




 
 

 
 
 
DE VORBĂ CU… DOAMNA DIRECTOR  

 
 
 
 
 

1. Ce părere aveţi despre Şcoala “Petru Poni” Cucuteni? 

Ce părere am … cred că este o şcoală care-ţi oferă, ca profesor, muuuulte provocări. 

După cum spune şi viziunea şcolii noastre, este foarte important ca “Mâine să fii mai bun ca 

azi!”. Îmi place să cred că tot ceea ce se întâmplă în şcoală este în această direcţie.  

 

2. Care este motivul care v-a stimulat să deveniţi profesoară de matematică? 

Nu cred că este un motiv care m-a determinat să devin profesoară de matematică, 

această dorinţa a mea, a apărut în clasa a IX-a, dar nu-mi cere să-mi aduc aminte ceva mai 

mult de atât. Îm aduc însă aminte că în clasa a VIII-a lucram foarte mult la matematică. Multe 

caiete şi culegeri au fost prietene cu mine, eram mai mereu împreună . Dar, legat de această 

alegere a mea, trebuie să-ţi spun că persoana căreia îi port un deosebit respect este doamna 

profesoară Eleonora Pleşcan, de la Liceul “Garabet Ibrăileanu” din Iaşi, cea care m-a încurajat 

mereu în alegerea mea, pe parcursul clasei a IX-a (atât am făcut matematica cu dumneaei). 

 

3. Vi se pare o plăcere să predaţi elevilor? De ce? 

Da, pentru mine este o plăcere să predau elevilor, este ceea ce mi-am dorit 

dintotdeauna. Îmi povestea mama mea că, atunci când eram mică şi mă jucam, aveam pixul 

roşu în mână mereu . În timp, mi-am dat însă seama că nu e o sarcină deloc uşoară, şi nu 

spun asta pentru că predau matematica, ci o spun pentru că am conştientizat că influenţa pe 

care o are un dascăl asupra unui copil este eternă, că nu voi putea şti niciodată unde se 

opreşte. Căci fiecare copil poartă în suflet o vorbă, un gest, o învăţătură a dascălului, pe care, 

adult devenind, o va transmite mai departe, inconştient, copiilor săi. Sper să am capacitatea de 

a transmite elevilor mei, pe lângă cunoştinţele ştiinţifice, valori care să-i călăuzească de-a 

lungul vieţii. 
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4. Ce părere aveţi despre elevii şcolii? 

De multe ori m-am întrebat ce înseamnă a fi un profesor bun. Nu ştiu dacă mi-am 

răspuns la această întrebare, dacă am găsit reţeta perfectă, dar cred, totuşi, că un profesor bun 

trebuie să construiască o relaţie eficientă între el și elevii săi. Te întrebi, probabil, ce înseamnă 

relaţie eficientă … Aş enunţa câteva aspecte pentru a te lămuri: cred, în primul rând, în 

existenţa sentimentului reciproc de respect a unuia față de celălalt, cred, de asemenea, că 

ar trebui înlocuite criticile, dezaprobările, avertizările, cu sfaturi, alternative la problemele 

întâmpinate de elevi, pentru ca ei să se simtă înțeleşi şi încurajaţi, căci numai prin eforturi 

susținute de fiecare în parte se poate ajunge acolo unde îți stabilești ţinta. Acestea fiind spuse, 

cred că majoritatea elevilor din şcoala noastră nu au înţeles, încă, foare bine această viziune a 

mea despre ceea ce înseamnă a fi profesor şi a fi elev. 

5. Ce părere aveţi despre colectivul de cadre didactice? 

Mă consider norocoasă să am parte de acest colectiv de cadre didactice. Un colectiv în 

care îmi sunt împărtăşite multe valori ce mă definesc şi îmi conduc paşii prin viaţă. Printre 

acestea pot să enumăr, în primul rând ambiţia, dar pot vorbi aici şi de respect, responsabilitate, 

apreciere, integritate, perseverenţă, dar şi autodisciplină în tot ceea ce facem. Suntem o echipă 

unită, în care ne completăm unii pe alţii, încercând să ne atingem toate obiectivele propuse, 

pentru ca şcoala nostru să fie una care să oferă elevilor cele mai bune condiţii, pentru un 

învăţământ modern şi de calitate şi în care atăt colegii noştri căt şi elevii, deopotrivă, să vină 

cu drag. Cred că fiecare dintre noi se regăseşte într-un  proverb care-mi vine acum în minte: 

"Un bun profesor este asemeni unei lumânări. El se mistuie pe sine însuşi pentru a lumina 

calea altora." 

6. Cum arăta Şcoala “Petru Poni” Cucuteni când i-aţi păşit prima oară pragul? 

Da … Deşi nu este foarte mult timp de atunci, pot spune doar că am văzut o şcoală care-mi 

oferea posibilitatea de a-mi pune la treabă imaginaţia. 

7. Ce părere aveţi despre aspectul Şcoala “Petru Poni” Cucuteni în prezent? 

Având în vedere că am o contribuţie majoră la imaginea actuală a şcolii, deci aş avea o 

părere subiectivă, mi-ar plăcea să aud, în numărul următor al revistei, părerea voastră, a 

elevilor, cei care sunteţi totdeauna sinceri în gânduri. 

   Mocanu Pavel Radu , clasa a VIIa 
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Cu toţii cunoaştem însemnătatea primei zile de şcoală... 
 

Ne amintim cum a fost atunci, demult, când învăţătoarea ne aştepta în 
prag. Învăţătoarea, diriginta? 

Mi-aş fi dorit în prima zi de şcoală să fiu în dreptul inimioarelor copiilor, 
să simt ticăitul de emoţie , uimire, curiozitate. Mi-aş fi dorit să fiu în gândurile lor, să ştiu 
ce-şi doreşte fiecare de la noi, dascălii lor. Şi, astfel ar fi mai lesne de urmat drumul de 
fiecare zi al experienţei didactice. 

Melancolia mă cuprinde şi parcă trec pragul vremii şi redevin şcolar, încercând să-mi 
amintesc emoţia care se citea pe faţa doamnei diriginte, când ne întâmpina în prima zi de 
şcoală. 

Acum, când sunt dascăl , înţeleg lacrimile jucăuşe din ochii dumneaei. Şcolarul din 
mine s-a închi undeva, departe şi inima mea ar vrea să redevină timida elevă pe băncile 
şcolii. Dar nu aş vrea să fiu şcolarul din fiecare zi, ci şcolarul din prima zi de şcoală. 

Cum timpul este ireversibil şi nicio clipă nu se va mai întoarce, voi rămâne dascălul ce este 
dator să simtă trăirile elevilor săi şi de a le purta paşii pe culmile cunoaşterii, înălţându-
le aripile spre infinit. 

’’Caracterul al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, 
mai mult decât ştie însuşi profesorul.’’ (Mihai Eminescu) 

 

 
 

 
 
 

  Prof. Mărisac Mioara 
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După o vară lungă, frumoasă, iată că a venit toamna mândră , harnică şi de toate darnică. 
 

Aşteptam cu nerăbdare să ne bucurăm de culorile ruginii ale acestui anotimp, al bogăţiei 
şi să ne înfrptăm din panerul bogat de fructe.Doamne câte bunătăţi! Mere, srtuguri, pere, 
nuci, gutui aşteaptă să fie încercate. 

Dar să nu iutăm de şcoală! 
 

Toamna este anotimpul care ne aduce şi începutul de an şcolar. 
 

Păşim cu emoţie treptele şcolii, alături de dascălii noştri, dornici să împărtăşim cum am 
petrecut vacanţa de vară.Am început să povestim întâmplările din vacanţă. 

Eu am petrcut vacanţa de vară cu prietena şi colega mea Mihaela. Nu am lenevit. Am 
adunat cu mare atenţie plante medicinale , despre care am aflat că ne pot ajuta să fim 
sănătoşi şi cu poftă de şcoală.Am aprofundat studiul şi am cules cât mai multe 
informaţii despre aceste plante : cum să le recunoaştem, când este momentul potrivit 
pentru a le culege, cum să le păstrăm şi mai ales cum să le folosim. Totul pentru 
sănătate ’’că-i mai bună decât toate.’’ 

Mă întreb ,dacă adulţii nu ştiu când merg la farmacie că au o farmacie la îndemână si ca 
aceea este natura, izvor de sănătate. 

Am petrcut clipe de neuitat în 
mijlocul naturii atât de darnice. 
Acum o preţuim mai mult şi 
încercăm să o protejăm de tot ce-i 
face rău, mai ales de poluare. 

Ne-am jucat şi am strâns în suflet 
amintiri plăcute cu care ne vom 
încălzi în zilele reci de toamnă. Ne 
vor face să ne începem ziua cu 
zâmbete şi bucurie. 

Poate vom reuşi să răspândim tuturor această bucurie şi să avem zile însorite la şcoală , 
alături de dascăliii noştri pe care îi preţuim pentru tot ce ne învaţă. 

 
 
 
 

Alupoaie Ancuţa , clasa aVIIa 
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Începând cu anul 2001, ziua de 26 septembrie este dedicată celebrării limbilor 
europene. Europa este posesoarea unei adevărate bogății lingvistice: 23 de limbi 
oficiale și peste 60 de comunități autohtone care vorbesc o limbă regională sau 
minoritară, fără să menționăm limbile vorbite de cetățenii provenind din alte țări 
și de pe alte continente. Tocmai pentru a atrage atenția asupra acestei imense 
bogății lingvistice, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au lansat, în 2001, 
inițiativa Anului European al Limbilor. 
Evenimentul a fost sărbătorit de milioane de persoane din 45 de țări participante. 
În Europa, au fost organizate sute de activități de celebrare a diversității noastre 
lingvistice și de încurajare a învățării limbilor străine. Pentru a face încă un pas 
înainte și pentru că limbile stau la baza construcției europene, din această 
inițiativă a luat naștere Ziua Europeană a Limbilor. Obiectivele sale sunt: 
sensibilizarea publicului față de plurilingvism în Europa, cultivarea diversității 
culturale și lingvistice și încurajarea învățării limbilor străine de către toți 
europenii, la școală sau în afara acesteia. 
Dincolo de aceste obiective, 26 septembrie reprezintă și o ocazie de a petrece. În 
fiecare an, în această zi se organizează sute de evenimente în toată Europa: 
spectacole, animații pentru copii, jocuri muzicale, cursuri de limbi străine, 
emisiuni de radio și televiziune, conferințe… posibilitățile sunt nenumărate!". 
"Învăţarea limbilor străine de la o vârstă fragedă are un efect direct şi benefic 
asupra evoluţiei pe plan educaţional şi personal a copiilor. Asimiliarea limbilor 
străine încă din copilărie, preferabil înainte de vârsta de 12 ani, poate determina o 
mai mare uşurinţă în învăţarea limbilor străine, o ameliorare a competenţelor 
literare în limba maternă şi rezultate mai bune în alte discipline. Din aceste 
motive, în martie 2002, şefii de stat şi de guvern ai Uniunii Europene au lansat un 
apel în favoarea predării de la o vârstă fragedă a cel puţin două limbi străine. 
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Învăţarea limbilor străine de la o vârstă fragedă poate avea loc într-o familie 
multilingvă sau se poate realiza în cadrul educaţiei preşcolare. Efectele pozitive pe 
termen lung includ: 

1. pregătire lingvistică continuă, pe termen lung; 
2. avantaje pe piaţa forţei de muncă; 
3. mai multă încredere în sine; 
4. o mai bună cunoaştere şi înţelegere a celorlalte culturi. 
Cu toate acestea, învăţarea limbilor străine de la o vârstă fragedă nu este garanţia unor 
rezultate mai bune. Ea trebuie să fie însoţită de metode de predare eficiente, axate pe 
abilitatea de a înţelege şi de a se exprima, care să fie aplicate de cadre didactice 
instruite corespunzător. De asemenea, clasele cu un număr redus de elevi, resursele 
didactice adecvate şi tehnicile ludice de predare a limbilor străine sunt aspecte la fel 
de importante." 
Învăţarea unei noi limbi reprezintă mult mai mult decât trecerea unor examene sau 
obţinerea unor note bune - este vorba despre deschiderea de noi perspective pentru 
viaţă, crearea unor legături cu noi prieteni din alte ţări, cunoaşterea altor culturi şi 
despre lărgirea orizonturilor. 

