, iar 
pentru fiecare reuşită ne-a lăudat!  

Cu colegii mei de clasă, am trăit şi 
bune şi rele, ca într-o familie, iar, la   
finalul clasei a IV-a, ne-am simţit cu toţii 
mai mari, mai înţelepţi, mai responsabili... 

Rămas bun, doamna mea învăţătoare! 
Adio, clasele primare!  
 

(Ştefan Marian Doroftei, clasa a V-a C) 
IV Step,  

înv. Sprînceană Izabell, Dumitraşcu Cristina 

Toţi anii prin care am trecut alături de 
doamnele mele  învăţătoare simt că m-
au dus pe un drum al curajului, al 
bunătăţii şi, nu în ultimul rând, al 
cunoaşterii. Alături de dumnealor m-am 
schimbat, am început să-mi pun mai bine 
în valoare calităţile!  

Le mulţumesc pentru tot efortul depus 
pentru a ne călăuzi primii paşi în drumul 
nostru de a deveni Oameni! 

(Karina Gal, clasa a V-a D) 

După trecerea anilor petrecuți în clasele primare, 
a sosit momentul despărțirii de doamna 
învățătoare, omul care mi-a îndrumat pașii spre 
performanțe, mi-a insuflat iubirea către semeni, 
față de colegi și față de ceea ce ne înconjoară. 
Momentul despărțirii a avut loc odată cu         

activitatea de Rămas bun, organizată de doamna 
învățătoare și părinți. În acele clipe am realizat că 
se va produce o schimbare în viața mea de școlar. 
Ochii mi s-au umplut de lacrimi ce jucau ca niște 
perle rostogolindu-se pe obrajii mei aprinși de 
emoție… Cum să uiți așa ușor omul care ne-a 
întâmpinat pentru prima oară în fața școlii? Cum 
să uiți mâna călăuzitoare care ne-a fost perma-
nent alături și cu care am rotunjit împreună literele 
și cifrele? 
Amintirea dumneaei și a anilor petrecuți 

împreună vor rămâne mereu în memoria mea. 
Cuvintele nu pot exprima recunoștința pe care o 
simt. O să spun doar: Vă mulţumesc, doamna 
învăţătoare! 

(Miruna Mihaela Popescu, clasa a V-a B) 

Pagina realizată de prof. înv. primar, Legian Nicoleta 
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(Prof. Ştefan Lenuţa & diriginţii claselor a VIII-a) 

Îmbrăcaţi de sărbătoare şi coplesiţi de emoţii, elevii claselor a VIII-a, promoţia 2021, şi-au luat       
rămas-bun de la cadrele didactice care i-au călăuzit timp de opt ani pe tărâmul cunoaşterii. Festivitatea 
de absolvire, organizată ȋn Parcul “1 Mai” din oraş, după un an greu, de pandemie, în care orele de curs 
s-au desfășurat așa cum a permis criza sanitară, i-a adus în prim plan, pe cei mai buni dintre cei buni: 
Dumitriu Maria Valentina (VIII A) şi Mocanu Eduard Gabriel (VIII C) - şefi de promoţie, cu media     
generală 10. Directorii şcolii şi diriginții celor trei clase au adresat tuturor absolvenţilor felicitări şi 
cuvinte de mulţumire pentru toate rezultatele obţinute de-a lungul timpului şi le-au urat succes la primul 
examen din viaţa lor, Evaluarea Naţională. I-au sfătuit, de asemenea, să nu se considere niciodată 
suficient de informaţi, încât să înceteze să mai înveţe, să-şi trăiască viaţa frumos, să semene binele pe 
care apoi, ȋl vor culege. 

Visȃnd la un nou ȋnceput ce ȋi aşteaptă, absolvenţii de azi îşi vor aminti cu nostalgie de clipele 
petrecute ȋn primii ani de şcoală, alături de colegi şi profesori. Inserăm ȋn continuare mesajele unora 
dintre ei... 

Mi-e greu să-mi imaginez ce va urma, pe ce cărări mă vor duce paşii… Mi-ar plăcea 
enorm să mai trăiesc ȋncă o dată aceşti opt ani, să mă bucur şi mai mult de prieteniile cu 
colegii, de năzbȃtiile copilăreşti pe care le-am făcut ȋmpreună... Mi-aş dori să fi ȋnvăţat mai 
mult, ca să am un bagaj şi mai mare de cunoştinţe... să pot reprezenta iar şcoala la 
concursuri şi olimpiade pentru a vă face din nou mȃndri de rezultatele mele... 

Vă mulţumesc, dragi profesori, pentru că ne-ați prețuit, ne-ați ajutat să ne descoperim, să 
ne cunoaștem mai bine, să iubim cărțile și să ne pregătim pentru a depăşi orice obstacol!  

(Dumitriu Maria Valentina, VIII A) 

Titulatura de “șef de promoție” este un privilegiu pentru mine, venind ca o recunoaștere a 
strădaniei mele de a învăţa timp de 4 ani la toate materiile. A fost un drum greu, dar totodată 
plăcut, deoarece satisfacția aprecierilor a compensat totul.  

În continuare îmi doresc să rămân același copil ambițios, să reuşesc să realizez tot ceea ce 
îmi voi propune și sper că îmi voi urma visurile fără a spune că nu pot sau că este prea greu.      

Stimați profesori, dragi părinți și colegi, vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și susținere, 
pentru răbdare și încredere, în speranța că și eu v-am făcut mândri prin performanţele 
obţinute în toți acești ani.  (Mocanu Eduard Gabriel, VIII C) 

Când această etapă a vieţii noastre a luat sfârșit, ne-am dat seama că am ajuns la finalul unui drum 
încărcat de amintiri, reușind împreună să trecem peste toate provocările…  

Nu vom uita, dragi profesori, devotamentul, sprijinul și susținerea pe care ni le-aţi dăruit în toți acești ani! 
De asemenea, adresăm mulţumiri în mod special doamnelor directoare, pentru că ne-au implicat în diferite 
proiecte care ne-au oferit posibilitatea de a învăța într-un mediu frumos, optim pentru pregătirea noastră! În 
același timp, aducem un prinos de recunoştinţă şi celor două doamne diriginte, prof. Penelea Tatiana, 
pentru că ne-a ajutat să depăşim emoţiile începutului, iar doamnei prof. Ștefan Lenuța, pentru susținerea 
necondiționată în anii ce au urmat. (Crăciun Ioana Rebecca, Condruț Diana Ana Maria, VIII C) 

8 ani impreună, ca o familie... La ȋnceput, doamna ȋnvăţătoare ne-a ajutat să trecem de pragul dintre 
copilărie şi adolescenţă, modelȃnd ȋn mare parte caracterul fiecăruia dintre noi, la fel ca un părinte.  

