Maxima şcolii noastre:
„Şcoala cea mai bunǎ e aceea în care înveţi înainte de toate a învǎţa.”
Nicolae Iorga – „Cugetǎri ”
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Stiaţi cǎ?

``Nicolae Iorga`` –
şcoala mea de suflet

Glume, ştiri şi
anunţuri hazlii

Şcoala Gimnazială ``Nicolae Iorga``, Ploieşti

Viziunea şcolii noastre
Este uşor să înveţi. Important este încotro te îndrepţi. Noi, împreună cu
familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.
Ai încredere în noi!

„Înţelepciunea este a ta numai când o dai altuia,
altfel ea este numai în tine.”

Nicolae Iorga – o personalitate care te
inspiră!

Coordonatorul revistei „Ecou”
Prof. Dârmon Eugenia

MODALITĂŢI DE APLICARE ALE INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN
STRATEGII DE PREDARE-ÎNVAŢARE
Profesor Apostol Adelina Monica

Cine sunt eu? Un mugur de floare, un boboc la sfârşit de februarie, un
ghiocel încăpăţânat care vrea sa învingă stratul gros de omăt? Sau un copilaş, un
viitor elev, apoi un adult, o forţă de muncă, eu pur şi simplu?
Am venit pe lume, voi trăi în această lume! Ce voi face? Cum voi fi? Ce voi
deveni? De mine depinde totul? Sau de aptitudinile care se bazează pe nişte
predispoziții înnăscute? Sau de inteligenţa/ inteligenţele multiple cu care m-am
născut şi pe care părinţii, apoi educatoarea, apoi învăţătoarea, apoi profesorii
trebuie să le observe, să le remarce, să le stimuleze şi să le dezvolte în folosul şi
spre binele meu?
Pentru toate acestea trebuie vocaţie şi dăruire, suflet, înţelegere şi multă muncă,
rezultatele nu se văd imediat. De modul în care noi, dascălii, descoperim şi punem
în valoare tipul /tipurile de inteligenţă ale unui copil depinde formarea
personalităţii acestuia, viitoarea sa carieră şi chiar fericirea sau nefericirea sa. Când
faci ce îți place şi o faci cu plăcere, atunci munca, serviciul sunt o plăcere, nu o
corvoadă, un factor de stres şi doar o sursă de venituri.

Conform teoriei inteligenţelor multiple enunţată în cartea „Frames of Mind:
The Theory of Multiple Intelligences” (1993), inteligenţa trebuie concepută ca o
serie de şapte inteligenţe independente.
Oare predomină la mine, deocamdată un pui de o şchioapă, inteligenţa
verbală/lingvistică, adică am vocaţia de a folosi eficient cuvintele, mi s-ar potrivi
profesia de moderator TV, orator, învăţător, profesor de limba română, într-un
cuvânt ” umanist”? Poate că da, dar pentru acest lucru cred că nu e suficientă doar
inteligenţa nativă. Mama şi tata trebuie să-mi cumpere cărţi de când sunt foarte
mic, toţi din jurul meu trebuie să vorbească frumos cu mine, să-mi explice
cuvintele noi, să mă înveţe poezii şi să-mi faciliteze învaţarea unei limbi străine
Eu,de exemplu am învăţaţ poezii de foarte mică, la gradiniţă am recitat la serbare
toată poezia ”Iarna pe uliţă” de George Coşbuc,l a 4 ani mama a angajat meditator
la limba franceză. Doamna aceea vorbea cu mine în franceză, eu număram
accentele de fiecare tip şi reţineam paginile la care se află fiecare lecţie sau
imagine plăcută mie. Atunci şi-au dat seama că vocaţia mea este alta. Sunt
profesoară de matematică, îmi fac meseria din plăcere şi pasiune, nu mă plictiseşte
niciodată. Practic tot ce este în jurul nostru: arhitectură, construcţii, sistem bancar,
amenajări interioare, modă se leagă strâns de matematică.
Deci mi se potriveşte cel mai bine inteligenţa logică/ matematică,
inteligenţa numerelor şi raţiunii care permite utilizarea de raţionamente inductive şi
deductive, capacitatea de a rezolva probleme abstracte, de a înţelege relaţiile dintre
concepte, idei şi lucruri; cuprinde capacitatea de a utiliza gândirea logică în ştiinţă.
Acest tip de inteligenţă cuprinde capacitatea de a clasifica, anticipa şi formula
ipoteze ştiinţifice şi de a înţelege relaţiile de cauzalitate. Eu cred că este cea mai
necesară dintre inteligenţe. Ne face mai realişti, mai practici, mai direcţi, mai puţin
expuşi capcanelor vieţii. Ne putem calcula bugetul pe un timp mai lung sau mai
scurt, nu putem fi uşor înşelaţi. Eu mi-am calculat întotdeauna singură şi cu

