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,, Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina... 
Sub paşii tăi care urcă, ele se vor înmulţi la nesfârşit.” 

  
Franz Kafka 

..  

                                                                                                                                                                                                                                        

CUVÂNT   ÎNAINTE 
 

 
La început de drum, îmi exprim încrederea în dăruirea şi 

competenţa colegilor mei, în puterea lor de a modela personalităţi, de a 
oferi modele de viaţă şi carieră, pentru fiecare copil care trece pragul 
şcolii zi de zi, an de an, până când formarea personalităţii lui aproape 
că se desăvârşeşte.  

Cred că cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor a fost aceea 
că omul îşi poate schimba viitorul doar schimbându-şi atitudinea. De 
aceea, am considerat oportun că trebuie, cu toţii, să avem o altă 
atitudine, o reală deschidere către noi orizonturi, orizonturi culturale 
menite să ne ofere satisfacţii profesionale pe care, poate, nici nu le 
gândim, orizonturi în care avem posibilitatea să ne alegem calea 
succesului, orizonturi care pot fi atinse cu uşurinţă de orice elev dornic 
să cunoască, să înveţe şi să se informeze.  

Am convingerea că poate fi un nou pas spre educaţie, un nou pas 
în educarea întregii generaţii poate, şi un nou pas în a fi dornici de a 
evolua. Un nou început în şcoala noastră ...  

Cu siguranţă că unii elevi aşteaptă demult o schimbare, o 
provocare, de aceea, eu cred că această revistă ar putea fi un nou pas în 
evoluţia lor. Competenţa Corpului Profesoral va face ca uşor, uşor 
aceasta să fie cât mai aproape de perfecţiune. Bineînţeles că avem 
nevoie de sprijin din partea elevilor, ambiţie, efort, muncă dar, mai ales, 
multă dăruire.  

Cu siguranţă veţi accepta o asemenea provocare, nu-i aşa? 
 

 
Director, 

Raluca Mariana CIUDIN 
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SPERANŢA  
 

NOASTRĂ  
  

    LA  
 
    ZBOR 

 
 
 

 

Speranţa nu este un fenomen din natură pe care să-l analizeze cei ce se 

îndeletnicesc cu ştiinţele ... nu e un răufăcător care să te-aştepte la răscruce pentru a-ţi lua 

sclipirea din priviri, e atunci când noi, cei mici, ne jucăm cu aştrii, când norii se înnoadă 

în ploi cu numele nostru, arătându-ne că orice renunţare este de fapt o cădere în hău. 

SPERANŢA e o chemare la zborul viitorul, care se cuibăreşte tăcută în noi, pentru 

toţi ceilalţi e doar o aşteptare... ca atunci când cineva drag iese pe poartă şi trec după-

amieze, anotimpuri şi ninsori şi nu mai apare. Să nu ne mulţumim cu a fi mulţumiţi, ar fi 

ca atunci când cineva uită de noi şi ne pronunţă tot mai rar numele, spunând că vom mai 

veni şi nu mai venim. Să nu ne înverşunăm cu atâta ardoare să aclamăm faptul că ştim, 

mai degrabă să vrem să ştim mai mult decât ceea ce este deja în noi, să ne lăsăm conduşi 

de dorinţa de a descoperi permanent. 

Niciodată să nu călcăm altfel decât cu îndrăzneală în ziua de mâine, punând 

întrebări şi căutând răspunsuri, asimilând cunoştinţe noi de la fiecare şi fiind 

pseudotrimişii devenirii noastre. 

Să fim cântece de fluier pe un munte, permanent doritori de mai mult, printre fire 

de fân uscat în aşteptarea clopotului realizării noastre, să învăţăm să culegem flori din 

faţa casei bunicilor, să oprim timpul la clipele de tumult şi să fim mereu acasă, să căutăm 

pretutindeni lângă noi motive de a fi fericiţi, căci timpul e ascuns în noi, suspendat ca un 

glob ce-l aşezăm în bradul plăpând de Crăciun. 

Prof. Pichiu Cristina Maria 
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Pe drumurile neclar trasate ale ştiinţei vremurilor sale, Petru Poni a pornit din satul 
Secăreşti, comuna Cucuteni – Iaşi, unde s-a născut la 4 ianuarie 1841. A absolvit școala 
primară la Târgu Frumos și apoi a urmat la Gimnaziul Central din Iași (1852-1859). Ca 
bursier la Paris s-a specializat în chimie fizică şi mineralogie la „College de France” şi 
Sorbona.  

Întors în țară, în 1865 se angajează ca profesor la Liceul Național, iar din anul 1866 
predă și la Școala Militară din Iași. În anul 1878 este numit șef al Catedrei de Chimie din 
cadrul Universității din Iași unde a şi predat timp de 33 de ani. Aici a înființat primul 
laborator de Chimie al Universității din Iași (1882) şi Catedra de Chimie organică (1891). 

Din 30 iunie 1879 a fost ales membru al Academiei Române, iar în anul 1889 a fost 
numit comisar al Guvernului Român la Expoziția Universală de la Paris. 

Pentru meritele sale didactice şi ştiinţifice a fost ales membru al Academiei Române 
(1889) şi apoi chiar preşedintele ei şi a fost numit în trei rânduri ministru al Instrucţiunii/ 
Învăţământului. 

A fost unul dintre pionierii chimiei românești, fiind considerat întemeietorul acestei 
școli. În prezent, Institutul de Chimie Macromoleculară al Academiei Române din Iași poartă 
numele Petru Poni. 

În 1897, Petru Poni și Anastasie Obregia au inaugurat, în noua clădire a Universității 
din Iași, un laborator de chimie, după model german. În 1903 prof. Petru Poni a introdus un 
nou curs: Studiul chimic al petrolului. 

Sub conducerea sa, un mare număr de tineri şi-au însuşit dragostea pentru ştiinţă, 
precizia şi conştiinciozitatea. Din şcoala lui Petru Poni au ieşit şi profesori renumiţi de 
chimie care au făcut cinste învăţământului superior de la noi şi chimişti învăţaţi care au dus 
cu demnitate şi pricepere mai departe studiul chimiei.  

Dacă ar fi să menţionăm numai numele lui P.Bogdan, Anastasie Obregia, N. 
Costăchescu, Gh. Spacu, Radu Cernătescu, C.V. Gherghiu, ar fi suficientă dovadă că în 
şcoala lui Petru Poni s-au format valori.  

 

 

 

 

 

 

       Petru Poni (1841-1925) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PETRU PONI  

personalitate remarcantă a  

comunei Cucuteni 
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În anul 1896 elaborează „Legea învăţământului primar şi primar normal” care 
reglementează pentru prima dată activitatea şcolilor pentru adulţi, dovedind astfel o 
extraordinară capacitate vizionară asupra unor probleme care sunt actuale şi azi. 

Petru Poni s-a izbit de lipsa materialelor didactice şi a manualelor, ceea ce 
explică de ce primele sale preocupări au fost îndreptate în direcţia lichidării acestor 
lacune. 

În 1869 i-a apărut Cursul de chimie elementară, iar 5 ani mai târziu Noţiuni de 
fizică, acestea fiind primele manuale româneşti de chimie şi de fizică. 

Îmbunătăţite periodic, aceste materiale au constituit timp de 50 de ani baza 
predării chimie şi fizicii în liceele din ţară. Petru Poni a elaborat şi o terminologie 
ştiinţifică, fixând nomenclatura chimică în limba română.  

Ca profesor la Universitatea din Iaşi, el a depus o uriaşă muncă pentru crearea 
laboratoarelor atât de necesare studiului în acestă disciplină ştiinţifică.  

Petru Poni a desfăşurat şi o amplă activitate de cercetare, îndreptată în deosebi 
în direcţia valorificării bogăţiilor noastre. A adunat un bogat material didactic şi de 
studiu. A analizat peste 80 de minerale culese din diferite regiuni ale ţării, a identificat 
unele necunoscute până la el, a studiat toate varietăţile de chihlimbar din România, toate 
apele minerale, toate zăcămintele de sare.  Dar asupra tuturor, stau cercetările sale asupra 
uneia dintre cele mai importante bogăţii ale subsolului nostru, petrolul.  

A publicat lucrările: „Cercetări asupra mineralelor din masivul cristalin de la 
Broşteni” (1882), „Mineralele de la Bădenii - Ungureni” (1885), „Fapte pentru a servi 
descrierea mineralogică a României” (1900), prima monografie asupra mineralelor ţării 
noastre, „Cercetări asupra compoziţiei chimice a petrolurilor române” (1903) etc.  

A colaborat la înfiinţarea unor societăţi ştiinţifice din ţară: Societatea română 
de ştiinţe (1890), Societatea de ştiinţe (1900) şi, în acelaşi an, a fondat revista „Annales 
scientifiques de l’Universite de Iassy”  

Pe tărâm ştiinţific, Petru Poni este considerat fondatorul şcolii româneşti de 
chimie, întemeietorul şi organizatorul cercetării ştiinţifice în domeniul chimiei de la noi. 
„Părintele chimiei minerale” din ţara noastră, cum de drept cuvânt a fost numit Petru 
Poni, a fost în acelaşi timp, un om progresist, un om înaintat al vremii sale. A fost un 
propagator al spiritului de cercetare ştiinţifică, al concepţiei materialiste despre lume. A 
fost preocupat de ridicarea culturală a satelor şi, în funcţiile de răspundere ce le-a deţinut, 
a căutat mijloace cu ajutorul cărora să poată da tuturor copiilor instrucţia şi educaţia 
necesară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Prof. Raluca Mariana CIUDIN 
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Motto-uri … 

 

Dacă un copil trăiește într-o atmosferă critică, 
                                                              Învață să condamne pe toată lumea 

 
Dacă un copil trăiește într-o atmosferă ostilă, 
                                                               Învață să fie violent 

 
Dacă un copil trăiește într-un mediu ridicol, 
                                                               Învață să fie timid 

 
Dacă un copil trăiește în rușine, 
                                                               Învață să se simtă vinovat 

 
Dacă un copil trăiește într-un mediu stimulativ, 
                                                                Învață să fie încrezător 

 
Dacă un copil trăiește în laude, 
                                                                Învață să aprecieze 

 
Dacă un copil trăiește într-un spirit de corectitudine, 
                                                                Învață să fie drept 

 
Dacă un copil trăiește în siguranță, 
                                                                Învață să aibă încredere 

 
Dacă un copil trăiește în încurajări, 
                                                                Învață să aibă încredere în el 

 
Dacă un copil trăiește în acceptare și prietenie, 
                                                                 Învață să iubească lumea 

 

                                                                                               Dorothi Law Nolte 



ŞCOALA IDEALURILOR NOASTRE 
 

 
Şcoala visurilor este aceea pe care o îndrăgeşte mai mult 

elevul şi nu profesorul, locul unde ei vin cu toate speranţele 

şi aşteptările de a ajunge OAMENI. 

Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie 

de educaţie; în opinia noastră educaţia nu este un privilegiu 

pentru câţiva, ci este un drept al tuturor, de aceea va a avea 

uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie  

pentru a asigura apropierea între oameni, cunoaşterea şi 

acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase. 

Vom urmări continuu să fie o şcoală a viitorului, dotată cu mijloace didactice moderne, integrate 

funcţional în activităţile din toate clasele, pentru că şcoala este locul în care grija şi încrederea sunt mai 

presus de restricţii şi ameninţări şi unde fiecare persoană, indiferent de etnie, este întrebată, ajutată şi 

inspirată să trăiască cu astfel de idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea. 

În mintea fiecărui elev a avut loc măcar o dată configurarea unei şcoli ideale şi nu ar vrea să zboare 

în căutarea ei, ci să o afle în cea în care învaţă, motiv pentru care avem ca obiective sigurarea pentru fiecare 

elev a condiţiilor pentru cea mai bună,  completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu actorii 

sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală şi lingvistică diferită, 

dezvoltarea un mediu favorabil învăţării, oferirea elevilor unui start solid în educaţie, prin cultivarea 

deprinderilor şi îmbogăţirea cunoştinţelor, prin modelarea personalităţii De asemenea, dorim să devenim o 

minicomunitate în comunitate, ordonată, atentă, bazată pe valori ca respectul reciproc şi autodisciplina, 

derivate  din conexiunea cu tradiţia locală. 

       Ne dorim o şcoală care să nu reprezinte o abstracţie, un cod de norme sau un vraf de documente, ci un 

organism viabil prin resursele sale materiale şi umane, cu reverberaţii în mentalul colectiv, cu oameni 

eficienţi, pragmatici, adulţi şi copii care pretind unii de la alţii, dar şi oferă în aceeaşi măsură. O şcoala vie, 

mereu deschisă copiilor şi cadrelor care să reprezinte un loc unde fiecare copil se simte liber, poate să-şi 

dezvolte personalitatea, talentele şi să se pregătească temeinic pentru integrarea în societatea viitorului, o 

şcoală care să comunice cu reprezentanţii comunităţii locale participând în parteneriat la evenimentele 

definitorii. 

Dascălii şcolii noastre vin în sprijinul fiecărui elev, încercând să îndeplinească dezideratele sus-amintite 

desăvârşindu-le educaţia, făcându-i să se simtă competenţi, autonomi, în vederea creşterii şanselor lor de 

reuşită socială şi profesională. Meritul şcolii noastre sperăm să fie acela că oferă şanse egale tuturor elevilor, 

nu numai celor care ating performanţa. 

Prof. Pichiu Cristina Maria 
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Let’s do it, CUCUTENI! 
~ 28 septembrie 2013 ~ 

 
 

 

Doar pentru că preferăm să alegem alt loc pentru petrecerea 

unui ieşiri decât cel în care ştim că se depozitează deşeuri nu 

înseamnă că suntem mai înţelepţi; nici dacă ne aruncăm privirea 

peste grămada de gunoi pe lângă care trecem în fiecare zi în drum 

spre şcoală, nu o facem să dispară şi noi nu devenim mai buni. Şi 

oare ce s-ar întâmpla dacă bucata de hârtie de langă şcoala noastră 

ar fi ridicată chiar de noi? 

Pământul pe care călcăm este casa noastră, aerul curat pe care încă-l mai respiram este sursa noastră 

de viaţă şi dealurile de gunoaie nu fac parte din visul viitorului 

nostru. Aşadar noi, elevii din clasele V-VIII, e la Şcoala 

Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni, alături de profesorii noştri, ne-

am hotărât să ne alăturăm campaniei de curăţenie generală Let’s do 

it, Romania!. Am început cu spaţiul din jurul şcolii noastre, ne-am 

îndreptat înspre drumul spre Balş şi am ajuns la cele Trei Fântâni, 

făcându-le parcă să-şi ridice cumpenele în soarele zâmbitor al zilei 

de septembrie târzie. 

În cele din urmă, rezultatele nu au întârziat să apară şi munca 

noastră a transformat deşeurile colectate într-o piramidă minunat 

clădită – alcătuită din aproximativ 50 de saci cu deşeuri.  

Voluntariatul de care sperăm că am dat dovadă oglindeşte 

respectul şi devotamentul faţă de natură, dar mai mult, faţă de noi 

înşine, căci putem spune acum We did It!  

Avem o comună mai eliberată de povara gunoaielor şi 

împreună cu ceilalţi voluntari din ţară am reuşit să facem România 

un pic mai curată, într-o singură zi!  

Suntem dintre cei cărora le pasă, o generaţie de învingători, de luptători, de OAMENI! 
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                                             DE-AŞ FI ... 
 
De-aş fi un soare 
Răpitor de ape, 
De-aş face valuri 
S-ajung la maluri. 
 
De-aş fi o lună 
Stele-aş avea, 
O insul-aş forma 
Numai de planete 
Şi de continente. 
 
De-aş fi o vreme 
Aş tine ploaia-n loc, 
Nu aş mai da drumul 
Zilelor deloc. 
 
 

Alupoaie Ancuţa, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 
 

                                                  
 

 TOAMNA 
 
 
Toamnă, culori mari, 
Dulci, îmbietoare, 
Strălucesc de parc-ar fi 
Inel cu pietre-aurii. 
 
Blândă toamnă, zarea ta 
Ai luminat faţa mea, 
Faţ-ai aurit-o,  
În nuanţe-ai împodobit-o. 
 
Toamnă, mândră, răpitoare, 
Îmbrăcată ca o floare, 
Balsamu-ţi divin 
Pe plaiul meu de crin. 
 

 
 
 

Roman Mihaela, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 
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CURIOZITĂŢI ALE NATURII - AURORELE 
 

     
 

 
        

Fenomene atmosferice spectaculoase, 
aurorele polare sunt iluminări ale bolţii 
cereşti de irizări albastre, verzi, gălbui sau 
roşiice apar în timpul nopţii ca o văpaie, ca 
un arc de lumină din care tâşnesc raze. 
 
       
 

 
 Aceste jocuri de lumini sunt însoţite 

uneori de sunete similare foşnetului zăpezii. 
      

Originea lor nu este pe deplin 
elucidată. Se pare că ar reprezenta efectul 
luminos al fenomenelor electromagnetice 
produse în atmosferă. Se produc la Polul 
Nord (aurorele boreale) şi la Polul Sud 
(aurorele australe).  

 
 
 
 
Prima descriere a fenomenului a fost 

realizată de savantul francez Pierre Gassendi, 
în 1621. 
        
 
 

 
 

În insulele Shetland din nordul 
Arhipeleagului Britanic s-au înregistrat, în 
1957, 203 nopţi cu un asemenea spectacol 
uimitor. 
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VULCANII NOROIOŞI 
 
           

 
Forme de apariţie la suprafaţa pământului a 

gazelor din zăcăminte de hidrocarburi, însoţite de 
ape subterane şi noroi, aceşti vulcani crează 
imaginea unui peisaj selenar. 

      
 
 

 
Al. Odobescu îi numea în 

,,Pseudokinegetikos”- ,,cazanele cu smoală clocotită 
ale Necuratului”. Craterele din care se revarsă 
noroiul pot fi nişte oficii de câţiva centimetri sau pot 
avea diametrul de până la 100 m. Uneori, când 
noroiul este vâscos, au formă conică specifică 
vulcanilor adevăraţi, măsurând până la 45 m.  

 
Craterul unui asemenea vulcan crează 

impresia unui cazan care clocoteşte. Zgomotul 
onomatopeic, produs de bulele de gaze naturale 
ieşite la suprafaţă, a determinat în ţara noastră, 
denumirea populară de „fierbători”, „gloduri”, 
„pâclă” sau „holburoase”. 

 
 

 
Renumiţi în Romănia sunt vulcanii de la 

,,Pâclele mari” şi „Pâclele mici”, „Ursoaica”, 
,,Glodurile” de la Berca – Arbănaşi din 
Subcarpaţii de Curbură.  

 
 

Dominat de ,,conuri şi cratere” aflate 
parcă în fierbere, peisajul creat de aceşti 
vulcani este spectaculos prin sinistrul său, o 
apariţie unică în Europa şi, totodată, un 
interesant şi valoros monument al naturii din 
ţara noastră.  

Prof. Burlui Luminita  
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ÎNGER DE PAZĂ 
 
Vedeam pe-al neu înger depărtându-se de mine, 
Priveam apoi spre demoni din umbre străine, 
Mi se-ntâmplă minune rară 
Soarele de l-apus răsare cu groază. 
 
L-am rugat pe-al meu înger de pază, 
Să vină la mine, să mă păzească-n extază. 
El venise cu soarele lor, 
Al acelora ce răul îl vor. 
 
De la mine pân’ la înger 
Mii de stele şi lumine 
Ce ruga mea le parcurge, 
Pân’ la îngeru-mi  va ajnge. 
 
    Ruga-mi n-a-nvins                         Am trimis daruri,        Am fost împresurat 
   În zadar s-a prelins,           Am trimis îndeajuns      De serafimi şi-arhangheli. 
 Amar har m-a pătruns          Am trimis untdelemn,                   M-au binecuvântat, 
Gândul din urmă m-ajuns.                     Cu care m-am uns.                       Apoi m-au dezlegat. 
 
 

Mocanu Pavel, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 
 

                                                            

                                           ŞCOALA 

 
Şcoală, şcoală, draga mea, 

Nu înceta să ramâi a mea. 

Reprezinţi speranţa noastră, 

    Unica  floare albastră. 

 

Prima zi, te-am vizitat 

Şi spre tine ne-am îndreptat, 

Dorind să te îndrăgim 

Preţuire să-ţi dăruim. 

 

 

 

Munteanu Mădălina-Gabriela, clasa a V-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 



SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ŞI A 
FRUCTELOR DONATE 

 
 
 În perioada 28 octombrie - 1 noiembrie 2013, se organizează campania socială de sprijinire a 

copiilor şi familiilor aflate în dificultate ”Săptămâna legumelor şi a 

fructelor donate”. Această campanie se desfăşoară în cadrul 

Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) şi imlică 

voluntarii şi coordonatori din judeţ. 

 Scopul acestei campanii este acela de a sensibiliza elevii şi 

profesorii din unităţile de 

învăţământ cu privire la situaţia dificilă în care se află familiile, implicit 

copiii, afectaţi de lipsa de alimente. Prin acest demers se intenţionează 

consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi, într-o 

societate unică şi solidară, în care contează valenţele umanitare, 

implicarea, angajamentul, responsabilitatea. 

Campania ”Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” implică 

strângerea de legume şi fructe de către elevii voluntari implicaţi în 

programul Strategia Naţională de Acţiune Comunitară (SNAC) şi 

donarea lor familiilor aflate în dificultate sau unor instituţii sociale. 