Învăţarea limbilor străine este şi o „gimnastică a minţii”. Cercetările arată că persoanele 
care vorbesc mai multe limbi străine soluţionează mai rapid problemele. Competenţele 
lingvistice pot avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte perspectivele de carieră, vă pot 
ajuta să trăiţi într-o altă ţară şi vă dau mai multă încredere în dumneavoastră. 

Uniunea Europeană încurajează activ învăţarea limbilor străine la toate vârstele şi elevii 
dispun 
de multiple posibilităţi. 

Programele UE contribuie la: 
1. sprijinirea schimburilor între şcoli din ţări diferite cu scopul învăţării limbilor străine; 
2. promovarea înfrăţirii între şcoli şi eTwinning; 
3. formarea profesorilor de limbi străine; 
4. încurajarea învăţării limbilor străine în afara şcolii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Prof.Calmuc Alexandra Corina 
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S.N.A.C.- Strategia Naţională de Acţiune Comunitară 
 

SNAC este un program coerent şi coordonat de activităţi desfăşurate cu regularitate şi  care 
antrenează voluntari şi copii/bătrâni cu nevoi speciale. Activităţile pot include Artă şi Lucru 
manual, Teatru, Muzică, Dans şi Sport şi se regăsesc in Planul Anual de Actiune de la nivelul 
scolii. Include o varietate largă de activităţi creative, imaginative şi expresive cu scopul de a 
mări interacţiunea, integrarea şi incluziunea socială.Un program educaţional – un parteneriat de 
învăţare – care implică stabilirea unei legături între licee, pe de o parte, şi Şcoli Speciale, Centre 
de Plasament şi Instituţii, Locuinţe Sociale şi Centre de Zi şi Spitale – pe de altă parte. 

Noi , cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială ,,Petru Poni,, împreună cu elevii noştri am 
devenit voluntari, din dorinţa de ajutorare a unor colegi nevoiaşi. În luna Septembrie, am 
promovat Campania socială ,,Un dar, un zâmbet,, care a constat în colectarea de rechizite de 
către elevii de la ciclul primar şi donarea lor elevilor si preşcolarilor de la Şcoala şi Grădinita 
Petru Poni , Cucuteni. Acţiunea s-a bucurat de un real succes , deoarece voluntarii-şcolarii au 
trăit sentimente de bucurie, entuziasm ca au putut inveseli chipurile preşcolarilor oferindu-le cu 
drag carţi, caiete , creioane colorate , pixuri, plastilină etc. 

 
,,M-am simţit minunat să pot ajuta copiii nevoiaşi!!!,,(Andreea D., cls. I) 

 
 
 

 
 

,,Eu…am avut emoţii cand am dăruit rechizitele mele!,,(Octavian L., cls I) 
 
  

11 
 



 
 
 
 
 

În luna Octombrie , s-a derulat Campania ”Săptămâna legumelor şi a 
fructelor donate” implică colectarea fructelor şi a legumelor proaspete de la nivelul fiecărei clase 
de către elevii voluntari implicaţi şi donarea lor familiilor aflate în dificultate sau unor instituţii 
sociale. Prin 
această activitate extracurriculară elevii din şcoala noastră au avut prilejul de a dărui cu multă 
bucurie, emoţie din roadele toamnei bătrânilor de la Asociaţia de Ajutor Social a Maicii si 
Cuvioasei Parascheva din 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, care nu pot fi simţite decât dăruindu-le din toată inima!Prin acest demers se intenţionează 
consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi, într-o societate unită şi solidară, 
în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea. 

 
,,Vă ofer …..un măr ! ” 
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În luna Noiembrie , am demarat o Activitate Practică împreună cu părinţii elevilor din clasa I, 

unde am promovat mişcarea de voluntariat interactiv precum si iniţierea voluntarilor in elaborarea de 
proiecte.Partenerii acţiunii noastre au fost părinţii si bunicii elevilor. Astfel, am organizat un ,,Atelierul 
Voluntarilor Hand Made,, pentru confecţionarea unor obiecte de decor . 

,,Nu mi-am imaginat că necesită atâta răbdare ….pentru un brăduţ atât de mic...,, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

,, Nu am asa de multa rabdare....dar ma stradui!!,, 
Acţiunea s-a bucurat de un real succes , deoarece s-a simţit emoţie , entuziasm, şi…..promovarea 

spiritului de echipă, de cooperare. 

   Invăţătoare Andreea Cucoş   
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DESPRE „SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE” 
 

Consiliul Europei, prin organismul său specializat-Centrul Nord-Sud, a iniţiat, la 
Strasbourg, în 1999, prima „Săptămână a Educaţiei Globale”, promovând în statele membre 
activităţi şcolare dedicate reducerii sărăciei şi excluderii sociale şi, ulterior,. având în vedere 
mesajele primite, a invitat statele Consiliului Europei să participe anual la Săptămâna 
Educaţiei Global, ajunsă, în acest an, la cea de-a XI-a ediţie . 

„Săptămâna Educaţiei Globale” încurajează copiii, tinerii şi profesorii să iniţieze 
activităţi educaţionale în domeniul cetăţeniei globale prin dezbaterea unor teme ca: 
diversitatea şi inegalitatea, atât la nivel local cât şi global, având la bază principalele teme 
ale cetăţeniei globale: sensibilizarea întregii lumi asupra rolului de cetăţeni ai globului, 
respectarea diversităţii şi a comunicării interculturale, dorinţa de a face ca lumea să devină 
un loc mai echitabil şi durabil, responsabilitatea asupra propriilor acţiuni. 

Centrul Nord – Sud a iniţiat Programul european „Educaţia Globală” pentru a 
dezvolta, întări şi susţine strategiile de implementare a educaţiei globale şi de formare a 
capacităţii de dezvoltare a acesteia, prin intermediul instituţiilor şi practicienilor din 
domeniul educaţiei atât din zona formală cât şi non-formală. În concepţia centrului, educaţia 
globală cuprinde: educaţia pentru dezvoltare, educaţia pentru drepturile omului, educaţia 
pentru durabilitate, educaţia pentru pace şi prevenirea conflictelor şi educaţia 
interculturală. Momentul de referinţă al programului îl reprezintă „Săptămâna Educaţiei 
Globale” organizată anual în a treia săptămână din luna noiembrie. Acesta este proiectat 
ca un punct de start al activităţilor de educaţie globală care se recomandă, în vederea 
asigurării eficienţei, să se deruleze de-a lungul unui an, nu ca acţiuni izolat,. 

Manifestarea este cuprinsă în Programul European „Educaţia Globală” iniţiat de 
Consiliul Europei-Centrul Nord-Sud pentru Interdependenţă şi Solidaritate în vederea 
dezvoltării, întăririi şi susţinerii strategiilor de implementare a educaţiei globale şi de 
formare a capacităţii de dezvoltare a acesteia, prin intermediul instituţiilor şi practicienilor 
din domeniul educaţiei atât din zona formală, cât şi non-formală. În concepţia Centrului, 
educaţia globală  cuprinde: 

• educaţia pentru dezvoltare; 
• educaţia pentru drepturile omului; 
• educaţia pentru durabilitate; 
• educaţia pentru pace şi prevenirea conflictelor; 
• educaţia interculturală. 

 
SCOP ŞI OBIECTIVE 

 
Educaţia globală apare ca un răspuns la procesele, şansele şi riscurile globalizării 

Aceasta  defineşte o abordare educaţională pozitivă şi integrată al cărei scop este acţionarea 
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în vederea asigurării condiţiilor instaurării unei lumi durabile şi sigure pe baza analizării 
problemelor sociale şi economice, a diversităţii culturale şi a strategiilor de instituire a păcii 
şi are următoarele obiective majore: 

• Formarea comportamentului proactiv bazat pe respectarea drepturilor omului, 
• Dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale necesare convieţuirii în armonie cu 

ceilalţi, 
• Înţelegerea de către tineri a proceselor complexe care determină violenţa, conflictele 

la nivel individual, de grup, naţional şi global; cunoaşterea modalităţilor de rezolvare 
a acestora şi implicarea în eliminarea şi prevenirea lor; 

• Crearea şi dezvoltarea comunităţii de învăţare în care elevii şi profesorii se motivează 
reciproc pentru a lucra împreună în vederea înţelegerii problemelor sociale cu care 
se confruntă şi identificării soluţiilor potrivite capabile de aplicabilitate; 

• Formarea comportamentului de „toleranţă multiculturală” şi „toleranţă 
interconfesională”; 

• Promovarea şi interiorizarea valorilor, ca: respect, libertate, drept, pace, egalitate, 
solidaritate, prin formarea şi externalizarea unor atitudini de auto-respect, respect 
pentru ceilalţi, interes pentru probleme globale, abordare critică, implicare şi acţiune 
constructivă, responsabilitate socială. 
Activităţile din sfera educaţiei globale pornesc de la premiza parteneriatului, a 

valorizării experienţei fiecărui partener, a comunicării clare, a înţelegerii depline a rolului 
asumat şi a responsabilizării. 

 
Săptămâna 11- 17 noiembrie 2014: Securitatea alimentaţiei 

 
„Suntem ceea ce mancăm” 

 

 
 

Acum vreo 2000 de ani, Hipocrate a spus ”lasă hrana să-ţi fie leac”, definind încă 
de atunci un principiu fundamental al unui stil de viaţă sănătos: să previi e mai uşor decât să 
tratezi. 
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Vechea zicală conform căreia: “Suntem ceea ce mâncăm” este în mare parte 
adevărată. 
 Corpul omenesc este alcătuit din celule aranjate ca şi cărămizile dintr-o construcţie. 

Celulele au nevoie de substanţe nutritive pentru a creşte şi a se înmulţi, iar aceste 
substanţe sunt preluate din mâncare. 

 Pe tot parcursul vieţii, alimentele pe care le consumăm determină în mare măsură 
creşterea fizică a organismului, precum şi nivelul de energie de care are nevoie pentru 
activitatea zilnică. 

 
Alimentaţia şi individual 
 Vârsta, modul de viaţă, chiar şi clima, pot influenţa echilibru de substanţe nutritive 

necesare fiecărei persoane în orice moment. 
 Important, însă, este ca întotdeauna să consumăm alimente bune, bogate în 

substanţe nutritive, pentru a rămâne sănătoşi, mai ales în timpul adolescenţei, când 
organismul este în curs de creştere şi dezvoltare. 

