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„Școala satului nu și-a schimbat de mult timp înfățișarea. Copiii„Școala satului nu și-a schimbat de mult timp înfățișarea. Copiii
nostri ar merita mai mult și și-ar valorifica mai bine abilitățile și talentulnostri ar merita mai mult și și-ar valorifica mai bine abilitățile și talentul
dacă ar beneficia de dotări materiale și mijloace tehnice performante.dacă ar beneficia de dotări materiale și mijloace tehnice performante.
Oare de ce mentalități învechite si lipsa de deschidere spre nou stau înOare de ce mentalități învechite si lipsa de deschidere spre nou stau în
calea unui lucru atât de important cum este educația modernă și de calea unui lucru atât de important cum este educația modernă și de 
calitate?”calitate?”

Așa gândeam și simțeam în urmă cu șapte ani, când am preluatAșa gândeam și simțeam în urmă cu șapte ani, când am preluat
funcția de director al școlii. Pas cu pas, lucrurile au început să capetefuncția de director al școlii. Pas cu pas, lucrurile au început să capete

conturul pe care ni-l doream dintotdeauna. Spațiu suficient pentru toți elevii al cărorconturul pe care ni-l doream dintotdeauna. Spațiu suficient pentru toți elevii al căror
număr a crescut de la an la an, mobilier nou și dotări tehnice în pas cu noile cerințenumăr a crescut de la an la an, mobilier nou și dotări tehnice în pas cu noile cerințe
educaționale. Și iată-ne astăzi în fața visului împlinit într-o școală de nivel european,educaționale. Și iată-ne astăzi în fața visului împlinit într-o școală de nivel european,
admirată de toți cei care îi calcă pragul. Am avut în anul acesta școlar oaspeți de pe toateadmirată de toți cei care îi calcă pragul. Am avut în anul acesta școlar oaspeți de pe toate
palierele implicate în educație – I.S.J. Ilfov în inspecție școlară generală, formatori și lideripalierele implicate în educație – I.S.J. Ilfov în inspecție școlară generală, formatori și lideri
de opinie din Teach for Romania, de opinie din Teach for Romania, 
directori din majoritatea școlilor ilfovene, părinți cu ocazia ,,Zilei porților deschise”,directori din majoritatea școlilor ilfovene, părinți cu ocazia ,,Zilei porților deschise”,
reprezentanți ai Consiliului Județean – departamentul cultură, presa locală și județeană. reprezentanți ai Consiliului Județean – departamentul cultură, presa locală și județeană. 

Cu toții au declarat că au intrat într-un loc încărcat de energie pozitivă, un spațiuCu toții au declarat că au intrat într-un loc încărcat de energie pozitivă, un spațiu
ideal pentru studiu și socializare, lucru ce se reflectă în atitudinea și pe chipurile copiilor.ideal pentru studiu și socializare, lucru ce se reflectă în atitudinea și pe chipurile copiilor.

În poveștile atât de iubite de cei mici, toate acestea sunt realizate de baghetaÎn poveștile atât de iubite de cei mici, toate acestea sunt realizate de bagheta
magică a zânei bune, în lumea reală este nevoie de proiecte bine realizate și de surse demagică a zânei bune, în lumea reală este nevoie de proiecte bine realizate și de surse de
finanțare. Noi am venit cu propunerile și Consiliul Local a fost sută la sută în asentimentulfinanțare. Noi am venit cu propunerile și Consiliul Local a fost sută la sută în asentimentul
nostru, alocând fondurie necesare extinderii, renovării și modernizării școlii. Au fost nostru, alocând fondurie necesare extinderii, renovării și modernizării școlii. Au fost 
eforturi comune – primărie, cadre didactice, personal auxiliar, eforturi încununate de eforturi comune – primărie, cadre didactice, personal auxiliar, eforturi încununate de 
succes, dedicate copiilor minunați care descoperă alături de învățătorii și profesorii lorsucces, dedicate copiilor minunați care descoperă alături de învățătorii și profesorii lor
tainele cunoașterii.tainele cunoașterii.

Suntem o echipă frumoasă, în cadrul căreia se armonizează spiritul de Suntem o echipă frumoasă, în cadrul căreia se armonizează spiritul de 
întrajutorare, respectul față de valorile umane și dragostea pentru meserie. Poate acestaîntrajutorare, respectul față de valorile umane și dragostea pentru meserie. Poate acesta
este secretul zâmbetelor de pe fața copiilor noștri, al rezultatelor bune și foarte bune.este secretul zâmbetelor de pe fața copiilor noștri, al rezultatelor bune și foarte bune.
obținute de ei și al laudelor pe care le primim cu modestie.obținute de ei și al laudelor pe care le primim cu modestie.
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Ghid de
supraviețuire
la școală – 

temele
Teme, teme și iar teme!!! Învățătorii și profesorii le tot dau, iar cei mai mulți elevi oftează, se

încruntă, se revoltă în tăcere sau le ignoră, le notează cu greu în caiet sau deloc.
Mi-a plăcut dintotdeauna să învăț și ... ce crezi? Sunt încă, într-o formă sau alta, elev și ...  primesc
multe teme, care uneori nu mă bucură, iar alteori sunt grele sau mă plictisesc. Dar, pentru că sunt
elevă, școala înseamnă și câteva teme pe care trebuie și, de cele mai multe ori, vreau să le fac.

Am și câteva metode care mă ajută să supraviețuiesc și, cu această ocazie, aș vrea să ți le
împărtășesc, deși sunt sigură că pe unele le știi și le aplici și tu!

1. Alege pentru teme un moment al zilei când te simți plin de energie
Atunci când ești obosit, temele nu par prea atractive, așa că alege să ți le faci în acele momente ale
zilei când te simți energic. Astfel, sunt mari șansele să îți termini temele repede, corect și să reții
ceea ce ai lucrat. 

2. Începe cu materiile care îți plac
Poți chema cheful de făcut teme dacă începi cu o materie care îți place, lăsând spre final materiile
care nu te încântă. O altă variantă ar fi să alternezi temele la materiile care îți plac cu cele la materiile
care nu îți plac așa de mult.

3. Găsește atmosfera potrivită pentru a-ți face temele
Dacă îți faci temele într-un loc unde ai jocuri, telefon, laptop la îndemână, îți va fi destul de greu să
te concentrezi. Poți alege să lucrezi într-un loc relaxant și plăcut. Chiar și cele mai mici schimbări,
cum ar fi să-ți muți biroul lângă fereastră, pot face ca timpul petrecut cu temele să fie agreabil. De
asemenea, dacă ai posibilitatea, poți încerca să îți faci temele sau să înveți afară, într-o grădină sau
în curtea casei.

4. Alege un fundal sonor potrivit
Câteodată muzica te poate ajuta să te concentrezi, dar să te și relaxezi. Experimentează diferite
melodii și alege-le pe acelea care te binedispun și te motivează să lucrezi. Dacă o melodie te face
să dansezi, probabil nu va fi o bună opțiune atunci când îți faci temele. De exemplu, mulți oameni
folosesc muzica clasică atunci când învață. Dacă ți se pare dificil să lucrezi cu muzică pe fundal,
atunci o poți opri și poți găsi o altă variantă.

5. Ia-ți o scurtă pauză
Atunci când ai multe teme de făcut este destul de provocator să rămâi la birou ore întregi și motivat
să termini tot și corect. De aceea, poți să te răsplătești luând, din când în când, o scurtă pauză.
Crează-ți un plan în care, de exemplu, poți lucra 30-45 de minute, după care să iei o pauză de 5-10
minute, dar nu exagera. Dacă la fiecare 40 de minute de lucru îți iei o pauza de 10 minute să te joci
sau să vezi ce mai este nou pe Facebook, pune-ți ceasul telefonului să te avertizeze când expiră
cele 10 minute să nu uiți să te întorci la lucru. 
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6. Răsplătește-te
Temele pot fi plăcute dacă știi că lucrezi pentru a atinge un scop. Chiar dacă există multe recom-
pense pe termen lung pe care ți le aduc temele, cum ar fi noile lucruri pe care le înveți sau notele
bune și recompensele pe termen scurt pot fi utile. Alege-ți o mică răsplată (o gustare, trei aruncări
cu mingea la coș, etc.) pe care să ți-o oferi după ce îți termini o lecție.

7. Crează-ți un grup de studiu
Temele și învățatul pot fi mai amuzante atunci când ești într-un grup, unde te poți bucura de susținere
și de o companie plăcută. De asemenea, poți discuta cu ceilalți despre o sarcină dificilă și poți găsi
o soluție pe care nu ai fi aflat-o singur. Împreună, ca grup, puteți să vă gândiți și la moduri de
distracție. De exemplu, puteți fi de acord să vă faceți temele, în tăcere, timp de 40 de minute și apoi
să luați o pauză de 15 minute să vorbiți.

8. Cronometrează-te
Intră în competiție cu ceasul și vezi câte exerciții la limba română sau câte probleme de matematică
poți face corect în 15 minute. Încearcă apoi să-ți bați recordul. Dacă știi să te provoci, temele pot
deveni un joc, unde îți poți stabili nivele și recompense. În acest joc însă, câștigător este cel care
lucrează eficient și nu neapărat repede.

9. Gândește-te la ce vrei să obții
Cei mai mulți elevi văd temele ca fiind ceva plictisitor și nefolositor care trebuie făcut. Tu nu ești însă
asemenea celor mai mulți elevi, așa că gândește-te că temele și lecțiile te ajută să-ți antrenezi mintea
pentru a fi un om de succes. Încearcă să-ți scrii o listă cu lecțiile pe care le ai de făcut și, pe măsură
ce le rezolvi, bifează-le și gândește-te ce ai câștigat făcându-le. Fii mândru/ă de tine atunci când
termini o temă, pentru efortul pe care l-ai depus și pentru alegerea de a o face în locul altei activități.
De asemenea, nu uita că totul face parte dintr-o imagine mai mare, că tu muncești acum pentru a
putea, mai târziu, să faci ceea ce îți dorești mult mai ușor. Dacă nu îți place limba română, oprește-
te și gândește-te că exprimarea corectă verbală și în scris îți va fi de folos dacă vrei să fii auzit și
înțeles.

10. Evită amânarea
Mi s-a întâmplat, deseori, să spun că și mâine e o zi pentru teme, iar când mă trezeam, în acea zi
bună de făcut lecții, parcă și ziua și temele deveneau obositoare și insuportabile. Așa am început
să îmi fac lecțiile din timp. Încearcă să-ți faci un grafic al progresului. De exemplu, pe un calendar,
poți să bifezi ziua ca fiind una de succes, numai după ce îți termini temele și lecțiile pentru ziua
următoare. Așa vezi câte zile de succes ai din tot anul școlar.

Ca în orice sport, am exersat
ceva timp aceste metode
până am început să fiu bună
la făcut teme. Dacă, după ce
le citești, consideri că aceste
metode te pot ajuta să îți faci
viața de școlar mai ușoară,
dă-le o șansă și crează-ți
chiar rețeta proprie de “teme
fără probleme”, dacă nu o ai
încă!

Psiholog, Înv. Stere Mihaela
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CE NEVOI PSIHOLOGICE AU
COPIII?

Motivaţia reprezintă sursa şi motorul oricărui comportament. 
Motivația poate fi externă, bazată pe pedeapsă şi recompensă (băţul sau bomboana) și

internă, bazată pe satisfacerea a trei nevoi fundamentale ale copilului: conectare, competenţă și
control. 

Nevoia de conectare se referă la iubirea necondiţionată. 
Când această nevoie e satisfăcută, copilul se simte iubit necondiționat și este înclinat

spre a dărui, a primi, a contribui.
Când această nevoie nu e satisfacută, apar comportamente negative pentru a atrage

atenţia („Nu m-ai văzut/lăudat/îmbrăţişat când stăteam cuminte şi învățam ... mă vezi când
comentez, trântesc uși şi nu-mi pasă de școală”, „Chiar dacă țipi la mine sau mă bați, înseamnă că
m-ai văzut, că te-am făcut atent la mine”).

Pentru a răspune nevoii de conectare a copilului utile sunt: 
- empatizarea: „Înţeleg că vrei să te joci/ să nu îți faci temele/ să nu pleci din parc...”;
- iubirea necondiționată: „Îmi pare rău că eşti supărat/nervos/trist! Să ştii că te iubesc şi sunt aici
pentru tine!”;
- sublinierea unicității: „Fiecare are lucruri la care se pricepe mai bine şi altele la care se pricepe
mai puţin ... Să vedem împreună dacă te pot ajuta cumva”, evitând “Toţi copii... numai tu nu...”,
„Mă/te faci de ruşine... uite ea/el poate, tu de ce nu poţi?”, „Cât a luat Georgel?”.

Nevoia de competenţă este tradusă prin vreau să fiu capabil, să mă dezvolt, să cresc.

Când această nevoie e satisfăcută, copilul întreabă des „de ce?” și obține răspuns de
la adulți, este perseverent, încearcă și are încredere în sine.

          Când această nevoie nu e satisfacută, apar: frustrarea, renunţarea, „nu pot”, re-
tragerea, neîncrederea. 

Metode posibile pentru a răspunde nevoii de competență a copilului sunt:
- creați spaţiul şi oferiți libertate copilului pentru că tot ce poate face singur, copilul va face singur;
- fiți un model şi predați competenţe: unele competenţe nu sunt vizibile și atunci gândiți cu voce tare
şi explicați copilului cum faceți că să obţineți rezultatul dorit („Cum crezi că am gândit de am reușit
să rămân calm, deși domnul din maşina galbenă a încălcat o regulă de circulaţie?);
- greşeala este o oportunitate de învăţare: „Ce ai fi putut face diferit?”; „Ce poți învăţa din asta?”,
„Cum îmi poți arăta ce ai învățat?”;
- evitați pluralul, sub forma „Ne cheamă Georgel şi nouă nu prea ne place la şcoală!”, care întârzie
individualizarea copilului, diminuează responsabilităţile și face puțin vizbilă dovada compentenței și
a  reușitei copilului; puteți folosi întrebări precum: „Îți place la școală?”; „Ce premiu ai luat?”, „Cum
ai reușit?”, „Cum te simți?”;
- învățați copilul să își rezolve problemele, nu le rezolvați în locul lui: „Ce crezi că ai putea face?”;
„Hai să analizăm variantele şi consecinţele. Tu ce crezi? Care ar fi consecinţele/beneficiile/riscurile
fiecărei alternative de rezolvare?”; „Hai să exersăm ce spui, cum faci când se mai întâmplă?” (ex-
ersat chiar în faţa oglinzii sau cu joc de rol).