Demersul face parte din calendarul activităţilor educative naţionale, 

organizate de Ministerul Educaţiei.  

Strategia Naţională de Acţiune Comunitară presupune dezvoltarea activităţilor de voluntariat 

realizate de elevii din învăţământul preuniversitar şi universitar, 

încurajând implicarea acestora într-un program educaţional ce 

promovează intens incluziunea socială. 

         Prin această activitate 

extracurriculară elevii de la şcoala 

noastră au avut prilejul de a dărui 

cu mult drag şi bucurie din roadele toamnei bătrânilor de la Azilul de 

bătrâni Târgu Frumos, bătrâni ce au nevoie de mai mult ajutor din 

partea comunităţii. Bunătatea, generozitatea şi solidaritatea ne-a unit pe 

toţi în jurul legumelor şi fructelor donate - bucurii ale mamei - toamnă, care nu pot fi simţite decât 

dăruindu-le!             

Prof. Pichiu Cristina Maria 
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GHID ÎN LUMEA POVEŞTILOR 
 
 

Tehnica povestirii ne duce cu gândul la ritualul născocirii, la plăcerea şi 
balsamul ascultării. Cu toţii ştim că, pe lângă realitatea cotidiană, suntem întemeietorii 
unei lumi imaginare, în care ne străduim să reuşim împosibilul, să învingem răul, să 
atingem perfecţiunea, să uităm principiile superiorităţii şi să avem şanse egale.  

 

 
Lumea minunată a poveştilor există în fieare dintre noi. Darul povestitului şi al 

povestirii aduce desluşirea misterelor, gustăm din nemurire, cucerim realul şi irealul. 
 
 

 
Micu Andreea-Bianca, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 
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Şcolariţa-i preafrumoasă, 

Pentru flăcăii din clasă, 

E deşteaptă, e cuminte, 

Cum ar vrea orice părinte. 

 

E mereu foarte hazlie, 

Când citeşte-o poezie. 

Şcoala este cea mai bună 

Învăţătura ne-aduce cunună. 

 

Profesorii ne-ndrumă cu voce duioasă, 

Când vin la noi în clasă. 

Orice  elev îi ascultă, 

Dorindu-şi  s-ajung-o persoană cultă. 

Mihoc Larisa, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 

 

 

TOAMNA 

 
A venit şi mândra toamnă! 
Lungă, blândă şi-ncărcată, 
Cu de toate pentru noi 
Să ne-ajungă şi-ntr-o joi. 

Să se ducă de la noi. 

Să-şi ia şi frunzele, 

Şi cu ea şi fructele, 

Să ne lase singurei, 

C-aşa îi place ei! 

 

Isailă Ana-Maria , clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 
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Dans le silence de la nuit 

Une nuit lisse, la lumière de la lune descend lentement 

par la fenêtre opaque. Des faisceaux lumineux réfléchissent 

dans la véranda l’image d’une nuit de laiton, une nuit sans 

bruit, une nuit calme.  

Rien n’ose troubler la nuit de silence. En regardant 

l’horizon, une flèche lumineuse traverse le ciel. Un moment 

d’obscurité suit, des dizaines de foudres brillent dans le ciel. 

Sur les murs jouent des milliers de rayons.  

Mais soudain, mille étoiles font tout disparaître et 

instantanément, tout est devenu monotone. Même ici, en haut 

de la montagne, rien n’est ce qu’il a été.  

La lune regarde les arbres et le ciel étoilé couvre 

l’horizon. Une à une, les étoiles disparaissent et un jour 

nouveau se lève.  

 

Perju Ecaterina, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 
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TABLOU NOCTURN CU CERBI 
 
 

În negrul întuneric al nopţii, un cerb aleargă-n cercuri şi-şi caută 

turma. Noaptea adâncă fără stele, fără lună înghite împrejurimile. Niciun 

licăr de lumină nu deschide calea, doar sunete de gheaţă într-o prăbuşire mută 

ca şi cum lumea ar capitula şi-ar deveni ruină. 

Cerbul speriat fugise  

către peştera cufundată-n  

bezna-mamă. 

 

 

Cerul se lumină cu bice de strălucire firavă şi lumea se cutremură deasupra 

peşterii. În dâre de sclipire lumea mai înainte împietrită se-nveselea trufaşă. 

Pentru o clipă noaptea fu ziuă şi ziua noapte, ca-n începuturi. Apa alerga în 

picuri mari la vale, nepăsătoare, iar cerul îşi deschise braţele. Cerbul voia 

doar să-şi găsească turma, ochii-i licăreau molcom. Un strop din licoarea vieţii 

îi brăzdă botul, intră în sânge şi durea. Turma mult aşteptată pierise de mult 

timp, fiind absorbită de focurile ce mocneau pe cer. 

Nu trecu mult şi ploaia încetă. Odată cu ea pe cer rămăseseră urmele 

furtunii. Cerbul ieşise şi privea apele ce mânau spre vale. Văzuse un fir roşu 

alunecând pe apă. Era sângele-i din coastă. Atins de nesocotinţa fulgerului 

nu mai simţea nimic. Într-un sfârţit se prăbuşi privind la stele. Toată 

noaptea-i păru o clipă.  

Spre dimineaţă, când ultima frântură de viaţă tremura în cerc, 

adulmeca roua de pe iarba deasă. Când ultimul strop mângâie iarba, cerbul 

închise ochii, aşa cum ar fi făcut-o lângă turma lui. Cerul mâhnit ascunse  

atunci răsăritul. 

Perju Ecaterina, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 
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APA ... minunea din viaţa noastră 

 

APA  are cea mai bună memorie dintre toate substanţele. 

Este cunoscut faptul că prin rugăciune, ea devine mai dulce, mai 

folositoare pentru  organism, fără să-şi schimbe  compoziţia chimică. 

Apa filtrată obtinută cu ajutorul filtrelor e considerată apă moartă, 

adică nu stimulează viaţa.Ea nu înlătură efectul acumulării metalelor 

grele în organism sau acumularea sărurilor care conduc la pietre la 

rinichi. 

APA memorează toată calea străbătută pe Pământ, ţine 

minte gunoaiele din ţevile prin care trece, straturile de pămant. 

Memoria  apei se restabileşte prin îngheţare. Cristalul de la robinet  

seamănă cu celula cancerigenă. Este de ştiut că oamenii  de la munte 

trăiesc mai mult pentru că folosesc apa din râurile de munte care 

provine din topirea zăpezii şi gheţarilor. 

 

APA e cel mai bun solvent din lume. Ea dizolvă foarte multe substanţe rămânând inertă, fără ca ea să se 

modifice sub acţiunea substanţelor pe  care le dizolvam. Datorită acestei proprietăţi, apa a putut deveni  purtătoarea 

vieţii. Toate soluţiile din organismele vii sunt preparate pe bază de apă. 

,,Apei i-a fost dată puterea magică de a deveni seva vieţii pe Pământ“ a spus marele Leonardo . 

 

APA  se dilată cu  9% faţă  de volumul iniţial. De 

aceea, gheaţa este mai uşoară decât apa şi se ridică la 

suprafaţă. Sub un asemenea cojoc chiar şi iarna în Antartica 

animalele marine nu suferă de frig. Când sunt încălzite, 

toate substanţele  se dilată, iar la răcire se contractă . 
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APA se contractă din cauza frigului. Se contractă mereu, iar când  

scade temperatura la +4 grade Celsius se atinge limita. De aici începe să se 

dilate din nou deşitemperatura scade. De aceea apa  are densitate maximă  

la +4 grade Celsius. Ca urmare,iarna straturile mai dense şi mai calde coboară 

la fundul apei şi se păstrează  aşa tot sezonul rece. Această anomalie 

salvează viaţa peştilor şi micilor vietăţi din  râuri şi lacuri. 

 

 

APA  are tensiunea superficială cea mai mare dintre toate 

lichidele cu excepţia mercurului (Hg). De aceea picătura de apă tinde 

să se facă ghem. Picătura de apă este strânsă ca într-un ambalaj în 

pelicula sa superficială. Aşadar, suprafaţa apei este acoperită 

întotdeauna cu o peliculă foarte subţire alcătuită din molecule. 

Pentru a o rupe e necesară aplicarea unei forţe destul de mari. Pe 

această peliculă aleargă insectele de apă, se agaţă larvele de ţânţari. 

Fizicienii au calculat ce halteră ar trebui atârnată de o coloană de apă 

de 3 cm pentru  a o rupe. Această halteră ar trebui să aibă... 100 de 

tone! Aceasta în cazul apei pure. Substanţele străine(impurităţile) 

rup verigile din lanţul solid al moleculei de apă şi forţele de coeziune 

se micşorează mult. Tot forţele de coeziune ridică apa în tuburile 

capilare. 

 

 

Material  realizat de  elevele:  Ulmeanu Ana-Maria şi Cârţan Simona, clasa a VIII-a 

Îndrumător: prof. Mioara Mărisac 



 
 

October 31 is Halloween. It is a funny event in 

the USA and in the UK and, now, in many other 

countries. 

Halloween has Celtic origins. The Celtic calendar 

was divided in two parts. Summer was from May to 

the end of October and Winter was from 

November to the end of April. The ancient 

festivity of Samhain, celebrated at the end of the 

year: the Start of the Winter. It began on the 

31st of October and countinued until next day. On 

October 31, Celts (who were a great performers) 

performed religious rituals and talked about 

future events. The Celts believed that ghosts, 

witches, and evil spirits returned on the night of 

October 31. For this reason, they wore frightening 

costumes and made big bonfires to send them 

away. The colours of Hallowe’en –orange and black- 

are of Celtic origin, too. Orange was the colour of 

the harvest and black was the colour of the winter 

and long nights. Black cats are also popular in 

Hallowe’en because Celts believed they had special 

powers. During the centuries, the Catholic Church 

tried to explane this phenomenon,  and in the 18th 

Century, decided to call the evening of the 31st of 

October All Hallow’s Eve (The day before the 

festivity of all the saints=hallows) and 

therebefore, All Saints Day to the 1st of 

November. Now, Halloween is celebrated all over 

the world and it is becoming more popular and 

popular. Many children and adults go to Halloween 

parties wearing spooky costumes and creepy 

masks. Some typical costumes are witches, ghosts, 

skeletons, monsters, vampires... and many people 

also get dressed as aliens, mummies and also 

faries. At school, classrooms are decorated with 

pumpkins, ghosts, bats, witches... and there are 

many party games, such like Apple Bobbing and the 

most traditional one the `Trick or Treating´. In 

many houses, it’s a tradition to give sweets and 

sometimes money to the children who asks for it. 

It is also a tradition to make Jack-O´- Lanterns 

and Pumpkin Pies. Halloween is not just for 

children, many teenagers and adults wear 

costumes and go to parties on Halloween’s night. 
 