 
O alimentaţie corectă 
 Specialiştii recomandă punctele cheie pentru o alimentaţie corectă, bazându-se pe 

legătura dintre alimentaţie şi sănătate. 
 De exemplu, s-a demonstart că o alimntaţie prea bogată în grăsimi cauzeaza boli 

cardiace, iar o alimentaţie prea bogată în dulciuri afectează dentiţia. 
 Se recomandă o alimentaţie mai săracă în grăsimi şi zaharuri şi mai bogată în 

amidon – cereale, fructe şi legume. 
 O persoană adultă poate respecta asemenea dietă consumând zilnic : 
• cel puţin 2 porţii de legume ; 
• o porţie de cartofi ; 
• două porţii de fructe proaspete ; 
• pâine, în special pâine integrală ; 
• carne macră; 
• peşte; 

 
 
O dietă echilibrată 
 O dietă echilibrată trebuie să conţină proteine, carbohidraţi, grăsimi, fibre, 

minerale şi vitamine în cantităţi corecte – nici prea mult, nici prea puţin. 
 Copii au nevoi de multe proteine pentru a creşte şi carbohidraţii pentru energie. 
 Adulţii au nevoie de cantităţi mai mici din acestea. 
 Grăsimile ar trebui să fie limitate pentru toată lumea şi, pe cât posibil, grăsimile 

vegetate ar trebui preferate în locul celor animale. 
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STIAŢI CĂ….. 
 Oamenii pot supravieţui mai mult de o lună de zile fără mâncare şi doar câteva zile fără apă. 
 Aproape 3 sferturi din greutatea unui nou-născut este apă. Acest procentaj scade pe măsura 

înaintării în vârstă, din acest motiv, persoanele în vârstă au pielea zbârcită. 
 Unul dintre locurile în care se depozitează grăsimile este regiunea din jurul ochilor. 
 Grăsimile sunt folosite de organism în timpul bolilor sau a foametei, de aceea persoanele 

exagerat de slabe au un aspect sfrijit. 
 Cartofii prăjiţi conţin de trei ori mai multe calorii decât cei fierţi. 
 Un cartof cu coajă este mai sănătos, deoarece conţine aproape de 2 ori mai multe fibre decât 

unul curatat. 
 Fructele uscate sunt cea mai bogată sursă de zahăr natural. 
 În Occident, alimentaţia zilnică medie conţine o linguriţă de zahăr rafinat pe oră. Acesta se 

găseşte în majoritatea preparatelor din carne, cârnaţi, conserve de legume, supe şi cereale 
pentru micul dejun. 

 

 
SFATURI PRACTICE 
 Nu săriţi peste micul-dejun! 
 Beţi multă apă (ceai, sucuri naturale)! 
 Consumaţi carne „slabă“ (pasăre, peşte)! 
 Consumaţi multe legume şi fructe! 
 Feriţi-vă de fast-food, produse de patiserie şi dulciuri în exces! 
 Mâncaţi diversificat! 
 Evitaţi să mâncaţi după ora 18! 
 Nu vă ridicaţi de la masă cu stomacul plin! 
 Atenţie la înlocuiri între alimente! 
 Cerealele tip musli au număr dublu de calorii faţă de fulgii obişnuiţi de orz sau 

porumb! 
 Carnea de gâscă are număr dublu de calorii faţă de cea de pui! 
 Fructele conservate, strugurii, prunele uscate şi bananele au număr dublu de 

calorii/100 g faţă de mere! 
 Nu îngroşaţi ciorbele cu produse făinoase! 

 
 
 

            Prof. Grosu Ecaterina 
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Excursia este o activitate didactică bazată pe interdisciplinaritate şi muncă în echipă. Conţinutul 
didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăţurate în sala de 
clasă, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel 
orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloace atrăgătoare pe care le are la 
dispoziţie, excursia înviorează activitatea şcolară, stimulează curiozitatea de a descoperi noi 
fenomene, formează o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente 
patriotice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vârsta copilăriei, vârsta ,,descoperirii lumii’’, cunoaşterea frumuseţilor ţării ocupă un loc 
extreme de important. După perioada şcolarităţii, adolescenţii îşi amintesc cu plăcere de 
întâmplările din timpul excursiilor organizate la şcoală. 

Cei 40 de elevii din clasele II-VIII, coordonaţi de către profesorii Burlui Luminiţa şi Moisei 
Lucian, însoţiţi în această frumoasă călătorie de doamnele profesoare Grosu Ecaterina şi Marisac 
Mioara, doamnele învăţătoare Agavriloaie Liliana şi Perju Camelia şi doamna secretar Nistoreasa 
Daniela au pornit într-o nouă aventură de cunoaştere a Iaşului, atraşi fiind de personalitatea lui 
fermecătoare şi călăuziţi de îndemnul marelui istoric Nicolae Iorga care spunea : ,,Sunt români care 
n-au fost niciodată la Iaşi, deşi n-ar trebui să fie niciunul căci cine n-a fost aici nu poate să 
străbată cu înţelegere foile celor mai frumoase cronici, nu se poate pătrunde de cuviinţă, de 
spiritul trecutului nostru care trăieşte în acest loc mai viu şi mai bogat decât oriunde…’’ 

Obiectivele turistice vizitate au fost : Catedrala Mitropolitană Iaşi, Mănăstirea Golia, 
Primăria Municipiului Iaşi, Teatrul Naţional. 
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Elevii  au  participat  la  activităţi  recreative  (jocuri  ,  plimbare)  în  parcul 
complexului Pallas Mall. 

 
O parte din elevi au dorit să-şi exprime impresiile referitoare la obiectivele vizitate : 

 
Maidan Robert Andrei- clasa a Va : Am ajuns la un market foarte mare unde am mâncat.Eu 

cred ca marketul se numeşte Pallas, deoarece este mare ca un palat. A fost foarte frumoasă excursia, 
sper ca doamna dirigintă şi domnul profesor de religie să mai realizeze o excursie. 

 
Cobuz Nicoleta- clasa a V a: Am urcat Turnul Goliei cu cele peste 100 de trepte iar de pe terasa sa, 
vederea asupra Iaşului a fost deosebită.Am aflat că în trecut locuitorii oraşului, atunci când doreau să 
adreseze o urare de viaţă lungă foloseau expresia:Să trăieşti cât zidul Goliei. 
David Ionela –clasa aVa : La racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, m-am rugat 
pentru sănătatea mea,  a părinţilor mei şi mi-am pus şi o dorinţă. 

 
Alexa Maria- clasa a Va: Când am ajuns în sala clopotelor am vrut să trag şi eu de sfori, dar ghidul a 
zis că nu e voie. 

 
Ungureanu Maria – clasa a V a: În Piaţa Unirii, am făcut poze cu o statuie foarte mare a lui Alexandru 
Ioan Cuza, dar cel mai frumos a fost când o gramadă de porumbei s-au aşternut ca un covor de 
mărgele. În biserica Mănăstirii Golia am aflat că a slujit povestitorul Ion Creangă, am admirat acele 
vechi haine de preot ale povestitorului, o lădiţă cu zestre şi multe alte lucruri ce rezistă şi astăzi. 

     Prof. Burlui Luminiţa 
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Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe popoare din lumea 
occidentală, ea răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranţilor irlandezi 
din Statele Unite ale Americii. Ea este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deşi în unele 
ţări data sărbătorii variază — de exemplu, în Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din 
noiembrie. 
Numele provine din limba engleză, de la expresia AllHallows' Even, numele sărbătorii creştine 
a tuturor sfinţilor, sărbătoare cu care Halloweenul a devenit asociat în ţările unde predomină 
creştinismul occidental — catolic şi protestant, deoarece în aceste culte creştine, ziua tuturor 
sfinţilor este sărbătorită pe 1 noiembrie. Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat, 
care reprezintă Lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători, copiii se maschează în 
vrăjitori, mumii sau alte personaje şi colindă pe la case întrebând „Trick or Treat?” 
(Păcăleală sau dulciuri?), ca o ameninţare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate i 
se va juca o farsă. În alte ţări, Halloween este serbat prin parade şi carnavaluri. 

     Roman Mihaela, clasa a VII-a 
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Noi şi ... Halloween 
 
 

Toţi elevii şcolii noastre ,cu mic ,cu mare s-au adunat să sărbătorească împreună. 
Halloween-ul. Am fost provocaţi  cu toţii la discuţii pe marginea sărbătorii, am recitat şi am cântat şi ne-
am distrat de minune. 
Am muncit şi cu mândrie ne-am prezentat costumele de vrăjitoare , piraţi şi zâne. 
Bostăneii dolofani sculptaţi să fie demni de felinare Jack o lantern nu puteau lipsi de la această sărbătoare. 
Trick or treat a sunat pe buzele tuturor , iar atmosfera a fost completată de doamnele profesoare care ne- au 
recompensat cu bomboane şi diplome . 

Happy Halloween! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Ciubotariu Mădălina, clasa aVIIa 
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Copiii sunt tot ce avem 

Democrit spunea: "A creşte copii e un lucru riscant, căci 
reuşita depinde de multa trudă şi grijă, iar nereuşita întrece 
orice altă durere". 

Să recunoastem ,că, de multe ori tot ce avem mai scump. 
bogaţia noastră, a oamenilor , o reprezintă copiii.Menirea 
educatorului, de a creste şi educa copii, este o mare 
responsabilitate. Apar obiecţii referitoare la comportamentul 
copiilor şi uneori chiar spunem: " copilăria noastră a fost 
deosebită, adică nu era aşa ca acum". 

De aceea, dascălul trebuie să manifeste  toleranţă  în 
interacţiunea cu copiii şi să-i înveţe pe copii să fie toleranţi 
cu ceilalţi. 

Cei şapte ani de acasă ai copiilor pe care îi educăm, care cresc 
cu filme moderne, pline de violenţă, cruzime, hrăniti cu dulceaţa 
"internetului", ne provoacă "bătăi de cap" atât nouă cât şi 
părinţilor. Suntem mereu gata, ca fiecare miscare a copiilor să 
o observăm şi chiar imediat să reactionăm, să interprindem 
măsuri.Uneori reuşim, iar alteori nu, căci nu chiar totul depinde 
de noi. 
Nu trebuie să uităm că şi copiii au drepturi : dreptul la dragoste si 
întelegere, alimentaţie, de a fi protejati împotriva tuturor formelor de 
neglijenţă, cruzime şi exploatare, de a primi educaţie, de a-şi 
dezvolta capacităţile în condiţii de libertate şi demnitate, de a fi 
crescuţi intr-un spirit de înţelegere, toleranţă ,prietenie si respect. 
"Este mare lucru de a fi dascal - căci, chiar si atunci cand suferă din 
cauza copiilor, el nu-i uraste" – scria Sofocle. "Oricum ar fi copiii, ei 
sunt dragi dascălilor", spunea mai simplu filosoful. 

Copiii trebuie doriţi si iubiţi, ei merită aceasta, altfel ei 
devin capcana a abaterilor de la norma. Ce poate fi mai placut decât imbrăţişarea, mângâierea sau 
dezmierdarea unui copil care devine fericit alaturi de cei din jurul sau.. Când copilul este neglijat, 
atunci capacitatea de învăţare şi memoria lui pot fi grav afectate, şi aceasta pe un termen destul de 
lung. 

Copiii merită o atentie deosebită,   chiar dacă există greutăţi care ne schimbă viaţa. Rezerva pentru o 
atenţie deosebită faţă de copii 
nu cred că e epuizată. 

Toleranţa presupune 
valoare acordată individului, 
autonomia lui, libertatea 
alegerii. O societate tolerantă 
va tinde mai mult spre a fi 
creativă        şi        inovativă, 
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deoarece este deschisă faţă de noi descoperiri, deschisă adevărului, imbunătăţind astfel experienţa 
şi natura umană. O societate tolerantă este cea mai potrivită pentru a promova încrederea şi 
colaborarea reciprocă. 