precizie maximă de câtă gresie, faianţă, adeziv, tapet, lavabil am nevoie
pentru…Astfel nu am risipit banii pe materiale cumpărate la aprecierea ”din ochi”
a meşterilor, mi-am facut singură proiectul mobilei şi bibliotecii din casă, ţinând
cont de dimensiunile tuturor cărţilor şi de locul în care vreau să le pun.
Aici îşi face apariţia inteligenţa vizuală/ spaţială, inteligenţa imaginilor,
desenului şi imaginilor pe care cred că o au iniţial aproape toţi oamenii, dar care
trebuie cultivată din primii ani de viaţă. Aceasta cuprinde capacitatea de a percepe
corect lumea înconjurătoare pe cale vizuală, cei ce o folosesc transferă imagini
mentale asupra unui obiect pe care îl creează şi îl îmbunătăţesc. Este caracteristică
pictorilor, sculptorilor, arhitecţilor, grădinarilor, graficienilor. Pentru a o cultiva, eu
consider că unui viitor artist părinţii trebuie să ducă un copil la o expoziţie şi la o
galerie de artă încă din primii ani de viaţă; să-i atragă atenţia asupra aranjamentelor
florale dintr-un parc, asupra unor flori de nufăr ce plutesc pe un lac, asupra unui
apus sau răsărit de soare, asupra unor haine frumoase, elegante, viu colorate,
asupra unui balcon cu petunii curgătoare. Eu personal am trăit cu plăcere aceste
experienţe unice pentru că mama mea este pictor profesionist. Pot spune cu
mândrie că mi-au schimbat frumos viaţa.
Dar să nu omitem şi celelalte tipuri de inteligenţe, cum ar fi: inteligenţa
corporală/kinestezică, inteligenţa întregului corp potrivit căreia ne controlam
mişcările corpului, manevrăm obiecte, interpretăm gesturi. Ne este strict necesară
tuturor. Ce ne-am face în societate, în faţa elevilor şi a părinţilor, la orice loc le
muncă mai select dacă nu ne-am controla mişcările corpului şi mimica?
Nici inteligenţa muzicală/ ritmică nu trebuie exclusă sau marginalizată la nici
o persoană. Acest tip de inteligenţă reprezintă ”capacitatea de a percepe (în calitate
de meloman), de a discrimina (în calitate de critic muzical), de a transforma (în
calitate de compozitor) şi de a exprima (în calitate de interpret) formele muzicale
(Armstrong, 2000).Pentru noi, majoritatea, care nu suntem artişti şi oameni ai

scenei, nu strălucim machiaţi în lumina reflectoarelor, cred că acest tip de
inteligenţă înseamnă a fi sensibili, a iubi frumosul, a fi buni cu cine merită, a ne
apropia copiii şi elevii, a socializa mai bine.
În calitate de dascăl trebuie să am abilitatea de a sesiza şi de a evalua cu
rapiditate stările, intenţiile, motivaţiile şi sentimentele celorlalţi, trebuie să am
deprinderi de comunicare verbală şi nonverbală, capacitatea de a aplana conflictele,
de a respecta şi a fi lider. Adică am nevoie şi de inteligenţă interpersonală.
Pentru poliţişti, judecători ,avocaţi aceasta este inteligenţa de bază. Numai aşa
pot interpreta corect expresia facială şi inflexiunile vocii şi gesturilor pentru a lua
decizii corecte.
Eu cred că noi oamenii nu putem face nimic bine dacă nu ne cunoaştem
calităţile şi punctele slabe, temperamental şi dorinţele, dacă nu ne evaluam corect
pe noi şi pe cei apropiaţi nouă. Adică să nu lipsească întru totul inteligenţa
intrapersonală. Cred că lipsa sau nedezvoltarea acesteia are consecinţe grave: o
profesie aleasă greşit, pentru care nu avem vocaţie, un faliment dacă ne aruncăm în
afaceri fără să ne pricepem etc.
E bine să ne axăm de mici pe tipul de inteligenţă cu care am fost înzestraţi,
dar să avem cel puţin câte un strop de inteligenţă din fiecare tip şi să o folosim la
lucruri bune.