A urmat etapa ȋn care doamna dirigintă şi profesorii noştri ne-au dirijat cu răbdare şi ȋnţelegere spre un 
drum pe care ȋn curȃnd vom merge separat. Pentru mine, şcoala nu a fost doar un loc spre care m-am 
ȋndreptat zi de zi, ci o trăire, un sentiment, un test…o adevărată familie. (Pahonţu Cati Mihaela, VIII B) 

Anii de gimnaziu au fost ca un roman, cu multe capitole, pline de emoţii şi amintiri, care s-au scurs prin 
clepsidra timpului, lăsȃnd o amprentă puternică în sufletele noastre. Pentru mine a fost o onoare sã fiu elevã 
în aceastã şcoalã. Am avut parte de dascăli cu har, cărora le mulţumesc din suflet pentru că mi-au insuflat cu 
fiecare lecţie predată, dorinţa de a ȋnvăţa mai mult şi mai bine.  (Abudicioaiei Alexandra, VIII B) 



  

 

Raftu Sara 
 VI A 

Popa Andrei 
 VI A 

Crăciun Rebecca 
VIII C 

Dehenea Maria 
 VI A 

Done Maria 
 VI A 

Gheorghiţă Izabela 
 V A 

Volintiru Daria 
VI A 

Oscilarea între școala on-line și cea față în față, îndepărtarea de prieteni și de colegi, 
nesiguranța, au fost realități cu care elevii au fost nevoiţi să se confrunte ȋn anul şcolar 
trecut. Cu toate acestea, 23 de elevi ai claselor gimnaziale au făcut faţă provocărilor, 

reuşind să ȋncheie anul şcolar trecut cu media generală 10. Demn de toată lauda este şi 
succesul celor doi şefi de promoţie 2021, Dumitriu Maria şi Mocanu Eduard, care au încheiat 
studiile gimnaziale cu media generală 10.  

Printr-o pregătire constantă, beneficiind de sprijinul profesorilor dedicaţi şi de susţinerea 
părinţilor, ei reprezintă dovada vie că... DACĂ VREI, SE POATE! 

Ȋi felicităm pe toţi şi le dorim acelaşi parcurs şcolar minunat şi ȋn anii care vor urma! 

Munteanu Mihaela 
VI B 

Mustafa Sedan 
   VIII A Jerdan Natalia 

   VIII B 
Mocanu Eduard 

VIII C 

Condruţ Diana 
VIII C 

Hermeneanu Crina 
V A 

Lazăr Corina 
 V A 

Mihai Ruxandra 
 V A 

Tudor Delia 
 V A 

Voinea Maria 
 V A 

Ţintea Giulia 
 V C 

Busuioc Mario 
VII A 

Dragnea Andrei 
 VI B 

Horhocea Ana-Maria 
 VI B 

Filoti Ștefania 
VII A 

Dumitriu Maria 
   VIII A 
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Anul școlar 2020-2021 a fost atipic, o mare 
parte a acestuia derulându-se on-line sau în 
format hibrid, în funcție de evoluția 
pandemiei. În acest context, concursurile și 
olimpiadele școlare, conform Ordinului nr. 
5.924/3.11.2020, au fost suspendate. 

 Dacă în alți ani școlari ne mândream cu 
numeroase rezultate notabile înregistrate de 
elevii noștri la astfel de concursuri și 
olimpiade, în 2020-2021 am cules mai puțini 
lauri, cum era firesc, și doar la competiții 
derulate on-line. 

Astfel, în data de  29 mai 2021, eleva Elisei 
Alexandra Georgiana, din clasa a V-a A, a 
participat la Concursul Judeţean de Geografie, 
secţiunea Micii mari geografi, organizat de  
Școala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” din 
Constanța. Eleva s-a clasat pe locul al II-lea, 
acumulând 90 de puncte și evidențiindu-se astfel 
din rândul celor șaisprezece candidați. Ea ne-a 
mărturisit că ȋnscrierea la concurs a fost o 
reîntoarecere în lumea competițiilor de care i-a 
fost dor în această perioadă dificilă. “De-a lungul 
timpului, am participat la numeroase concursuri 
școlare și am obținut rezultate foarte bune, de 
aceea, consider că toate m-au ajutat să-mi 
dezvolt cunoștinţele, să acumulez informații noi și 
să-mi dezvolt perspicacitatea. Cred că m-a ajutat 
foarte mult faptul că am învățat constant și am 
pus mare preț pe orice recomandare făcută de 
doamna profesoară, Omer Sibel.  

   (Elisei Alexandra Georgiana, clasa a VI-a A) 
Cadrele didactice ale școlii noastre au antrenat 

elevii în diverse competiții cultural-artistice,  
derulate la nivel național/interjudețean sau 
regional/județean. Dintre acestea, amintim 
performanțele elevului Raiciu David, participant la 
Concursul Național Mărțișoare zâmbitoare, 
inițiat de Grădinița Furnicuța, ARAD, care a fost 
apreciat cu Premiul al II-lea, și a colegilor săi, 
participanți la Concursul Național Primăvara ca 
o poveste, care au fost apreciaţi după cum 
urmează: Premiul I (Munteanu Eva Miriam), 
Premiul al II-lea (Dragomir Adelina Gabriela) și 
Premiul al III-lea (Raiciu David Mihai).  

De asemenea, la Concursul Interjudețean 
Povestea Mărțișorului, următorii elevi au obținut: 
Premiul I - Vintilă Adelina Maria, Premiul al II-lea 
-  Munteanu Eva Miriam; Premiul al III-lea -  
Raiciu David Mihai. Precizăm că toți copiii 
nominalizați, la momentul participării ȋn aceste 
competiţii, erau elevi ȋn Clasa Pregătitoare B, 
coordonată de doamna învățătoare Manolachi 
Liliana. 

La un alt concurs interjudețean, denumit 
Festivalul de teatru pentru copii Arlechino și 
inițiat de Școala Gimnazială Ion Borcea și Centrul 
de zi din Agigea, jud. Constanţa, patru elevi  din 
clasa a VII-a A, participanți la Secțiunea de poezie, 
coordonați de doamna profesoară Ștefan Lenuța, au 
fost apreciați cu Premiul I - Busuioc Mario Fabian, 
Premiul al II-lea – Minciună Andra Ștefania, 

Premiul al III-lea - Ciuraru Maria Alexandra și 
Mențiune - Mafteiu Carmen Ioana. 

Participarea la același concurs, dar la Secțiunea 
de interpretare a festivalului, le-a adus celor două 
eleve, Dragomir Adelina Gabriela şi Munteanu Eva 
Miriam, ambele din Clasa Pregătitoare B, ȋnvățător 
Liliana Manolachi, Premiul al II-lea, respectiv, 
Mențiune. 

La Concursul Județean Imagini rurale și 
urbane în contextul actual,  organizat de Școala 
Gimnazială Dumbrava, Timiș, Mocanu Eduard 
Gabriel a obţinut  Premiul I, Raiciu David Mihai  - 
Premiul al III-lea, iar Vintilă Adelina Maria - 
Mențiune.  

Concursul Județean 50 de minute literare -
Modelele noastre a fost un bun prilej pentru elevii 
școlii noastre de a obține alte distincții. Doamna 
învățătoare a clasei a II-a A, Eftimi Sorina, a înscris 
în concurs, la Secțiunea afișul/plicul magic, patru 
elevi, toți evidențiindu-se cu rezultate remarcabile, 
după cum urmează: Feta Arzu -  Premiul I, Cartali 
Amira - Premiul al II-lea,  Piticu Tiberiu - Premiul al 
III-lea, Popa Maria - Mențiune.  