      When do we celebrate Halloween? 
    a) November 1 b) October 31 

     What did Celts celebrated on 
October 31? ........................................... 
   ............................................................ 

      What did celts do to send spirits 
away? ..................................................... 
    ........................................................... 

       Which are the halloween colors? 
What is their meaning? .......................... 
 .............................................................. 

       How did the Church explane this 
phenomenon? ....................................... 
   ........................................................... 

Why are Black Cats so popular?             
......................................................... 

       Which are the most typical 
halloween games? ................................      
    And ................................................ 

       What are the most popular 
costumes? ............................................. 
   ........................................................... 

VOCABULARY 
 

Translate the following words. 
 Costume  
 Mask 
 Ghost 
 Witch 
 Vampire 
 Wolf 
 Dress up 
 Send away 
 Pumpkin 
 bonfire 

 Evil spirits 
 Party 
 Spooky/ 

creepy/scary/
frightening. 

 Decorate 

 Fairies 
 Aliens 
 monsters 

pc
Typewritten Text
Enjoy yourselves:

pc
Typewritten Text
Teacher:Ecaterina Grosu



 
 

Unul dintre cele mai frumoase 
tradiţii legate de acestea. Ele se refera la obiceiurile de a d

Acesta a fost motivul pentru 
a avut loc în şcoala noastră sărbătoarea de Halloween.

 
Elevii, cu mic cu mare, au sculptat dovleci 

costume, au desenat şi bineînţeles au fost recompensa
dulciuri şi diplome.  

 

                                                 Profesor  Mioara Mărisac

 

Unul dintre cele mai frumoase şi interesante aspecte ale oricărei culturi sunt s
Ele se refera la obiceiurile de a decora interioarele caselor, a g

specifice şi a povesti 
copiilor istoria sau 
legenda din spatele 
sărbătorii, ritualurile 
simbolurile asociate cu 
acestea. 

Pentru a 
tradiţiile specifice ţă
engleză din interior a
traditii, obiceiuri şi l

ta a fost motivul pentru care la finele lunii octombrie  
ă ătoarea de Halloween.  

 
 
 
Acest proiect 

stimulează 
creativitatea şi 
imaginaţia elevilor, îi 
face mai sociabili şi le dezvăluie talentul de a se 
improviza, de a fi altfel decât la orele obi

 
 

ic cu mare, au sculptat dovleci şi-au creat 
ţeles au fost recompensaţi cu 

 

Profesor  Mioara Mărisac  

rei culturi sunt sărbătorile şi diferitele 
ecora interioarele caselor, a găti diverse mâncăruri 

i a povesti 
copiilor istoria sau 
egenda din spatele 

torii, ritualurile şi 
simbolurile asociate cu 

Pentru a învăţa elevii să aprecieze 
iile specifice ţărilor vorbitoare de limbă 

n interior aducem la scoala aceste 
i legende.  

ăluie talentul de a se costuma, de a 
de a fi altfel decât la orele obişnuite.  
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In calendarul activităţilor multiple pe care le desfaşoară 

şcoala noastră, un loc aparte îl deţin cele care au ca scop educaţia 

civică, pe care am identificat-o ca necesitate majoră în rândul 

generaţiilor actuale de elevi.  

Având convingerea că majoritatea atitudinilor pot fi educate 

în şcoală şi reamintite elevilor, am conceput activităţi în cadrul 

proiectului - program naţional FESTIVALUL ŞANSELOR TALE 

intitulate „Europa, prietena noastră”, „ Tratatul de la Maastrich”, 

„Cetăţean roman – Cetăţean european”, „ Împreună, pentru o Europă 

mai curată”, „ Cu Europa la întrecere”,  „ Religia – pilon de rezistenţă 

în cadrul Tratatului de la Maastrich” prin care am avut în vedere 

informarea şi responsabilizarea elevilor cu privire la calităţile 

dezirabile ale viitorului cetăţean european responsabil şi demn. 

Considerăm că şansele elevilor în tot ceea ce aceştia întreprind 

la şcoala, în familie şi în societate, au ca temei de reuşită, în primul 

rând, o atitudine civică potrivită.  

 

Calităţile 

dezirabile pentru 

manifestarea corectă în 

societatea în care trăim, 

sunt cele general umane: bunătatea, toleranţa, seriozitatea, 

conştiinciozitatea, responsabilitatea, buna comunicare, 

voluntariatul, iubirea, prietenia, respectarea valorilor ce ţin de 

familie, onoare, sinceritate şi nu în ultimul rând, acele calităţi care conturează profilul cetăţeanului european de 

succes: corectitudinea, informarea permanentă şi perseverenţa. 
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Asadar, i-am invitat pe colegii noştri profesori să le 

facem cunoscute toate aceste calităţi elevilor, să îi ajutăm să 

le descopere şi să îi convingem să le exerseze, să şi le 

însuşească sub forma de deprinderi obişnuite în şcoală, 

familie şi în societate.  

 

Activităţile propuse au implicat elevi de la ciclul gimnazial 

şi primar, au fost coordonate de domnii profesori cărora le 

mulţumim şi s-au derulat conform aşteptărilor, lăsând deschisă 

poarta provocărilor de a acţiona sinergic în vederea îmbunătăţirii 

climatului civic. 

 

 

Am atins obiective educative valoroase, ce ţin de dezvoltarea 

capacităţilor de comunicare şi exersarea unor  competenţe de bază, 

cum ar fi: lucrul în echipă prin buna colaborare, efort propriu, 

muncă eficientă, hărnicie, informare, devotament, fapt care ne 

îndreptăţeşte să concluzionăm prin a afirma că activităţile au fost 

încă o reuşită înspre educarea permanentă  a elevilor. 

 

Prin urmare, pentru o clipă măcar, inimile noastre au 

cântat la unison: Slavă ţie steau curată!, pentru a ne aminti că 

aparţinem unei mari familii, cea europeană… 

 

 

 

 

 

Prof. Pichiu Cristina Maria 
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Ia atitudine! 

Opreşte consumul de droguri!  

Nu  fi următorul! 
 

Tot cuprinsul lumii este împânzit de oameni dependenţi de droguri sub 

diverse forme.                         Cofeina din  ceai, cafea sau alte băuturi energizante opresc funcţionarea corectă a 

organismului. Substanţe precum heroina, sunt interzise prin lege, pentru că acest tip de drog poate ucide. Multe 

legi au fost impuse pentru a arăta egalitatea dintre oameni, drepturile la aceleaşi şanse. Dar realitatea este 

opusul acestor legi; nu respectăm aceste legi, nu respectăm societatea. Vrem să aflăm dependenţa de libertate, 

dar oare ce măsuri luăm pentru această cauză?! Câţi dintre noi realizăm aceasta?!  

Melodia „Vinovaţii fără vină”, interpretată de formaţia „Pasărea colibri”, arată prin următoarele versuri 

realitatea în care trăim: „Sunt curat la trup, curat la suflet, vreau să înţeleg şi să iubesc, vinovaţii fără vină cer să 

se faca lumină”. Noi, oamenii, suntem responsabili de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Cei mai afectaţi sunt  

tinerii, care, după ce au încercat să-şi găsească un viitor, au fost compromişi, cea  mai bună armă a acestora a 

fost, şi va fi în  continuare, arma drogurilor, în cazul în care nu se vor lua măsuri  împotriva acestor substanţe  

care ucid anual zeci de oameni.  

Pentru tinerii de astăzi, libertatea este un drept care este înteles greşit. Semnificaţiile acestui cântec 

încearcă să ne facă să înţelegem realitatea, pe care noi refuzăm să o acceptăm. Dependenţa de droguri este o 

boală a cărei leac, extrem de rar, transformă Terra în nepăsare şi-n întuneric. Dar cine este vinovat pentru 

acesta, dacă nu noi?  

De multe ori, sub influenţa acestor substanţe, oamenii recurg la gesturi precum: crime, jafuri sau alte 

infracţiuni care afectează populaţia. România este o ţară cu un consum ridicat de substanţe interzise, 

majoritatea consumatorilor având sub 30 de ani. Motivele care duc la consumul de droguri  sunt: problemele 

cotidiene, curiozitatea, teribilismul, dar şi presiunea grupului. Oamenii cred că a lua droguri înseamnă  a scăpa 

de probleme, însă, de fapt, aşa apar problemele. Dar noi, cei care suntem dependenţi de  libertate? Noi cum îi 

ajutăm pe semenii noştri care s-au orientat greşit?  

 Ei nu pot renunţa la acest obicei, de aceea au nevoie de noi. Să le dăm speranţa şi să le spunem că mai 

au o şansă la o viaţă fără dependenţă. Trebui să-i convingem să  nu se mai mintă  singuri, pentru că  libertatea e 

mai aproape decât pare. De tot ce avem nevoie este un pic de voinţă pentru a reuşi. Ei au  nevoie de noi pentru 

a-i încuraja în lupta cu drogurile de orice fel!  

Libertatea este cea pentru care trebuie să luptăm! 

 

Perju Ecaterina, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 
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Drogurile, tutunul şi alcoolul ... 
 

 
 De-a lungul timpului, primind binefacerile tehnologiei, omul a evoluat descoperind lucruri care-i 

vor aduce şi binele şi răul: medicamente, arme, substanţe necunoscute, transformate apoi în droguri. La 

început folosite în scopuri practice, pur tămăduitoare, drogurile au devenit un pericol pentru toţi, 

probându-şi nocivitatea. 

 

 O mare parte dintre oameni, din păcate minori, şi-au creat un obicei din a consuma băuturi 

alcoolice sau tutun, facând abstracţie de pericolul pe care acestea îl constituie pentru sănătatea lor 

mintală şi fizică. Tinerii aleg astăzi să utilezeze băuturi cu proprietăţi energizante, în locul practicării 

unui sport. Unele tipuri de droguri iau forma unor pastile, dând dependenţă organismului. 

 

 Toate aceste obiceiuri nefaste afectează buna funcţionare a corpului şi a minţii umane, oferind la 

început o stare permanentă de bună dispoziţie,  stare de euforie şi mai târziu acoperă fiinţa umană cu 

tristeţe, disperare, depresie,descurajare, neputinţă, disconfort. Oamenii ajung astfel să-şi facă rău unul 

altuia sau lor înşişi. Cei care se ocupă cu distrubuţia şi procurarea unor astfel de substanţe aproape că 

îşi pierd umanitatea, pentru că îi aduc pe cei slabi în pragul comiterii de nelegiuri.  

 

 Consumatorii de alcool devin în timp irascibili, subordonaţi viciului, neîngrijiţi, nepăsători. În 

timpurile străvechi, cei care consumau vin în exces o făceau şi sub convingerea că acesta îi îmbărbătează, 

anulându-le sentimentul de frică. Unele varietăţi de droguri au capacitatea de a mări artifical masa 

musculară, motiv pentru care unii sportivi apelează la ele în preajma competiţiilor. 