Nevoia de control se traduce prin vreau să fiu autonom, vreau să iau decizii, să fac
alegeri, să fiu sursa acţiunilor mele. 

Când această nevoie e satisfăcută, copilul este cooperant. 

Când această nevoie nu e satisfacută, copilul refuză, bufnește, bate din picior sau
clipeşte, dă ochii peste cap, se linguşeşte, vă cumpără sau folosește „nu vreau”, „mă laşi?!”.

Alternative pentru a satisface nevoia de control pot fi:
- aflați opinia copilului: „Cum crezi tu că ar trebui să procedez cu un copil care nu respectă regulile
pe care le-am stabilit împreună?”;
- evitați folosirea lui NU și spuneți copilului ce poate face în schimb: „Poți vorbi mai încet, așa te aud
cel mai bine!”;
- responsabilizați copilul, mai ales pentru: corp şi sănătate, obiecte personale, alegeri şi consecinţe;
- oferiți variante (două, maxim trei) într-un cadru limitat: „Vrei să-mi dai tu telefonul sau ți-l iau eu?
Tu alegi!”.

Toate cele trei nevoi se regăsesc în copii în proporții diferite. Astfel, copiii pot fi: 
a. „timbre”, lipicioşi, care au preponderent nevoie de conectare;
b. „băgăcioşi”, energici care au preponderent nevoie de competenţă;
c. încăpăţânaţi, cu personalitate puternică, care au preponderent nevoie de control.
Copiii echilibraţi au cele trei nevoi satisfăcute în procent corespunzător, un rol important avându-l
mediul (familial, şcolar, social) care să le satisfacă permanent aceste nevoi.

5
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Drepturile copilului văzute
prin ochi de copil

Lecțiile de educație civică cu privire la drepturile copilului au fost sintetizate și traduse de
către elevii inspirați și inspiraționali ai clasei a IV-a A în cadrul unui proiect, numit “Micul cetățean”,
desfășurat pe parcursul unei ore. 

Organizați în cinci micro-grupuri de lucru elevii și-au delegat responsabilitățile (coordonator,
cititor, scriitor, ilustrator și prezentator) și și-au eficientizat eforturile pentru a acoperi câte o temă din
cele cinci propuse: normele morale, rolul normelor morale, drepturile copilului, apărarea drepturilor
copilului și încălcarea drepturilor copilului.  

Obiectivele acestei activități au fost manifestarea unor deprinderi de comportament moral-
civic și cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea sarcinilor de lucru, manifestând disponibilitate. 
În debutul activității, brainstorming-ul elevilor clasei a IV-a A declanșat de cuvântul copil a oferit
următoarele răspunsuri: “joacă și familie”, „să respecți și să fii respectat”, “drept la viață”, “drept la a
avea o casă”, “să fii liber”, “drept la curățenie și sănătate”, “să-ți asculți părinții”, “să înveți cât ești
mic”, “drept la iubire”, “să nu fii agresat și agresiv”, “drept la școală”.

Echipa care a lucrat pe tema normelor morale a ales crearea unei povești despre un băiat
care era bun, harnic, sincer, respectuos și politicos cu oamenii din jur, dar care la școală nu era
apreciat pentru aceste calități, colegii luându-se mereu de el. Atunci când băiatul a făcut dovada
prieteniei, înțelegerii și respectului față de colegii lui care uitaseră regulile clasei, aceștia au început
să-și dea seama de comportamentul nepotrivit pe care îl aveau, concluziile fiind că: “Norma morală
nu sare departe de copil”, “Norma morală la ajutor se cunoaște și în viață aduce fericire”, “Fiecare
copil trebuie să respecte regulile”.
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Pentru echipa
care a răspuns temei
rolului normelor
morale, important
este ca orice om tre-
buie să fie respec-
tuos cu semenii săi,
iar membrii familiei
sunt cei mai
importanți pentru

copil și ar trebui să fie uniți, să se iubească și să dea dovadă de înțelegere și bună purtare unii față
de ceilalți.

Cele mai importante
drepturi ale copilului au fost
pentru cea de-a treia echipă:
dreptul la o familie, dreptul de
a fi protejat, de a fi iubit și
dreptul la învățătură. Drep-
turile copilului sunt speciale
și importante, O.N.U.
(Organizația Națiunilor Unite)
venind în sprijinul copiilor
pentru a apăra aceste drep-
turi și pentru a oferi astfel un trai bun.

Pentru cea de-a patra echipă, drepturile copilului nu sar departe de copil atunci când O.N.U.
este cu ei. Dacă își cunosc drepturile, copiii pot lupta pentru ei, mai ales că O.N.U la nevoie se
cunoaște. De asemenea, un copil trebuie să își spună mereu opinia. Copilul nu trebuie judecat după
cum arată, ci trebuie să aibă dreptul la libertate, pace, familie și la învățătură. Orice copil trebuie să
se bucure de sănătate și de protecție. Un copil este trist și parcă sufletul său se înnegrește atunci
când nu are familie sau când familia lui îl jignește. Copilul trebuie să fie fericit, prietenos, cuminte și
respectuos și să meargă la școală pentru a putea deveni orice își dorește pentru că învățătura te
face om mare.

Pentru cea de-a cincea echipă, drepturile copiilor sunt încălcate atunci când aceștia nu au
acces la învățătură, când nu sunt îngrijiți, hrăniți și apărați de pericole, când sunt manipulați și obligați

la treburi murdare și
infracțiuni.

Toate aceste rezultate
au fost prezentate de fiecare
echipă pe baza unui poster,
apreciat și discutat la nivelul
întregii clase și expus apoi
într-un loc vizibil în școală
pentru a stârni interesul
celorlalți elevi.

Felicitări elevilor clasei
a IV-a A pentru dovada valo-
rilor clasei (respect, priete-
nie, excelență, sinceritate,
“ne pasă”, perseverență, co-
laborare, autenticitate), dar și
a sensibilității și a lucrului
susținut în echipă.

Coordonator, Înv. Stere Mihaela
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FILME DE
VĂZUT ÎN
VACANȚA 
DE VARĂ

10. KUNG FU PANDA 3
Kung Fu Panda 3 este continuarea unei serii
de filme animate în care aventura este
combinată cu comedia.
9. CÂINELE, ADEVARATUL MEU PRIETEN
În acest film este vorba despre un câine care
cauta sensul vieții lui, recând prin mai multe
aventuri.
8. Vaiana
Vaiana este o fată care dorește să descopere
secretele oceanului. Ea gasește un semizeu
care era exilat pe o insulă.El o ajută să
salveze insula din ghearele raului.
7. Jurassic World 
Jurassic World este continuarea lui Jurassic
Park. Din nevoia de cunoaștere a oamenilor
se fac experimente pe fosile care duc la
renașterea dinozaurilor.
6. Logan
Este ultimul film din seria wolverine. Person-
ajul principal, Logan, descoperă că are o fiică
produsă prin ADN-ul lui.
5. Capitan America - Războiul Civil
Lupta dintre bine și rău este continuată prin ruperea prieteniei dintre doi supereroi, Căpitan Amer-
ica și Bucky.
4. Misiune imposibilă – Națiunea secretă
Face parte dintr-o serie de filme cu agenți secreți, în care actorul principal, Tom Cruise, înfruntă
răul.
3. Warcraft
WOW este un film inspirat dintr-un joc, în care trollii ajung pe Pământ și vor să captureze planeta.
Cavalerii (forțele binelui) le stau în cale trollilor folosind magia.
2. Fantastic Beasts and where you can find them
Personajul principal, prin forțe magice, controlează creaturi fantsatice cu scopul de a le elibera în
habitatul lor natural. 
1.Marele zid
Marele zid chinezesc este prezentat ca o fortăreață pe care poporul chinez o folosea pentru a ține

Dragnea George & Voicu Denisa, clasa a VI-a A



Am început să cânt
la vioară de la vârsta de 7
ani când eram în clasa
întai. La început nu îmi
plăcea mai deloc pentru
că era foarte greu dar cu
timpul m-am obișnuit și
am început să îmi petrec
mai mult timp cântând.
Prima mea melodie pe
care am cântat-o la o ser-
bare a fost Vioara mea”
(așa cred că se numește). 

Când m-am făcut
mai mare am început să
cânt piese scrise de com-
pozitori foarte cunscuți
cum ar fi: Vivaldi, Mozart,
Bach și alții. Niciodată nu
reușeam să le învaț pe de
rost la timp, mereu le
lăsam în ultimul moment.
Îmi era foarte greu să
învaț și imi este și acum
chiar dacă am crescut; am
început să cânt piese și

mai grele și mai lungi. Cu
ajutorul profesoarei mele,
pe care o salut cu această
ocazie, dna Danalache
Ioana, am putut trece mai
departe. Îmi amintesc că
mergeam cu mama la
vioară și într-o zi ne-am în-
talnit cu o doamnă care ne
povestea despre profe-
soara de vioară pe care a
avut-o copilul ei, o
asemăna cu un înger, cu o
persoană foarte bună, cu
cineva care ar merita un
premiu pentru ce a făcut în
viață, mi se părea fasci-
nant, apoi  am aflat că vor-
bea chiar despre
profesoara mea. Nu mi-a
venit să cred, nici mamei
mele nu i-a venit să
creadă. Desigur că la în-
ceput nu mă înțelegeam
prea bine cu dânsa dar
acum pot să vorbesc di-

rect, pot sa vorbesc mai
orice cu ea, râd cu ea,
chiar daca câteodată o
dau în bară. Nu mă con-
sider cea mai buna
violonistă de pe planetă,
sincer nici din București și
nici măcar din școala de
muzică unde studiez
vioara, dar nu sunt nici
cea mai slabă, consider că
sunt pe la mijloc dar din
acest motiv mă încurajez
să fiu și mai bună. Îmi
place să cânt la vioară,
mă rog... câteodată, și aici
închei. 

Îi mulțumesc tatălui
meu că mă duce la studiu.
Îi muțtumesc bunicului
meu că mă duce când tata
este plecat, îi mulțumesc
mamei mele că mă
încurajează și îi
mulțumesc bunicii mele că
m-a ajutat să plătesc
vioara, carțile și toate lu-
crurile care mă ajută să
pot cânta. Mulțumesc că
m-ați oprit să renunț la
vioară, acum am realizat
că nu trebuia să fac asta,
să mă opresc, dar toată
lumea are și momente
grele.
Vă iubesc mult!!!!!

9

PASIUNEA MEA,

Voicu Denisa, clasa a VI-a A
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Subiectul pe care urmează să-l dezbat este despre plăcerea de a pătrunde în
lumea cărţilor. 

Din punctul meu de vedere, cărţile bune sunt exact ca televizorul, dar mai
antrenante.

Când citesc, în mintea mea se întipăresc imaginile acţiunii din carte, ca şi
când  eu aș participa la întâmplările de acolo. Dacă romanul este captivant, îmi
voi petrece o mare parte din zi citindu-l. Dacă nu-mi place subiectul acestuia, nu
îl voi termina nici în câteva luni.

Între televizor şi cărţi, mai există, însă, ceva: benzile desenate, ce prezintă secvențe precum
cele din filme și seriale, dar desenate pe hârtie, efectele sonore fiind reprezentate prin cuvinte
scrise. Nu am avut niciodată astfel de reviste care să-mi aparţină, dar cele câteva cu Scooby Doo
şi cu Omul Păianjen citite de la vecini m-au inspirat să-mi deschid o ,,editură” în care să-mi scriu
propria poveste de benzi desenate, cu care să-mi ocup timpul. 

Benzile desenate și cărţile sunt atât interesante, cât și educative, și, deseori, amuzante. Eu le
prefer și le consider chiar mai interesante decât ce ne oferă televizorul.

CĂRȚILE ȘI BENZILE DESENATE

Stuparu Maria, clasa a VI-a A

Salut, mă numesc Stancu Mihai, sunt elev în clasa a VI a A și am 12 ani.
Am o pasiune pe care o au aproape toți băieții, fotbalul. Eu joc la echipa locală din Brănești,

FC VICTORIA BRĂNEȘTI. Noi jucăm în GRUPA C  unde suntem și lideri. După părerea mea fotbalul
este un sport frumos deoarece este foarte competitiv. Dar este și greu deoarece  sunt multe elemente
de învățat și trebuie să ai foarte mult control pe minge și să te înțelegi bine cu echipa ta pentru a
juca un fotbal frumos și corect.

Acest sport nu este doar pentru băieți, este și pentru fete. La nivel mondial există unele fete
care sunt mai bune decât băieții.

Desigur, îți trebuie un echipament profesionist pentru a juca fotbal, de exemplu:
• ghete speciale pentru suprafața respectivă de joc
• apărătoare, tricou, pantaloni
• niște șosete speciale de sport numite jambieri

Cam atât  despre pasiunea mea. Vă aștept și pe voi pe terenul de sport!
Să nu uitați vorbele romanilor „Mens sana in corpore sano!”

Stancu Mihai, clasa a VI-a A

FOTBALUL, PASIUNEA MEA
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Ce este origami?  
Origami este arta plierii hârtiei. A

apărut în Japonia acum câteva sute de
ani, origami este o arta, un mod de re-
laxare și chiar un joc al minţii.

De ce aveţi nevoie? 
Aveţi nevoie de: hârtie,

riglă, creion, foarfecă, cutter, lipici,
imaginaţie și multă răbdare. 

De ce îmi place să fac origami? 
Îmi place să fac origami pentru că mă relaxează şi pentru că
atunci când mă apuc nu ştiu sigur dacă o să îmi iasă, dar la
sfârşit, după multe încercări îmi ies toate obiectele sau fig-
urinele pe care vreau să le fac.