Pentru aceasta trebuie să fim cu toţi toleranţi,aşadar să ne apucăm de treabă… 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

• Înţelegere şi susţinere reciprocă. 
• Sinceritate , armonie şi pace . 
• Egalitate şi solidaritate indiferent de reuşita şcolară şi nivel material. 
• Răbdare , dar nu indiferenţă. 
• Acceptarea şi aprecierea tuturor. 
• Libertatea exprimării. 
• Stăpânirea emoţiilor negative. 
• Evitarea conflictelor. 
• Trebuie să înveţi să lupţi, să înţelegi, să vorbeşti să asculţi şi să taci , atunci când este cazul. 
• Oricărui om îi este dat să greşească. 
• Nu judeca faptele celorlalţi fără să cunoşti cauzele care le-au provocat. 
• Respectă şi vei fi respectat! 
• Înţelege şi vei fi înţeles! 
• Ajută şi vei fi ajutat! 
• Spune ce gândeşti prieteneşte! 
• Orice schimbare trebuie începută de la propria persoană 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Prof. Mărisac Mioara 
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’’Eu sunt copilul.Tu şii în mână destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură , 
dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi te rog acele lucruri care să mă îndrepte 
spre fericire. Educă- mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.’’ 

(Child’s Appeal) 
 
A fi părinte astăzi este o profesie care trebuie învăţată ca oricare alta. 

 
’’Multe dintre lucrurile de care avem nevoie pot aştepta, copilul nu poate. El nu 
înseamnă mâine el înseamnă azi.’’ (Gabriela Mistral) 

Este greu de spus, dacă sunt părinţi perfecţi pe această lume.A fi un bun părinte se 
învaţă.Pshioterapeutul francez Elodie Gingal, specialist în psihoterapia familiei, ne 
propune zece reguli simple şi uşor de respectat , dacă părinţii sunt atenţi la nevoile 
specifice copilului. 

Acest decalog derivă din nevoile copilului: 
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 Nevoia de a fi iubit şi de a iubi persoanele importante din viaţa lui părinţi, fraţi, 

surori, 
bunici, etc.; 

 Nevoia de a se simţi ocrotit şi în siguranţă atât fizic, cât şi emoţional; 
 Nevoia de a fi mângâiat; 
 Nevoia de a nu fi neglijat; 
 Nevoia de a fi tratat cu respect şi consideraţie; 
 Nevoia de a se exprima şi de a primi răspuns la ceea ce comunică; 
 Nevoia de a explora mediul înconjurător; 
 Nevoia de a respecta reguli şi limte clare , coerente şi educative; 

 
 

’’Decalog’’ 
 

1. Iubiţi-vă copilul! A-i arăta copilului dragostea este o condiţie esenţială pentru 
dezvoltarea armonioasă a acestuia. 

2. Stăpâniţi-vă stresul!Ce se întâmplă când părintele este stresat nu mai este 
disponibil pentru copilul său şi, în consecinţă îi arată mai puţină afecţiune. 

3. Arătaţi-i copilului că părinţii se iubesc şi se respectă! Copilul observă calitatea 
relaţiei dintre părinţi şi este foarte important pentru el să înţeleagă relaţiile 
inerumane. 

4. Încurajaţi copilul să devină autonom! Permiteţi-i să se exprime , pentru a-l 
ajuta să se integreze şi să nu manifeste stări de frică, anxietate şi mai târziu să 
se izoleze , să fie un inadaptat şi să nu poată comunica. 

5. Oferiţi-i şansa de a învăţa! De când îşi indreaptă paşii spre şcoală arătaţi-i 
încredere în competenţele şi valorile sale. 

6. Asiguraţi-i copilului un trai decent!Părinţii trebuie să facă tot posibilul pentru a 
asigura o sursă sigură de venit, comportându-se în aşa fel încât, eventualele 
dificultăţi financiare să nu-şi pună amprenta asupra copilului. 

7. Impuneţi reguli şi limite! A-l învăţa pe copil că există reguli înseamnă adaptarea 
în societate.Aceasta este una dintre cele mai sensibile misiuni ale rolului de 
părinte şi depinde foarte mult de tact, răbdare, înţelegere, cunoaşterea 
copilului. Bătaia nu este ruptă din Rai. O palmă aplicată unui copilnu este 
decât expresia unui părinte frustrat, stresat, neinformat, sever. 

8. Aveţi grijă de sănătatea copilului!Asiguraţi-i hrană sănătoasă şi consultaţi 
medicul ori de 
câte ori starea copilului impune acest lucru. 

9. Cultivaţi spiritualitatea în cadrul familiei! În măsura în care acest lucru 
corespunde convingerilor părinţilor, aceştea trebuie să formeze în sufletul 
copilului şi să încurajeze credinţa în Dumnezeu. 

10. Creşteţi-vă copilul într-un cadru de viaţă sigur! 
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Sentimentul de a fi în siguranţă îi conferă copilului linişte , confort şi încredere.Un 
copil care se simte în nesiguranţă dezvoltă o formă de hipervigilenţă care devine 
dăunătoare în dezvoltarea sa.Copilul aflat într-o permanentă stare de incertitudine 
îşi va consuma energia încercând să se protejeze., în loc să o folosească pentru a 
învăţa lucruri noi. 

Copiii învaţă ceea ce traiesc: 
 
• Dacă trăiesc în critică , copiii învaţă să condamne. 
• Dacă trăiesc în teamă, copiii învaţă să fie anxioşi. 
• Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol, copiii învaţă să fie timizi. 
• Dacă trăiesc în ruşine, copiii învaţă să se simtă vinovaţi. 
• Dacă trăiesc în ostilitate ,copiii învaţă să fie agresivi. 
• Dacă trăiesc guvernaţi de milă, copiii învaţă autocompătimirea. 
• Dacă trăiesc în gelozie, copiii învaţă să simtă invidia. 
• Dacă trăiesc în toleranţă , copiii învaţă răbdarea. 
• Dacă trăiesc în acceptare , copiii învaţă să iubească. 
• Dacă trăiesc în încurajare, copiii învaţă să fie încrezători. 
• Dacă trăiesc în laudă , copiii învaţă preţuirea. 
• Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine. 
• Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, copiii învaţă că este bine să ai un ţel. 
• Dacă trăiesc în onestitate, copiii învaţă respectul pentru adevăr. 
• Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învaţă să fie drepţi. 
• Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie, copiii învaţă să capete încredere în ei 

şi in ceilalţi. 
• Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Prof. Calmuc Alexandra Corina 
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                                  „Cel mai mare rău e deprinderea cu răul.” (Alexandru Vlahuţă) 
 
 
 

Drepturile universale ale copilului 
 
 

 La 20 noiembrie 1989 Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia 
Drepturilor Copilului.  

 Convenţia încorporează întreg spectrul drepturilor omului – civile, politice, economice, 
sociale şi culturale şi prevede o dezvoltare completă a potenţialului copilului într-o 
atmosferă de libertate, demnitate şi justiţie. 

 În România autorităţile publice, organismele private autorizate, persoanele fizice şi 
persoanele juridice responsabile de protectia copilului sunt obligate să respecte şi să 
garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu 
prevederile Conventiei O.N.U cu privire la drepturile copilului şi ale celorlalte acte 
internaţionale în materie, la care România este parte. 
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Drepturi vs responsabilităţi 
 
 

DREPTUL  RESPONSABILITATEA  

-  de a nu fi discriminat  - de a nu-i discrimina pe alţii  

- de a-ţi exprima liber opinia  - de a asculta punctul de vedere al celorlalţi  

- la un nume şi o cetăţenie  - de a-ţi iubi şi cinsti ţara  

- de a fi crescut, îngrijit, şi educat de părinţii 
tăi  

- de a-i asculta şi respecta pe aceştia  

- de a-ţi fi respectată personalitatea şi 
individualitatea şi de a nu fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente 
umilitoare sau degradante  

- de a-i respecta şi de a nu-i umili pe ceilalţi  

- de a primi o educaţie care să-ţi permită 
dezvoltarea aptitudinilor şi 
personalităţii tale  

- de a frecventa cursurile, de a învăţa pe 
măsura capacităţilor tale şi de a-ţi 
respecta dascălii  

- de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării 
sau exploatării  

- de a nu-i maltrata sau hărţui pe alţii  

- la îngrijirea sănătăţii  - de a avea grijă de sănătatea ta hrănindu-te 
sănătos, evitând obiceiurile dăunătoare 
şi ferindu-te de accidente  

- la odihnă şi vacanţă şi de a participa la 
activităţi recreative potrivite pentru 
vârsta ta  

- de a nu utiliza în mod greşit timpul tău liber  

- de a fi protejat împotriva muncii care îţi 
afectează dezvoltarea ori dreptul la 
educaţie, odihnă, vacanţă  

- de a-ţi ajuta părinţii în gospodărie  

- la un mediu înconjurător curat  - de a face tot ce-ţi stă în putinţă pentru a-l 
menţine curat  
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                             Drepturile copiilor prezentate de clasa a Va. 
 

 
 
                                                                                  
 
 
 
                                                                       P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Prof. Şeremet Adrian  
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Câteva motive pentru a răspunde pozitv 

predării religiei in şcoala 

Prima consecinţă în plan educaţional a eliminării 
Religiei cred că ar fi privarea de anumite cunoştinţe 
care fac parte din bunul comun al umanităţii. O 
societate nu se poate îndrepta decât prin educaţia din 
familie şi din şcoală. Dacă o şcoală privează pe om de 
anumite cunoştinţe şi experienţe, desigur că aceste 
consecinţe se vor reflecta în viaţa fiecăruia. 

Socotesc că cea mai 
mare bogăţie pe care mi-au dat-o părinţii, bunicii şi 
familia a fost credinţa creştină, pentru că am un 

dreptar în viaţă care mă fereşte de foarte multe primejdii. Nu trebuie să 
privăm elevii de această imensă bogăţie care ne este oferită în şcoală. 

Integrarea ţării noastre în structurile europene nu poate reprezenta un motiv 
pentru excluderea Religiei din învăţământul public, sub pretextul armonizării 
legislaţiei româneşti cu normele comunitare. În primul rând, Religia constituie parte 
integrantă şi definitorie a culturii europene. Fără cunoştinţele oferite de acest 
domeniu, nu putem înţelege istoria şi cultura acestui continent şi nu putem preţui 
catedralele, mănăstirile, bisericile, operele de artă vizuală şi muzicală în majoritate 
inspirate de credinţa religioasă. Nu este drept să ştergi, în numele laicităţii, secole 
de istorie şi cultură inspirate de credinţa religioasă. Nu putem mutila sufletul 
Europei, ignorând capodoperele din arhitectură, pictură, sculptură, literatură sau 
muzică, pentru a susţine o pretinsă emancipare bazată pe vidul spiritual al 
secularizării. Nu putem înlocui niciodată valorile constante ale Religiei cu modele 
efemere ale umanismului autosuficient şi antireligios. 

Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la formarea şi la dezvoltarea tezaurului 
cultural naţional nu poate fi contestată sau considerată un „fals istoric“, ci a fost 
clar recunoscută prin Legea privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor art. 7 (2). Primele şcoli şi tipărituri, în România, au fost lucrarea Bisericii, iar 
operele artistice reprezentative şi momentele istorice cruciale pun în evidenţă rolul 
Bisericii   în   crearea,   păstrarea   şi   transmiterea   valorilor   naţionale    de 
ordin spiritual, moral şi cultural. 