 Surse aparţinând mass-mediei ar trebui să promoveze mai mult imagini care, subliminal, să 

îndemne populaţia la o viaţă activă, sănătoasă şi lipsită de vicii de orice natură. 

 În concluzie, drogurile trebuie intezise cu desăvârşire pentru sănătatea fizică şi spirituală a 

noastră şi a celor din jurul nostru. 

 

Mocanu Radu-Pavel, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni, comuna Cucuteni, Iaşi 
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      Drogurile deformează totul! 
 

Aproximativ 50% din populaţia umană este în pericol 

de a fi distrusă de consumul de droguri, tutun şi alcool. Marea 

majoritate a celor care fac imprudenţa de a încerca din mirajul 

întunecat, o fac din naivitate şi necunoştinţă de cauză. 

Consumul de tutun, alcool şi substanţe psihoactive este asociat, nu de puţine 

ori, cu intervenţia spiritelor rele, motiv pentru care se apelează mai târziu la remedii 

spirituale, ineficiente sau inadecvate. 

Adeseori observ oameni care trăiesc în condiţii inumane: la periferiile localităţilor, în canale sau 

pe străzi şi apelează la droguri, în speranţa de a şterge nevoile sau suferinţele. Drogurile produc tulburări 

comportamentale, afecţiuni digestive, hipersensibilitate, hiperactivitate sau slăbiciune fizică şi psihică. 

Cei care devin sclavii unor astfel de substanţe nocive, devin dependenţi în timp 

şi ajung să comită infracţiuni grave doar pentru a le procura: furt, tâlhărie, calomnie, 

hărţuire. Cei mai mulţi dintre consumatori conştientizează pericolul acestora atunci 

când ei înşişi nu mai au puterea de a le refuza sau sfârşesc prin a-şi face rău voit, sub 

imperiul dependenţei. 

Consumul de droguri, indiferent de tipul acestora, transformă orice persoană şi redă cenuşiul, 

deformatul, hidosul din uman. Cei predispuşi la a încerca orice tip de drog, fie el pasiv sau activ, sunt 

tinerii, deoarece din nevoia de acceptare şi adaptare fiecare este gata să adere la orice, indiferent de 

consecinţe. 

Este mult mai uşor să opreşti, să stopezi din timp chiar intenţia cuiva de a se lăsă 

ispitit de droguri, decât de a încerca în viitor să-l smulgi din ghearele oricărui pericol 

tacit.  

Aşadar, să alegem astăzi un prieten care preferă un meci de fotbal în curtea 

şcolii, nu o ţigară, o plimbare în aer liber, nu o ieşire la bar; iar dacă totuşi, unii dintre 

apropiaţii noştri au ales greşit, să nu etichetăm , ci să luptăm alături de ei pentru clipa 

de eliberare, pentru orele fără fum, pentru o minte limpede şi un corp sănătos, pentru 

un viitor pe care noi înşine să ni-l conducem! 

 

Florea Albert-Emanuel, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni 
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                  Alcoolul - vechi pericol ascuns !!! 
 
 Băuturile alcoolice au apărut aproape în întreaga lume, încă din timpuri 

străvechi. Există consemnări ale folosirii acestora de către vechile civilizaţii încă din anul 6000 î.Hr.. 

Producerea vinului îşi are originea în Orientul Mijlociu, unde viţa de vie dădea roade fără îngrijiri 

speciale. Vechiul Testament îi atribuie lui Noe plantarea primei culturi de viţă de vie, considerându-l şi 

printre primele persoane care au gustat din licoarea nou apărută. 

 În oraşul sumerian Nippur, berea şi vinul erau folosite ca băuturi tonice, energizante, recomandate 

în scopuri medicale încă din anul 2000 î.Hr.. Mai  mult, manifestările religioase specifice vechilor 

egipteni şi asirienilor includeau petreceri la care se consumau băuturi alcoolice şi care durau zile de-a 

rândul, sperând ei, pentru a căpăta proprietăţi revigorante. 

 Creştinismul a ajutat la instaurarea unei poziţii moderne vizavi de consumul de băuturi alcoolice, 

dar chiar şi asa, vinul a devenit un aspect important în anumite ritualuri religioase oculte sau păgâne, 

găsindu-şi primele victime printre cei care le practicau. 

 Din nefericire, consumul de alcool s-a răspândit peste secole precum o molimă de neoprit, şi 

astăzi, alcoolul, a devenit unul dintre drogurile cele mai frecvent răspândite în rândul tinerilor 

naivi. Din cauza influenţelor celor din jur, a unei dorinţe de afirmare oarbe, a unui mediu familial 

frâmântat de conflicte, tinerii cad pradă, rând pe rând, dificultăţilor aduse de alcool. 

 Dincolo de afecţiunile gastrice la care orice consumator este expus, acoolul aduce cu sine 

pierderea conştiinţei, a personalităţii fiecăruia şi a felului de a fi; moment în care, orice consumator intră 

în divergenţă puternic cu lumea din jurul lui, cu oamenii apropiaţi şi mai ales se pierde pe sine, dăruindu-

se viciului ascuns şi considerând că toată lumea îi stă impotrivă.  

 Aşadar alcoolul, sub toate formele lui, se recomadă a fi eliminat din obiceiurile alimentare 

ale fiecăruia, indiferent de starea afectivă,  întrucât acest drog nu rezolvă probleme de nicio natură, 

doar le creează, nu naşte oameni puternici, ci construieşte marionete de vânt, în faţa  toamnei vieţii. 

 

 

 

 

 

 

Mihoc Larisa-Georgiana, cls. a V-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni, comuna Cucuteni, Iaşi 
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Le mystère de l’automne 

Le temps est passé si vite que je ne me suis pas rendue 

compte quand l’automne est entré dans ma maison. Une par 

une, les grues passent et, une par une, les feuilles frémissent 

effrayées. C’est un endroit calme, presque désert ; quelque part – 

peut-être – une feuille égarée pleure. Les branches des arbres 

frissonnent tristement et il n’y a aucune feuille sur le chemin.  

Le vent d’automne les a ramassées ailleurs. Le soleil 

s’éloigne, l’hiver est plus près. La lune et les étoiles se sentent 

solitaires dans l’océan de silence.  

L’automne entre doucement dans tous les coins de mon 

âme comme une plume d’oiseau.  

Perju Ecaterina,clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „PetruPoni” Cucuteni 
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Vânt  de  toamnă 

 

 

Bate-ncet un vânticel 

Bate, bate-ncetinel, 

Bate frunze din copac 

Și pe jos covor le fac. 

 

 

 

 

 

Oamenii culeg din vii, 

Struguri mulţi pentru copii, 

Și adună - n camară, 

Hrana din întreaga vară. 

 

               

 

Sângeap Beatrice, clasa a IV-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 
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CONCURS 
 
 Chiar poate fi matematica distractivă? Nu-i matematica o invenție a adulților pentru a-i 
chinui pe copii la școală și la examene? Ne putem oare distra realmente rezolvând probleme de 
matematică? 

Răspunsuri la aceste întrebări există în fiecare dintre noi.Și în măsura în care în fiecare 
dintre noi există o disponibilitate pentru joacă, răspunsul la ultima întrebare este adeseori 
afirmativ. 
 Omul este un om întreg numai atunci când se joacă, remarca Frederic Schiller. 

Misterioasă și fermecătoare, satisfăcând nevoia universal umană de distracție, 
matematica distractivă ține de frumosul pur, de cea mai profundă trăire omenească,misterul. 

Nici un alt domeniu al cunoașterii nu poate oferi o asemenea plăcere de a descoperi, cea 
mai mare dintre toate plăcerile umane. 
 Problemele din acest articol nu sunt facile.Sunt probleme care îndeamnă la căutare și 
aduc o satisfacție evidentă celor care le rezolvă. Fiecare dintre ele conține un procent 
considerabil de amuzament . Soluțiile sunt adeseori frumoase și interesante și nu rareori 
surprinzătoare. 
 Multe dintre aceste probleme sunt deschizătoare de drumuri,în ele așteaptă să fie relevate 
principii moderne ale matematicii. 
 

1. Economii la încălțări 
 
   Pe însorita insulă Malekula din mările Sudului, 
dintre cei 1425 de băștinași, 0,8% au doar câte un                                                      
singur picior și încalță, evident, câte o sandală. 
Jumătate din rest merg desculți, iar ceilalți 
merg încălțați cu sandale. 

 Câte sandale poartă băștinașii de pe insula? 
 
2. O chestiune de poziție 

 
În aranjamentul de mai jos, schimbă poziția unui singur chibrit astfel încât sa obții o 

egalitate. 
  
  

  
 
 

3. Nu lipsesc date!  
 

Suma a zece numere naturale nenule și distincte este 62. 
Arat ă că produsul lor se divide cu 60. 
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4. Peste tot sunt mincinoși 

 
  Pe  o insulă îndepărtată trăiesc două triburi A și B. Se știe că, în timp ce copiii din tribul A 

spun întotdeauna adevărul, cei din tribul B nu-l spun niciodată. 
  Un călător întreabă un copil dintr-un grup: 
- Tu din ce trib ești? 
   Deoarece nu a înțeles răspunsul primit, copilul a zis ceva și a zbughit-o. Îl întreabă pe un 
altul: 
-     Ce a zis primul copil? 
-      A zis că este din tribul B, răspunde acesta din urmă. 
Din ce triburi sunt acești doi copii? 
 
5. Fii mai atentă,Monica! 

 
Monica avea intenția de a înmulți un număr de două 

cifre cu unul de trei cifre, dar a omis semnul înmulțirii, 
punând pur și simplu numărul de trei cifre la dreapta celui 
de două cifre, formând un număr de cinci cifre.Acesta este 
un număr de nouă ori mai mare decât numărul pe care ar fi 
trebuit Monica sa-l obțină. 
 Care sunt cele două numere pe care Monica 
intenționa să le înmulțeasacă? 
 
6. Să facem ordine! 
 

Într-un concurs de matematică, suma punctajelor lui 
Beatrice și Daniel a fost egală cu suma punctajelor 
obținute de Andreea și Cornel.Dacă punctajele lui 
Beatrice și Cornel ar fi fost interschimbate, atunci 
suma punctajelor Andreei și lui Cornel ar fi fost mai 
mare decât suma punctajelor celorlalți doi. De 
asemenea, punctajul Danielei este mai mare decât 
cele ale lui Beatrice și al lui Cornel. 
Determinați ordinea în care s-au clasat cei petru. 
 

 
 
 
Această pagină este dedicată concursului „Matematica distractivă”. Elevii interesaţi vor 
duce rezolvările la d-na prof. Asandei Steluţa. Câştigătorii, cât şi rezolvările complete vor 
fi  publicate în numărul următor al revistei. 
 