Un model pentru începători: 
Pasul 1: Ai nevoie de o bucată pătrată de hârtie, pe care
trebuie să o poziţionezi astfel încât unul dintre colţuri să
fie îndreptat spre tine. 
Pasul 2: Pliază bucata de hârtie în jumătate pe
diagonală, astfel încât să rezulte un triunghi. 
Pasul 3: Desfă triunghiul ca să ajungă la forma lui iniţială
de pătrat, dar păstrează un colț îndreptat spre tine. 
Pasul 4: Pliază cele două colţuri exterioare din lateral,
spre centru. Ar trebui să obţii o forma de zmeu. 
Pasul 5: Întoarce forma obţinută pe spate şi realizează
o dublă pliere. Repetă pe ambele părţi.
Pasul 6: Trebuie să pliezi forma rezultată, fără să întorci
hârtia, îndoind vârful zmeului până la mijloc. 
Pasul 7: Ia vârful şi mai pliază o porţiune mică; ar trebui
sa arate ca un triunghi – care va fi capul lebedei.
Pasul  8: Acum trebuie să pliezi din nou pe forma iniţială. 
Pasul 9:  Ţinând usor de baza formată, încearcă să
separi cele două zone, care încep să prindă conturul
unei lebede. 
Pasul 10: Separă şi colţul cel mai mic, apoi poţi să
decorezi după bunul plac.

Turcitu Andreea, clasa a VI-a A



„Poveștile lui Ion Creangă mai sunt actuale deoarece te fac să râzi și putem învăța din ele
să nu facem asemenea prostii”. Minciună Anamaria, clasa a VI-a A

„Ion Creangă a fost un scriitor foarte bun, adăugând un pic de umor în fiecare dintre operele
lui. Poveștile sunt, din punctul meu de vedere, încă actuale fiind citite, studiate și apreciate de copii
și adulți.” Stuparu Maria, clasa a VI-a A

„Operele lui au mult haz, dar câteodată sunt și triste din cauza boacănelor făcute de el.”
Stanciu Oana, clasa a VI-a A

„Ion Creangă a fost un mare scriitor român, îl admir și îl respect pentru operele scrise de el
care mi se par foarte frumoase și captivante.” Voicu Denisa, clasa a VI-a A

„Mă regăsesc în Amintiri din copilărie deoarece sunt foarte agitată și neascultătoare”
Petre Alexandra, clasa a VI-a A

„Mă regăsesc uneori în comportamentul lui Nică prin faptul că nu se ocupă în totalitate de
treburile casnice.”Maria Stuparu, clasa a VI-a A

„Da, mă regăsesc deoarece acum ceva timp am fost în curtea unui vecin cand acesta nu
era acasa ca să mănânc caise din pomul acestuia.”Tănase Dănuț, clasa a VI-a A

„Da, mă regăsesc pentru că și eu sunt nebun, dar nici în halul lui Nică”
Nicola Alexandru, clasa a VI-a A

„Da pentru că și eu mă urc în ciresul vecinului”
Stancu Florin, clasa a VIII-a B

„Da  deoarece și eu când eram mic săream la vecini în curte ca să iau mingea sau să fac
ceva fară să știe mama.” Niculae Claudiu, clasa a VIII-a B

„Da, pentru mine personajul principal al lui Ion Creangă din faimosul său roman Amintiri
din copilărie va rămîne simbolul neînfricat al purității și al copilăriei, Nică reprezintă copilăria mea
și primul personaj care m-a atras în sufletul folclorului român.”Tone Nicușor, clasa a VIII-a B

„Da, protagonistul Nică întruchipează portretul unui copil naiv cuprins de curiozitate, fapt
care ne face să ne regăsim comportamentul lui.” Stan Maria-Andreea, clasa a VIII-a B
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În apropierea zilei de Paște oamenii  se pregăteau cu aranjarea grădinilor și a caselor. 
În Căsuța Pinocchio, un orfelinat din Centrul Bucureștului, copiii se pregăteau de zor cu aranjarea
grădinii și a căsuței.

Victor un băiețel de 6 ani, roșcovan cu părul creț și pistruiat, curios și ciudat cum îi spuneau
ceilalți copii, a fost pus să vopsească copacii cu var. Acest lucru îi plăcea foarte mult pentru că el a
crescut la țară și iubea natura. Cât timp vopsea copacii a văzut o scorbură unde credea că sunt niște
simple furnici. Dar el, pentru că  era pasionat de insecte și strângea diverse în borcane s-a gândit
mai bine și a zis că poate găsește niște furnici foarte rare, și poate va contribui la căutarea insectelor
împreună cu alți oameni foarte cunoscători. Așa că nu se putu abține și își luă un borcan curat și fru-
mos și își băgă nasul în scorbura plină cu ghinde. Când!, zărește o codiță de iepure, dar nu chiar de
iepure, pentru că era cam lungă, dar foarte stufoasă îi crește curiozitatea și mai mult. A rămas blocat
cu privirea ca să vadă ce se întâmplă mai departe, dar începe să audă voci:
- Tudorel e cel mai bun!
- Ba nu, Gigi e cel mai bun!
- Ba nu, Mitică e cel mai bun și el va câștiga!.

Victor, văzând o grămadă de iepuri, s-a încântat atât de tare încât a căzut cu nasul în pământ.
Dar nici să se clintească, chiar dacă avea pământ și în gură, el tot n-a ieșit din scorbură, vrând

să vadă ce se întâmplă mai departe.

MICII SCRIITORI
Primăvara

Primăvara a venit,
Frunzele au înverzit,
Floricica a venit
Pe cânpii a răsărit.

Cer senin și colorat
Încălzește lin pământul
Floricele parfumate
Bucurând gâzele toate.

Soarele cel arzător
Se ascunde sub un nor
Toți copii stau acasă
Și se joacă pe sub masă.

Părinții se luptă acum,
Cu soarele de pe drum.
Primăvara a venit
Și noi ne declarăm fericiți!

Vangu Andrei și Oancea Ruxandra,
clasa a VII-a B

Muzica

Foaie verde muzicuţă,
Am un talent în trăistuţă,
Când îl scot se-aude tare,
Ca o cascadă urlătoare.

Cântăreaţă din dotare, 
M-a făcut mămica mare,
Microfon la două ace
Să-l auzi şi când o tace.

Note ştiu de când sunt
mică.
Note muzicale adică!
Do major şi Mi minor,
Le cântam din cărucior.

Cât eram de mititică
M-am făcut mai măricică,
Multe am mai învăţat,
De la şcoala mea din sat.

Matei Maria, clasa a VI-a A

Creații lirice:

Creații epice:

TĂRÂMUL IEPURAȘILOR
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Victor se uita la finala concursului “Cine îm-
parte cadourile”. Acolo era o grădină foarte
mare, cu flori și desigur morcovi, unde trebuia
să se întreacă cei trei iepurași: Gigi, Mitică și
Tudorel. Într-un turn destul de mare se afla
Peședintele Coadă Lungă cel pe care l-a
văzut Victor prima dată. Lângă grădină se
aflau majoretele care făceau galerie pentru
cei trei iepurași. Președintele anunță regulile
concursului: cel care va fi pe primul loc va
împărți jucării scumpe copiilor, cel de pe locul
al doilea va împărți ouă de ciocolată iar cel de

pe ultimul loc va împărți nuci copiilor din orfelinat. Cei trei iepurași se temeau ca nu cumva să ajungă
pe ultimul loc și să nu mai fie iubiți de copii.

Preșeintele spune că iepurașii trebuie să alerge până la cea mai apropiată căsuță, să livreze
cadoul și să plece neobservați. Cine va ajunge primul va câștiga. Iepurașii au pornit, Mitică are un
avantaj destul de mare, Gigi este următorul iar Tudorel este ultimul. Gigi văzând că nu mai are sanșe
să ajungă pe primul loc, aruncă cu  un morcov în Mitică și îl doboară, și astfel câștigă, iar Mitică
ajunge ultimul.

După competiție Gigi își ia în primire laudele și săculețul cu jucării. Mitică își primește săculețul
cu nuci, începe să le numere și să vorbească singur ,,Asta e anul acesta voi împărți nucile, iar copiii
nu o să mă mai iubească, voi fi trist și nu voi mai participa la concurs anul viitor”.
Victor  auzind toate acestea își face un plan și se duce cu o bucată de blăniță  la ceilalți copii și în-
cepe să le povestească totul. La început copii nu îl cred, însă Victor le spune amănunte din întâm-
plarea lui și nu se lasă bătut.

- Promit că voi face toate treburile o lună întreagă de acum încolo în casă, spune el.
- Ha, Ha, Ha, merită să îl credem!
Copii încep pregătirile pentru venirea lui Mitică. Îi fac un afis cu mesaje drăgălașe, apoi

cumpără o sacoșă de morcovi și  una de salată și se duc lângă scorbură să îl aștepte.
Mitică se bucură foarte tare de gestul copiilor, petrec o zi întreagă împreună jucându-se și

apoi pleacă în Tărâmul Iepurașilor cu gândul că se va mai întoarce să îi viziteze pe aceștia.
Voicu Denisa, clasa a VI-a A

JAFUL
Era o dimineață de vară, una dintre acelea când somnul e mai dulce, vrăbiuțele cântau

vesele prin pomii din fața casei unchiului Ion, la care Eduard venise în vacanță. Nimic nu-l putea
trezi, până când…
- Trezește-te, Eduard!
Era vărul lui, Sebi care de-abia aștepta să-și înceapă prima zi de joacă. Obișnuit cu viața la bloc,
Eduard a obiectat:
- Lasă-mă! E abia șapte dimineața!
Însă cum s-a întors pe cealaltă parte, Sebi l-a tras din pat, aproape trântindu-l peste coada lui Bingo,
motanul său negru-pestriț care s-a tras indignat mai departe.
- Bine, ce vrei?
- Hai afară!
- Afară! Acum! La ora asta!!
Fără să mai aștepte, Sebi l-a tras de mână pe Eduard până în bucătărie, i-au salutat pe unchiul Ion
și pe mătușa Valeria ți au ieșit afară urmați de Bingo. E ora perfectă dacă vrei să explorezi natura.

Nu le-a luat mult și s-au întâlnit cu o fată de cincisprezece ani, ca ei de altfel, care îi aștepta
în fața parcului.
- Salut Sebi! Bună Eduard!
- Bună dimineața, Daria! strigară ei.



Cei trei copii s-au jucat mult în parc un joc pe eliminat. Eduard a iețit primul din joc, așa că
s-a dus să-l mângâie pe Bingo și să privească pădurea care era ceva mai departe.
- Ce e acolo? A întrebat el la un moment dat. Privea spre o căsuță într-un copac mai mare.
- Să nu intri niciodată acolo! i-a zis Daria. E un loc unde se strâng seara niște oameni ca să
vorbească.
- Eu m-am intrebat mereu ce am putea găsi acolo! a intrat Sebi în vorbă.
- Eu zic să investigăm, le-a răspuns Eduard. Cred că priveliștea e senzațională de acolo.
- Miau! a aprobat Bingo.

Daria s-a uitat dezaprobator, dar s-a înveselit și a căzut de acord. Eduard a luat motanul și
s-au îndreptat tuspatru spre acea casă din copac. Urcând pe scară, Sebi și-a dat seama că ușița
casei e încuiată, dar în secunda următoare, Bingo a iețit din niște buruieni și
i-a adus cheia. Cum au intrat în casă, au văzut peste tot hârtii pe care erau
scrise locații. Pe una dintre ele era chiar casa unchiului Ion.
- Vor da un jaf la tine acasă!  a exclamat Daria către Sebi, citind foaia.
- Atunci vom fi pregătiți, a intervenit Eduard.

S-a să le spună unchiului și mătușii, dar nu i-au crezut, așa că toată
ziua au făcut capcane, iar noaptea s-au furișat la pândă. Doi bărbați mari le-
au intrat în curte. Cum a călcat înăuntru, primul, a intrat într-o capcană de urs
și s-a abținut să țipe de durere. Celălalt a sărit să-l ajute, dar a căzut într-o
groapă acoperită cu frunze. Copii au inceput să chiuie. Unchiul și mătușa au
ieșit repede afară, auzind zarva. Când i-au văzut pe hoți au chemat imediat
poliția.
Când polițiștii au ajuns, i-au lăudat pe copii și l-au mângâiat pe 
Bingo. De atunci lui Eduard i-a plăcut foarte mult la țară.
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Stuparu Maria, clasa a VI-a A
Profesor coordonator, Tăsloveanu Angel

În săptămâna 20 martie- 24 martie 2017, elevii de la ciclul gimnazial au desfășurat activități
specifice pentru ,,Școala Altfel,,. Activitatea s-a desfăşurat conform planificării, atingând scopul şi
obiectivele propuse. Acţiunea pedagogică  din această săptămână s-a centrat în egală măsură pe
formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor
dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a
metodelor interactive, activ-participative, precum şi prin raportarea problematicii la experienţele
copiilor.
Activitățile au fost planificate pe zile, fiecare zi având o anumită tematică. 
Ziua Sportului a fost destinată activităților sportive, educației pentru sănătate și unui stil de viață

sănătos.  Activitățile s-au desfășurat în curtea școlii, unde au avut loc întreceri sportive: fotbal,
volei, darts, tenis de masă, sărituri cu coarda. 
În Ziua Culturală, elevii au vizionat filme, au vizitat muzee și s-au întâlnit cu seniorii satului, domnul
profesor Lupu Nica. O parte dintre elevi a efectuat o vizită la Casa experimentelor din București,
unde au putut observa diverse fenomene fizice, fiind implicați activ în desfășurarea lor.

În Ziua Atelier, s-a desfașurat activitatea Terapie prin muzică- comunicare cu ajutorul instru-
mentelor muzicale, în care Jean Baptiste Manitou le-a prezentat elevilor diverse instrumente și
pseudoinstrumente, implicându-i în povești muzicale. Activitatea s-a derulat sub îndrumarea d-nei
Ilie Iustina și a diriginților de la clasele V-VIII. 
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Tot în această zi, sub îndrumarea doamnelor diriginte, elevii claselor de la gimnaziu au re-
alizat pictură pe sticlă, au încondeiat ouă, au realizat felicitări pentru Paște. La finalul activităţilor
s-a organizat o expoziție cu produsele finale.
Ziua Voluntariat a fost marcată prin activități de ecologizare și orientare turistică.
În Ziua Educativă, elevii ciclului gimnazial au fost realizate materiale în cadrul proiectului euro-
pean Erasmus+, activități de  eTwinning- No place for hate,  lucru pe platforma online a proiectu-
lui.

Material realizat de Stan Maria, elevă în clasa a VIII-a B, 
sub îndrumarea Consilierului educativ Stancu Mariana
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În data de 16 octombrie, in fiecare an se organizează pe mapamond evenimente de solidari-
itate pentru a atrage atenția asupra unei alimentații corecte, precum și pentru  a fi solidari cu cei
care suferă de foame. Organizatia pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite a declarat, în
anul 1979, 16 octombrie, ca Ziua  Mondială a Alimentației.