În cadrul aceluiași concurs, la aceeași secțiune, 
echipajului Clasei Pregătitoare B, coordonat de 
doamna învățătoare Liliana Manolachi și format din 
elevii Raiciu David Mihai, Mocanu Eduard Gabriel, 
Bobe Ștefan și Dragomir Adelina Gabriela, i s-a  
oferit Premiul al II-lea. 

Demnă de amintit este și performanța elevului 
Holbea Valentin, din clasa a II-a A, coordonat de 
doamna învățătoare Eftimi Sorina, care a obținut 
Premiul special la Concursul Gazeta matematică 
Junior. 

Două eleve ale clasei a V-a A, Mihai Ruxandra şi 
Almăşan Delia, au participat anul trecut la Concursul 
Internaţional Copilăria de-a lungul Anotimpurilor, 
obţinȃnd premiul I, respectiv II, iar Ruxandra a 
participat şi la Concursul de arte vizuale Viaţa noastră 
ȋn pandemie, lucrarea ei fiind apreciată cu Premiul I. 
Fetele recunosc că pasiunea pentru desen şi pictură   
le-a fost insuflată de doamna profesoară, Elena Dodiş, 
căreia ȋi mulţumesc, iar participarea lor la concursuri de 
profil a reprezentat o şansă de a-şi testa aptitudinile şi 
de a căpăta mai multă ȋncredere ȋn capacităţile lor de 
exprimare prin culori.  

 
 
 
 
 

 

 

 

FELICITĂRI TUTUROR! 

3 
A consemnat, prof. Munteanu Laura-Viorela 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_5924_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_5924_2020.pdf
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Casa de Cultură “I. N. Roman” din Medgidia, prin specificul activităţilor pe care le 
desfăşoară, a devenit o pepinieră de talente, valorificȃnd şi dezvoltȃnd gustul artistic al 
tinerei generaţii. Demn de subliniat este faptul că mulţi elevi ai şcolii noastre frecventează 
cursurile de pian, de canto, teatru, robotică, pictură şi dans, ȋnregistrȃnd rezultate 
remarcabile la competitiile de profil. Inserăm aici cȃteva dintre ele... 

În luna martie a acestui an, a avut loc la 
Bucureşti Concursul de creație ”Panait Istrati”, 
ediția a II-a, organizat de Revista Convorbiri 
literar-artistice. La secțiunea pictură, lucrarea 
elevei noastre Sara Urzicană, din clasa a IV-a 
A, a obținut Premiul Special "Mariana Mihuț" şi 
a fost propusă să apară pe coperta a VI-a a 
Antologiei de concurs haiku. Felicitări tinerei 
artiste! 

 

În perioada 17 – 18 iulie 2021, Primăria    
municipiul Medgidia, alături de Garnizoana 
Medgidia și Cercul Militar Medgidia au organizat 
o nouă ediție a Festivalului de muzică ușoară și 
populară „Tinere Speranțe”. Competiția a fost 
dedicată secțiunilor de muzică ușoară și 
populară, pe categoriile de vârstă: 6 – 8 ani; 9 – 
11 ani; 12 – 14 ani și 15 – 18 ani. La finalul 
celor două zile de festival, juriul a acordat 
trofeul “Junior” - secţiunea muzică uşoară - 
elevei Sara Maria Raftu, clasa a VII-a A, şi 
trofeul pentru secţiunea muzică populară elevei 
Ciobanu Anastasia, clasa I C, care a obţinut şi 
locul I la secţiunea muzică uşoară, categoria de 
vȃrstă 6-8 ani. Menţionăm că Sara a susţinut şi 
un minirecital ȋn cadrul festivalului.  

Le felicităm şi le dorim aceleaşi rezultate 
remarcabile la competiţiile viitoare! 

 

În luna septembrie, eleva Tudor Delia, clasa  
a VI-a A, a participat la un concurs în cadrul 
clubului Computer Kids Medgidia, susținut de 
echipa Simplon România, obţinȃnd premiul       
al II-lea. Participanții trebuiau să-şi dovedească 
creativitatea ȋn realizarea unei animații Scratch, 
cât mai potrivită unui eseu preferat. Cel ales de 
ea se intitulează Tehnologizarea Vieții Mele şi 
porneşte de la ideea că în anul 2071 vor exista 
roboți care pot face orice, ba chiar pot fi şi 
animale de companie. Premiul a constat ȋntr-un 
kit Mașină cu Motor V8 pe bază de sare.          
A durat mult să îl ansambleze, însă acum îl 
păstrează ca pe un trofeu! O felicităm şi ȋi dorim 
succes la concursurile viitoare! 

 

Eleva Dumitraşcu Daria Andreea, din clasa a 
VI-a C, este pasionată de pian. Ea este în anul 
al III-lea de studiu al acestui instrument muzical 
și numai pe parcursul anului 2021 a fost 
distinsă cu 4 Premii I și un loc II la competiţiile 
la care a participat. Ultima distincție a obținut-o 
la a V-a ediție a Concursului Național de Pian 
Piano Art, unde a fost apreciată cu Premiul I.  
    Felicitări și mult succes ȋn continuare! 

Mulţumim tuturor celor care ȋi susţin,            

ȋi ȋndrumă şi le cultivă pasiunile! 

A consemnat, prof. Marcov Raluca Gabriela 
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Competiţiile sportive programate a avea loc ȋn contextul pandemic au fost astfel 
organizate, încât acestea să nu devină sursă potențială de răspândire a coronavirusului și 
să asigure siguranţa şi sănătatea elevilor. Organizarea acestora a dovedit că sportului 
trebuie să i se dea importanța cuvenită, chiar şi în această perioadă. Astfel, elevii noştri 
care frecventează cluburile sportive din Medgidia, au avut ocazia să participe la mai multe 
competiții şi să obţină rezultate meritorii. 

Eleva Minciună Andra, clasa a VIII-a A, a participat, pe 22 mai 
2021, la Campionatul Judeţean de Şah Şcolar organizat la Constanţa 
şi a obţinut locul I. Recomand tuturor șahul care, deși este un joc 
complex, îți dezvoltă inteligența și modul de a gândi, ne-a declarat 
Andra. 

 

Colega ei de clasă, Ciuraru Alexandra, practică kickboxing de mai 
mulţi ani. Ȋn luna iunie 2021, a participat la Campionatul Naţional de 
Kickboxing, categoria kick light +55 kg, şi la competiţia Urban 
Legenda, proba K1, clasȃndu-se pe locul 3, respectiv locul I, la ring.                 
De asemenea, la Cupa Romȃniei la kickboxing care s-a desfăşurat pe 
27 noiembrie, la Tȃrgu-Jiu, a ocupat un merituos loc 3. Aceste 
competiţii m-au ajutat să mă dezvolt atȃt fizic, cȃt şi psihic. Sunt 
mândră de rezultatele obținute şi sper ca pe viitor să reprezint clubul la 
un nivel din ce ȋn ce mai bun, a declarat sportiva noastră. 
 