Nu trebuie să uităm că, până la momentul adoptării Legii Instrucţiunii publice 
(25 noiembrie/ 7 decembrie 1864), învăţământul românesc s-a desfăşurat aproape 
exclusiv în cadrul Bisericii, iar în perioada Regulamentului organic, ierarhii Bisericii 
aveau şi atribuţii de inspectori şcolari. Prin Legea Instrucţiunii publice din 1864, 
Religia deţinea un loc important, atât în cadrul învăţământului primar, unde se 
preda Catehismul (art. 32), cât şi în cadrul învăţământului secundar, gimnazial şi 
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liceal,   unde   se   preda   disciplina   numită   atunci „Religiunea“ (art. 116), din 
franţuzescul Religion. 

Reintroducerea Religiei,  după anul 1990,  în sistemul de învăţământ public la 
nivel primar, gimnazial şi liceal, de unde a fost îndepărtată de către regimul 
comunist ateu, în anul 1948, în mod forţat şi contrar tradiţiei româneşti, 
reprezintă deci un act de reparaţie morală şi nu o „noutate“ sau o decizie pripită. 
Astfel, după anul 1990 s-a redat unui popor eminamente religios dreptul de a fi 
el însuşi prin modul de a-şi educa tineretul potrivit identităţii şi culturii sale fireşti şi 
constante. 

Religia a avut, întotdeauna, în cadrul sistemului public de învăţământ, un rol 
important în procesul de formare a competenţelor şi atitudinilor moral-sociale. 
Aşa cum Geografia oferă cunoaşterea configuraţiei spaţiale a pământului, esenţială 
pentru cunoaşterea patriei şi a planetei, iar Istoria oferă cunoaşterea succesiunii 
temporale a generaţiilor umane, Religia oferă perspectiva comuniunii eterne de 
iubire între Dumnezeu şi oameni, între Creator şi creaturi, între persoane şi 
popoare. Prin urmare, studiul Religiei nu poate lipsi din curriculum sau din 
programul şcolii  româneşti tocmai  pentru că  studiul  Religiei  corespunde nevoii 
comunităţii româneşti locale şi naţionale de a-şi păstra bogăţia şi identitatea 
spirituală şi de a transmite valori permanente tinerei generaţii. 

Însă, pentru că Biserica propune, nu impune, valori, Patriarhia Română 
respinge orice formă de presiune prin care elevii sunt obligaţi să urmeze orele de 
Religie sau să participe la slujbe şi manifestări religioase. Cu alte cuvinte, întrucât 
libertatea reprezintă un mare dar oferit de Dumnezeu omului, educaţia religioasă 
trebuie asumată în mod liber, respectându-se dorinţa părinţilor şi a copiilor. În 
acest sens, Biserica a respectat deciziile comunităţilor locale, în conformitate cu 
articolul 26. (3) din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care prevede că 
„părinţii au dreptul de prioritate în alegerea modului de educaţie acordată copiilor 
lor“. 

Pe de altă parte, libertatea nu este simplă indiferenţă spirituală, ci capacitatea 
omului de a alege valori spirituale care îmbogăţesc viaţa persoanei şi a comunităţii 
umane. În acest sens, valorile oferite de educaţia religioasă sunt extrem de 
necesare, mai ales în această perioadă de secularizare a societăţii româneşti, 
întrucât ele reprezintă pentru tineri un reper spiritual esenţial şi un liant existenţial 
între toate cunoştinţele teoretice, dobândite prin studiul celorlalte discipline. 
Valorile cultivate şi virtuţile încurajate în cadrul orelor de Religie sunt necesare 
sănătăţii spirituale a persoanei şi a comunităţii.  

 
Religia îl învaţă pe copil şi pe tânăr iubirea faţă de Dumnezeu şi de oameni, 

credinţa, speranţa şi solidaritatea, dreptatea şi recunoştinţa faţă de părinţi şi faţă 
de binefăcători, dărnicia şi hărnicia,  sfinţenia vieţii, valoarea eternă a fiinţei umane, 
adevărul prim şi ultim al existenţei, binele comun şi frumuseţea sufletului 
profund uman, cultivat şi îmbogăţit prin virtuţi. 
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Aşadar, predarea Religiei în şcoală are valenţe educaţionale deosebite, prin 
rolul ei formativ în viaţa tinerilor, reducând efectele negative ale crizei 
contemporane de identitate şi de orientare, propunând modele viabile de bunătate 
şi sfinţenie, şi oferind tinerilor repere în viaţa de familie şi în societate. Educaţia 
religioasă reprezintă un factor de stabilitate şi de comuniune în societatea 
românească, un izvor sfânt şi statornic de inspiraţie pentru a apăra şi promova 
identitatea spirituală şi demnitatea persoanei care trăieşte azi într-o lume din ce în 
ce mai pluralistă şi mai fragmentată din punct de vedere spiritual şi social. Religia, 
fiind lumina vieţii în comuniune de iubire cu Dumnezeu şi cu oamenii, evidenţiază 
valoarea eternă a faptelor bune, săvârşite în timpul limitat al vieţii terestre, şi 
promovează comuniunea între generaţii prin valorile perene ale credinţei cultivate 
şi transmise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Religie Ortodoxă Moisei Lucian Mihail  
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SFÂNTUL ANDREI 
Apostolul Românilor 
 
 
 

 

 

"Am aflat pe Mesia, Care se tălmăceşte Hristos" (Ioan 1,41) 
 

Sf. Apostol Andrei a fost din Betsaida, orăşel pe malul lacului Ghenizaret, fiul lui 
Iona, din Galileea, şi fratele lui Petru, primul dintre ucenicii Domnului Hristos. Înainte de a fi 
Apostol al Domnului, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezatorul. Dar, daca a 
auzit, a doua zi după Botezul lui Iisus în Iordan, pe dascălul său Ioan, arătând cu degetul către 
Iisus şi zicând: "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan, 1, 29), Sfântul 
Andrei, lăsându-l pe Ioan, a urmat după Hristos, zicând fratelui său Petru: "Am găsit pe 
Mesia, care se tâlcuieşte Hristos" (Ioan, 1, 41). Şi astfel, l-a tras şi pe Petru spre dragostea 
lui Hristos. Drept aceea, Sfântului Andrei i se mai spune şi Apostolul cel dintâi chemat 
al Domnului. Şi se află în Scriptură şi alte multe învăţături despre dânsul. Din zilele acelea, 
ca şi ceilalţi Apostoli, Sfântul Andrei a urmat Mântuitorului, însoţindu-l pe drumurile Ţării 
Sfinte, adăpându-se din izvorul nesecat al dumnezeieştilor descoperiri pe care le aducea 
Mântuitorul. A fost martor faptelor minunate săvârşite de Domnul, s-a împărtăşit din 
cuvântul dumnezeiesc, dătător de viaţă, al credinţei celei noi intemeiată de Hristos, şi, mai 
presus de toate, a văzut Patimile Domnului, a plâns moartea Lui pentru noi şi s-a întărit în 
credinţă, în ziua Învierii. La rândul ei, Tradiţia Bisericii ne spune că, după Înălţarea 
Domnului la cer şi după Cincizecime, Apostolii au tras la sorţi şi au mers în toată lumea, 
pentru propovăduire. Atunci, acestui întâi chemat, i-a căzut sorţul să  meargă  în  Bitinia,  
Bizantia,  Tracia  şiMacedonia, cu ţinuturile din  jurul  Mării  Negre,  până  la  Dunăre  şiScitia  
(adică  Dobrogea noastră) şi până în Crimeia. Însă, a umblat în aceste locuri nu în grabă,  ci,  în  
fiecare,  zăbovind  şi  răbdând multe împotriviri şi nevoi, pe toate biruindu-le  cu  ajutorul  lui 
Hristos. S-a întors în Bizantia, hirotonind acolo episcop pe Stahie şi, străbătând   celelalte ţări, a 
ajuns în ţinutul Peloponezului, unde pe mulţi i-a tras de la idoli la Hristos.  Sfântul Andrei a 
avut şi un sfârşit de mucenic, fiind răstignit, la Patras, lângă Corint, cu capul în jos, pe o cruce 
în formă de  X,  careia  i  s-a  spus  "Crucea  Sfântului Andrei". 
Sfântul Apostol Andrei este considerat protectorul României şi sunt foarte mulţi români , care 
poartă numele de Andrei sau Andreea. 
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Acatistul Sfântului Apostol Andrei 
 
Condacul 1 

 
Pe ucenicul cel intâi chemat şi următorul Patimilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui 
Petru, să-l lăudam credincioşii, ca pe cel ce pe păgâni din înşelăciune i-a întors la botez. 
Pentru aceasta îi cântăm : Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! 

 
Icosul 1 

 
Sufletul meu cel tulburat de gânduri şi de cuvinte rele, curăţeste-l cu dumnezeiescul tău dar, 
care s-a sălăşluit întru tine, propovăduitorul lui Hristos Andreie, ca, fiind curat, să izvorască 
cântare vrednică aşa: 

 
Bucură-te, cel ce din pescar ai devenit apostol; 
Bucură-te, că mai întâi ai avut pe Sfântul Ioan Botezatorul ca dascăl; 
Bucură-te, că din ceata ucenicilor tu de Mântuitorul mai întâi ai fost chemat la darul apostolesc; 
Bucură-te, că te-ai făcut cu multă credinţă ucenic al lui 
Hristos; Bucură-te, că şi pe fratele tău Petru l-ai adus la 
Hristos; 
Bucură-te, că împreună cu toţi apostolii ai urmat 
Domnului; Bucură-te, că eşti dintre cei dintâi apostoli ai 
lui Hristos; Bucură-te, că ai păstrat dragoste incuviinţată 
către Domnul; 
Bucură-te, că pentru dragostea Lui, prin multe ţări L-ai propovăduit Dumnezeu dătător de 
viaţă; Bucură-te, că propovăduind la păgâni credinţa cea în Iisus Hristos, multe scârbe ai 
răbdat; Bucură-te, că ai fost bătut cu lemne şi cu pietre; 
Bucură-te, că sălbaticii aceia te muşcau şi cu 
dinţii; Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! 

 
S-au păstrat în literatura noastră un colind şi o baladă ,care atestă prezenţa Sfântului Apostol 
Andrei pe teritoriul României. 

COLINDUL  SFÂNTULUI 

ANDREI 

Colo pe grindei, / Crâng de alunei, / Val de arţărei, / Sfântă manastire, / Loc de tăinuire, 
 
Şi tămăduire, / Se piteşte-n  tei, /Casa  lui  Andrei, /De  la  schit  la  cruce, /Scara  care  duce, 
Din cruce la schit, /Scări de coborât ... /De la schit în sus, /Crucea lui Iisus, /De la cruce-n 
tei, Casa  lui  Andrei, /Cine  că-mi  venea, /Şi  descăleca? /Venea  Decebal /Călare  pe-un   
cal, Sfinţii că-i găsea, /Cu ei că vorbea, /Dar nu se-nchina, /Nici cruce-şi făcea. /La schitul 
din tei, Crucea  lui   Andrei, /Traian   că   venea, /La   slujbă   şedea, /Slujba   asculta, /Şi   
îngenunchia, Şi nu se-nchina ... /Pe murg călărea /Şi calea-şi lua, /La cetatea lui, /A Trofeului 
... /Andrei col-la schit, /Uite c-a ieşit /Cu papucii lui, /Talpa Raiului, /Şi potcapu' lui, /Arca 
cerului, /Cu veşminte sfinte, /Fraţii înainte, /Cu toiag şi cruce, /Candele-n răscruce, 
/Lumânări aprinse, /Vâlvătăi cuprinse ... /Iară Sânt Andrei /Sub crucea din tei, /Schitul din 
grindei, /Se ruga mereu /La bun Dumnezeu ... 
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Balada sfântului  Andrei 
 

 O baladă dobrogeană spune că însuşi Decebal, urmaşul lui Duras, ar fi venit la peştera 
Sfântului Andrei: "La schitul din tei,/ Crucea lui Andrei,/ Cine că-mi venea,/ Şi descăleca?/ 
Venea Decebal,/ Călare pe-un cal,/ Sfinţii că-mi găsea,/ Cu ei că-mi vorbea,/ Dar nu se-nchina/ 
Nici cruce-şi făcea. / La schitul din tei, / Crucea lui Andrei,/ Traian că venea,/ La slujba şedea,/ 
Slujba asculta, / Şi îngenunchea,/ şi nu se-nchina.../ Pe murg călărea,/ Şi calea-şi lua,/ La cetatea 
lui,/ A Trofeului...". Decebal era foarte bine informat cu privire la venirea apostolului şi la 
lucrarea lui in Dacia Mică şi poate şi în alte părţi ale Daciei, aşa încât este chiar de crezut că s-a 
dus să viziteze acel loc. Memoria populară a reţinut imaginea unui rege distant faţă de noua 
religie. Atitudinea lui Decebal este firească, trecuseră doar puţini ani de când apostolul ajunsese 
pe ţărmul marii, iar regele ţinea încă la vechile tradiţii.  