Ziua Mondială a Alimentației, are drept scop creșterea gradului de conștientizare publică
asupra problemelor privind alimentația la nivel mondial și creșterea solidarității în lupta împotriva
sărăciei, foametei și a malnutriției.

Mulți dintre agricultori au de pierdut din cauza temperaturilor ridicate, a secetei sau a
inundațiilor. Se estimează că în 30 de ani,  populația lumii va crește, ajungând la aproape 10 miliarde
de locuitori. Pentru a putea face față unei asemenea cereri de alimente, agricultura și sistemele de
alimentație trebuie să se adapteze efectelor adverse ale schimbărilor climatice pentru a deveni mai
productive și mai sustenabile. Trebuie găsite soluții care să asigure bunul mers al ecosistemelor și
al populației din zona rurală și de a reduce poluarea care afectează calitatea produselor alimentare

Pentru a avea o agricultură produsă într-un mediu sănătos, trebuie adaptate metodele astfel
încât să se producă mai mult, cu mai puține costuri pe aceeași suprafață, utilizând resurse ecolo-
logice.

Cu prilejul acestei zile, în școală au fost organizate activități pentru intensificarea eforturilor
de protejare a mediului înconjurător, îmbunătățirea educației, precum și inițierea unor practici care
să contribuie în mod eficient la asigurarea unei alimentații sănătoase.

Una dintre activități a fost organizarea unui ,,Târg de toamnă,, în care elevii au promovat un
stil de viață sănătos, au expus produse specifice toamnei dar și produse de casă tradiționale.
Ştiaţi că
• Cei care produc majoritatea alimentelor de la nivel global sunt micii producători
• Producţia agricolă ar trebui să crească cu 60% pentru a hrăni populaţia în viitor, dar
schimbările climatice pun în pericol realizarea acestui lucru.
• Folosirea excesivă a îngrăşămintelor chimice în agricultură dăunează nu doar consumatorilor,
ci are impact și asupra calităţii apelor, a solurilor, determinând declinul resurselor de apă potabilă

Material realizat de Iliescu Bianca, clasa a V-a A, sub îndrumarea prof. Stancu Mariana
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AJUTĂ UN BUNIC!

În data de 1 octombrie, în fiecare an, în întreaga lume sunt sărbătorite persoanele vârstnice.
Anul acesta se împlinesc 27 de ani de la prima celebrare a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârst-
nice, această sărbătoare fiind instituită în anul 1990.
La nivel mondial au fost instituite o serie de măsuri și programe care au drept scop sprijinirea per-
soanelor de vârsta a treaia. Știm deja că ne confruntăm cu o îmbătrânire a populației în timp ce ca-
tegoria de vârstă până la 14 ani suferă o reducere semnificativă.

La nivel european, speranța de viață atinge valoarea medie de 81 de ani la femei și 75 de
ani la bărbați. În perspectivă, specialiștii în demografie preconizează că va dispărea diferența de
șase ani existentă între femei și bărbați în ceea ce privește speranța de viață.

În școală, de câțiva ani, se deruleză proiectul ,,Ajută un bătrân,, care are drept scop donarea
de alimente neperisabile unor bunici de pe raza Comunei Brănești. Elevii școlii donează alimente
care vor fi împărțite unor bunici aflați în situații grele, care datorită nevoilor materiale își duc cu greu
traiul de zi cu zi. Noi sperăm să aducem un strop de fericire în viața acestora, contribuind din puținul
nostru la zâmbetul unui bunic. Am avut satisfacția de a putea ajuta o bunică care își crește singură
nepotul, care a rămas în grija acesteia în urma unui tragic eveniment. Suntem mândri că am strâns
suficient de multe alimente care au putut fi împărțite pentru trei persoane vârstnice de pe raza Co-
munei Brănești. 

Material realizat de Drăguț Teodora, clasa VIII-a A, sub îndrumarea prof.Stancu Mariana



Conceptul de “dezvoltare personală” in-
clude tot felul de activităţi ce te pot face un om
mai bun: începând cu mişcare, sport, până la
citirea cărţilor despre relaţionare, socializare,
dragoste, comunicare, creativitate şi orice alt
domeniu ce atinge omul, ca fiinţă.

Există mulți oameni care confundă ideea
de dezvoltare personală cu cititul. Nu spun că
cititul nu este bun, are și el rolul lui. Nu trebuie
să cădem în capcana că cititul ne rezolvă pro-
blemele cu care ne confruntăm zilnic. Cititul iți
conferă creștere spirituală, te ajută să-ți faci o
idee despre tot ce te inconjoară, insă nu îți oferă
soluții concrete care să-ți rezove problemele, să
te ajute, să te facă să-i iubești și să-i accepți pe
cei din jur, sau  să te facă să fii recunoscător pen-
tru ce ai la un moment dat. De multe ori după ce
citești o carte iți faci planuri de dezvoltare
personală, întocmești liste, însă de ce oare 90%
din acestea nu sunt puse în aplicare. De ce ne
abandonam obiectivele de dezvoltare personală
în cele mai multe cazuri?

Există persoane care afirmă că ceea ce
scriu ei ne rezolvă problema. Ei bine, știu oameni
care au scris articole bune, care însă nu și-au re-
zolvat nici lor problema respectivă. Sunt prea
mulți  care scriu despre cum sa te îmbogățești
dar au conturile goale, prea mulți care vorbesc
de relații de cuplu dar nu au avut în viața lor o
relație fericită mai mult de un an și tot așa...

Cu toții ne naștem in mare parte, cu
același bagaj de cunoștințe și aceleași nevoi de
bază. Pe masură ce luam contact cu
lumea, de la părinți pană mai tarziu la întreaga
societate în care trăim, ne formam personali-
tatea, stilul comportamental și …visurile.

Mediul în care ne dezvoltăm în primii ani
de viață și experiențele de atunci, pun bazele
personalitații noastre. Începem sa adoptam din
stilul comportamental și de comunicare al
părinților, apoi ne aventuram în experiențe mai
complexe în afara „cuibului” . Din păcate pană pe
la 10 ani nu suntem conștienți și nu putem alege
„direcția” în care să ne dezvoltam. Abia în
adolescență un om poate face demersuri
conștiente „de dezvoltare personală”. Până

atunci suntem rezultatul mediului în care trăim, a
educației primite și a modelelor personale 
(părinți, bunici, profesori).

De aceea este important de la varste
fragede să începem să  ne întrebăm și să găsim
răspunsuri la întrebări precum: cine sunt, ce sunt,
ce idealuri am, ce nevoi si valori am …  De ce e
nevoie sa facem asta? Pentru a fi în contact cu
tine, pentru a trăi implinit și fericit. Tu meriți în
primul rand să te cunoști pe tine, să inveți, să fii
fericit și să fii util celor din jur.
DE CE sa devii cea mai buna versiune a ta? În-
trebarea DE CE te duce la esență. De ce trăiești
într-un mediu și nu în altul. Este alegerea ta
modul și direcția în care te schimbi sau ești în
continuare rezultatul mediului exterior? Poți sa fii
mai bun, să te bucuri de viață și să folosești tim-
pul în avantajul tău. E o alegere personală.

Tu alegi dacă citești o carte sau te uiți la
TV. Tu alegi dacă mergi la un curs sau la un alt
film. Tu alegi ce și cat mănanci.Tu alegi dacă faci
sport sau nu.Viața fiecaruia e suma alegerilor
personale. Și cand nu alegi, de fapt ai ales să ii
lași pe alții să ia decizii pentru tine. Poți să devii
mai bun dacă te compari doar cu tine, dacă te
cunoști, știi unde ești si unde vrei să ajungi.
Conștientizarea e primul pas, acțiunea și
motivația vor produce insă rezultate. Așa că…
.dacă vrei și tu să fii cea mai bună versiune a ta,
acționează!

De aceea am pornit la drum cu
autocunoașterea.  Elevii clasei a V-a A vor începe
prin a se cunoaște pe ei înșiși și pe ce cei din jur.
Vor conștientiza cine sunt și ce vor să fie. Oa-
menii sunt cu adevarat eficienți atunci cand se
raportează în mod corect la ei inșiși și la cei cu
care intră în contact. Spre deosebire de
aparatura tehnologică, ființele umane nu vin la
pachet cu un manual de instrucțuni de utilizare.
Asadar, indiferent de aria de interactiune, singura
soluție rămane să ne cunoaștem cât mai bine pe
noi înșine și să investim energie în a întelege
tendințele comportamentale ale celorlalți, pentru
a putea sa ne adaptăm comportamentul in
funcție de fiecare situație și de fiecare interlocu-
tor în parte.
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Autocunoaștere și 
dezvoltare 
personală



De aceea am pornit la drum cu
autocunoașterea.  Elevii clasei a V-a A vor începe
prin a se cunoaște pe ei înșiși și pe ce cei din jur.
Vor conștientiza cine sunt și ce vor să fie. Oa-
menii sunt cu adevarat eficienți atunci cand se
raportează în mod corect la ei inșiși și la cei cu
care intră în contact. Spre deosebire de
aparatura tehnologică, fiintele umane nu vin la
pachet cu un manual de instructiuni de utilizare.
Asadar, indiferent de aria de interactiune, singura
soluție rămane să ne cunoaștem cat mai bine pe
noi înșine și să investim energie în a întelege
tendințele comportamentale ale celorlalți, pentru
a putea sa ne adaptam comportamentul in
funcție de fiecare situație și de fiecare interlocu-
tor in parte.

Haideți așadar sa ne întelegem mai bine
propriul comportament și să devenim mai buni,
rămanand noi înșine! Trebuie să oferim copiilor
instrumente de a se cunoaște, de a privi viitorul
cu încredere, de a se înțelege și poziționa ca in-
divizi. Trebuie să îi învățăm cum să fie respon-
sabili, cum să-și poarte de grijă lor și altora, să-și
exprime liber gândurile și sentimentele fără
teama de a rămâne neînțeleși. Acest lucru le
dezvoltă abilitatea de a gândi critic și, în final, de
a pune întrebări și de a găsi soluții creative. De
aceea, dezvoltarea pe plan personal trebuie să
fie  o preocupare fundamentală a școlii, începând
de la cei mai mici copii, și continuând cu elevii de
școală indiferent de ciclul de învățământ. Ideal ar
fi să oferim genul de educație care merge dincolo
de sensul strict academic și care îi pregătește pe
copii pentru o viață în permanentă schimbare.

Copiii trebuie să fie expuși la cât mai multe
situații reale, care îi ajută să își formeze o impre-
sie justă și echilibrată despre viață și despre
lume. De aceea, activitățile din cadrul orelor de
dirigenție care le dezvoltă copiilor o conștiință
socială, abilități de a interacționa și o înțelegere
a normelor, pot fi împletite armonios cu activități
precum vizite, excursii, spectacole,  proiecte în
care sunt implicați copiii și părinții împreună,
parteneriate cu alte școli.

Pentru noi, nu există copii obișnuiți, pentru
că în fiecare din ei există potențialul de a deveni
extraordinar. Trebuie să îi motivăm să știe mai
mult, să se întrebe mai mult, să încerce mai mult,
să descopere mai mult, să le pese mai mult, să
riște mai mult și să viseze mai mult. 

Voi menționa în acest articol primii pași pe
care i-am realizat împreună cu elevii clasei a V-
a A. Au participat activ la formarea unui set de
reguli pe care le vor respecta în acest an școlar,
le-au propus și cu siguranță că vor încerca să se
comporte întocmai. Au conștientizat ce-și doresc
cu adevărat. Au fost lucruri materiale dar și foarte
multe lucruri cu adevărat importante pentru a
evolua în direcția corectă. Au realizat ce calității
au, dar și ce calități au cei din jurul lor. Au învățat
să ofere și să se bucure de fericirea pe care au
starnit-o. Au învățat să lucreze în echipă, să re-
alizeze lucruri împreună și au uitat de competiție.
Și suntem abia la început de drum. Cu timpul
vom crește și vom realiza lucruri minunate
împreună.

Material realizat de prof. Mariana Stancu, 
diriginte clasa a V-a A
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Uleiul de lavandă (La-
vandulae aetheroleum) este
obţinut din diferite specii de La-
vandula, specii întâlnite în
sudul Europei, în regiunea
mediterană şi în Africa de Nord.
Principalele componente ale
uleiului de lavandă sunt linalool
şi acetat de linalil, ei reprezen-
tând 45-80% din toţii compuşii
acestuia. Deşi, acest ulei
esenţial a fost folosit atât în in-
dustria chimică fiind utilizat la
fabricarea mai multor tipuri de
săpunuri,parfumuri, şampoane,
loţiuni, detergenţi, cât şi în scop
terapeutic de se-cole, mecanis-
mele sale biolo-gice de acţiune
sunt încă de departe de a fi
complet elucidate.

Lavandula aetheroleum
acţionează ca sedativ, antisep-
tic, antispastic, vindecarea
rănilor, carminativ, colagog, di-
uretic, diaforetic, insecticid, 
antiviperin, antitoxic. Este ad-
ministrat extern în dureri
reumatice, acnee, în baie de în-
grijire a părului, calmant în
cazul întepaturilor de insecte, în
spălărea plăgilor. Pe plan in-
tern, 2-3 picături pe o mică can-
titate de zahăr poate trata
nervozitatea, astmul, bronşita,
amețelile, durerile.
Studiile clinice au demonstrat
numeroasele efecte benefice
ale uleiului de lavandă, el fiind
neuroprotector, anticonvul-
sivant, spasmolitic, antidepre-
siv, anestezic local, analgezic,
antiinflamator, antiseptic, an-
tiparazitar, antimutagen. Deşi,

există o lipsă de dovezi cu
privire la efectele adverse cron-
ice asupra omului, lavanda a
sprijinit starea de sănătate a
omului ca suplimente terapeu-
tice în diferite domenii de
medicină.