În perioada 23 – 24 octombrie 2021, a avut loc CUPA HAPPY KIDS 
la handbal. Această acțiune s-a desfășurat sub egida Consiliului      
Județean Constanța și a avut ca scop promovarea și stimularea       
activității fizice în rândul elevilor. Manifestarea sportivă a fost destinată 
elevilor de clasa a III-a și a IV-a care au dorit să facă mișcare jucând 
handbal.  

La nivel local, participarea echipei de handbal băieţi a școlii noastre 
a fost una de real succes. Chiar dacă a fost doar o competiție amicală, 
echipa de handbal băieți constituită pentru această acțiune a fost una 
dintre echipele remarcate și premiate. Elevii, pregătiţi de către         
profesorii de educaţie fizică, Stoian Aurel, Cangea Nicoleta şi Enache 
Flavius, au fost răsplătiți de către organizatori prin cadouri și acordarea 
de cupe şi diplome de participare. Participanții s-au declarat încântați 
şi şi-au exprimat dorinţa de a mai participa la astfel de evenimente  
care promovează un stil de viață sănătos și stimulează copiii să facă 
mișcare. 

 

Filimon Raul Andrei, elev în clasa a VII-a A, este ȋnscris de la 
vȃrsta de 6 ani la Clubul Sportiv Școlar Medgidia, secţia atletism.      
De-a lungul timpului a participat la diverse competiții importante, 
câștigȃnd 48 de medalii și 6 trofee. Anul 2021 i-a adus 4 locuri I,         
2 locuri II şi 3 locuri III la competiţiile la care a participat, organizate la 
nivel judeţean, interjudeţean sau naţional. Atletismul reprezintă pentru 
mine un stil de viață. Cu multă muncă și voință îmi voi îndeplini visul, 
acela de a ajunge la Campionatul Mondial de Atletism. Ca sportiv, mă 
simt minunat. Momentele când urc pe podium sunt unice și merită 
orice sacrificiu, a declarat Raul pentru cititorii revistei noastre. 

 

Eleva Munteanu Mihaela, clasa a VII-a B, practică ȋnot de 
performanţă, obţinȃnd de-a lungul anilor multe premii şi medalii la 
competiţiile la care a participat. Ȋn luna august, s-a clasat pe locul I la 
Cupa Internaţională Delta Dunării, ediţia a III-a, iar la Campionatul 
Naţional de ȋnot, desfăşurat la Braşov, ȋn  perioada 15-18 decembrie,  
a reuşit să se claseze ȋn primele 10, din totalul de 100 de concurente, 
depăşindu-şi propriile recorduri. Să faci un sport de performanță este 
foarte greu! Mă trezesc zilnic înaintea răsăritului și, cu viteza unui mic 
peștișor în apă, mă îndrept spre bazin, unde mă antrenez câteva ore. 
Dar, cȃnd sunt pe prima treaptă a podiumului, ȋmi dau seama că tot 
efortul meu a meritat! 

Îi felicităm pe toţi şi le      
dorim mult succes la 
competiţiile viitoare! 

Prof. de educaţie-fizică, Enache Flavius 



  

 

    Acest articol continuă promovarea în paginile revistei a celor care 
au absolvit şcoala noastră şi care, în timp, au devenit tineri minunaţi...                         
GHEORGHE DANIELA ANDREEA şi STANCU ALIN CONSTANTIN, 
absolvenţi promoţia 2011, au rememorat anii de gimnaziu, 
răspunzând întrebărilor adresate de prof. Lenuţa Ştefan şi elevul 
Constantinescu Teodor, clasa a V-a A. 

 Prof. L. Ştefan - Au trecut deja 10 ani de 
când aţi absolvit cursurile gimnaziale. Care 
sunt cele mai dragi amintiri din cei 8 ani cât aţi 
fost elevi ai şcolii noastre? 

 

D. - Îmi amintesc cu emoţie de toate 
activităţile extracurriculare la care am 
participat. Îmi este greu să aleg; toate au avut 
un farmec deosebit, dar cele mai frumoase 
pentru mine rămân concursurile literare şi 
proiectele cu parteneri străini. 

 

 A. - Cele mai dragi amintiri le-am păstrat 
atat de la unele ore de curs, cat și din timpul 
petrecut în afara lor, mai ales cu doamnele 
profesoare de religie, pentru că povesteam 
ceasuri întregi. Au fost momente care au 
contribuit la formarea mea ca om.  

 

Prof. L. Ştefan - Îmi aduc bine aminte că 
eraţi amândoi într-o stare de efervescență 
permanentă, oferindu-ne bucuria de a 
sărbători împreună toate evenimentele din 
calendarul educativ. În ce fel şi-a pus 
amprenta asupra voastră participarea la 
activităţile extraşcolare? 

 

D. - Consider că m-au ajutat să fiu o 
persoană deschisă la nou, comunicativă şi 
prietenoasă. Aşa am fost în anii de liceu,        
iar când am plecat la facultate în Bucureşti, 
acomodarea mea la viaţa de student a fost lină 
şi fără dificultăţi. 

 

A. - Nu de puține ori am reflectat la 
activitățile desfășurate la care am participat și 
care mi-au influenţat, evident, modul de 
gândire, trăirile și sensibilitatea cu privire la 
viață. Astfel, am realizat că toate au avut un 
impact considerabil asupra dezvoltării mele.  

 

Prof. L. Ştefan - Se ştie foarte bine că la 
liceu elevii trebuie să acorde o atenţie 
deosebită bacalaureatului şi admiterii în 
învăţământul superior. Cum v-aţi pregătit voi 
pentru aceste examene? 

 

D. - Pentru mine, pregătirea pentru 
bacalaureat a început din clasa a IX-a.             
Am învăţat constant şi astfel nu am ajuns pe 
ultima sută de metri cu materie multă 
neparcursă şi nici nu am obosit excesiv.           
Tot din clasa a XI-a am început să învăţ şi 
pentru admiterea la Medicină, ceea ce a 
necesitat mai mult timp şi energie.  

 
 
 

 A. - Studiul propriu-zis a însemnat înțelegerea 
materiei, memorarea și repetarea acesteia. Însă 
cel mai important aspect în procesul de învățare,  
mai ales cand te pregătești pentru un examen, 
ţine de respectarea strictă a unui program, ceea 
ce presupune disciplină. În aceeași măsură, este 
necesar să fim în preajma oamenilor care ne 
susțin din punct de vedere moral.  

 

Prof. L. Ştefan - Mulţi dintre cei care au un 
real succes în carieră mărturisesc că nu era 
meseria la care se gândiseră în perioada 
adolescenţei. Când v-aţi decis şi de ce aţi ales 
să urmaţi cursurile Facultăţii de Medicină? 

 

D. -  Au fost două olimpiade care au jucat un 
rol important în a lua o decizie privind materiile 
preferate şi viitorul meu profesional: biologie în 
clasa a VII-a şi chimie într-a VIII-a. Astfel,          
în liceu doar am consolidat cunoştinţele 
temeinice pe care le dobândisem din gimnaziu. 