BIBLIOGRAFIE:
PROFESIONALIZAREA

CARIEREI

DIDACTICE-NOI

COMPETENŢE

PENTRU ACTORI AI SCHIMBĂRII ÎN EDUCAŢIE DIN JUDEŢELE BRĂILA
ŞI PRAHOVA
Metode interactive de predare-invăţare .Coordonator :Mihaela Suditu.Autori:Alina
Mărgăritoiu,Alina Brezoi.Editat la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Brăila

PE URMELE TRECUTULUI
Profesor Bucurică Nicoleta Camelia
Motto: “Cunoscând istoria, eroii, tradiţia, ne facem mai sociabili, mai
altruişti, mai iubitori de om şi viaţă”.(Nicolae Iorga)
Pornind de la acest citat, elevii Ṣcolii Gimnaziale “Nicolae Iorga” Ploieşti
au ȋncercat să rememoreze anumite momente importante din trecut prin diverse
activităţi şi proiecte.
Elevii clasei a V a A s-au transformat ȋn “mici arhitecti” şi au realizat
machete ale unor construcţii din antichitate, perioadă studiată de ei la istorie.
Ȋn cabinetul de istorie am păşit pe urmele dacilor şi romanilor analizând
macheta fostei capitale dacice Sarmizegetusa, i-am urmat apoi pe Decebal şi pe
ȋmpăratul Traian ȋn luptele lor, prin machetele Monumentului de la Adamclisi şi
Columnei lui Traian.
Gloria Romei antice a fost redată de machetele Panteonului (templul tuturor
zeilor, arcurilor de triumf, apeductelor şi templelor romane. Am pătruns apoi ȋn
arena machetei Colosseumului,ȋn căutarea gloriei gladiatorilor romani.
Fascinaţi de măreţia şi misterul Egiptului antic am admirat machetele
piramidelor din Egipt şi ne-am reamintit de una din cele mai mari descoperiri
arheologice ale omenirii, analizând machetele sarcofagului lui Tutankamon şi
tainele mumificării.

Elevii claselor a VI a au aprofundat tema “Renaştere şi umanism” prin
realizarea unor proiecte despre câteva din personalităţile remarcabile din perioada
renaşterii: Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, William Shakespeare şi
Michelangelo Buonarroti.

Din dorinţa de a aprofunda tematica Holocaustului, elevii claselor a VII a A
si a VII a B au participat la Simpozionul Naţional “Memoria Holocaustuluieducaţia pentru toleranţă”. S-au informat despre acest subiect si au realizat proiecte
care au fost apreciate de membrii juriului şi recompensate cu premiul I (Guţă
Andreea) şi premiul al II-lea (Constantin Bianca-Maria), clasa a VII a B.

Istoria cinematografiei a fost o temă foarte apreciata de către elevii claselor a VII a
care au prezentat proiecte interesante şi au realizat chiar şi macheta primului
aparat de filmat.

Primul război mondial a stârnit interesul elevilor claselor a VII-a care au pornit
ȋntr-o călătorie imaginară prin tranşee şi au urmat-o pe Regina Maria ȋn vizitele
pe care le-a facut soldaţilor de pe front.

Ziua naţională a României a fost sărbătorită de elevii şcolii noastre prin diverse
activităţi:vizionarea unei prezentari despre semnificaţia zilei de 1 decembrie 1918,
program de cântece patriotice, dansuri şi scenetele: ”Ȋn vreme de război” (clasa a V
a C) şi “Povestea Ţărilor Române” (clasa a V a A). Activitatea s-a desfăşurat ȋn
parteneriat cu Asociaţia “Cultul Eroilor”, filiala Prahova.

Călătoria noastră ȋn tainele istoriei abia a ȋnceput, dar promitem că vom nota ȋn
continuare ȋn “jurnalul nostru de bord” şi vom reveni cu noutăţi.
“Istoria e prezentul. De aceea, fiecare generație o rescrie.” ( E.L. Doctorow)