SUCCES! 
 
Și, i-am dat dreptate lui Platon ... 
Apreciem mai mult o oră de joc decât un an de conversație! 
 

 
 

Prof. Steluţa Asandei 
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                                                 COPĂCELUL 

 

În grădina regelui, 

Este copăcelul lui, 

Copac cu mere de aur, 

Ce-i sădit de-un meşter 

faur. 

 Faur cu mare curaj, 

Arta lui nu e miraj 

Însă mărul e tăiat 

Şi în foc e aruncat. 

 

Dar pe el când l-au tăiat 

Din el a fost aruncat, 

Un peşte cu solzi din aur, 

Ce-a căzut lâng-un balaur. 

 

Unde se află un lac 

Şi de unde-a-nviat. 

Însă nu peste mult timp 

Povestea i s-a curmat. 

 

El fusese pescuit, 

Şi la cin-apoi servit. 

Pe o tavă de lumină 

Într-o seară de lună plină. 

 

 

Isailă Ana-Maria, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 
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                                         NOAPTE DE VARĂ 
 
 
Zările de cântec pline 
Alunecă pe cer. 
Zboară berzele spre zare, 
Şi din codrii noaptea scrie. 
 
Fiecare cu poveşti 
Vin pe uliţe trudiţi. 
Iar fl ăcăii-ncercaţi 
Coboară rar spre pajişti. 
 
Iar cu pletele pe spate, 
Şi cu flori prinse-n brâu, 
Vin cântând în râuri fete 
De la grâu. 
 
Copii cu zâmbetul pe buze, 
Aduc seara-ncet, 
Lini ştea ridică frunze 
De pe fruntea de brădet. 
 
 
 
 
                                        MAREA ROŞIE 

 
Marea este Roşie, 
Cerul înnorat, 
Râurile curg, nadir uşor 
Soarele-aduce dor. 
 
Roşu e şi dorul meu 
Cel port cu mine mereu, 
Pentru marea roşioară, 
A copilăriei vară. 
 
Norii plâng astăzi de zor, 
Timp de-o mare şi aşa. 
Locul ce ne-a despărţit 
Marea Roşie, zenit. 
 

 
 

Cobuz Raluca, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 
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                Chemarea la LECTURĂ 

 

O carte te poate îmbogăţi spiritual, îţi poate marca felul de a fi, motiv pentru care 

Paul Cornea afirma în lucrarea sa Introducere în teoria lecturii „… că nici computerul, nici televizorul 

nu vor duce la dispariţia cărţii, că lectura va continua să joace un rol cardinal în viaţa oamenilor, 

că accelerarea progresului tehnic va fi mereu însoţită de remedierea compensatoare a unui spaţiu 

liber pentru închipuire, visare şi căutare de sens… Cred, vreau să cred că vom continua să citim 

chiar dacă nu vor mai fi căr ţi. O vom face, la nevoie, pe ecrane portabile sau fixe, de buzunar ori de 

mari dimensiuni, dar vom continua s-o facem câtă vreme vom persevera să gândim şi să producem 

bunuri simbolice”. Geoff Petty, autorul lucrării “ Profesorul azi. Metode moderne de predare”, identifică 

trei abordări ale lecturii, ca metodă:  procesarea de suprafaţă, în care elevii sunt pasivi şi preocupaţi să 

acopere conţinutul, să asimileze informaţii neprelucrate, să înveţe cuvânt cu cuvânt;  procesarea de 

adâncime, în care elevii au o atitudine mentală activă şi sunt preocupaţi de ideea centrală, de ceea ce 

există în spatele raţionamentului, imaginea de ansamblu, idei uşor neclare, lucrurile la care se raportează 

şi procesarea de grad zero, în care elevul face gestul de a trece spre text, crezând că înţelegerea lui va fi 

urmată automat de procedeu tip osmoză şi este preocupat de ajunge la finele textului cât mai repede. 

Procesării de adâncime îi corespunde lectura explicativă, considerată un complex de metode, care 

apelează la conversaţie, exlicaţie, povestire, joc de rol – urmărind citirea textului în vederea înţelegerii lui. 

Textul este abordat interpretativ şi impune o anume intentio lectoris: trebuie căutat în text ceea ce 

destinatarul găseşte în el prin raportare la propriile-i sisteme de semnificare şi se raportează la dorinţele 

proprii, pulsiuni sau criterii arbitrare, consideră Umberto Eco. 

A. Tipuri de lectură: 
• lectura de consultare, funcţională (urmărind identificarea şi asimilarea de informaţie) urmăreşte 

familiarizarea elevilor cu diverse tipuri / tehnici de lectură precum:   
• lectura literală – perceperea literelor şi recunoaşterea cuvintelor; 
• lectura mediatoare – familiarizarea cititorului cu tematica; stabilirea gradului de interes pe care-l 

prezintă un text, o carte; 
• lectura în diagonală – oferă o perspectivă generală asupra temei, urmărindu-se punctele- cheie 

care trebuie fixate; 
• lectura comprehensivă – urmăreşte înţelegerea corectă a textului literar sau nonliterar citit; 
• lectura esenţializată – presupune realizarea unor acţiuni de a conspecta, a rezuma, a extrage ideile 

principale; 
• lectura problematizată – se urmăreşte sesizarea unor situaţii-problemă;  
• lectura creativă – se urmăreşte nu doar sesizarea unor situaţii-problemă, ci şi rezolvarea şi, mai 

ales, inventarea unor situaţii-problemă; 
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• lectura de explorare – fundamental ştiinţifică, pune cititorul să revină adesea, în căutarea de noi 
informaţii, staţionând asupra unor conţinuturi; este cazul lecturii unor enciclopedii, dicţionare, 
lucrări statistice, al tablourilor, al graficelor, găsirea unui număr de telefon în anuarul abonaţilor; 

• lectură lacunară – metodă/tehnică prin care se verifică calitatea lecturii, corectitudinii ei şi 
înţelegerea structurii textului; acest tip de lectură ţine de domeniul didacticii. 

• lectura mediatoare – foloseşte un sistem de reperaj (utilizarea contextului pentru a-şi apropria 
textul, pentru a pregăti intrarea în lumea acestuia, pentru a construi sensul; folosirea cunoştinţelor 
anterioare, de natură enciclopedică sau metatextuală, intertextuală); 

• lectura inocentă –facilitează întâlnirea afectivă cu textul; 
• lectura explicativă – urmăreşte dacă sunt cunoscute cuvintele, dacă acestora le sunt asociaţi 

referenţii corecţi de către elevi. 
• lectura evaluativă – lectorul îşi exprimă gusturile şi opiniile, legăturile personale cu acesta 

(experienţe de viaţă sau de lectură a altor texte); are loc motivarea acţiunilor personajelor, a 
scopurilor, a relaţiilor, sesizarea macrostructurii semantice; 

• lectura critică – conciliază emoţia cu intelectul, îl determină pe cititor să înţeleagă de ce un text 
provoacă teamă sau te face să râzi, să plângi etc; elevii trebuie formaţi să înţeleagă că autorul oferă 
chei pentru înţelegerea corectă a mesajului, ceea ce nu înseamnă că termenul corect presupune o 
înţelegere univocă. 

 
B. Lectura ca metodă specifică disciplinei şi ca activitate literar - culturală 
 

Lectura textului literar este condiţionată de 

specificitatea textului (roman clasic / modern, poem) şi de 

motivaţia şi scopul cititorului ( plăcere, studiu informaţional, 

cronică literară). 

Obiectivul final al studiului literaturii în şcoală este acela de a forma din elevi cititori de literatură, 

oameni cu deprinderea de a citi permanent, capabili să recepteze mesajele transmise de operele literare 

citite şi să adopte o atitudine personală faţă de lecturile lor. Stilul beletristic, are un domeniu propriu de 

manifestare: esteticul. El se opune celorlalate stiluri funcţionale, în care esenţialul îl constituie 

transmiterea de informaţii. În stilul artistic, transmiterea informaţiei este corelată cu efectul produs de o 

anumită formă de transmitere a materialului artistic asupra destinatarului.  

Comunicarea urmăreşte să redea realul sau ceea ce este considerat ca real, în stilul artistic 

comunicarea este expresia unei alte realităţi imaginate de autor; destinatarul nu-şi pune problema falsului, 

el ştie că e vorba de ficţiune, de convenţie; textul literar scoate în evidenţă funcţia poetică a limbajului, 

deoarece scriitorul este foarte atent nu numai la “ceea ce spune, ci şi la ,, cum spune”. 

Să citim de dragul de-a citi! Nimic nu este impus. Totul se reduce la curiozitatea noastră, la 

interesul pe care îl avem pentru un anumit gen de carte. 

 

            Prof. Pichiu Cristina Maria 



 

 

TREZEŞTE-TE ACUM! 
Geniu-al lumii fără seamă 
Multă lume te aclamă, 
De-a vieţii dramă, 
Cine mai ţine astăzi seamă? 

 

 Te-ai trezit de mii de ori 
Şi-ai căzut adeseori. 
Dar la fruntea de sudori 
Ochi-ţi stau nepăsători. 

Şi-o lacrimă neştearsă 
Ţi-atinge buza arsă. 
Încă stai cu faţa-ntoarsă 
Iar lacrima ţi se  revarsă. 

 

 Lupţi pentru lume 
Dar pentru cine-anume? 
I-ai striga acum pe nume 
Dar ei  sunt frânturi de urme. 

Eu te-aştepts spre adevăr. 
Adevăru’ adevărat, 
Spre nădejdea stinsă 
Dar de inim-aprinsă. 

 

 Spre dorul cel nebun 
De-a fi în libertate acum, 
De lume prigonit eşti scrum... 
Lângă poporul tău străbun. 

Şi sufletu-ţi se zbate 
Până-n clipa cea de moarte. 
Mai există speranţă, 
De-a reveni la viaţă? 

 

 O speranţă-ndepărtată 
De fiinţ-apropiată. 
Străin ţi-a devenit  curajul, 
Vecin ţi-este acum mirajul ! 

La mormânt de stă şi plânge, 
Pe cruce lacrimi de sânge. 
E maica-ndurerată, 
De-i e inima de piatră. 

 

 Veterane ce-ai luptat, 
Oare tu nu ne-ai uitat? 
Când demult veneam rugând 
Să nu mai stai azi pe gând. 

Căci războiul te aşteaptă 
Iar fapta ţi-a fost vegheată, 
Şi pluti-vei prin eter, 
Aşa cum ei ţi-o cer. 

 

 
 
 
Perju Ecaterina 

Erou al nemuririi, 
Plecat pe frontul despărţirii, 
Ţi-ai luat la revedere 
Suspinând a ta tăcere. 
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                                                ŞTIAŢI  CĂ ... 
 
 
 

• Fluviul Dunărea îşi are originea în două mici izvoare, Breg şi Brigach, de pe 
povărnişurile estice ale munţilor Pădurea Neagră din Germania. 
 