 

A. - În ceea ce mă privește, opțiunea pentru  
o carieră medicală a venit foarte târziu.              
Din fragedă copilărie și până spre finalul liceului 
îmi doream să urmez cursurile Facultății de 
Teologie. În gimnaziu, doamna profesoară 
Dănilă Simona a reușit să mă determine să 
îndrăgesc biologia, astfel încât să vreau să 
particip la olimpiadă. Încredere specială pe care 
mi-a acordat-o şi doamna profesoară Munteanu 
Laura mi-a oferit curaj și putere de muncă.      
Am avut şansa unor profesori dedicaţi şi la 
Drăgăşani, unde m-am mutat cu familia la 
începutul clasei a IX-a. 

 

Prof. L. Ştefan - Fenomenul tehnologiei 
digitale cunoaşte proporții uriașe și a adus cu 
sine o serie de schimbări. În calitate de medici la 
început de drum, consideraţi că vor fi consecințe 
majore asupra felului în care copiii se vor 
dezvolta fizic, psihic și social?                                                                                                           

D. – S-a tras de mult un semnal de alarmă 
privind efectele negative ale timpului excesiv pe 
care copiii îl petrec în faţa calculatorului sau 
jucându-se pe telefonul mobil.  28 
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Reporter: prof. Stefan Lenuta si un elev??? Reporter: prof. Stefan Lenuta si un elev??? 

Eu am convingerea că este nevoie de măsură 
în toate, de supravegherea atentă din partea 
adulţilor, iar menţinerea comunicării directe, 
respectând toate măsurile de siguranţă necesare, 
are un rol important în prevenirea unor afecţiuni 
de ordin psihologic. 

 

 A. - Tehnologia este indispensabilă vieții 
noastre și are numeroase beneficii. Dar ea vine la 
pachet și cu riscuri. Persoanele care abuzează 
de orice fel de ecran sunt predispuse la tristeţe și 
lipsă de atenție la sarcinile pe care le au de 
îndeplinit. Avem nevoie de mult timp petrecut cu 
familia, în aer liber şi cu prietenii. 

 

T. - V-am ascultat cu mult interes. Dar...aş 
vrea şi eu să vă adresez câte o întrebare. Dana, 
eu sunt elev în clasa a V-a. Până acum 2 ani am 
participat la diverse  concursuri şcolare.Tu ai avut 
performanţe în acest sens? 

 

D. – Îţi răspund cu drag şi bucurie că da!       
Am participat la numeroase competiţii şcolare, 
deoarece sprijin din partea profesorilor a existat 
din plin în acest sens. Aşa am şi descoperit ce 
înclinaţii am şi ce profesie voi alege.                     
Îţi mărturisesc, totuşi, că preferate în sufletul meu 
rămân concursurile de limbi străine şi cele de 
limba şi literatura română.   

 

T. - Alin, am aflat că ai fost şef de promoţie în 
generaţia ta. Îmi spui şi mie care este secretul 
succesului?   

 

A. - Să fii șef de promoție presupune, cu 
siguranţă, să dedici mult timp studiului. Numai că, 
ceea ce cred eu acum că mai are un rol 
considerabil pentru a avea performanţe este  
construirea unor relații sincere și frumoase cu 
oamenii care ne înconjoară. Trebuie să acordăm 
o atenție deosebită familiei, în general, părinţilor, 
în mod special, profesorilor, prietenilor, colegilor. 
Aş avea şi câteva recomandări pentru elevi, de 
care și eu aș fi vrut să fi ţinut cont mai mult în 
gimnaziu. Consider că la această vârstă prioritare 
ar trebui să fie lectura, dezvoltarea culturii 
generale şi practicarea unui sport. Setea de 
cunoaștere va atrage după sine nu doar succesul, 
ci și găsirea sensului tuturor căutărilor noastre.  

 

T. – Mai am o intrebare... Voi, elevi cu 
rezultate remarcabile la învăţătură şi disciplină, 
ne puteţi povesti o întâmplare amuzantă din anii 
petrecuţi în această şcoală?  

 

D. – Am să amintesc acum un moment 
amuzant, când am fost amândoi protagonişti.      
În 2010 am participat la o întâlnire internaţională 
în Turcia, unde alături de gazde erau şi elevi din 
Italia, Spania şi Lituania. În cadrul unui spectacol 
am avut de transmis fiecare câte un mesaj în 
limba nativă. Ulterior, am încercat să recreăm 
acelaşi moment şi pentru membrii şcolii noastre. 
Fără să ne pregătim, că nu exista Google 
translate, Alin şi cu mine ne-am chinuit, evident, 
să pronunţăm în limbile respective. Cât am fost 
de amuzanţi ne-am dat seama după hohotele de 
râs din sală... Noi, care eram obişnuiţi doar cu 
aplauze... 

 

A. - Bineînțeles că ele mai amuzante momente 
erau cele din pauză, când ne întreceam în tot felul 
de jocuri distractive, fără să ne accidentăm, să 
spargem geamurile sau să deteriorăm mobilierul. 

 

Prof. L. Ştefan - Dana, aveai doar 12 ani când ai 
scris: Tot ce mai pot să doresc/ Este ca oamenii, în 
mod firesc/ Să se bucure de a lor lumină/ Dăruind 
copiilor o iubire divină.  

Spune-ne, în încheiere, ce-ţi doreşti acum şi ce 
le urezi cadrelor didactice şi elevilor din şcoala 
noastră? 

 

D. – Îmi doresc să revenim la o normalitate sau 
măcar să reuşim să ne adaptăm frumos situaţiei 
prezente. Foştilor mei profesori din şcoala generală 
vreau să le mulţumesc, pentru că au vegheat în 
permanenţă asupra formării mele, m-au sprijinit   
să-mi cultiv pasiunile. Ştiu că nu aş fi reuşit fără 
atât de multă implicare şi suport din partea 
dumnealor. Pe copii îi îndemn să nu se rezume 
doar la a învăţa lecţiile, ci să participe şi la 
activităţile educative şi la proiectele iniţiate de 
scoala. Acum ştiu că, pe lângă familie şi felul de a 
fi al fiecăruia, îşi pun amprenta asupra noastră, mai 
ales primii ani de şcoală şi OAMENII pe care avem 
norocul să-i întâlnim. 

 

Prof. L. Ştefan - Alin, cu siguranţă ai şi tu de 
făcut o mărturisire privind planurile de viitor... la 
care, te rugăm să adaugi şi un mesaj pentru cei ce 
frecventează acum Şcoala „Lucian Grigorescu” din 
Medgidia. 

 

A. - Cu privire la planurile mele de viitor, mă 
străduiesc să învăţ să mă bucur cât mai mult de 
darurile vieții, fără să uit însă, în calitate de viitor 
medic, că „Dăruind, vei dobândi!”. Copiilor de la 
Şcoala Gimnazială “Lucian Grigorescu” aş dori să 
le spun că nu este bine să se compare cu nimeni,  
ci doar să-şi urmeze visul. Să dovedească respect 
și bunăvoință față de toți, oferindu-şi timp pentru a 
se cunoaște mai bine pe ei înşişi. Gimnaziul este 
cu adevărat o perioadă mai dificilă, cu cerințe și 
sarcini multe, dar şi propice creării unor amintiri de 
neuitat.  

 

Prof. L. Ştefan - Vă mulţumim pentru timpul     
acordat şi vă dorim mult succes ȋn tot ceea ce vă 
doriţi să realizaţi! Teodor, vrei să mai adaugi      
ceva? 