Uleiul esenţial de
lavandă are o bună activitate
antibacteriană faţă de o serie
de bacterii, inclusiv Streptococ-
cus pyogenes, Enterobacter
aerogenes, Staphylococcus au-
reus, Pseudomonas aerugi-
nosa, Citrobacter freundii,
Proteus vulgaris, Escherichia
coli. Uleiuri esenţiale produse
de plante au fost folosite în mod
tradiţional în terapia de inhalare
pentru infecții ale tractului res-
pirator, bronşită cronică,
sinuzită acută, şi sunt folosite în
zilele noastre ca medicamente
pentru răceli.
Uleiul de lavandă a fost raportat
a fi un antifungic eficient  îm-
potriva ciupercilor atât de
importanţă medicală cât şi
agricolă.  Uleiul de lavandă
poate fi folosit pentru a com-
bate creşterea incidenţei
infecţiilor rezistente la antifun-
gice, mai ales împotriva
tulpinilor de ciuperci respons-
abile de infecţiile ale pielii şi
unghiilor, cunoscute sub nu-
mele de dermatofite, precum şi
diferite specii de Candida și
Cryptococcus neoformans.
Specii de Candida coexista la
cele mai multe persoane
sănătoase, dar în anumite
condiţii ce determină imunode-

presia, acestea pot provoca
candidoze cutaneo-mucoase
sau invazive. 

Uleiurile esențiale sunt
folosite și în aromaterapie.
Aromaterapia este o metodă
holistică, şi reprezintă utilizarea
de plante şi uleiuri esenţiale, în
special în tratamentul bolilor
infecţioase şi ale sistemului
nervos (de stres, tulburări de
somn, depresie, anxietate,
d e m e n ţ ă ) . A r o m a t e r a p i a
datează de cel putin la 4000
î.Hr., dar termenul "aromoter-
apie" a fost folosit pentru prima
dată în anii 1931 de către
chimistul francez René Maurice
Gattefosse, care a descoperit
accidental că uleiul de lavandă
ameliorează durerea şi vindecă
arsurile uşoare.

Cercetările etnofarma-
cologilor din ultima vreme se
îndreaptă spre găsirea unor
compuşi antimicrobieni derivaţi
din plantele superioare, pentru
înlocuirea antibioticelor clasice
care au devenit ineficiente sau
produc reacţii adverse severe.
Substanţele fitoterapeutice vor
reprezenta o armă în lupta cu
microorganismele patogene, în
condiţiile amplificării fenomenu-
lui de rezistență la antibiotice.

Material realizat de prof. 
biologie Mariana Stancu
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Copiii din 19 județe ale României au sărbătorit „Ora Pâmântului” cântând împreună, în cadrul
Programului Național Cantus Mundi, în seara zilei de 25 martie 2017. 
Evenimentul s-a desfășurat simultan, în intervalul 20:30-21:30, în București și în localități din județele
Alba, Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Buzău, Constanța, Covasna, Cluj, Dolj, Galați, Iași, Maramureș,
Prahova, Sibiu, Timișoara, Tulcea și Vrancea.

În capitală, activitățile dedicate Orei Pământului au fost organizate de Primăria Municipiului
București și Teatrul Excelsior și s-au desfășurat în Parcul Cișmigiu, unde peste 600 de copii din
corurile Cantus Mundi au cântat alături de membrii Corului Național de Cameră “Madrigal-Marin Con-
stantin”, dirijați de Anna Ungureanu. Înaintea începerii evenimentului, toți copiii și-au încălzit glasurile,
făcând vocalize, îndrumați de dirijorul celebrului ansamblu coral. Pe parcursul celor 60 de minute
dăruite naturii, copiilor li s-au alăturat și bucureștenii veniți la plimbare în parc.

Sub sloganul internațional “Dăruiește naturii din energia ta!”, copiii au cântat și s-au bucurat
împreună, fără a apela la alte resurse de energie decât propria lor stare de bine. Repertoriul serii a
inclus atât cântece cunoscute de către coriștii de toate vârstele, piese internaționale, cât și melodii
folk, apreciate de publicul larg.

Nelipsit a fost imnul Cantus Mundi, care a dat tonul concertelor din fiecare localitate, 
amintindu-le tuturor celor prezenți că “doar muzica ne poate uni.

Prezentul articol a fost publicat pe facebook-ul evenimentului, in data de 25 martie 2017.

Ansamblul vocal-instrumental „KITARRINO” al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Brăneşti s-a alăturat
corurilor din Parcul Cişmigiu, împreună cu părinţi, fraţi, surori şi prieteni. Energia care i-a adus pe
copii împreună astăzi în atât de multe localități din țară a fost o inspirație pentru toți. 

Părerea mea despre spectacolul organizat pentru Ora Pământului este una pozitivă, deoarece
aflându-mă acolo pentru prima oară, m-a făcut să mă simt minunat prin veselia atât a celor de pe
scenă cât şi a spectatorilor. Toţi oamenii aflaţi la eveniment făceau parte din coruri ale diferitelor şcoli
din Bucureşti (şi nu numai), şi m-au făcut să simt că ei iubesc Terra exact aşa cum este ea şi că în
cinstea ei ar sta o oră fără lumină, doar ca aceasta să devină un loc mai bun. Spectacolul a început
prin prezentarea fiecărei persoane aflată pe scenă, apoi am început să facem vocalize, după care
am început să cântăm diverse cântece: Imnul Cantus Mundi, Vine, vine primăvara, Ani de liceu, Epi-
log, Andrii Popa, Fata de păstor, Game şsi arpegii şi multe alte melodii foarte cunoscute, dar din
punctul meu de vedere cea mai apreciată piesă muzicală a fost Imnul Cantus Mundi. 
În concluzie, a fost un spectacol fantastic care merită văzut şi trăit din nou anul următor. Sper că
prin tot ceea ce v-am relatat v-am convins să îl urmăriţi!

Carmen Nedu, Clasa a VI-a A

Cântam pentru

Prof. de muzică, Ilie Iustina Daniela
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La începutul anului 1893, Maria, tânăra Prințesă
de Edinburgh, a venit în România să trăiască alături de
soțul ei, Prințul Ferdinand, nepotul Regelui Carol I și vi-
itorul moștenitor al coroanei. Abia împlinise 17 ani, și la
București o cuprinse deprimarea.  Prin martie, îngrijorat
de însingurarea Principesei, Regele Carol I plănuiește
o primă ieșire în afara capitalei, la mănăstirile Cernica
și Pasărea. După ce a vizitat Mănăstirea Cernica,
Regina Maria, însoțită de unchiul său, Carol, descrie în
jurnalul său, publicat sub numele „Povestea vietii mele”,
vizita la mănăstirea de maici, aflată de partea cealaltă
a Pădurii Pustnicu, și împrejurimile Bucureștilor, așa
cum arătau la sfârșitul secolului al XIX-lea. 

Mănăstirea Pasărea în amintirile reginei Maria

Fig. nr. 1 Mănăstirea Pasărea (biserica
mare). Foto: înv. Săftoiu D., 1943.

Fig. nr. 2 . Regina Maria. Sursa:
http://jurnaluldedrajna.ro

„De la Cernica ne duserăm la Pasărea. Pasărea
era o mănăstire de maici. Călugărițele fură tot atât de bu-
curoase de a ne vedea cum fuseseră și călugării. Dar se
îmbulzeau în jurul nostru, vorbeau mai mult și mai tare
decât ei, își făceau cruce la fiecare cuvânt spus de ele sau
de Unchiul, alergau de colo-colo: într-un cuvânt se purtară
mai degrabă ca un cârd de gâște tulburate pe neașteptate.

Și aici erau nenumărate căsuțe, adunate în cerc,
în jurul bisericii. Se oficie și aici un Tedeum și apoi furăm
poftiți într-o mare odaie scundă cu covoare pe pereți, care
mirosea a mere păstrate și a fum învechit de la soba cu
lemne. Aici ni se oferi dulceață lipicioasă pe farfurioare de
sticlă, cu câte un pahar de apă limpede pe care îmi spuse
Unchiul să nu o beau. Dar mie îmi plăcu dulceața
lipicioasă. Maicile nu mai conteneau lăudându-mă, mă
strângeau în brațe, mă sărutau și mereu ridicau mâinile
spre cer chemând asupra mea mii de binecuvântări.

Bineînteles, nu pricepeam o vorbă din cele ce spuneau, dar
îmi dădeam seama că erau nespus de bucuroase de venirea mea și
aceasta situație mă umplea de plăcere.

După ce furăm binecuvântați îndeajuns, plecarăm spre casă. Co-
pitele căluților norvegieni tropăiau pe nesfârșita șosea, ridicând nori de
praf. Trecurăm prin sate mici alcătuite din colibe care semănau cu de-
senele noastre din copilărie, nespus de încântătoare colibe mititele cu
acoperiș stufos făcut din porumb, asa cum îmi închipuisem ca nu pot fi
decât în basme.

Mă pătrundeam până în suflet de întreaga priveliște și
simțeam în adânc fiece amănunt; fiece arătare nouă era o bucurie.
Copiii goi cu ochii mari, în așa intimă prietenie cu purceii creți ce se
zăreau peste tot; ținuta plină de demnitate și de respect a țăranilor, care
toți îți luau din cap greaua căciulă când treceam pe lângă ei; Fig. nr. 3. Foto: elefant.ro
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lungile șiruri de care trase de boi cenușii ca piatra, ce pășeau tot înainte cu îndelungă răbdare
ridicând și ei nori de praf; ciudatele cruci vechi de piatră plecate într-o parte ca niște străjeri obosiți,
fântânile a căror lungi cumpene arătau mereu spre cer și care sunt o trăsătură caracteristică a zărilor
românești.

Și mai presus de orice țiganii; soțul meu și cu mine împărtășeam acea nestăvilită aplecare
către țigani. Zdrentăroși, zbârliți, murdari, aveau totuși într-înșii un farmec neînțeles, ceva tainic
nelămurit. Negrii la piele, vicleni, hoți, dar nespus de pitorești, rătăceau în cete urmăți de carele lor
scârțâitoare, îmbâcsite cu de toate, deasupra cărora se ridicau ciudate acoperișuri prinse de niște
pari, printre care se iveau capete de copii cu ochi mari, speriați, cu păr zbârlit, ca niște mici sălbatici.
Tot ca niște mici sălbatici o luau la fugă după noi cu mâna întinsă, cerând în gura mare bani, dându-
se roata peste cap, stăruitori și atât de îndrăzneți încât nu puteai să scapi de ei; uneori erau grozav
de supărători, dar cu toate astea aveau atât farmec încât nu-ți puteai lua ochii de la ei.

Apoi mai erau și niște babe cum nu s-au mai văzut, niște bătrâne vrăjitoare ca din basme ui-
tate, cu șuvițe de păr cărunt atârnându-le în jurul obrazului și cu capul învelit ca într-un turban în
câte o basma de culoare vie.

Bărbații tineri erau înalți, cu plete lungi atârnându-le pe umeri și purtau în spate vase de aramă
strălucitoare. Ochii le erau aprinși ca jaraticul și bănuitori, iar fetele tinere, ce pășeau mândre pe
lângă ei, semănau a fi regine indiene ajunse în mizerie.

O ceată pribeagă, veșnic pe drumuri, parcă ar fi mânat-o din țară în țară, din loc în loc, cine
știe ce neînțeles astâmpăr; hoți și maeștri ai cântului, nomazi plini de neștiute taine pe care te simțeai
ispitit să le pătrunzi; în nenumărate rânduri căzurăm sub vraja lor.

Toate acestea le vedeam și ochii mi se deschideau mari și firea mea de artist se umplea
de bucurie. Da, aceasta era România… țara de la soarele-răsare… Nesfârșite drumuri, praf, țărani,
sate, șiruri de care, fântâni cu lungi cumpene profilate pe cer, și toate ogoarele acestea și larga zare
a câmpiilor… România.”

Fotografii document ale unor grupuri de țigani din satul Pasărea realizate de renumitul fotograf
Carol Popp de Satmary, în anul 1866, cu ceva ani înainte de vizita la Pasărea a viitoare regine Maria,
vin să completeze și să întărească vizual, descrierile și trăsăturile eprimate atât de frumos în cuvinte
de maiestatea sa. 

Fig. nr. 4. Țigani din satul Pasărea, de
lângă București. Carol Popp de Szat-
mary, 1866(sursa:
https://ro.pinterest.com).

Ca urmare a vizitei pe care o face tânăra principesă
la mănăstirea Pasărea în anul 1893,  dumul care merge la
mănăstire, prin pădurea Pustnicu și Cozieni a luat numele
de Principesa Maria.  Cu timpul însă, chiar dacă denumirea
inițială s-a pierdut, a rămas în amintirea bătrânilor din
Brănești cu numele de „Șoseaua Reginei”, aceasta pentru
că tânăra principesă devenise regină a României în urma
căsătoriei cu regele Ferdinand. 

Surse:
http://jurnaluldedrajna.ro/regina-maria-a-ro-
maniei/
Regina Maria – „Povestea vieții mele”, vol I-III,
anul apartitiei 1934-1936, reediare 2013.
Carol Popp de Szatmary - Albumul României.
Album alu M.S. Domnitoru Carol,
1868.https://ro.pinterest.com/

Profesor,
Marius-Ovidiu Sebe
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”Pelerinajul religios este o constantă a umanității. El are motivații multiple și semnificații 
spirituale profunde, când este trăit intens și înțeles corect. Pelerinii sunt oameni care doresc să
viziteze și să venereze locurile sfinte biblice, mormintele martirilor, moaștele sfinților, icoane
făcătoare de minuni sau locuri unde trăiesc mari duhovnici renumiți.’’  PreaFericitul Daniel, Patri-
arhul României.

În acest scop elevii de la Școala Gimnazială nr.1 Brănești – Ilfov, an de an, participă la câte
un pelerinaj alături de dragii lor profesori. Dintre mănăstirile pe la care aceștia au trecut și au închi-
nat o rugăciune amintesc: Mănăstirea Pasărea - Ilfov, Mănăstirea Ghighiu - Prahova, Mănăstirea
Caraiman – Bușteni, ș.a.  

Pelerinajele au un program duhovnicesc şi recreativ menit să-i bucure, să-i distreze şi mai
ales să-i facă să arunce o privire în tot ceea ce înseamnă adâncul trăirii Ortodoxe.

Pelerinajul religios –Pelerinajul religios –
o lectie de religie ,,altfelʼʼ!o lectie de religie ,,altfelʼʼ!