• Lacul Titicaca, aflat la graniţa dintre Peru şi Bolivia, 
este lacul cu apă dulce situat la cea mai mare 
altitudine din lume 3810 m. 
 
 

• Erupţia din 1815 a Vulcanului 
Tambora de pe insula Sumbawa a fost 
probabil cea mai mare înregistrată în 
istorie. Resturile aruncate în aer de 
această erupţie au întunecat cerul timp 
de câteva luni şi au produs o răcire 
globală temporară care a făcut din 
1816 ,,anul fără vară”. 

 
 

• Vreme de 600 de ani s-a practicat o ceremonie anuală în care o verighetă de aur era 
aruncată pentru a arăta că Veneţia este ,,căsătorită’’cu Marea Adriatică. 
 

• Înotătorii plutesc uşor pe Marea Moartă deoarece apa sărată din din această mare are 
o densitate ridicată. 

 
 

• Vulcanul Vezuviu a fost inactiv secole 
întregi înaintea marii erupţii din 79 î.Hr, 
erupţie care a îngropat oraşele Pompei şi 
Stabiae sub cenuşă, iar oraşul Herculaneum 
sub un val de noroi. 

 
 
 

• Se estimează că dacă toate oceanele lumii ar seca în totalitate, acestea ar lăsa în urmă 
cel puţin 18 milioane metri cubi de sare solidă, aproximativ 14,5 ori mai mult decât 
volumul întregului uscat al continentului Europa. 

 
 

Prof. Burlui Luminita  
 



 

Pelerinaj la Sfânta Parascheva 
           
           De 372 de ani, Sfânta Cuvioasă Parascheva ocroteşte Cetatea Iaşului, precum și întreaga noastră 
țară, de când Sfintele ei moaşte au fost dăruite Moldovei de patriarhul Constantinopolului Partenie I, ca 
recunoştinţă pentru dărnicia domnitorului Vasile Lupu, care plătise toate datoriile Patriarhiei ecumenice. 
De atunci și până astăzi, Sfânta ascultă rugile și îi ajută necontenit pe cei care care calcă pragul 
Catedralei Mitropolitane din Iași, închinându-se la racla ei. Însă nici într-o zi nu o simți pe Sfânta 
Parascheva mai aproape de suflet, decât în preajma sărbătorii de 14 octombrie, când ai unica ocazie să-i 
faci Sfintei un cadou: să fii alături de ea de ziua ei, mulțumindu-i pentru toate binefacerile. 
         Lucrul acesta i-a determinat şi pe elevii 
Şcolii Gimnaziale ,,Petru Poni” din comuna 
Cucuteni, însoţiţi de o parte a cadrelor didactice 
să lase toate grijile deoparte și să se întâlnească 
cu Sfânta „Luminătoare a Moldovei”, într-un mic 
pelerinaj organizat pe data de 12 octombrie. 
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, locul de 
întâlnire a mii de credincioși cu Sfânta lor 
ocrotitoare, Cuvioasa Maică Parascheva, a fost şi 
de această dată neîncăpător. 
          

 
O parte a micilor pelerini veniţi din Cucuteni, 
erau pentru prima dată la pelerinajul Sfintei 
Parascheva. Ei însuflețeau și înfrumusețau 
jertfelnicia celor mari. Copiii n-au cuvinte 
multe, dar au inima curată. Dorințele lor sunt 
simple și frumoase. Noi, cei mari, poate 
suntem uneori mai egoiști în cererile noastre, 
dar ei, copiii, în simplitatea lor, se pricep mai 
lesne să-L înduplece pe Dumnezeu. Să le 
cerem să se roage și pentru noi.  

           
Bucuria copiilor dar şi a adulţilor a 

fost deplină după ce au vizitat şi complexul 
comercial Palas, unde au luat o gustare şi s-
au bucurat alături de o trupă de animatori, 
dând astfel şi trupului dar şi sufletului cele 
necesare traiului. Pelerinajul s-a încheiat  
după-amiază, când micii dar şi marii 
pelerini au promis Sfintei că vor reveni cu 
drag de fiecare dată când vor avea ocazia. 
 
 

Prof. Moisei Lucian Mihail 
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NOI, MANIFEST… 
 

 

NOI suntem dintre cei care ne dorim încă să citim din Eminescu şi Caragiale; 

NOI găsim întotdeauna un motiv temeinic pentru a merge la şcoală şi nu pentru a lipsi; 

NOI recităm poezii cu însufleţire şi punem în scenă în faţa unei lumi întregi Cerbul de la 

Cucuteni fără să roşim; 

NOI ne strigăm încă pentru a ieşi la joacă, fără a ne apela prin telefon; 

NOI ne dăm cu bicicleta şi conducem căruţa fără să avem instrumente de protecţie; 

NOI  ieşim în ger fără mănuşi, netemându-ne de gripă; 

NOI  alegem oricând încă, un joc de fotbal în curtea şcolii, în schimbul unuia pe calculator; 

NOI  ne bucurăm la fel şi pentru o zi ploiasă şi pentru una caniculară; 

NOI  le ducem colegelor, în semn de simpatie, ghiozdanele până la poarta casei, sperând ca vom 

fi priviţi cu apreciere; 

NOI  oferim profesorilor o floare, le deschim uşa, le mulţumim pentru chemarea la învăţătură şi 

îi salutăm cu respect chiar dacă nu suntem în şcoală; 

NOI nu ne temem de uniformizare, de aceea ne purtăm cu mândrie ecusoanele cu însemnul Şcolii 

Gimnaziale „Petru Poni” Cucuteni; 

NOI  nu ne temem de viruşi atunci când ridicăm o hârtie de pe jos sau mângâiem câinele;   

NOI  suntem fericiţi că avem un calculator în clasă, la care putem să avem acces oricând; 

NOI  nu am uitat să apreciem cornul şi laptele primit; 

NOI  alegem speranţa în ziua de mâine şi nu teama de ea! 

NOI  ne dorim să fim mai mult oameni de valoare, nu neaparat oameni de succes! 

 

Noi suntem elevii Şcolii Gimnaziale „Petru Poni” Cucuteni, 
comuna Cucuteni,  judetul Iaşi 
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                  TRANSCURRICULARITATEA SAU DESPRE NOUA EDUCAŢIE 

„Cunoaşterea transcurriculară presupune unirea cunoaşterii ştiinţifice cu trăirea interioară 
pentru a ajunge la înţelegere, demers care necesită permanentul efort al interogaţiei personale” .  

(A. Mustea, 2010) 

 Curriculum este o modalitate de a traduce orice idee educaţională într-o ipostază testabilă în 
practică, invitând la testare  critică şi nu la acceptare, aşadar are o dimensiune puternic contextuală. 
Acesta nu este un pachet ce trebuie aplicat ca atare oriunde, în orice clasă de elevi – conţinuturile şi 
mijloacele se dezvoltă pe măsură ce elevul lucrează cu profesorul şi participă activ la propria 
învăţare. 
 Existenţa cotidiană provoacă omul la o cunoaştere aproximativ globală, nu la cunoştinţe 
parcelate, de unde şi nevoia unui curriculum integrat, bazat pe viaţa reală. Integrarea transcurriculară 
reprezintă pe deplin o abordare curriculară holistică, globală. 

Nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că trăim într-o lume caracterizată de dinamism şi 
complexitate, în care natura umană în general şi fiecare dintre noi în particular suntem puşi în faţa 
unor provocări fără precedent. Acea viaţă pentru care spunem că şcoala trebuie să-i pregătească pe 
elevi nu a fost niciodată împărţită pe discipline şi grupate în arii curriculare. Realităţile vieţii sunt 
trăite şi experimentate de fiecare dintre noi într-o manieră globală, integrată. 

Compartimentarea instruirii produsă de modelul pe discipline şi apoi arii curriculare se 
transferă în plan cognitiv  prin operarea cu structuri foarte clar delimitate, situate mai mult sau mai 
puţin în interiorul ariilor curriculare. 
 Transcurricularitatea impune depăşirea unor graniţe, eliminarea unor cadre rigide, ca domenii 
exclusiv ale unei arii curriculare, în vederea unei explicări mai profunde a fenomenelor, realizându-se 
astfel o coordonare a diverselor unghiuri de vedere, în locul predominării unuia dintre ele, situaţie 
care poate duce la o imagine unilaterală asupra educaţiei şi implicit la restrângerea rolului său în 
societate. 
 Activităţile transcurriculare sunt activităţi care abordează o temă generală din perspectiva mai 
multor arii curriculare, construind o imagine cât mai completă a temei respective. Este tipul de 
activitate unde cunoştinţele şi capacităţile sunt transferate de la o arie curriculară la alta. Prin 
intermediul acestor activităţi se urmăreşte atingerea obiectivelor tuturor ariilor curriculare într-un 
context integrat.  
 Caracteristici ale activităţilor transcurriculare şi argumente pentru integrarea lor în programul 
activităţilor zilnice: 

� traversează barierele curriculare, aducând aspecte ale curriculumului în asociaţii 
semnificative, concentrate pe arii tematice mai largi; 

� învăţarea devine un proiect personal al elevului, îndrumat, orientat de către profesor, care 
este managerul unor situaţii de învăţare; 

� crearea unui mediu cu o largă varietate de stimuli şi condiţii face învăţarea să devină 
interesantă, stimulativă, semnificativă şi este consolidată; 

� participarea elevilor se realizează pe tot parcursul activităţilor desfăşurate, fundamentate 
pe principiul învăţării prin acţiune practică, cu finalitate reală; 

� accentul cade pe activitatea de grup şi nu pe cea cu întreaga clasă. 
Valoarea pedagogică a temelor transcurriculare: 
� oferă (elevului) posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile 

sale sunt evidente; 



 

41 
 

� situează elevul în miezul acţiunii, rezervându-i un rol activ şi principal: să imagineze, să 
construiască în plan mental, să investigheze, să exploreze, să creeze, să transpună în 
practică, să găsească mijloacele şi resursele de traducere în fapt a ceea ce a prefigurat; 

� cultivă cooperarea şi nu competeţia; 
� valorizează experienţa cotidiană a fiecărui elev, considerând-o ancoră în achiziţionarea 

noilor abilităţi şi capacităţi; 
� elevul se deprinde de timpuriu cu strategia cercetării, îşi însuşeşte metode de muncă 

similare celor ştiinţifice, învaţă să creeze o situaţie problematică, să emită ipoteze asupra 
cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, să facă prognosticuri asupra rezultatelor 
posibile, să examineze şi să mediteze, să formuleze idei şi să exprime puncte diferite de 
vedere. 