 

T. - Mă bucur că v-am cunoscut! Mărturisesc că 
am fost fascinat de tot ce ne-aţi povestit, Vă doresc 
să vă păstraţi acest entuziasm molipsitor şi să aveţi 
o carieră medicală de succes! 

 
29 
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Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia 
mai presupune şi motivaţie, perseverenţă şi dorinţa de a realiza ceva 
deosebit. Ȋn şcoala noastră se acordă o atenţie sporită dezvoltării spiritului 
creativ al elevilor prin stimularea şi cultivarea talentului lor creator, dȃnd 
frȃu liber fanteziei şi imaginaţiei ȋn timpul lecţiilor de abilităţi practice, 
desen, muzică, literatură…  

Dovezi ȋn sprijinul celor afirmate anterior sunt compoziţiile literare sau 
plastice pe care le inserăm ȋn cele două pagini dedicate artelor creative. 

A fost odată, în vremuri îndepărtate, îndepărtate de tot, o prințesă cu ochii albaștri ca 
seninul cerului, care purta numai haine cernite, dar tot era cea mai frumoasă dintre fetele 
de prinț. 

Părinții și toți cunoscuții fetei încercau să o convingă să poarte haine și de alte nuanțe, 
dar ea nu voia să asculte și pace! Promitea totuși că, dacă se va mărita cu Zeul Cer, va 
renunța la acele haine și va purta numai din cele sclipitoare. La auzul acestei promisiuni, 
oamenii se cruceau și își spuneau că fata nu e în toate mințile! 

De atunci, au venit să o pețeasă fel și fel de băieți: fii de împărați vestiți și bogați, tineri 
chipeși și isteți. Dar ea îi refuza pe toți și le găsea defecte, astfel că tatăl ei nu mai știa ce 
să-i facă!  

 Într-o zi, aflând că la poarta palatului se află viteazul care le-a salvat mereu ținutul de 
vrășmași, tatăl hotărî să o silească pe fată să se mărite, ca nu carecumva să-l supere pe 
Războinicul Luminii și acesta să-și retragă sprijinul pe care i l-a acordat mereu prințului.  

Cu chiu, cu vai, fata a îmbrăcat straie albe, de mireasă, dar când să se înfățișeze mulțimii 
pregătite de nuntă, ea a căzut în genunchi și, în fața ferestrei larg deschise, s-a rugat de 
Zeul Cer: 

- Zeule, dacă nu ai vrut să-ți fiu mireasă, măcar cruță-mi suferința și ascunde-mă 
undeva, să nu mă mai găsească nimeni, niciodată ! 

Cerul s-a îndurat de ea, i-a trimis o rază de soare de care ea s-a agățat și a ieșit pe 
fereastră. Raza a coborât-o într-un loc pustiu și a abandonat-o acolo. Când s-a văzut 
singură, fata s-a apucat să plângă de teamă, de foame, de frig. A plâns, a plâns, a plâns, 
până s-a umplut tot locul de apă sărată. Deznădădjduită, fata s-a aruncat în undele apei. 
Apa s-a tulburat, s-a învolburat și a înghițit-o pe fată, a cărei rochie s-a desfăcut în valuri 
albe, înspumate.  

Așa a înțeles fata să-și împlinească dorința de a se uni cu cerul! De atunci, la orizont, 
marea - fată și cerul - zeu sunt nedespărțiți!  (Țintea Giulia, VI C) 

POETUL ŞI MAREA 
 
Poetul și-a scăldat visul în mare 
Și-a spus povestea în rime și-n vers. 
Zeu al cuvântului, a luminat albastra zare, 
Și a creat un  magic  univers. 
Adâncă i-a fost căutarea, 
Întortocheată  i-a  fost calea, 
Dar marea–albastră l-a înseninat, 
Cu har etern l-a binecuvântat 
Și aripi spre zenit i-a dat. 
 
    (Volintiru Daria, VII A) 

FIORI DE MARE 
 

Marea, fecioară despletită, 
Dansează, când e fericită! 

Dar spumegă și-amar vuiește 
Când, uneori, se necăjește. 

 
În briza dulce se alintă 

Și bucuria pescărușii-i cântă. 
Al vremii reci, vântul nebun 
O tulbură  și urlă ca un tun. 

 
Mi-e dragă marea-n vara aurie 

Mă ȋntristează-n toamna cea pustie, 
Spune povești pe-a valului vioară 

Și-ntotdeauna ea mă înfioară. 
 

(Sara Raftu, VII A) 
 

ETERNULUI EMINESCU 
 

Din penița cea cu har 
Rimele se nasc ușor, 

Când din palate de cleștar, 
Când din stele, lună, nor, 

Când din pădurea de argint,  
Când dintr-un românesc colind, 
Ca un Luceafăr etern strălucește 

Prin geniul lui tot dăinuiește. 
   

(Chițescu  Costantin, VI C) 
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Este o iarnă albă ce-aduce mare bucurie 
Omătul moale, la săniuş, pe toţi ne îmbie. 
Zburdăm cu veselie pe deal, pe derdeluș 
Uităm de ger, de noapte şi de alunecuş. 
Ne-ndreptăm spre casă, auzind al mamei glas, 
Doar omul de zăpadă tot singur a rămas. 
  
(La săniuş, Karabalîk Zeynep,  

Dalbe flori și trei păstori 
Aduc vestea așteptată,  

Că într-un timp alb, de poveste, 
Speranța vieții dăinuiește.  

  
  (Speranță, Gal Karina-Ioana,  

clasa a V-a D)  

Zăpada minunată şi-a aştenut veşmântul, 
De-afară se-aude cum şuieră uşor vântul, 
Copiii stau cuminţi, pe geam ei doar privesc 
Să-nfrunte gerul iernii, încă nu îndrăznesc. 
  
În casă, bunicuța a făcut plăcinte calde, 
În sobă focul falnic ca un balaur arde.  
Bunicul sparge lemne şi nu mai are spor,  
Dar speră ca nepoții să-i vină în ajutor. 
    
 (Tablou de iarnă, Petrache Flavius Gabriel,  
                                                 clasa a V-a D) 

De Anul Nou, mă gândesc la copiii oropsiți, 
Fără familii, ce nu simt bucuria de a fi iubiți. 
Şi mă rog la Dumnezeu cu ei să fie generos, 
Să le dăruiască un cămin, un viitor luminos, 
Să-i înveţe ce-i speranța și un trai mai bun, 
Viaţa să le fie frumoasă, ca o zi de Crăciun! 
   
 (Dorință de Anul Nou, Petrache Darius Mihai,  
 clasa a V-a D) 
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Cititul îmbracă diverse forme ale căutării de sine, forme de redecoperire, de întâlnire 

față-n față cu un alt eu. În calitate de cititori, ne plimbăm de la un capitol la altul,          
de la un vers la altul, dansăm cu frazele și slovele, stăm la taifas ba cu personajele,     
ba cu autorul…  

Dacă vă este greu să alegeţi o carte, vă dăm o mȃnă de ajutor inserȃnd aici cȃteva 
dintre sugestiile unor elevi pasionați de lectură! Citiți, pentru că nu veţi avea decât de 
câștigat!   