Profesor de religie, Sabina-Nina Șteopoae
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Misiunea Cercetăşiei în so-
cietatea româneasca este de a
contribui la educarea tinerilor
printr-un sistem de valori bazat pe
o Promisiune şi o Lege, de a ajuta
la construirea unei lumi mai bune,
în care oamenii sunt împliniţi ca in-
divizi şi joacă un rol constructiv în
societate.

Pornind de la această misi-
une, Școala Gimnazială Nr 1
Brănești, s- a afiliat oficial din anul
scolar prezent în Organizația
Națională Cercetașii României.
Grupul de inițiativă este format din
cadre didactice ale școlii:
Geambașu Roxana, Stere Mihaela
-profesor învățământ primar și
Călin Iulia - profesor de geografie.
Grupul țintă este format din elevi
de vârsta 11-12 ani (clasa a V a B si clasele a VI-a), elevi ce în anul trecut au parcurs stagii de
pregătire pentru a intra în organizație.

Cercetășia împuternicește: dezvoltă potențialul indivizilor dar și a grupului și insuflă valori 
edificatoare. Cercetășia este implicativă: implicând copii și tinerii în activități încurajează diversitatea
și egalitatea. Cercetășia este captivantă: ea inițiează descoperiri, realizează prietenii și oferă alter-
native noi și atractive.

Aceasta se realizează prin:
Implicarea tinerilor într-un proces educativ non-formal, pe toată durata anilor în care se

formează ca indivizi.
Utilizarea unei metode specifice, care face din fiecare individ principalul agent al propriei

dezvoltări ca persoană încrezatoare, motivată, responsabilă şi deschisă.
Sprijinirea tinerilor în stabilirea unui sistem de valori bazat pe principii spirituale, sociale şi in-

dividuale, aşa cum sunt ele exprimate prin Promisiune şi Lege.

Vedem cercetăşia ca pe o Mişcare
puternică, construită de tineri implicaţi, care
lucrează împreună pentru propria lor dezvoltare
şi sunt sprijiniţi de către adulţi dornici şi capabili
să-şi asume un rol educativ.

CERCETASIA... 
EDUCATIE PENTRU

VIATA!
Profesor Geambașu Roxana
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EUROPEAN FOLK TALES: HIDDEN TREASURES
ERASMUS + PARTENERIAT

STRATEGIC PENTRU
EDUCAȚIE ȘCOLARĂ DOAR

ÎNTRE ȘCOLI

îNȚELEPCIUNE  
O comoară neprețuită pe care orice popor o are este înțelepciunea bunicilor. Aceștia reacționeaza

mai profund, au un grad de empatie mai ridicat, fiind capabili să resimtă emoțiile altora, ceea ce
strânge legaturile afective cu cei din jur.

Copiii descoperă nestematele neamului intrând în contact și cu alte persoane de vârsta a treia
din comunitatea locală. Elevii școlii noastre au avut aceasta șansă luni, 20 martie 2017, la Căminul
Cultural Brănești, când l-au întâlnit pe dl. prof. Nică D. Lupu, autor a numeroase opere literare care
vizează comunitatea locală, cât și povești și povestiri pentru copii. Activitatea s-a desfășurat în cadrul
parteneriatului strategic la care ia parte școala noastră din septembrie 2016.

Domnul profesor Nică D. Lupu a răspuns cu amabilitate tuturor întrebărilor adresate de elevi
referitor la basmele copilăriei dumnealui, cu zâmbetul pe buze, radiind bunătate. Le-a povestit elevilor
basmul său preferat, pe care bunica i-l spunea înainte de culcare, pe când era copil. Emoția acelor
momente era întiparită atât pe fața Domniei Sale, cât și pe fețele gingașe ale copiilor care îi sorbeau
cuvintele.

La final, a dăruit ascultătorilor cărți, a dat autografe și a promis că se va reîntoarce. Îl asteptăm
cu drag!

Prof. Aydin Anișoara- coordonator România
Prof. Zega Simina- Gabriela- membru în echipa parteneriatului
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GIULGIUL DIN TORINOGIULGIUL DIN TORINO

Giulgiul din Torino este
cu adevărat pânza în care a fost
învelit şi înmormîntat Iisus Hris-
tos imediat după ce a fost
coborît de pe Cruce. Fără a-i
declara autenticitatea, Papa
Ioan Paul al II-lea a susţinut cu
claritate valoarea Giulgiului. În
1980, Suveranul Pontif vorbea
despre “Sfîntul Giulgiu, o
splendidă relicvă a Patimilor şi
Învierii”. Deşi numeroşi
specialişti nu s-au pronunţat
ferm că în pînza veche şi pătată
ar fi fost învelit însuşi Mântu-
itorul, ei au concluzionat totuşi
că Giulgiul a înfăşurat un bărbat
crucificat, care a fost încoronat
cu spini, a fost împuns între
coaste cu o suliţă şi a trăit în
zona Palestinei, lîngă Ierusalim,
în timpul lui Ponţiu Pilat.

Relicvă inestimabilă
pentru creştinătate

Giulgiul se presupune a
fi pînza folosită pentru înmor-
mîntarea lui Iisus de către Iosif
din Arimateea. Documentele
arată că Giulgiul a fost expus
de-a lungul timpului la
Ierusalim, Edessa (anul 500) şi
Constantinopol (1092). Regele
Ludovic al VII-lea al Franţei s-a
închinat Giulgiului la Constan-

tinopol în 1147. În 1023, Robert
de Clari, un cruciat francez,
confirmă că Giulgiul s-ar găsi la
Constantinopol. Conform
mărturiei acestuia, Giulgiul, re-
cuperat probabil în timpul unei
cruciade, a ajuns mai apoi în
Franţa, intrând în posesia fami-
liei De Charny. Prima expunere
publică a Giulgiului a avut loc în
1357 şi se datorează canoni-
cilor Catedralei din Lirey. În
martie 1453, Margaret de
Charny oferă Giulgiul Casei de
Savoia, acesta fiind transferat în
capela castelului Chambery la
11 iunie 1502. Giulgiul a
supravieţuit unui incendiu din
1532 şi, deşi cutia de argint
care îl conţinea a fost pe punc-
tul de a se topi, doar colţurile în-
doite au avut de suferit, peticele
aplicate atunci putînd fi obser-
vate şi astăzi. Ulterior, Giulgiul
a fost mutat în Catedrala din
Torino în 1578, unde se află şi
astăzi, păstrat în capela regală.

Specialiştii NASA au studiat
Giulgiul

Adevăratul studiu
ştiinţific asupra Giulgiului a în-
ceput în 1898, când a fost fo-
tografiat prima oară. La
expunerea filmului, fotograful a
descoperit că imaginea
negativă este de fapt pozitivă şi
invers. Cînd Giulgiul este obser-
vat cu ochiul liber, se poate
vedea o siluetă galben-maronie
a unui bărbat. Privind însă neg-
ativul alb-negru, se descoperă o
imagine cu mult mai multe de-
talii. Descoperirea a produs un
interes imens pentru Giulgiu.
Însă doar în timpuri mai re-
cente, asupra Giulgiului s-au
efectuat examinări aprofundate,
începând din 1978, când s-au
implicat şi specialişti de la

NASA. Giulgiul din Torino este o
pânză lungă de aproximativ
4,36 metri şi lată de 1,1 metri.
După coborârea de pe cruce se
presupune că Iisus a fost
aşezat pe o jumătate a Giulgiu-
lui, cealaltă jumătate fiind
îndoită şi aşezată peste El.

Giulgiul are imprimată
imaginea unui bărbat de aprox-
imativ 1,85 m, care a fost omorît
brutal, prin crucificare. Urmele
rănilor evidenţiate de petele de
sînge corespund suferinţelor în-
durate de Mântuitor şi relatate
în Evanghelii. Răni provocate
de piroane apar la picior şi la
încheieturile mâinilor. Spre de-
osebire de modul în care artiştii
prezintă crucificarea, victima al
cărei corp apare imprimat pe
Giulgiu a fost pironită la închei-
eturile mâinilor, pentru a-i putea
susţine greutatea pe cruce, nu
aşa cum este reprezentat în
multe icoane şi statui, cu rănile
în podul palmelor.

Profesor de religie,
Popescu Olga
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Ziua de 1 aprilie are o istorie îndelungată.  E ziua în
care toată lumea păcăleşte pe toată lumea. Farsa cea
mai mare începe chiar de la originea incertă a zilei
păcălelilor.

Cea mai plauzibilă ipoteză, acceptată de majoritate,
susţine că originea zilei de 1 aprilie are strânsă legătură
cu schimbarea calendarului iulian cu cel gregorian. În cal-
endarul iulian, ziua Anului Nou era sărbătorită în jurul lui
1 aprilie. După schimbarea la calendarul gregorian, în
1582, oamenii au avut iniţial probleme de a se obişnui cu

sărbătorirea noului an la 1 ianuarie. Cei care sărbătoreau Anul Nou pe la 1 aprilie au fost numiţi
“nebuni de aprilie”. Pe măsura trecerii timpului, felicitările trimise pentru Anul Nou la 1 aprilie au în-
ceput să fie considerate farse, fiind însoţite adeseori de cadouri hazlii. 

Conform unei alte teorii, Ziua Păcălelilor ar avea de fapt legătură cu Festivalul hindus Holi,
festival ce are loc la finele lui martie şi reaminteşte anual de victoria asupra răului. În zilele de
sărbătoare ale festivalului, s-a păstrat obiceiul de a aprinde un foc mare, purificator.

Evreii atribuie o origine biblică acestei zile, legând-o de Noe care se pare că şi-a trimis po-
rumbelul să caute în mod greşit uscat după ce apele au început să se retragă de pe uscat pe 1
aprilie. 

Obiceiul de a păcăli datează din perioada romanilor, fiind inclus în cadrul serbărilor Hilaria, închi-
nate zeiței Cybele (divinitatea peșterilor și a Pământului) pe care romanii le organizau pe 25 martie.
Râzând şi glumind, romanii celebrau echinocţiul de primăvară şi instalarea primaverii, dar şi
revenirea la viaţă a lui Attis, zeu al vegetaţiei şi al naturii, soțul Cybelei. Se praticau diferite jocuri,
oamenii purtau măști, putând imita pe oricine, chiar și oficialități.

Prof. Zega Simina



Multe expresii au rămas celebre în istorie, dar mai puţin cunoscute
sunt întâmplările în care au fost rostite, dar şi personajele care le-au spus.
ulius Cezar (100-44 î.Hr.) a rămasîn i storie cu o serie de replici:

„Veni, vidi, vici” (Am venit, am văzut, am învins) – frază rostită
în anul 47 î.Hr., după victoria împotriva lui Farnace din Pont

„Alea iacta est” (Zarurile au fost aruncate) – pe care ar fi rostit-
o pe 10 ianuarie 49 î.Hr., când a trecut râul Rubicon, din Galia, în războiul
contra lui Pompei.

„Şi tu, Brutus, fiul meu?” – acestea ar fi fost ultimele cuvinte ale lui Cezar la momentul
asasinării sale.
Împăratul Augustus(27 î.Hr. – 14 d.Hr.) a adoptat drept motto personal una dintre cele mai cunoscute
expresii latine:„Festina lente” (Grăbeşte-te încet).

„Am moştenit Roma cărămidă şi am lăsat-o marmură”, a spus Octavian Augustus
referindu-se la înflorirea culturală și arhitectonică a Romei din perioada domniei sale.

”Acta est fabula”(Piesa s-a sfîrșit) au fost ultimele cuvinte ale lui Augustus.

„Pecunia non olet” – "banii nu au miros" este o  expresie atribuită împăratului Ves-
pasian(69-79 d.Hr.)

„Asta-i muzica ce-mi place!” Regele României, Carol I, aflat la Calafat, în mai 1877, a dat
ordin bateriilor să tragă asupra poziţiilor turceşti de la Vidin.
La prima lovitură românească de tun, regele Carol I a rostit celebra propoziţie:„Asta-i muzica ce-mi
place!” 

„Pe aici nu se trece!“, una din devizele memorabile rostite pe pământ românesc. Născute
pe câmpul de luptă al Mărăşeştilor, aceste cuvinte au intrat în conştiinţa neamului românesc prin
jertfa a peste 27.000 de români. Ele au fost lansate de generalul Eremia Grigorescu (1863-1919),
comandantul Armatei 1 române, în momentul în care a trecut de pe frontul de la Oituz pe acela al
Mărăşeştilor (august 1917). 

„Daţi-le şefi buni şi nu veţi găsi trupe mai bune!".Aprecierile asupra felului în care armata
română s-a comportat în cel de-Al Doilea Război Mondial sunt numeroase. Generalul german Hans
Speidel, devenit mai târziu comandant al forţelor terestre ale NATO în Europa Centrală, declara
ziaristului american Cyrus Sulzberger, dornic să afle care au fost cele mai bune trupe ale Axei (cu
excepţia germanilor): ”Românii. Daţi-le şefi buni şi nu veţi găsi trupe mai bune!”.
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ÎNGERI PRINTRE NOI

Bună ziua! 

Mă numesc Mihalea Maria Georgiana. Sunt elevă in clasa a VI-a B a Școlii Gimnaziale Nr.1
Brănești, județul Ilfov.

Eu m-am născut cu diagnosticul Parapareză Spastică.
Chiar dacă am această problemă, eu am reușit să mă adaptez destul de repede la școala

datorită colegilor și a doamnei invățătoare, Rodica Stanciu. Evaluarea mea se face, de obicei, oral.
Mama mea stă permanent cu mine la școala, ia notițe in locul meu, deoarece nu pot să scriu. Pentru
a-mi face temele, mă folosesc de laptop. Din păcate scriu deocamdată destul de lent, așa că nu mă
pot folosi de el și in timpul orelor. Imi ador colegii, ei sunt cei care mi-au oferit intotdeauna suport
moral, la fel cum fac si cadrele didactice ale școlii.       Mă simt ocrotită, apreciată, valorizată, mi-e
drag să lucrez în grup, să cooperez. 

Îmi plac toate disciplinele școlare, însă cel mai mult îmi place să particip la proiectele școlii.
Un astfel de proiect drag mie este parteneriatul european despre basme și povești europene.
Impreună cu alți elevi ai școlii, am fost la ,,Casa Bunicii” unde o bunică ne-a spus povești, la Casa
Corpului Didactic Ilfov, unde alta bunică ne-a spus legendele satelor care alcătuiesc comuna
Brănești, in clasă, unde bunica doamnei contabil ne-a spus povestiri legate de satul nostru, la
Caminul Cultural, unde am avut ocazia să-i luăm interviu domnului Nică D. Lupu sau chiar la mine
acasa, unde am avut ocazia sa le iau cate un interviu tuturor membrilor familiei mele în legaăura cu
poveștile pe care le știu ei de cand sunt mici. Îmi iubesc familia.