Problemele concrete de viaţă, pe care le rezolvăm în fiecare zi au caracter integrat; buna lor 
soluţionare  implică apelul la cunoştinţe, deprinderi şi competenţe care nu pot fi încadrate în 
contextul strict al unui obiect de studiu aparţinând unei anume arii curriculare. Fiecare disciplină şi 
mai apoi fiecare arie curriculară descompune, analizează un aspect al realităţii, o părticică din ea. 
Cunoaşterea fragmentară însă nu mai este eficientă în faţa problemelor de ordin cotidian: o lacrimă 
nu este doar produsul unor glande studiate, al unor reacţii chimice sau purtătoarea unui mesaj, ci toate 
la un loc şi încă altele, căci faptele şi reacţiile oamenilor nu-şi pot găsi explicaţii în afara timpului şi 
sunt influenţate de mediul în care trăiesc, devenind o expresie de cele mai multe ori măsurabilă. 

Transcurricularitatea mizează în primul rând pe problemele şi activităţile vieţii cotidiene, 
căutând să le găsească răspuns prin centrare pe subiectul care învaţă. Fiecare arie curriculară 
contribuie prin posibilităţile oferite de propriul specific la conturarea temei de ansamblu abordate şi a 
competenţelor aferente. 

Activităţile transcurriculare sunt instrumente de apreciere prognostică, întrucât indică măsura 
în care copiii prezintă sau nu în mod real anumite aptitudini, dar au şi valoare diagnostică fiind un 
bun prilej de testare şi de verificare a capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale copiilor. 

Transcurricularitatea oferă ceea ce e nou, nu o ideologie, nu o filosofie, ci o metodologie a 
dialogului. Cu alte cuvinte, ea structurează şi extrage idei pentru stabilirea dialogului, chiar prefixul 
trans se referă la ceea ce se află între arii curriculare, dar şi înăuntrul acestora, cât şi dincolo de ele 
constituind pentru elevi oportunitatea de a învăţa să cunoască, de a învăţa să facă, de a învăţa să 
trăiască împreună cu ceilalţi. Activităţile transcurriculare sunt activităţi care abordează o temă reală. 
De asemenea, realizează o organizare globală, multinivelară a unor discipline pe o tematică ce 
implică o diversitate de conţinuturi şi activităţi de învăţare ce converg către atingerea obiectivelor din 
mai multe arii curriculare. 

Transcurricularitatea recomandată de programa şcolară a disciplinei limba şi literatura 
română, obiectivată în activităţi transcurriculare, reprezintă un beneficiu pentru elev deoarece: 

- elevul beneficiază de o diversitate de stimuli şi condiţii care fac ca acesta să devină progresiv interesat, 
motivat, atent, curios spre a şti, a cunoaşte, a acţiona în conformitate cu anumite cerinţe, valorificându-şi 
cunoştinţele experienţiale, capabil în egală măsură de a aprecia şi exprima rezultatele activităţii proprii şi 
ale grupului din care face parte; 

- elevul cercetează lumea reală în ansamblul ei şi nu fragmentat, motiv pentru care receptează informaţii 
despre mediul înconjurător continuu, situaţiile de viaţă impunând astfel o învăţare interactivă; 

- elevul este activ pe tot parcursul activităţilor, situaţiile practice şi de interes general în care este implicat 
motivându-l să rezolve sarcinile de lucru, să devină dinamic, iar finalitatea acţiunilor sale având conotaţii 
formative reale; 

- instruirea elevului nu se produce în mod verbalist şi livresc, ci prin acţiuni de investigare, de observare, 
de exersare şi aplicare; 

- realizarea unui echilibru între activitatea individuală şi activitatea de grup se produce plasând activitatea 
frontală într-un plan secundar; 
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- activităţile transcurriculare conduc copilul spre investigarea unor teme-conglomerat evitând abordarea 
fragmentată a unei probleme de studiu, facilitând profesorului o altfel de organizare a lecţiei, în locul 
secvenţelor distincte, nu de puţine ori fără punţi între ele, descoperind itinerarii flexibile, demersuri 
pedagogice globale, scenarii didactice unitare, iar elevului anulându-i graniţele dintre discipline, 
permiţându-i corelaţii, asocieri, determinarea cauzelor, efectelor şi fenomenelor din viaţa de zi cu zi, 
exprimarea liberă, formarea propriului stil de muncă şi aprofundarea temei studiate; 

- contribuţia elevului la realizarea temei este în conformitate cu potenţialul intelectual, implicit cu 
aptitudinile şi nevoile sale; 

- pe parcursul abordării unei teme la nivel transcurricular, profesorul este îndrumător al sălii, dirijează şi 
controlează activitatea elevului, care este factor activ a ceea ce întreprinde prin rezolvarea sarcinilor de 
lucru pe grupe sau în echipă, dezvoltându-şi spiritul de cooperare între elevi; 

- solicită elevii să-şi valorifice experienţa de cunoaştere, orientându-i spre acumularea de noi cunoştinţe, 
formarea de noi deprinderi, abilităţi, atitudini, comportamente; 

- oferă elevilor încă de la intrarea în şcoală, cadrul propice investigării, descoperii, ca bază în formarea 
unor strategii de cercetare, de rezolvare a unor situaţii problematice, de exprimare de opinii completate 
cu argumentări; 

Activităţile transcurriculare facilitează o abordare eficientă a conţinuturilor, contribuind la atingerea 
unor finalităţi formativ-educative din arii curriculare diferite, anihilează efectul Ringelmann (lenea 
socială, când individul îşi imaginează că propria contribuţie la sarcina de grup nu poate fi stabilită cu 
precizie), dezvoltă interdependenţa dintre membrii grupului şi ameliorează comunicarea. 

Sugestiile metodologice de proiectare şi derulare a activităţilor de predare-învăţare- evaluare 
din perspective transcurriculare pun accent pe abordarea ludică, învăţarea în context şi realizarea 
sistematică de conexiuni între toate disciplinele din schema orară. Curriculumul exprimă ansamblul 
sistemului de valori ştiintifice, tehnice, cultural-artistice şi socio-morale selecţionate din memoria socială 
a valorilor acumulate pană la un moment dat, structurate şi ordonate în documentele şcolare, folosite apoi 
în procesul de predare-învatare în vederea realizării finalit ăţilor educaţiei. De cele mai multe ori, pentru a 
întelege un conţinut este nevoie să-l punem în relaţie cu alte conţinuturi, fie că fac sau nu parte din 
acelaşi domeniu al cunoaşterii . 

                  Educaţia secolului XXI, introduce un nou tip de educaţie prin cele patru imperative ale 
societăţii viitoare: să cunoşti, să faci , să trăieşti alături de ceilalţi, să exişti, care traduse în termeni 
de sarcini devin: a învăţa să cunoşti, a învăţa să faci , a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi, a învăţa să 
exişti. Într-un astfel de context, demersul didactic în viziune transcurriculară va începe de timpuriu cu 
a învăţa să cunoşti, ceea ce înseamnă să stabileşti conexiuni între diferitele cunoştinţe, între 
cunoştinţe şi semnificaţiile lor sociale, între cunoştinţe şi semnificaţiile lor interioare. Importanţa este 
nu acumularea unei enorme cantităţi de informaţii, ci capacitatea elevului de a pătrunde esenţa 
demersului ştiinţific.  
                  A învăta să faci înseamnă învăţarea creativităţii, învăţarea unor practici referitoare la 
cunoştinţele însuşite. Cercetarea teoretică reprezintă obiectivul cadru al meseriei de dascăl. 
Cercetarea practică are dublu rol: îmbunătăţeşte calitatea învăţământului şi fixează obiectivele cadru 
pentru cercetarea teoretică de mai tarziu. 
                  Produsul cercetării este lecţia. O lecţie poate fi comparată cu construcţia unei case. I-am 
pus temelia bună, zidirea noului se face mai uşor, iar adăpostirea este mai sigură. Înfrumuseţarea o 
facem plimbându-ne prin ariile curriculare. Între creativitate, inteligenţă şi personalitate există o 
interdependenţă. Conceptul de învăţare dirijată stă la baza educării creative. Creativitatea în zilele 
noastre înseamnă competenţă.                    
                  Odinioară se considera că educaţia constă în a transmite cunoştinţe, ceea ce făcea ca 
aceasta să se axeze pe studierea disciplinelor. Astăzi , perspectiva s-a schimbat, în sensul că se acordă 
mai multă importanţă omului care merge decât drumului pe care îl urmează, perpetuarea ştiinţei a 
găsit alte suporturi decât memoria oamenilor. 
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Întrebarea care orientează demersul transcurricular este: cum îi putem învăţa pe elevi să fie 
mai buni cetăţeni în viitor? Conceptul de transcurricularitate aduce în prim-plan învăţarea prin 
investigaţie din două perspective: holistă – copilul este un întreg, o fiinţă complexă, de aceea 
curriculumul trebuie să i se adreseze în integralitatea sa şi constructivistă – elevul învaţă construind  
activ sensuri din experienţele propuse de curiculum, o construire şi descoperire a puterii fiecăruia de 
cunoaştere. Cele două tipuri de abordări dezvoltă competenţe-cheie – lifelong learning: lucrul în 
echipă, gândirea critică, ocupabilitatea, cetăţenia responsabilă, comunicarea eficientă, capacitate de 
formare într-un context nou, nefamiliar, adaptabilitate. 
  A face faţă solicitărilor şi provocărilor lumii contemporane presupune capacitatea de a efectua 
transferuri rapide şi eficiente între diferitele sertare ale ariilor curriculare, a colecta, a sintetiza şi a 
pune împreună cunoştinţe, deprinderi şi competenţe dobândite prin studierea diverselor discipline. 

Proiectarea şi organizarea educaţiei dincolo de disciline şi arii curriculare,  nu se face pornind 
de la criteriile teoretice academice ale disciplinelor, ci de la probleme, provocări, realităţi ale vieţii 
contemporane. O astfel de perspectivă ar putea aduce beneficii semnificative pentru toţi elevii, prin 
ancorele practice permanente şi accentul pe formarea  de competenţe transferabile, respectiv crearea 
de legături strânse cu experien-ţele cotidiene ale elevilor. Succesul şcolar este dat de capacitatea 
elevului de a performa în cadrul varietăţii structurilor şi contextelor fiecărei discipline în parte, 
succesul în viaţa cotidiană, profesională şi socială este dat de capacitatea de a realiza conexiuni şi 
transferuri rapide care să conducă la rezolvarea rapidă  şi eficientă a problemelor concrete cu care se 
confruntă. 

Dincolo de arii curriculare şi discipine aferente, dar împreună cu ele, instruirea se poate baza pe o 
abordare transcurriculară integrată, asemănătoare caracterului integrat al vieţii şi lumii în care trăim, 
care va aduce cu sine: apropierea şcolii de viaţa reală, astfel încât copiii să poată veni la şcoală cu 
lumea lor cu tot  şi să-şi formeze competenţe, atitudini şi valori necesare dezvoltării personale şi 
sociale armonioase. 
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