 
 Au  fost  vremuri  şi  oameni  care  au  pus  la  îndoială  prezenţa  Apostolului  Andrei  pe 
pământul nostru. Mai sunt şi astăzi destui sceptici. Dar dacă documentele istorice sunt sărace in 
privinţa acestui eveniment, în schimb tradiţia populară este formidabil de puternică. Oamenii au 
imortalizat acest eveniment crucial în cântecele şi poveştile lor, l-au povestit cu sfinţenie şi l-au 
cântat cu credinţă, timp de două mii de ani, din generaţie în generaţie, până astăzi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe urmele Sfântului Apostol Andrei- Paşii pelerinului 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎNV.Agavriloae Liliana 
  

Cât despre prezenţa apostolului nostru, al romanilor, nu avem nevoie de alte documente. 
Trei versuri de colindă despre Sfântul Andrei, din această "carte" minunată a tradiţiei populare, 
spun aşa: "Trece-mă şi Dunărea,/ Ca să afle Dacia,/ Că s-a născut Mesia". 
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FESTIVALUL NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE 
24 – 28 NOIEMBRIE 2014 

 
„Festivalul Naţional al Şanselor Tale”, cunoscut în intreaga lume ca “Adult 

Learners’ Week”, se înscrie într-o amplă mişcare de dezvoltare a Europei ca spaţiu comun al 
învăţării, precum şi al promovării dialogului intercultural şi al creşterii gradului de 
conştientizare a diversităţii culturale bazate pe valori comune. 

„Festivalul Naţional al Şanselor Tale” este o manifestare naţională, coordonată de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi organizată la nivel local de inspectoratele 
judeţene şcolare în colaborare cu actori locali: consiliile judeţene, primăriile 
municipiilor/oraşelor/comunelor, casele de cultură, casele corpului didactic, agenţiile 
judeţene de ocupare a forţei de muncă, universităţi, unităţi şcolare, ONG-uri etc. 

Pe parcursul festivalului, timp de o săptămână, se desfăşoară intensiv activităţi 
diverse, menite să-i motiveze pe adulţi să înveţe continuu, familiarizându-i cu oportunităţi de 
învăţare, conştientizându-i asupra necesităţii de a învăţa, precum şi a beneficiilor învăţării. 

Scopul festivalului este acela de a promova, recunoaşte oficial şi implementa 
conceptului european de „învăţare pe tot parcursul vieţii” (Lifelong Learning), prin 
încurajarea şi celebrarea învăţării la vârsta adultă. 

Beneficiari ai acestui festival sunt toţi cetăţenii: 
· Publicul de toate vârstele 
· Minorităţi etnice 
· Studenţi, absolvenţi 
· Grupuri dezavantajate 
· Specialişti în domeniul educaţiei (formale şi non-formale) 

Având în vedere importanţa acordată educaţiei şi învăţării în contexte nonformale, atât 
pentru copii cât şi pentru adulţi, în documentele europene, dar şi prin acţiuni concrete 
desfăşurate de instituţii educaţionale, se recomandă ca, în colaborare cu autorităţile publice 
locale, locaţii de cult şi cultură, asociaţii sportive, organizaţii nonguvernamentale, părinţi, 
organizarea unor activităţi şi programe educative, cultural-sportive care să valorifice valenţele 
multiple ale educaţiei nonformale în formarea personalităţii elevilor, precum: 

 Promovarea documentelor europene şi naţionale referitoare la educaţia 
nonformală, 

Activităţi de învăţare nonformală în sprijinul învăţării formale, 
Dezbateri, colocvii, seminarii, simpozioane, lectorate; 
Acţiuni, activităţi culturale, sportive, de educaţie civică, educaţie pentru 

valorile democraţiei, educaţie pentru protecţia mediului, educaţie 
religioasă, educaţie estetică; 

 Prezentări  de  imagini  foto,  expoziţii,lansări  de  filme,  de  carte,  de 
programe educaţionale; 

Diseminarea exemplelor de ”bune practici”. 
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Tema celei de-a cincisprezecea 
ediţii a Festivalului Naţional al şanselor 
Tale este „Oportunităţi de dezvoltare 
personală   prin   educaţie   nonformală”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şcoala noastră a luat parte la acest festival cu o serie de activităţi desfăşurate, în 
această săptămână: „Identitatea abilităţilor de viaţă”/workshop – prof. Mioara Mărisac – 
26.XI.2014, „Unicitatea persoanei. Acceptare şi respectare”/dezbatere – prof. Raluca 
Mariana Ciudin – 28.XI.2014, „Am şi eu un vis!”/dezbatere – prof. Ecaterina Grosu – 28.XI. 
2014. 

 
La activitatea „Identitatea abilităţilor de viaţă” au participat elevii clasei a VII-a, iar 

doamna dirigintă, profesor Mioara Mărisac, a asigurat un climat propice desfăşurării unui 
workshop pe tema „Cum comunicăm?”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Activitatea a avut drept scop valorificarea valenţelor multiple ale educaţiei 
nonformale în formarea personalităţii elevilor. Pe parcursul activităţii, elevii au identificat şi 
exersat situaţii de comunicare diferite: asertivă, pasivă şi agresivă, au descoperit 
componentele comunicării(emiţător-receptor-mesaj). 

 
Cu ajutorul materialelor avute la dispoziţie – prezentare PowerPoint, fişe de lucru, 

imagini  –  elevii  au sesizat  importanţa  comunicării  verbale  dublată  de  comunicarea 
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paraverbală (a intonaţiei, inflexiunilor din voce) şi de comunicarea nonverbală (a geturilor, 
mimica feţei). Prin jocuri de rol au descoperit criteriile unui bun ascultător şi au exersat 
comunicarea eficientă, cea asertivă prin construirea unor mesaje non-conflictuale apreciind 
rezultatele unei astfel de comunicări în detrimentul unei comunicări agresive sau pasive. 

 
 

 
 
 
 

Toate aceste acţiuni îi vor ajuta pe elevi să se descopere, să-şi afirme identitatea, 
săcomunice eficient, să dezvolte relaţii normale cu ceilalţi, să dovedească respect faţa de sine 
şi de cei din jur. 

 
 

Activitatea „Unicitatea persoanei. Acceptate şi respectare”, coordonată de către 
doamna director, profesor Raluca Mariana Ciudin, a avut drept scop moto următorul citat 
„Crede în tine însuţi, în unicitatea ta irepetabilă şi în rostul tău în lume” de Colin Turner. La 
activitate au participat 16 elevi din clasele V-VIII, aceştia dovedind un interes deosebit faţă de 
tema propusă spre dezbatere. 

Scopul acestei activităţi a fost de a-i 
face pe elevi să conştientizeze că fiecare 
este unic în felul său şi prin ceea ce face. 
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„Cred că unicitatea rezultă din pasiune şi din muncă. Dacă vrei să fii unic, trebuie să te 
afirmi. Dacă vrei să te afirmi, trebuie să munceşti!” (prof. Raluca Mariana Ciudin) 

Elevii au dovedit că sunt unici prin răspunsurile date, dar şi că se cunosc destul de bine 
atât pe ei însuţii, cât şi pe prietenul cel mai bun. 

 
„Aşadar, ce este dezirabil pentru noi să găsim în lume? Dar în noi înşine? Haideţi să ne 

uităm cu mai mare atenţie prin fereastra sufletului nostru şi destul de probabil, vom găsi ceea 
ce căutăm şi ne vom regăsi. Iar acum, suflet cald, de copil, priveşte cerul nemărginit şi 
aminteşte-ţi că Fiind tu însuţi, eşti frumos, iar Sufletul nostru este cerul pe care se perindă 
norii, dar indiferent de anotimp, esenţa fiinţei noastre trebuie să fie senină pentru ca 
viitorul să nu fie îngrădit.” (prof. Raluca Mariana Ciudin) 

 
 

Activitatea „Am şi eu un vis!” s-a 
desfăşurat cu elevii clasei a VIII-a, 
diriginta clasei, prof. Ecaterina Grosu, 
ţinând cont şi de faptul că aceştia se află 
într-un moment de cumpănă, când trebuie 
să aleagă cu atenţie drumul pe care vor să-l 
urmeze în viaţă. Sala de clasă a fost 
amenajată în aşa fel încât elevii să se simtă 
ca între prieteni, să nu fie influenţaţi de 
caracterul formal al orelor de curs şi să poată 
discuta deschis despre dorinţele, visele şi 
aspiraşiile lor. 
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Elevii au dezbătut tema „Mai bine singur sau ajutat?”, pornind de la două prezentări 
diferite: „Gândăcelul” de Emil Gârleanu şi prezentarea PowerPoint „Lecţia fluturelui”. Cei 
mai mulţi dintre elevi au considerat că este mai bine să răzbaţi singur în viaţă, cu bune şi cu 
rele, dar au fost şi elevi care ar prefera să fie ajutaţi în constriurea unui viitor. 

Fiecare elev a scris pe un fluture din carton o dorinţă, un vis, o aspiraţia, apoi au 
prezentat colegilor ceea ce au scris. 

Activităţile desfăşurate în şcoala noastră în săptămâna dedicată Festivalului şanselor tale au avut 
un impact pozitiv asupra elevilor, aceştia manifestând un interes deosebit faţă de aceste activităţi şi 
menţionând, în acelaşi timp, faptul că participarea la aceste activităţi i-au făcut mai responsabili, i-au 
ajutat să privească altfel pe ei înşişi şi pe cei din jurul lor, să reflecte la ceea ce sunt şi ce vor să 
devină. 

Trăieşte-ţi viaţa fără frică, atacă toate obstacolele şi demonstrează că le poţi depăşi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Prof. Ecaterina Grosu 
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Astăzi ne aşteaptă o zi ce sfidează rutina . Vom merge să vizităm palatul Alexandru Ioan Cuza 

J;de la Ruginoasa şi Castelul Sturdza de la Miclăuşeni . Când spun că vom merge , fac referire la 

colectivul clasei a VIIIa . Am părăsit incinta şcolii însoţiţi de soare şi de profesori . 

Prima oprire a fost  la palatul Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa. Palatul Cuza este construit 

în stil neogotic în anul 1804 , care a aparţinut iniţial familiei Sturdza. 