Când este frumos afară, eu mă duc cu bicicleta la școală. Mă simt foarte bine la școală.
Singurul meu regret este că nu pot alerga alături de copiii de vârsta mea. În ciuda acestui

fapt, consider că fiecare zi este pentru mine o luptă câștigată. Mihalea Maria, clasa a VI-a B



Terariile sunt grădini miniaturale încadrate de sticlă ce servesc drept materiale didactice, or-
namente inedite pentru casă sau drept cadouri originale pentru cei dragi. Îți poți construi propriul
terariu în mai puțin de jumătate de oră. Iată cum!

Materiale necesare
• Bol din sticlă
• Nisip și pietriș de diverse mărimi
• Pământ și plante
• Râme, gândăcei, furnici
• Scoarță de copac și muschi
• Decorațiuni (pietre deosebite, ghinde, 

frunze uscate, conuri de brad) și apă.

Pregătire activitate
Procură-ți din timp materialele necesare din 
orizontul local, de preferat cât mai aproape 
de momentul începerii proiectului.

Descriere
În bolul de sticlă se așează pe rând, în ordine, în straturi subțiri: la bază nisip, 
apoi pietriș fin, pietriș mai mare, pământ, după care se fixează cu grijă plantele și 
celelalte viețuitoare. 
La final se decorează, în spațiile libere sau pe margini cu pietre, scoarță de copac, 
ghinde, frunze sau alte materiale naturale și se udă cu puțină apă.

Întrebări pentru discuții
Care sunt etapele realizării unui terrariu?
De ce este important să păstrăm ordinea așezării materialelor?
Care este corespondența între un terrariu și un colt din natură?

Tips & Tricks
Încercați să folosiți plante, pământ și celelalte materiale preluate din același loc din natură, 
astfel încât să creați un ecosistem cât mai apropiat de cel original. 
Puteți folosi boluri de diverse forme și mărimi și chiar becuri reciclate.
Este necesar să udați plantele din bol cam o dată pe săptămână, în funcție de nevoie.

Provocare
Poți oferi în dar un terrariu realizat de tine, cu diverse ocazii importante din viața ta, 
înlocuind astfel florile sau cadourile clasice.

La ora de educație ecologică, elevii clasei a VI-a A au realizat terarii inedite, în vase 
diverse, de la borcane frumos decorate la becuri reciclate.
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PROFESIA DE ÎNVĂȚĂTOR...

Doamna învățătoare este binevoitoare,
caldă, emoțională, cu o personalitate puternică,
entuziastă, plină de inițiativă și de creativitate,
este iubită și ascultată.

Profesia de învățător este una foarte
frumoasă, care nu seamănă cu nici o altă
meserie, care nu se părăseşte seara, odată cu
hainele de lucru. Este aspră şi plăcută, umilă şi
mandră, exigentă şi liberă, o meserie in care
mediocritatea nu e permisă, o meserie care
epuizează şi inviorează, ingrată şi plină de
farmec deopotrivă.     

Ca părinți și profesori avem datoria să-i
învățam pe copii diverse comportamente.

Dezvoltarea creativității este profund
influențată de învațători, de stilul și metodele
acestora. Există în învațământul tradițional o
cerință de memorare mai activa decât de stimu-
lare a creativității. 

Puţine profesiuni cer atâta competenţă,
dăruire şi umanism precum cea de învațător,
pentru că doar in cateva se lucrează cu un ma-
terial atat de preţios, de complicat şi de sensibil
precum omul în devenire. Ancorat în prezent,
intrezărind viitorul şi sondand dimensiunile posi-
bile ale personalităţii, învațătorul instruieşte,
educă, indeamnă, dirijează, cultivă, corectează,
perfecţionează şi evaluează neincetat procesul
formării şi desăvarşirii calităţilor necesare omului
de maine.          

Meseria de profesor nu se găseşte între
cele mai solicitate, dar nici între cele evitate. Pro-
fesiunea intelectuală, respectată, nu distribuie
deţinătorului putere, influenţă sau venituri supe-
rioare. Dar conferă prestigiu şi satisfacţii, vocaţia
fiind considerată unul din motivele de bază in

alegerea acestei profesii.          
Rolul doamnei învațătoare este, așadar,

foarte important. Stilul de lucru, atitudinea
generală, experiența de cunoastere a copilului,
cultura învațătoarei au influente formative puter-
nice. 

A fi profesor inseamnă un risc asumat. Şi
asta deoarece pregătirea pentru a preda, pentru
a-i invăţa pe alţii cum să inveţe este o operă
niciodată incheiată şi care implică multă răbdare,
multe momente de incertitudine, de descurajare
şi multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi
măsurate nici cantitativ şi nici imediat. La scoala
se invaţă mai mult decat o materie, se invaţă
lecţii de viaţă. Învațătoarea stimulează şi intreţine
curiozitatea elevilor pentru lucruri noi, le
modelează comportamentele sociale, le
intăreşte increderea in forţele proprii şi ii ajută să
işi găsească identitatea.  Realizarea acestor
sarcini depinde de măsura in care profesorul
posedă calităţile şi competenţele necesare
centrării cu precădere pe aşteptările, trebuinţele
şi interesele elevilor. 

CE NE DORIM SĂ ÎNVEȚE COPIII?CE NE DORIM SĂ ÎNVEȚE COPIII?
- să le pese de binele altora; 
- să se ridice singuri atunci când

„au căzut”; 
- să se bazeze pe propria persoană

pentru rezolvarea problemelor vieții; 
- să se iubească pe ei și pe ceilalți;
- să treacă peste ocazia de a-i

învinovăți pe ceilalți și în schimb să caute
căi de a ajuta la îmbunătățirea unei
situații.
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Principala calitate a unui cadru didactic
este vocaţia pedagogică, exprimată in a te simţi
chemat, ales pentru această sarcină şi apt pen-
tru a o indeplinia, după Rene Hubert (1965). El
consideră că vocaţiei pedagogice îi sunt carac-
teristice trei elemente: iubirea pedagogică,
credinţa in valorile sociale şi culturale, şi
conştiinţa responsabilităţii.

Arta pedagogică inseamnă, inainte de
toate, arta de a te pune la dispoziţia copiilor, de
a simpatiza cu ei, de a le inţelege universul, de
a le sesiza interesele care îi animă, afirmă
M.A.Bloch (1968) şi este un dar pe care
candidaţii la funcţia de profesor il au sau nu. O
bună formare profesională poate ajuta acest dar
să se dezvolte.  

A înzestra copiii cu ştiintă pare un lucru
relativ uşor, dar a forma oameni în deplinătatea
cuvântului este deosebit de greu. 
Cheia problematicii educaţiei ne-o dă
cunoaşterea copilului. Oricat de stăpân pe sine
ar fi învațătorul, acţiunea sa nu poate începe fără
o foarte bună cunoaştere a potenţialului copiilor,
fără a stabili un scop, o tendinţă, un ideal pentru
demersurile sale educative.              

Ce urmăresc prin educaţie? Ce vreau? Ce
trebuie să facă un copil?.Sunt întrebări pe care
este necesar să şi le pună fiecare profesor.      

CE NE DORIM SĂ NU ÎNVEȚE COPIII ? 
să aibă nevoie de alții să le rezolve problemele;
să  dea vina pe alții atunci când există probleme
în viață; 
că a câștiga înseamnă totul;
că a face o greșeală este ceva îngrozitor; 
că trebuie să fie în centrul atenției pentru a
însemna ceva; 
că trebuie „să fie ca mine” indiferent ce iși doresc
alții.

Există numeroase clişee comportamen-
tale tipice ale cadrelor didactice (A. Neculau,
1983): profesori care ,,păstrează distanţa
formală şi afectivă faţă de elevi, considerand că
aceasta ar fi garanţia obţinerii respectului şi
consolidării autorităţii; această conduită poate
genera neincredere, suspiciune, tensiuni şi con-
flicte; profesori cu comportament ,,popular, care
adoptă o anumită familiaritate in relaţiile cu elevii;
aceştia se pot simţi minimalizaţi, trataţi cu lipsă
de respect şi deseori reacţionează cu obrăznicie;
profesori cu comportament ,,prudent, de re-
tragere şi expectativă, preocupare ce izvorăşte
din teama de a nu părea ridicoli în faţa elevilor;

profesori ,,egali cu ei inşişi, care se feresc să fie
prea entuziaşti ori să se descarce afectiv în faţa
elevilor, dezvoltând un comportament artificial;
profesori care ,,dădăcesc, urmare a faptului că
nu au incredere în elevi, în capacitatea lor de a
se autoconduce şi autoorganiza.

La întrebarea: care este stilul optim in ra-
port cu condiţiile date?, răspunsul este că nu
există un stil educaţional general valabil pentru
toate situaţiile didactice. Alegerea variantei op-
time presupune, din partea profesorului, un
ansamblu de competenţe referitoare la: analiza
corectă a situaţiei, imaginarea mai multor alter-
native de acţiune, anticiparea consecinţelor.

Rolul de învațător presupune argu-
mentarea intr-un multiplu păienjeniş de grupuri
de referinţă, care pun profesorului cerinţe
diferenţiate: el reprezintă autoritatea publică,
transmiţător de cunoştinţe şi educator, evaluator
al prescolarilor, partener al părinţilor in sarcina
educativă, membru in colectivul profesoral.

Profesia de învațător este, fără indoială,
incărcată de tensiune. Pentru a putea răspunde
atator cerinţe şi a-şi adapta comportamentul
unor solicitări diverse, educatoarea trebuie să fie
conştienta de misiunea sa, are obligaţia de a ob-
serva şi evalua, disponibilitatea de a primi sug-
estii, aptitudinea de a organiza şi regiza procesul
de instruire. 

Adesea profesorul se găseşte in situaţii
conflictuale. O primă situaţie rezultă din rapor-
turile cu părinţii şi cu instituţia scolii. Părinţii
solicită adesea o atenţie specială pentru proprii
copii, profesorul e obligat să-şi distribuie
imparţial atenţia tuturor elevilor. In relaţiile cu
copiii, profesorul se orientează după principiul
stimulare şi selecţie iar acest lucru poate veni în
contradicţie cu obligaţia de a pretinde
performanţe tuturor preșcolarilor. 

Profesorii sunt puşi adesea in dificultate
de două sarcini aparent diferite: pe de o parte,
ei sunt responsabili de transmiterea corectă a
unei cantităţi de informaţie şi verificarea asimilării
acestor cunoştinţe, iar pe de altă parte, are da-
toria de a dezvolta aptitudini critice, strategia
fiind punerea sub semnul intrebării a unor
adevăruri.

Cel mai important conflict de rol este acela
dintre transmiterea cunoştinţelor şi calitatea de
învațător a cadrului didactic. La unii predomină
preocuparea pentru transmiterea de cunoştinţe,
alţii sunt cu precădere preocupaţi pentru a
forma. 



Profesorul este figura centrală a reformei educaţionale contemporane. El trebuie să renunţe
la rolul său tradiţional şi să se transforme intr-un planificator al activităţilor de grup, intr-un facilitator
al interacţiunii elevilor şi intr-un consultant. El trebuie să inveţe să-şi alieze computerul in acţiunea
educativă, să facă din acesta un catalizator al interacţiunii dintre elevi. De el depinde transformarea
muncii din clasă într-o activitate agreabilă, desfăşurată într-un mediu afectiv, cald şi securizant; are
un rol important în introducerea perspectivei interdisciplinare şi răspandirea practicii predării în
echipă. Doar un profesor care a reflectat asupra rolului său şi care deţine cunoştinţe psiho-peda-
gogice poate deveni protagonistul acestei reforme.

COPIII  ÎNVAȚĂ CE TRĂIESC                         Dorothy Law Nolte 1954COPIII  ÎNVAȚĂ CE TRĂIESC                         Dorothy Law Nolte 1954
Dacă trăiesc în critică și cicaleală,         ......... copiii învață să condamne.Dacă trăiesc în critică și cicaleală,         ......... copiii învață să condamne.

Dacă traiesc în ostilitate,                       ..........copiii învață să fie agresivi.Dacă traiesc în ostilitate,                       ..........copiii învață să fie agresivi.
Dacă trăiesc în teamă,                         ........... copiii învață să fie anxioși.Dacă trăiesc în teamă,                         ........... copiii învață să fie anxioși.
Dacă traiesc înconjurați de milă,         ...... copiii învață autocompatimirea.Dacă traiesc înconjurați de milă,         ...... copiii învață autocompatimirea.
Daca traiesc înconjurați de ridicol,           ........... copiii învață să fie timizi.Daca traiesc înconjurați de ridicol,           ........... copiii învață să fie timizi.
Dacă trăiesc în gelozie,                          ....... copiii invață să simtă invidia.Dacă trăiesc în gelozie,                          ....... copiii invață să simtă invidia.
Dacă trăiesc în rusine,                     ......  copiii invață șă se simtă vinovați.Dacă trăiesc în rusine,                     ......  copiii invață șă se simtă vinovați.
Dacă trăiesc în încurajare,                      ........ copiii invata să fie increzatori.Dacă trăiesc în încurajare,                      ........ copiii invata să fie increzatori.
Dacă trăiesc în toleranta,                        .................. copiii învață răbdarea.Dacă trăiesc în toleranta,                        .................. copiii învață răbdarea.
Dacă trăiesc în laudă,                            ....................copiii invata prețuirea.Dacă trăiesc în laudă,                            ....................copiii invata prețuirea.
Dacă trăiesc în acceptare,                       .................copiii invata sa iubească.Dacă trăiesc în acceptare,                       .................copiii invata sa iubească.
Dacă trăiesc în aprobare,                        ........ copiii invata sa se placa pe sine.Dacă trăiesc în aprobare,                        ........ copiii invata sa se placa pe sine.
Dacă traiesc înconjurați de recunoaștere,  ....copiii invață că este bine să ai un ţel.Dacă traiesc înconjurați de recunoaștere,  ....copiii invață că este bine să ai un ţel.
Dacă trăiesc împărțind cu ceilalți,            .................copiii învață generozitatea.Dacă trăiesc împărțind cu ceilalți,            .................copiii învață generozitatea.
Dacă trăiesc în onestitate,                      ....copiii invata respectul pentru adevăr.Dacă trăiesc în onestitate,                      ....copiii invata respectul pentru adevăr.
Dacă trăiesc în corectitudine,                     ................. copiii învață să fie drepți.Dacă trăiesc în corectitudine,                     ................. copiii învață să fie drepți.
Dacă trăiesc în bunăvoință și considerație,           ..............copiii învață respectul.Dacă trăiesc în bunăvoință și considerație,           ..............copiii învață respectul.
Dacă trăiesc în siguranță,          ......copiii învață să aibă încredere în ei și în ceilalți.Dacă trăiesc în siguranță,          ......copiii învață să aibă încredere în ei și în ceilalți.
Dacă trăiesc în prietenie,                 ......copiii învață că e plăcut să trăiești pe lume.Dacă trăiesc în prietenie,                 ......copiii învață că e plăcut să trăiești pe lume.