Poveşti de vară – JURNAL distractiv este o carte cu personaje foarte 
simpatice. Ariciul Aricel şi-a propus ca în prima zi de vacanţă să zboare cu 
paraşuta. Va avea parte de o adevărată aventură şi de multe… pene. Elefănţica 
Eli şi vulpiţa Foxi merg împreună în tabără. Foxi va pregăti multe farse, care vor 
avea un final cu totul şi cu totul neaşteptat. Pinguinul Linu nu mai suportă ţinutul 
îngheţat şi pleacă în căutarea culorilor. Merită să-l însoţim! Ica Iepurica este 
foarte nehotărâtă. Nu ştie unde să-şi petreacă vacanţa. Ali aligatorul îi propune o 
croazieră de vis... Rocky, câinele super-erou, îşi petrece vacanţa la ţară. Numai 
că face nişte schimbări, care nu sunt tocmai pe placul animalelor de la fermă... 
După o lectură atât de veselă, am descoperit un jurnal distractiv, plin cu jocuri şi 
o mulţime de curiozităţi. O recomand tuturor colegilor din clasa pregătitoare, 
pentru că vor învăţa să citească mai uşor. 

(Ciobanu Anastasia, clasa I A, învățător Constantinescu Adriana) 
 

Când am împrumutat prima carte de la biblioteca şcolii, am făcut-o cu tot 
sufletul! Aveam acasă o întreagă colecţie de cărţi care mi-ar fi putut ţine 
companie, dar, totuşi, titlul Băiatul miliardar m-a atras ca un magnet! Autorul, 
David Walliams, a scris, o carte atât de frumoasă, cum nu cred că mai există 
alta! Este atât de captivantă, încât o luam la şcoală, să citesc şi în pauze.           
M-a învăţat că în viaţă, cel mai important este să ştii să îţi alegi prietenii şi să îi 
păstrezi!   

(Popescu Tudor, clasa a II-a A, ȋnvăţător Eftimi Sorina) 
  

Povestea Zânei Papiotă de Ramona Miza și Cristina Mureșan-Toth este o 
lectură fermecătoare care te învață că în vârful degetelor tale stă toată magia,  
iar dacă ai un prieten care a dat de greu, amintește-i că nu e singur, tratează-l cu 
blândețe și în viața lui se vor întoarce nădejdea, bucuria și iubirea. 

Zâna Papiotă este o tânără croitoreasă, care locuiește împreună cu cei doi 
copii ai săi, într-o veche căsuță. Aceasta nu este o croitoreasă obișnuită, magia 
hainelor croite de ea nu vine din borcănașele cu praf de stele și raze de lună, ea 
are puteri magice, pe care le ia din bunătatea oamenilor și din bucuria lor.    
Atunci când zâna este tristă, puterile îi dispar și este nevoită să croiască haine 
din materiale obișnuite.  

(Ion Adelia Anabella, clasa a III-a B, ȋnvăţător Volintiru Lidia) 
 

Am aflat de Jurnalul unui puşti de la colegi. Este o carte atractivă, care se 
citeşte uşor, amuzantă şi ilustrată cu desene. Personajul principal se numeşte 
Greg, un băiat isteţ şi poznaş, iar acţiunea se desfăşoară în oraşul său natal. 
Fiind vacanţa de vară, el hotărăşte să-şi petreacă timpul după voia lui, fără reguli. 
Adoră jocurile video şi de aceea stă mai mult în cameră. Dar mama sa, care are 
o altă părere despre petrecerea timpului, îi recomandă să se joace cu prietenii în 
aer liber. Puştiul va intra în mai multe încurcături,  pentru că a fost nevoit să iasă 
din casă, consideră el. La final, Greg recunoaşte că a a avut parte de nişte 
experienţe pe cinste. 

Recomand această carte tuturor,  pentru că  este comică, iar puştiul poate fi 
oricare dintre noi. Aştept cu nerăbdare următorul volum.  

(Ciobanu Petru Nectarie, clasa a IV-a A, ȋnvăţător Bălaşa Florentina) 
 

Matilda de Roald Dahl este una dintre cele mai frumoase cărți citite, care 
prezintă povestea unei fetițe foarte inteligente, ce s-a născut într-un mediu 
nefavorabil și a fost nevoită de mică să se confrunte cu greutățile vieții. Destinul   
i se schimbă când ajunge la școală, unde întâlnește o profesoară foarte dedicată, 
care, la fel ca ea, a fost victima unui destin crud. Matilda, fiind o fetiță foarte 
inteligentă, ajunge să dezvolte superputeri, devenind capabilă să mute obiecte 
doar cu mintea, precum un Cavaler Jedi.  

De la ea am învățat că cel mai puternic instrument al omului este inteligența și 
că, oricât de mic și firav ai fi în ochii celorlalți, dacă ai mintea ageră, vei reuși 
orice, oricâte obstacole vei avea de depăşit. 

(Toma Mariana Florentina, clasa a IV-a B, învățător Etem Șeniz) 
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Totul a început în vacanța de vară din clasa a II-a, atunci când doamna 
învățătoare ne-a trimis o listă de lecturi suplimentare. Am luat-o pe prima din 
listă:  Cuore – inimă de copil, scrisă de Edmondo de Amicis.  

Autorul ne prezintă jurnalul unui elev de clasa a III-a, pe nume Enrico, pe 
parcursul unui an de școală. El ne învață, prin întâmplările foarte frumoase și 
emoționante trăite alături de colegi și profesori, să ne iubim patria, semenii, 
familia, școala și prietenii. Cel mai mult m-au impresionat două capitole: 
Scriitorașul florentin şi De la Apenini pâna la Anzi. 

Vă recomand să citiți și voi această carte, care poate fi începutul unei 
aventuri în lumea cărților.  

(Iancu Luca Ștefan, clasa a IV-a A, ȋnvăţător Bălaşa Florentina)                                                                                                                            
 

Torben Kuhlmannm este autorul cărții Edison – Misterul comorii dispărute, 
care prezintă viața unor șoricei aventuroși ce se scufundă în ocean.  

Este o carte foarte ingenioasă, în care imaginația se îmbină cu știința, 
devenind foarte atractivă pentru cei pasionați de invenții. Răsfoind paginile 
cărții, vor descoperi că pentru scufundări sub apă se începe cu un clopot de 
sticlă, vor învăța metode de a respira sub apă sau cum se construiește un 
submarin pentru… șoricei.  

Ceea ce este cu adevărat impresionant este finalul neobișnuit: «misterul 
comorii dispărute» nu constă în galbeni de aur, ci în descoperirea unui jurnal...          
Așa vom afla că, de fapt, marele inventator Edison a creat becul fiind ajutat și 
inspirat de un mare inventator șoricel.  

Cartea este foarte frumos ilustrată, cu o grafică deosebită și un scris mare    
și atractiv. La fel de interesante sunt și celelalte două cărți ale aceluiași autor: 
«Armstrong – Călătoria fantastica a unui șoricel pe Lună» și «Lindbergh – 
Povestea unui șoricel zburător».  

(Sburlan Robert Andrei, clasa a IV-a C, ȋnvăţător Nistor Mariana) 
 

O carte de aventură și foarte amuzantă care m-a captivat este Domnișoara 
Miau de Annie M.G. Schmidt. 