A consemnat,
Profesor Bucurică Nicoleta Camelia

ORA DE RELIGIE
Empatie Spirit de echipă Colaborare Creativitate
Activități interdisciplinare Activități extracurriculare
Profesor Dobre Nicoleta
Cercul pedagogic al profesorilor
de religie, organizat în „Școala
Gimnazială Nicolae Iorga” din
Ploiești, pe data de 2 decembrie
2019, a avut ca scop prezentarea
unor metode de bune practici in
cadrul celor trei ateliere susținute
în prezența celor 80 de invitați,
inspector de specialitate, directori
și profesori de religie. Tema
activității
a
fost
„Metode
alternative de evaluare la religie”.
Elevii
școlii
au
conceput
portofoliul interdisciplinar cu
titlul „Darurile Duhului Sfânt”.
Proiect Educațional de Parteneriat ȘCOALĂ-BISERICĂ:
„Hristos în mijlocul copiilor”
Proiectul își propune realizarea unor
activități educative prin intermediul cărora
elevii să-L cunoască și să-L iubească pe
Dumnezeu, să-și însușească și să aplice
învățăturile Sfintei Scripturi, să-și formeze
virtuți creștine și să-și consolideze
deprinderi de comportament moralreligios.

Activități desfășurate:
Vizitarea Bisericii Înălțarea Domnului din Ploiești, de către elevii clasei I A, prilej
cu care a fost evaluată oral unitatea de învățare „Omul își arată iubirea față de
Dumnezeu în biserică”.

Dialog catehetic cu titlul „Înmulțirea
darurilor Duhului Sfânt” , derulat la clasa a
VII-A alături de pr. Stoica Daniel, preot
slujitor la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din
Ploiești. Elevii au descoperit modalități prin
care-și pot dezvolta virtuți precum credința,
dragostea, bucuria ori răbdarea, dar și alți
„talanți” - aptitudini și abilități - primiți în dar
de la Dumnezeu.

Vizita pastorală cu prilejul

intrării in

Postul Crăciunului, perioadă de pregătire
sufleteasă, dar și de bucurie și pace în
așteptarea Nașterii Domnului. Părintele a
săvârșit

slujba

sfeștaniei

îndemnuri duhovnicești.

și

a

oferit

„În așteptarea Crăciunului” – proiect de suflet derulat de către elevii școlii,
alături de părinții lor și de preoții de la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Ploiești.

Activități desfășurate: Târgul caritabil de Crăciun (clasa a VI-a B și C);
Colinde la Nașterea Domnului (clasa a VII-a A); Primirea Sfintelor Taine împărtășirea copiilor de la clasa I A și spovedirea elevilor de la clasa a IV-a C.

„Copiii ocrotesc mediul înconjurător” acțiune de ecologizare a perimetrului
Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” din
Ploiești, de către elevii clasei a IV-a C.
Elevii au conștientizat că, având grijă de
natură, avem de fapt grijă de noi și de
sănătatea noastră, deoarece deșeurile
afectează mediul în care ei trăiesc și
implicit starea generală de sănătate și de
bine. Ei au observat că fără aceste deșeuri
inestetice spațiul în care trăiesc devine

mult mai atractiv.
Joc de dezvoltare personală:
„Balonul emoțiilor”

- realizat de

către elevii claselor a VI-a

A și B.

Exercițiul a avut ca scop dezvoltarea
inteligenței emoționale a copiilor, a
procesului

de

autocunoaștere

și

gestionare a emoțiilor, dar și de
stimulare a empatiei și a relațiilor
interpersonale.
PROIECTE de dezvoltare a creativității, a spiritului de echipă și cooperării
Zilele Creației
(șiruri decorative)
Atelier de creație desfățurat în
cadrul unității de învățare „Dumnezeu
ne-a creat din iubire” de către elevii
claselor pregătitoare C și D. Activitatea a
constat în colorarea și decuparea a șapte
cercuri, ce însumează zilele în care
Dumnezeu a creat lumea și „S-a odihnit”.
Ulterior, decupajele au fost asamblate cu
ajutorul unui șnur și cu bandă adezivă și
agățate în sălile de clasă.
Scopul activității întreprinse a fost dezvoltarea creativității și abilității
elevilor de a colora, de a decupa și de a lipi, dar și deprinderea unor virtuți
creștine, precum răbdarea și spiritul de întrajutorare.

LUMEA VĂZUTĂ ȘI
NEVĂZUTĂ
LUMEA
FAPTELOR BUNE:
BIBLIA ȘI
SFATURILE
MÂNTUITORULUI
Importanța
acțiunilor
caritabile

„Rodește unde ai
fost răsădit!”
„Blazonul personal”
COMUNIUNEA
SFINTEI TREIMI
OGLINDITĂ ÎN
RELAȚIILE
INTERUMANE

Concursul interdisciplinar:
„Viața Sfântului Nicolae – văzută
prin ochi de copil”

Profesori coordontori: Tonsciuc Luminița, Dobre Nicoleta, Daniela Stoica și
Bulgărea Maria Romana

Semne de carte
Realizate de către elevii școlii, sub
îndrumarea dnei prof. Tonsciuc
Luminița.
Pe cele 100 de semne de carte
create de către elevi au fost scrise
aforisme teologice și citate ale lui
Nicolae Iorga, patronul spiritual
al școlii.