Personalitatea cadrului didactic este o parte importantă a succesului şi eficienţei in această
profesie. Ea acompaniază actul educaţional şi influenţează rezultatele procesului de invăţare. Prin-
cipala modalitate de operaţionalizare a conţinutului personalităţii cadrului didactic este aptitudinea
pedagogică; este considerată unul dintre principalii factori de succes in procesul instructiv- educativ.
Competenţa psihopedagogică este asigurată de ansamblul capacităţilor necesare pentru a ,,con-
strui,, personalitatea elevilor şi cuprinde: capacitatea de a determina gradul de dificultate al materi-
alului de invăţare, capacitatea de a-l face accesibil prin metode şi mijloace adecvate, capacitatea
de a inţelege elevul, de a pătrunde in lumea sa interioară, creativitatea şi capacitatea de a crea noi
modele de influenţare instructiv- educativă, in funcţie de cerinţele fiecărei situaţii educaţionale.              

Analiza caracteristicilor tactului pedagogic arată că dezvoltarea lui depinde de predispotiţiile
innăscute (intuiţie, empatie), dar şi de cunoştinţele dobandite, experienţa dobandită sau
autoeducaţie. A da dovadă de tact pedagogic presupune multă inventivitate, ingeniozitate, ceea ce
echivalează cu un autentic act de creaţie.

Elevii dominaţi de impulsul de afiliere (şcolarii mici) vor avea tendinţa de a  se identifica cu
cadrul didactic aşa cum o fac cu părinţii şi invaţă pentru a face pe plac învațătoarei.

Abilitatea profesorului de a evalua realist trebuinţele celui care implică capacităţi empatice,
respectiv de transpunere în situaţia lui şi dorinţa de a-l inţelege de pe poziţiile lui.

Empatia se inserează în procesul intercunoaşterii, fiind adesea condiţia înţelegerii psihologice
a comportamentelor prezente şi viitoare ale elevului. De aceea se impune necesitatea formării unei
competenţe pedagogice relaţionale, a unor capacităţi de gestionare interactivă a clasei, care să fa-
ciliteze comunicarea cu elevii şi să-i determine să se implice in situaţia pedagogică.
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Prof. Enache Adriana
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CU GÂNDUL LA 

Proiectul județean Cu gândul la Emi-
nescu, a fost organizat de Casa Corpului Didactic
din județul Ilfov. S-au prezentat cărți, s-a povestit
lucruri mai puțin știute despre scrierile marelui
poet, corecturile textului dar și despre manu-
scrise. La această activitate am participat cu
lucrări personale de pictură dedicate poetului,
lucrări expuse și prezentate invitaților. Dintre
toate m-am oprit să povestesc invitaților despre
o lucrare de suflet, inspirată de la un Simpozion
dedicat tot marelui Eminescu, intitulat foarte fru-
mos, Eternul Eminescu, la care Maia Morgen-
stern a fost, invitatul special și unde a

impresionat publicul cu o frumoasă interpretare
a versurilor eminesciene. Acest eveniment m-a
impresionat foarte mult, m-a inspirat mai bine
spus, după care am realizat o lucrare dedicată
interpretei. Am scris aceste cuvinte pentru a face
legătura dintre cuvânt și culoare, dedicate lui Em-
inescu, interpretare scenică, monolog, muzica și
culoare, toate la un loc au un puternic impact
asupra privitorului/ascultătorului, când sunt
alăturate; cum cuvântul inspiră, imaginează, cum
muzica interpretează cuvântul și cum toate
formează un tot desăvârșit.

Expoziție de pictură
Cu gândul la Eminescu

Artist plastic, prof. Mihaela - Laura Boeru
Casa Corpului Didactic, comuna Brănești, județul Ilfov

03.02.2017

Pictură ulei, 70x50cm
Maia Morgenstern
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FantaisieFantaisie

Les éléphants volentLes éléphants volent
Dans le ciel bleuDans le ciel bleu
Les oiseaux s'endortentLes oiseaux s'endortent
Sur les branches marron.                        Sur les branches marron.                        

Les nuages sont rosesLes nuages sont roses
La pluie est verteLa pluie est verte
Les moustiques se taisentLes moustiques se taisent
Les crâpaud concertent.Les crâpaud concertent.

Nous chantons des fleursNous chantons des fleurs
Vous parlez des versVous parlez des vers
On rêve en couleursOn rêve en couleurs
Les sons de ľUnivers.Les sons de ľUnivers.

Prof. lb. franceză, Badea Tatiana
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D' après:  http://lululataupe.com/imprimerie/ludo-educatif/mots-croises-a-imprimer Prof. lb franceză, Badea Tatiana

Mots croisés pour les enfants astucieux. Aujourd'hui,
nos amis, les animaux de tout le monde.
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Am nevoie de tine, mama, de tine, tată, Am nevoie de tine, mama, de tine, tată, 
de tine, familie!de tine, familie!

Sunt copil şi drumul meu în viaţă abia acum se deschide. Mi-e teamă să păşesc singur, am
nevoie de ajutor. Am nevoie de ajutorul unor oameni în care eu să am încredere, în spatele cărora
să stau şi să le urmez paşii, oameni de la care să învăţ ce este iubirea, speranţa, modestia şi
perseverenţa.

Mamă, tată, familie, am nevoie de voi şi la şcoală! Poate credeţi că este de ajuns să-mi oferiţi
sprijin material, însă lucrurile cele mai importante pentru mine nu se pot cumpăra cu bani. Fii alături
de mine, oferindu-mi dragostea ta pentru ca eu să ajung o persoană de care societatea are nevoie
pentru a produce o schimbare în bine.

Te invit în şcoala mea, unde îmi petrec o bună parte din timp, pentru a descoperi împreună
câte lucruri minunate se pot întâmpla dacă suntem împreună.

Mulţumesc, familie, mulţumesc şcoală, pentru sămânţa pe care aţi cultivat-o cu multă grijă
şi care, într-un final, s-a trasformat într-o floare demnă de a-i ajuta şi de a fi un exemplu pozitiv
pentru ceilalţi!

Copiii sunt ca și oglinda; tot ce văd și aud, ei fac. Copiii sunt ca și oglinda; tot ce văd și aud, ei fac. 
Fii o reflexie bună pentru ei. Fii o reflexie bună pentru ei. K. HeathK. Heath

Înv., Nuțu Elena
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Târgul Gaudeamus este în prezent cel mai important eveniment de acest gen în România,
dedicat atât carții, cât și cunoașterii.

Nu am avut deosebita plăcere de a participa la numeroase ediții, însă anul trecut, mai exact
la ediția 2016,  am rămas cu o imagine pozitivă la adresa acestui eveniment.  Am descoperit
nemumărate cărți, de toate genurile, de la arhitectură, manuale școlare, cărți de bucate, până la
cele mai iubite romane clasice (ca de exemplu: „Mândrie și prejudecată” de Jane Austin, „Marele
Gatsby” de F. Scott Fitzgerald, „Pădurea spânzuraților” de Liviu Rebreanu), acestea fiind doar câteva
dintre cărțile observate printre rafturi. De asemenea, mi-au atras atenția și câteva lansări din volume
cunoscute, astfel având fericirea de a pleca acasă cu o serie abia apărută, și anume „Miss Peregrine”
de Ransom Riggs, o foarte asteptată colecție de publicul prezent într-un număr foarte mare. Cum
am specificat și în rândurile de mai sus, am observat atât scrieri ale autorilor străini, cât și scrieri ale
autorilor români, dintre acestea remarcându-se „Anotimpuri” de Radu Tudoran, „Ultimele sonete ale
lui Shakespeare” de V. Voiculescu, „La Medeleni” de Ionel Teodoreanu, „Cireșarii” de Constantin
Chiriță. Desigur, nelipsit nu a fost nici volumul al 8-lea din seria Harry Potter, mai exact „Harry Potter
and the Cursed Child „ de J.K. Rowling, ce a fost o adevărată încântare pentru publicul venit. O altă
surpriză a acestui eveniment a fost și prezența unui stand pentru literatura chineză, unde se puteau
observa atât cărți de colorat specifice, cât și romane sau cărți de poezii in chineză. Pe toata durata
evenimentului, publicul putea participa la o tombolă, unde puteai caștiga câteva dintre romanele
prezente la acest târg.     

Pentru mine, Târgul de carte Gaudeamus a fost un prilej pentru a descoperi lucruri noi, atât
lecturi ale unor celebri scriitori, cât și a oamenilor veniți la acest gen de eveniment, ceea ce m-a bu-
curat foarte mult, văzând publicul într-un număr atât de mare. Acest târg de carte se desfășoară în
fiecare an în perioada lunii noiembrie, la Romexpo, iar dupa părerea mea este o experiență de neui-
tat și recomand cu mare plăcere tuturor celor interesați de intrarea într-o lume total diferită față de
ceea ce vedem zilnic, da, poate că și aici oamenii sunt într-un număr destul de mare și iți pare că
nu ai loc, însa atunci cand începi să cauți și să te lași fermecat de scopul evenimentului, anume
cărțile, uiți de lumea sau poate de aglomerația din jurul tău. Consider că nu este atât de importantă
cumpararea unui număr foarte mare de cărți, cât experiența în sine, într-adevăr ele se găsesc poate
la un preț mai acceptabil decât în magazine sau chiar pe internet, însă și cu o singură carte
cumparată o să-ți amintești de fiecare dată când o citești de acest loc.

În concluzie, cum am scris și în rândurile de mai sus, Gaudeamus este un loc de unde
putem acumula o mulțime de amintiri plăcute, cât și interesant pentru a ne îmbogați pe noi sufletește
și intelectual. Andreea Nuță, clasa a VIII-a A
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21 martie 2017 reprezintă o zi din săptamana Școala Altfel. Noi, elevii clasei a VIII-a A am
petrecut această zi vizitând, printre altele, Muzeul Național Cotroceni, locație care ne-a impresionat
pe toți în mod special.

Intrarea s-a realizat la nivel de securitate maximă, urmând ca apoi să fim întampinați de un
ghid foarte documentat, o persoană care iși dădea cu adevărat interesul, stârnindu-ne curiozitatea
în legătura cu locul impresionant în care ne aflam.

Remarcând o serie de informații, am putut afla diferite lucruri despre Muzeul Cotroceni. Lo-
calizându-se în București, în sectorul 6, a fost inființat în anul 1991, fiind o fostă reședință domnească
și regală. Muzeul deține peste 20.000 de piese din cele mai diverse domenii, fiind un reper cultural
și turistic important al țării.

Am ramas cu adevarat impresionați de încăperile muzeului, două dintre ele remarcându-se
în mod special:
- Salonul de Aur, era un spațiu amenajat la îndemnnul reginei Maria a României în anul 1900.
Dupa cutremurul din 1977, salonul a fost reamenajat, devenind Salonul Florilor, având foarte multe
motive florale, cel de pe tavan parcă “reflectandu-se” în covorul cu acelasi model.
- Biblioteca Regelui Ferdinand, fiind compusă din două niveluri, adapostește numeroase 
sculpturi în lemn de ulm și a conținut peste 5000 de volume. În prezent, biblioteca deține 2500 de
cărți din colecția regală.
Dupa aceasta vizită, putem spune ca am avut o zi superbă în care ne-am documentat și am rămas
plaăcut surprinși de imaginile observate în Muzeul Cotroceni. Impresia cu care am rămas a fost una
extraordinar de bună, făcându-ne să ne gândim deja la o a doua vizită în acest loc interesant. 

“Muzeul Mărțișorului“ este localizat în București, sectorul 4, strada Mărțișor, la numărul 26.
Acesta este o casă care a fost construită în 12 ani, între 1928-1940, clădirea fiind compusă din
parter și etaj, continuând cu 18 camere plus dependențe. Muzeul cuprinde mobilier, cărți, obiecte
de artă, fotografii, documente originale ale lui Arghezi. Alături se află și tipografia acestuia unde sunt
expuse volume, documente, reviste și imagini din istoria familiei acestuia. Arghezi a fost un iubitor
al naturii, iar asta se vede în multe din creațiile lui. Muzeul a fost deschis în anul 1974 la cererea lui
Arghezi. Afară se află și cotețul celebrului câine “Zdreanță”.
Impresia pe care mi-a lăsat-o muzeul a fost una plăcută, deoarece am descoperit frumusețea casei
în care a trăit Tudor Arghezi, dar și splendoarea ei, fiind un univers al lecturii. Locul acela mi-a indus
o stare de bine pentru că am aflat informații interesante despre viața unuia dintre cei mai mari poeți
români din toate timpurile. Casa acestuia este un priveghi al stării de bine și a frumuseții naturii,
curtea casei fiind foarte frumoasă, fiind plină de pomi și flori deosebite, fiecare fiind specială în felul
ei. Casa lui mi-a adus o stare de satisfacție și fericire, deoarece mă ducea cu gândul la natură, la
animale și insecte. Mă simt onorat că am călcat în pragul casei acestuia și sper ca experiența
aceasta frumoasă să se repete.

Cismaru Diana, clasa a VIII-a A

Ganciu George, clasa a VIII-a A
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Culoare din suflet de copil!

Lucrări realizate de de elevii claselor V-VIII la orele de educație plastică
Coordonator, Prof. Mihaela Boeru
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Culoare din suflet de copil!

Lucrări realizate de de elevii claselor V-VIII la orele de educație plastică
Coordonator, Prof. Mihaela Boeru
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