Tibbie, un ziarist timid și pasionat de feline, lucra la cea mai importantă 
companie de ziare din oraș. El scria articole doar despre pisici, iar acest lucru l-a 
determinat pe șeful său să îl concedieze. Băiatul a făcut o ultimă promisiune, 
aceea de a face pe viitor articole bune și, într-un final, i-a fost acceptată. Datorită 
domnișoarei Miau, o pisică salvată de pe stradă, Tibbie reușește să obțină 
informații perfecte pentru ziar. Aceasta umblă tot orașul pentru noi știri 
importante, se întâlnește cu alte pisici în fiecare seară pentru a discuta cu ele. 

Cartea evidențiază relația om-animal, prietenia, dar și ajutorul la nevoie. 
Toate acestea sunt demonstrate de pisică, cea care îl ajută pe stăpânul său la 
locul de muncă, îl salvează dintr-o situație dificilă și nu se supără când acesta nu 
are timp de ea. 

Recomand să citiți această carte, dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că 
vă va ține mereu în suspans și vă va introduce într-un univers fascinant. 

(Munteanu Mihaela, clasa a VII-a B) 
 

Șirul pierdut al timpului de Paige Britt este o carte emoționantă, în care 
autoarea ne prezintă povestea unei fete ce dorește să-și îndeplinească visul de 
a deveni scriitoare, dar nu este susținută de părinți. 

Penelope are un program foarte încărcat, care nu îi permite să se dedice         
pasiunii sale, însă nu renunță ușor și scrie în caietele ascunse sub pat.             
Își propune să creeze o povestire prin care să le demonstreze că este talentată 
și că scrisul nu este o pierdere de vreme, așa cum consideră ei. Într-un mod   
miraculos, în agenda fetei apare o zi liberă și merge în vizită la vecina ei,      
domnișoara Maddie, singura persoană care o încurajează să își urmeze drumul 
ales. La un moment dat, se trezește pe Tărâmul Posibilității, unde imaginația și       
preocupările există, dar, odată cu dispariția creatoarei universului, nimeni nu mai 
are voie să piardă vremea pentru că ceasornicarii lui Cronos supraveghează de 
aproape toate mișcările. 

Vă invit să porniți într-o aventură extraordinară pe acest tărâm, pentru a 
vedea cum Penelope începe să aibă încredere în ea și în visurile ei. Alături de 
ea, veți înțelege că mereu trebuie să ne facem timp pentru ceea ce iubim.                        

(Trocan Emilia, clasa a VIII-a A) 
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Ȋn ciuda schimbărilor generate de pandemia COVID-19, s-au organizat tabere ȋn vacanţa 
de vară, cu respectarea tuturor regulilor impuse. Elevii au participat la activităţi relaxante 
şi distractive alături de colegi, profesori şi animatori. Ȋn cele ce urmează, vă prezentăm 
cȃteva “instantanee de vacanţă” surprinse ȋn cuvinte şi imagini de către participanţi... 

În perioada 09 - 14 august 2021, 46 de elevi s-au bucurat de 
momente inedite, participând la tabăra şcolară English is 
Fun...tastic!!! Summer Camp Tarcău- Piatra Neamţ. 

Organizatorii şi cei 18 tineri animatori au pregătit, pe lângă 
orele atractive de limba engleză, activităţi antrenante airsoft, 
archery, tiroliană, dance contest, karaoke, sport (basket, volley, 
football), piscină, discotecă, fashion night, excursie la Piatra 
Neamţ (plimbare cu telegondola), plimbare cu vaporaşul pe Lacul 
Bicaz, plimbare cu barca pe Lacul Roşu. Focul de tabără a 
marcat sfârşitul aventurii, îmbogăţind cufărul amintirilor 
personale:  

Maria: “A fost super! M-am distrat! Mi-au plăcut foarte mult 
activităţile, dar şi cazarea. Aş dori să mergem din nou” 

Alexandra: “Tabăra de vară a fost distractivă! Mă bucur că am 
vizitat locuri noi şi că mi-am făcut noi prieteni.” 

Tania: “A fost o experienţă deosebită! Mi-a plăcut foarte mult! 
Mi-am făcut prieteni noi şi am petrecut momente de neuitat!”   

   
(Prof. ȋnv. primar, Eftimi Sorina) 

În perioada 20-26 august, împreună cu doamna dirigintă, Dumitriu 
Nicoleta, și câțiva dintre colegii mei, am fost în tabără în localitatea 
Bran, din județul Brașov, o zonă renumită pentru frumuseţile naturii 
ȋnconjurătoare. 

Zilele petrecute aici au fost foarte distractive! Programul taberei a 
cuprins ateliere, atât artistice, cât și sportive, plimbări în natură și 
excursii la diferite puncte de atracție din împrejurimi. Am vizitat Castelul 
Bran, un important monument naţional şi punct de reper al turismului 
din Romȃnia, datorită atȃt frumuseţii lui, a peisajului, cȃt şi a legendei 
contelui Dracula, al cărui spirit bȃntuie ȋncă aceste locuri străvechi. 

Toate activităţile au fost interesante, dar cel mai mult mi-au plăcut 
cele ȋn aer liber, căţăratul pe stânci, orientarea prin pădure...  

Pentru mine şi sunt convinsă că pentru toţi, zilele petrecute la Bran 
au fost o experienţă frumoasă, de neuitat! Am acumulat cunoştinţe noi, 
am cunoscut oameni deosebiţi şi locuri minunate! Aş da oricȃnd timpul 
înapoi, doar pentru a retrăi câteva zile în acea atmosfera mirifică,      
desprinsă parcă dintr-o poveste... 

(Filoti Ştefania, clasa a VIII-a A) 
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Răspuns: AS + PIRAT+ IE= ASPIRATIE 

Răspuns: FANTOME SI BOMBOANE 

Răspuns: CAL + D= CALD, U + MAR= UMAR, 

GAINA- G + F = FAINA, R + ATA= RATA 
Răspuns: VACANŢĂ 

NOUTĂȚI  

(Șaradă: 2+3+3+2=10) 

Floare albastră... trasă-n fire  

 Pentru... cuvânt englezesc  

 E a regelui pieire  

 Bluze în stil românesc.  

Răspuns: IN +FOR + MAT+ IE= INFORMAŢIE 

Pagină realizată de prof. înv. primar, Legian Nicoleta 
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Lecții de viață am inserat, 
Amintiri multe am depănat, 
Bucurii mereu am împărtăşit, 
Inventivitate copiii au dovedit. 
Reale talente am descoperit,  
Idei minunate am tot căutat,   
Nemuritoare poveşti au înșirat,    
Tărâmuri de visuri au colorat. 
Un univers magic, încântător, 
Leagăn al copilăriei tuturor. 
   
Carte deschisă către viitor, 
Oază de poezie și de umor,  
Poveste niciodată terminată,  
Imn pentru-o şcoală minunată, 
Lumină pentru micii temerari 
Aripi spre năzuinţe mai mari, 
Rod al creaţiei, revista devine 
Izvor nesecat de gânduri senine 
Elan spre orizonturi nebănuite 
Impuls pentru noi şi noi reuşite... 