Domnitorul  a petrcut puţin timp la palat, aici a locuit soţia sa , Doamna Elena Cuza, care s-a 

ocupat de mobilarea şi decorarea încăperilor, de grădină şi de acareturi . Ea a angajat meşteri pentru 

repararea clădirii şi grădinari germani pentru refacerea parcului din jurul castelului. La intrare am întâlnit 

o hologramă ce îl închipuia pe Domnitorul Alexandru Ioan Cuza. 

În interiorul palatului am remarcat nenumărate piese de mobilier , cabinetul de lucru al 

domnitorului, o sufragerie în stil gotic , camera copiilor, salonul Elenei Cuza , dormitorul domnitorului şi 

alte săli imense . 

A doua oprire a fost Palatul Sturdza se la Miclăuşeni .Este un castel în stil neogotic construit între 

anii 1880- 1904 de către Gheorghe Sturdza şi soţia sa Maria . Înainte să ajungem în faţa castelului am 

urmat o potecă desprinsă parcă dintr-un tablou. Lumina soarelui se revărsa aspra pârâiaşului ce curge la 

intrarea pe domeniul boieresc . Faţada castelului pare să aparţină unui cadru de vis , care aparţine unui 

tărâm românesc. 

Dar orice v-aş spune acum, păleşte în comparaţie cu senzaţia pe care o trăieşti când păşeşti chiar 

tu în acest spaţiu , când îţi încânţi privirea explorând decoraţiunile exterioare, când te plimbi împrejurul 

castelului bucurându-te de grandoarea şi liniştea care te însoţesc peste tot. 
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   Perju Ecateina , clasa a VIIIa  
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CONDEIUL FERMECAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De-a lungul anilor… 
 
Interviu cu doamna Elena FLOREA, profesoară de limba franceză la Şcoala „Petru Poni” 
Cucuteni 
Petronela Damian : Doamna profesoară Elena Florea, au trecut deja zece ani de când predaţi la 
Şcoala „Petru Poni” Cucuteni. Ce credeţi despre şcoala noastră, despre elevii şcolii noastre 
şi despre colegii dumneavoastră? 
Elena Florea: Sunt zece ani cu reuşite, dar uneori şi cu nemulţumirea că nu am găsit 
întotdeauna cea mai potrivită cale de a ajunge la mintea şi la inima elevului. A preda o limbă 
străină înseamnă, înainte de orice, să-i faci pe elevi să înţeleagă frumuseţea limbii respective, să 
le trezeşti curiozitatea pentru cultura şi civilizaţia poporului a cărui limbă o studiază. Unii elevi 
aplică cu mai mult entuziasm la acest deziderat, alţii, mai puţin. Cât despre colegii cu care am 
lucrat în aceşti ani, îmi place să cred că ne-am privit cu respectul şi aprecierea pe care o merită 
fiecare. 
Petronela Damian: Înainte de a lucra în şcoala noastră, unde aţi mai predat? 
Elena Florea: Nu am fost deloc o pasăre călătoare. Am predat în comuna Ungureni din 
judeţul Botoşani, unde am primit repartiţie ministerială după terminarea facultăţii. Este o comună 
mare, cu unsprezece sate aparţinătoare şi cu o frumoasă şi bogată tradiţie în ceea ce priveşte 
învăţământul. 
Petronela Damian: Presupun ca vă place meseria dumneavoastră? Spuneţi-mi câteva cuvinte  
despre acest subiect. 
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Elena Florea: Am practicat cea mai frumoasă meserie din lume. M-am simţit bine în această 
meserie, mi-am dat seama că sunt născută pentru aşa ceva. Poate şi pentru că e o meserie, 
consider eu, situată la graniţa dintre ştiinţă şi artă. Dacă ştii să dozezi, de o manieră inteligentă, 
cele doua aspecte menţionate, atunci mulţumirea, respectul pentru ceea ce faci sunt asigurate. 
Am lucrat întotdeauna în cultul respectului faţă de cei ce-mi sunt încredinţaţi spre modelare, 
faţă de mine şi de meseria pe care am practicat-o. 
Petronela Damian: Ce v-ar fi plăcut să faceţi dacă nu aţi fi fost profesor? 
Elena Florea: Privind la anii trăiţi în această meserie (şi-mi asum acest mod de exprimare), la 
implicarea cu care am lucrat, sunt îndreptăţită să afirm că nu aş fi practicat o altă profesie. 
Iubesc această meserie şi meseria la rândul ei m-a făcut să mă simt o persoană împlinită. 
Petronela Damian: Vă mulţumesc, doamna profesoară Elena Florea, pentru amabilitatea cu 
care mi-aţi răspuns la întrebări. 

 
Inteviu realizat de Petronela DAMIAN, clasa a VII-a 

 
 

Au fil des années… 
Interview avec Mme Elena FLOREA, enseignante de français à l’Ecole « Petru Poni » de 
Cucuteni 
Petronela Damian: Mme le professeur Elena Florea, dix ans sont passés depuis que vous 
enseignez à l’Ecole „Petru Poni” de Cucuteni. Que pensez-vous de notre école, de ses élèves et 
de vos collègues? 
Elena Florea: Ces dix années sont passées avec des réussites, et aussi parfois avec le 
mécontentement de ne pas avoir trouvé la meilleure voie vers l’esprit et l’âme de l’élève. 
Enseigner une langue étrangère, c’est avant tout faire les élèves se rendre compte de la beauté 
de la langue étudiée, éveiller leur intérêt pour la culture et la civilisation du peuple dont ils 
apprennent la langue. Certains élèves s’impliquent activement dans cette découverte, d’autres, 
un peu moins. En ce qui concerne les collègues avec lesquels j’ai travaillé pendant ces dix 
années, j’aime croire qu’on s’est regardé avec le respect et la considération que chacun mérite. 
Petronela Damian : Avant d’enseigner dans notre école, où avez-vous enseigné ? 
Elena Florea: Je n’ai pas du tout été un oiseau migrateur. J’ai été enseignante dans la 
commune Ungureni du département de Botoşani, où j’ai reçu la répartition ministérielle à la fin 
de mes études universitaires. C’est une grande commune, constituée de onze villages, ayant 
une riche et belle tradition liée à l’enseignement. 
Petronela Damian: Je suppose que vous aimez votre métier ? Parlez-moi un peu sur ce sujet. 
Elena Florea: J’ai pratiqué le plus beau métier au monde. Je me suis sentie à l’aise dans cette 
profession, je me suis rendu compte que je suis née pour cela. C’est aussi parce que c’est 
une profession que je place à la charnière entre la science et l’art. Si l’on sait doser 
intelligemment les deux aspects mentionnés, alors le contentement, le respect pour ce qu’on 
fait sont garantis. J’ai toujours travaillé en respectant ceux qui me sont confiés pour les former, 
en me respectant moi- même et la profession pratiquée. 
Petronela Damian: Quel métier auriez-vous aimé pratiquer si vous n’aviez pas été 
enseignante? 
Elena Florea: En pensant aux années vécues  dans cette profession (et j’assume cette 
expression), à l’enthousiasme avec lequel j’ai travaillé, je suis autorisée à affirmer que je 
n’aurais pas exercé un autre métier. J’aime ce métier et à son tour le métier m’a donné pleine 
satisfaction. 
Petronela Damian: Je vous remercie, madame le professeur Elena Florea, pour la gentillesse 
d’avoir répondu à mes questions. 

 
Interview réalisée par Petronela DAMIAN, VIIème 
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Şi eu, şi ei …doar personaje! 

Ştia că îi poate pune în mână o veste bună, însă dorinţa scrisului l-a 
oprit. Nu era scriitorul pe care îi-l dorea, ci doar un actant în povestea lui, 
ştia….ştia că totul putea lua o întorsătură dramatică într-o clipă. Se aude 
ceva...să fie oare întorsătura pe care o aştepta cu atâta patimă? Se duce 
încrezător spre uşă, deschide: era doar un poştaş să-i aducă un răvaş. 

Scriitorul privi cu mirare acele semne, câteva linii trasate de-a lungul 
unei foiţe, într-un plic aproape de mii de ori mai mare. Semnătura şi adresa 
celui de la care proveneau acestea erau aproape indescifrabile, probabil 
pentru că aşa se voise. Singurul cuvânt, sau mai bine spus, câteva litere: 
S.W.E . Poştaşul please, la fel şi acel om turmentat, din ce în ce mai mirat. 
Se aştepta ca povestea să se încheie dar din contra. Se aşeză la o masuţă 
veche din lemn masiv, aflată într-un colţ al camerei. Îşi aprinse lampa şi 
încercă să descifreze micul bilet, dar literele acelea încurcate îi dădeau 
mari bătăi de cap, de fapt,  nici  nu se puteau numi litere, era un fel de 
harta. Când tocmai era pe cale să renunţe, zări în colţul hârtiei câteva cifre 
minuscule. Poate mai era o sperantă. Luă o lupă în mână şi-o apropii atât de 
tare de foaie încât se putea confunda cu aceasta. În cele din urmă, 
constată că fiecărei linii îi aparţine câte o cifră. Cifre aleatorii, fără nicio 
logică…toate stau martore unei descoperiri ce va schimba lumea sau o va 
înrăutaţi .Nu stătu mult pe gânduri căci era pe cale să afle misterul din 
spatele unor frânturi de linii. Toată această descoperire fu însă întreruptă. 
La uşa se ivi din nou poştaşul, se gândi că, poate, era un alt indiciu. 
Deschide uşa: 

- Vă  rog  să-mi  scuzaţi  greşeala!  Se  pare  ca  acel  bilet  nu  era  
pentru dumneavostră. 

Se duse şi aduse acel bilet cu o vădită dezamăgire. Se pare ca nu era 
soarta lui. În timp ce el stă şi se gândeşte, mă gândesc şi eu că aş putea 
să continui povestea, să-ntorc biletul, dar …poate că-i mai bine aşa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perju Ecaterina, clasa a VIIIa 
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Tragedie 
 
 

E linişte. Întunericul rece pătrunde în inima bietului copil ce 
alearga prin pădure, pe vreascuri firave, frunze moarte şi crengi uscate. 
Pădurea e cuprinsă de mireasma de fiori a întunericului. 

„Şi tu, copile? ce cauţi singur aici ? te-ai rătăcit? Da! Te-ai rătăcit 
şi eşti urmărit de ochii răi din tufişuri. Ai fugit până-n inima pădurii, până la 
apogeu.Te-a părăsit puterea şi-ţi simt respiraţia grea.Te-ai oprit în faţa 
unui copac mai mare decât tine.Te văd cum cazi străpuns de oboseală la 
rădăcina copacului.” 

Din întuneric, doi ochi mici şi reci străbat departe, înfricoşaţi. 
Cerul şi-a schimbat năframa, nici urmă de stele sau lună, doar semne de 
furtună. Bolta neagră a început a plânge; lacrimile sale ating uşor obrazul 
neted al copilului. Trăsnete îmbibate în răsete cu teamă au pus stăpânire pe 
pădure. Sub crengile copacului stă un copil cu mâinile tremurânde. Un 
fulger loveşte aproape de copac, copilul încearcă să ţipe, dar teama era 
deja prea mare pentru încă alte ţipete. Ploua cu picuri mari şi agresivi ce 
cad pe pământul golaş şi nevinovat. Dintr-un tufiş, doi ochi privesc ageri 
asupra copilului înfrigurat şi speriat. Privirea copilului cade asupra 
tufisului. Urmează o clipă de tăcere după care urmează altă clipă de tăcere. 
Dintr-o dată sare deasupra copilului un animal haotic, plin de turbare. 
Micuţul se ridică şi fuge, fuge spre râu, singura scăpare. În spatele lui se 
afla animalul. Răul e aproape, foarte aproape. Copilul se aruncă în râu şi se 
lasă purtat de curenţii reci şi nepăsători ai apei. Nimeni nu ştie unde se 
varsă râul. Plânge cerul, plânge râul , amândoi plâng, copilul nu mai 
plânge, doar stă nemişcat şi se lasă purtat. 

Pe maluri stau ca împietreţi duşmanii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Perju Ecaterina, clasa a VIII-a 
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Sub lumina trandafirie a unui blând apus de soare , codrul bătrân, cu frunzele ruginii îşi 
pleacă crengile greoaie , sub ele aşternându-se feeric un covor multicolor de o 
frumuseţe sclipitoare. 

Noaptea se vestea grăbită din adâncuri ca un demon al deznădejdii ce cuprinde în 
mrejele sale , de o ferocitate îngrozitoare codrul pustiit de toamnă. 

O lumină purpurie ajunge la zenit, dar nu păşise încă peste foşnetele necontenite ale 
ale codrului , lângă ea asternându-se cu blândeţe miliarde de ochişori ca jăratecul. 

Din înaltul cer , ca un potir tainic şi adânc, picături de lumină cad speriate patrunzând 
în întunecimile codrului solitar. 

Soarele scălda demult codrul , razele lui împrăştiindu-se prin văzduh fără veste. 
 

Nenumărate grămezi vinete de nori posomorâţi se iviră cu îndrăzneală deasupra 
codrului, lăcrimând parcă peste zeci de sate tinere ce se hrăneau din legăturile 
strămoşeşti. 
 
 

    Mocanu Petru Pavel, clasa a VIIa 
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A venit toamna 

ceţoasă, Frunzele 

au ruginit, Vremea  

este racoroasă , 

Florile s-au vestejit. 

Ploi mărunte-ncep să cadă, 

Dealurile sunt pustii, 

S-au  sfârşit  de prin  ogradă 

Jocurile de copii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Gorcioaia Cosmin , clasa a Iia 
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TOAMNA LA NOI 

 

 

 

A venit toamna 

bogată, Ea din nou ni 

se arată. Frunze-au 

început să cadă 

 
 
 
 
 
 
 

Prin livadă, prin ogradă, 

Se-nroşesc, se-ngălbenesc, 

Şi  copiii le-ndrăgesc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apetrei Daria , Clasa a II a 
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FANTEZIE, CULOARE SI INDEMANARE 
 

     ,,FRUCTE SI LEGUME VESELE” 
 

In contextul alinierii învăţământului românesc la noile priorităţi 
europene, se impune pregătirea şi motivarea copiilor pentru continuarea 
invăţării pentru o lume în schimbare. În acest sens, activităţile 
transdisciplinare asigură un context flexibil de organizare a lecţiei care 
atrage, stimulează şi motivează participarea directă a elevului la activitatea 
din clasă, iar invăţatrea devine un proiect personal al său, îndrumat, 
orientat şi animat de către învăţător. 

Ţinând cont că participarea elevilor pe parcursul activităţilor 
desfăşurate se fundamentează pe principiul invăţătrii prin acţiune practică, 
cu finalitate reală, ne permintem să exemplificăm câteva modalităţi de 
abordare a unor lucrări care vizează îmbinarea educaţiei plastice cu 
abilităţile . 
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Înv. Perju Camelia 
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NUANŢE DE TOAMNĂ 
 
  

53 
 



 
 

  

54 
 



CURIOZITĂŢI! 
ŞTIAŢI CĂ? 

 
 De-a lungul vieţii, omul se hrăneşte circa patru ani şi doarme în medie 

douăzeci şi cinci de ani? 
 Ceaiul este a doua băutură consumată în lume , cantitativ , după apă ? 
 Singurul aliment care nu se deteriorează este mierea ? 
 Strugurii sunt pe locul trei în topul celor mai cultivate fructe din lume 

după banana şi portocale ? 
 Portocalele sunt originare din China , iar romanii sunt cei care le-au 

adus în Europa? 
 Mărul este cel mai consumat fruct din Europa? 
 Se consideră că banana este primul fruct plantat de om ? 
 Roşia şi dovleacul sunt considerate ,din punct de vedere botanic, fructe 

şi nu legume ? 
 Cea mai veche legume folosită de om este varza ? 
 Pe parcursul unei vieţi, o singură vacuţă dă peste 200.000 de pahare 

de lapte? 
 Laptele este asimilat in proporţie de peste 97 % de către organism? 
 Ceapa este cea mai intrebuinţată legumă din lume ? 
 Regina Egiptului, Cleopatra , era atât de frumoasă datorită băilor pe 

care le făcea în lapte de capră , cunoscut pentru calităţile 
antiinflamatorii ale pielii ? 

 O găină face , în medie , între 250 şi 270 de ouă pe an ? 
 Coaja constituie 9-12 % din greutatea totală a unui ou şi conţine pori 

care permit oxigenului să pătrundă şi dioxidului de carbon şi umidităţii 
să iasă din ou ? 

 Există 20.000 de specii de peşte , dintre care 200 se pescuiesc. Iată 
deci, că ai de unde varia în felurile de mâncare, deoarece peştele este 
bun pentru sănătate ? 

Munteanu Mădlina , clasa a VIa 
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POLUARE ! 
 

Ne-am pus recent 
întrebarea, Ce 
reprezintăpoluarea? 

Răspunsul îndată  l-am aflat, 
Cu ajutorul chimiei l-am 
descifrat. Fenomenul este 
ingrijorător. 
PAMÂNTUL srigă după ajutor. 
Oare ce se va întâmpla 
Dacă noi, oamenii, nu-l vom ajuta? 

 
Ecaterina Perju ,cls a VIII-a 

  
 
 
 
 
 În munţii Ruwenzori din 
Africa, în solul din vecinitatea râurilor, 
trăiesc râme uriaşe. Ating lungimi de până 
la 75 cm. 
 
 
 Şoimii zboară aproape de pământ când îşi urmăresc prada. 
Pe urmă o apucă cu ghearele lungi şi o sfâşie cu ciocul lor puternic. 
 
 
 Mulţi oameni cred că un fel de animal ciudat, numit Yeti, 
trăieşte în munţii Himalaya din Asia. Câteodată i se mai spune 
„Înspăimântătorul om al zăpezilor”. Multe urme de paşi au fost găsite, 
dar până acum, nimeni nu a prins vreun Yeti, nici nu a găsit vreunul 
mort. 
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 Sistemul nostru solar este doar o 
mică parte dintr-un enorm grup de stele şi 
planete denumit galaxie. În Univers există 
miliarde de miliarde de galaxii. Galaxia noastră se 
numeşte Calea Lactee. 

 
 
 
 

 Cea mai mare adâncime se 
întâlneşte ân Fosa(Groapa) Marianelor din 
Oceanul  Pacific ( 11.034 m ). Muntele Everest 
ar încăpea în ea cu totul, fără să îi iasă vârful. 
 
 
 
 

 Tornadele si trombele de apă absorb fiinţe mici de pe uscat 
sau din mare. S-a întâmplat chiar ca sute de broaşte roz, ridicate în aer 
din Sahara, să cadă înapoi pe sol la mii de kilometri distanţă, în Marea 
Britanie. 
 
 Dealurile de ciocolată 
reprezintă o formaţiune geologică 
neobişnuită care se află în Bohol, Filipine. 
Este formată din aproximativ 1268 de 
dealuri perfect conice care capătă o 
culoare maronie în timpul sezonului 
secetos. 
 

 Pădurea Roşie a fost 
denumită iniţial “Pădurea viermelui 
de lemn” şi se referă la copacii care 
cresc pe o suprafaţă de 10 Km² în 
jurul Centralei Nucleare de la Cernobîl 
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 Copacii Larches au fost plantaţi în 1938 de către un 
adept înfocat al lui Hitler, iar mesajul scris în acest 
mod devine vizibil doar din avion, când frunzele 
îngălbenesc pe timpul toamnei. Copacii au fost 
tăiaţi deoarece s-a crezut că vor deveni loc de 
pelerinaj pentru adepţii neo-nazişti. 

 
 După Primul Război Mondial (1914-1918), în 

Germania, Adolf Hitler, liderul  partidului nazist 
(NSDAP), devine Führer( conducător) şi se 
menţine la putere cu ajutorul armatei sale 
personale ( trupele SS, conduse de Heinrich 
Himmler şi a Gestapoului(poliţia politică). 

 
 În luncile din Kakadu, arborii de hârtie cresc în mlaştini, lângă 

apele albastre ale unei lagune. 
 
 Buretele de mare, scos din apă, 

se lasă puţin timp în apă dulce 
pentru a putrezi partea moale. 
Se spală bine, iar scheletul, 
fibros şi elastic, se decolorează 
şi se foloseşte la spălat şi la 
şters tabla. 

 
 Scoica de mărgăritar produce perle, cele mai scumpe pietre naturale. 

 
 Unele caracatiţe au cele 8 tentacule mai mari de 10 m. 

 
 Leopardul de mare trăieşte în sudul Australiei. Se hrăneşte cu pinguini şi 

foci. 
 

 Lacul Hillier este o enigmă 
printre lacurile roz ale 
Australiei, cauza colorării 
sale fiind necunoscută. 

 
 
 

 

  Prof. Manole Lucia 
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Ai putea spune că cineva 
poate face glucoză sau amidon din 
aer si apă?Nu. 
Acesta este un lucru pe care nici un 
om de ştiinţă sau nici un magician nu 
a izbutit să-l facă, nici măcar cei mai 
buni “bucătari” care au existat. 

Şi totuşi acest miracol este 
practicat zilnic în jurul nostru. Unde? 
În laboratorul naturii, în fiecare 

frunză sau fir de iarbă verde.Totul se 
face in felul următor: plantele absorb 
dioxidul de carbon care se află în 
atmosferă 
. Acesta pătrunde în frunze prin porii minusculi de pe suprafaţă şi se amestecă cu apa 
care urcă prin rădăcini, spre frunze. Dar pentru ca acest amestec să “reacţioneze”cum 
spunem în termeni ştiinţifici, planta are nevoie de energie. 

Ce este această energie care menţine viu laboratorul naturii? Energia soarelui. 
Oamenii de ştiinţă au studiat frunza la microscop și au observat vacuolele care conţin 
clorofilă.O rază de lumină atinge frunza.Acolo, apa si dioxidul de carbon se transformă în 
glucoză sau amidon și oxigen. 
Funcţionarea acestei mici “uzine chimice vii” depinde de condiţiile exterioare,în special de 
cantitatea de lumină și de temperatură. 

6 CO2+6H2O---→C6H12O6+6O2↑ (la întuneric reacţia este suspendată) 
Plantele folosesc zahărul și amidonul pentru maturizarea fructelor. La rândul lor, 

fructele sunt folosite în hrana omului. 
Dar cu oxigenul ce se întâmplă? Acesta se degajă în atmosferă şi ajută la 

purificarea ei. Ştim că acolo unde sunt multe păduri, aerul este mai curat. 
De aceea omul trebuie să fie interesat să existe cât mai multe păduri și spaţii verzi. 

Miracolul îndeplinit de  clorofilă se numeşte FOTOSINTEZĂ în termeni ştiinţifici. 
Pană acum nimeni nu a reuşit să facă acest lucru într-un laborator.Cine poate şti? E posibil 
ca unul din cititorii acestui articol să-l realizeze  în viitorul apropiat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ana Maria Isailă, cls. a VIII 
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