Acestea au fost dăruite cadrelor didactice invitate la Cercului

Pedagogic al Profesorilor de Religie din județul Prahova, desfășurat în școala
noastră.
Activități interdisciplinare
Talent și efort – COPACUL
MESERIILOR (clasa a VIII-a C)
IDENTITATEA POPOARELOR (clasa a
VII-a A)
Profesori coordonatori: Dobre Nicoleta
și Ogrezeanu Daniela
Ziua Națională a României și Sfântul
Apostol Andrei, ocrotitorul
României

Prevenirea și combaterea bullyingului în școli (clasa a V-a C)
Profesori coordonatori:
Bucurică Daniela, Dobre Nicoleta

Activități extracurriculare

Vizionare film istoric – cinema
(clasele a VII-a B și a VIII-a B)
Profesori coordonatori:
dir. adj. Dârmon Eugenia ,
Găvenea Andreea, Dobre Nicoleta

Vizite tematice la muzeu
Casa memorială „I.L. Caragiale” Ploiești
„Casa de Târgoveț” Ploiești
Biblioteca „Nicolae Iorga” Ploiești și
Muzeul Iluziilor
Profesori coordonatori: dir. adj.
Dârmon Eugenia, Bucurică Nicoleta,
Dobre Nicoleta

Prof. Dârmon Eugenia
CHEIA SUCCESULUI: ARTA DE A COMUNICA
Comunicarea eficientă – un pas spre reușită
În orice demers personal sau public, comunicare este vehiculul cu ajutorul căruia
se ajunge la rezultate. Suntem implicați cu toții în activitatea de a comunica. Practic nu
poți să nu comunici. Fie că este vorba de relațiile pe care le ai cu familia, prietenii, fie cu
persoanele de la locul de muncă sau, pur și simplu, din societate, nu există excepții.

Fereastra lui Johari este un concept formulat de către doi psihologi americani:
Joseph Luft și Harrington Ingham. Considerat unul dintre cele mai folosite modele
utilizate în comunicarea interpersonală, fereastra lui Johari are la bază un model de
creștere a conștiinţei de sine (a awarness-ului) a personalităţii umane.
Modelul traduce schimbul de informaţie realizat între mine și interlocutor.
Reprezentarea grafică este ilustrată prin intersectarea a două planuri: eu/ego și
altul/alter, fiecare dintre aceste planuri având drept limite capacitatea de a cunoaște/
afla/ vedea/percepe: ceea ce știu/știe, ceea ce nu știe. Intersecția celor două planuri
generează patru arene:

ARENA DESCHISĂ
▪

este zona publică

▪

conţine lucrurile pe care le știm despre noi înșine și pe care și ceilalţi le cunosc.

ZONA OARBĂ
▪ conţine aspecte despre noi înșine pe care doar ceilalţi le cunosc: obiceiuri,
moduri de a acţiona, gesturi, ticuri verbale etc.
ZONA ASCUNSĂ
▪ include informaţii personale, lucruri care ne fac să ne simţim vulnerabili în faţa
celorlalţi, atuu-uri pe care le cunoaștem, dar pe care le ţinem secrete.
ZONA DE POTENŢIAL
▪ conţine ceea ce nici noi, nici ceilalţi nu cunosc despre noi înșine (inconștientul)
Se conturează așadar câteva întrebări şi răspunsuri lămuritoare:
✓ Care este cheia succesului în viziunea lui grupului Johari?
Deschiderea arenei oarbe și a celei ascunse.
✓ Cum micșorăm arena oarbă?
Prin procesarea feedback-ului primit de la interlocutori.
✓ Cum deschidem arena ascunsă?
Comunicând mai multe informaţii despre propria persoană.

Cu cât oferim mai multe informaţii despre noi și cu cât suntem deschiși să ne
vedem și prin ochii celorlalţi, cu atât avem șansa să mărim arena deschisă și să
pătrundem în zona noastră de potenţial.
Prezentăm în cele ce urmează un decalog al comunicării ce ne poate ghida în
realizarea unui discurs bine realizat.
1. Nu poţi să nu comunici.
2. A comunica presupune cunoaştere de sine şi stimă de sine.
3. A comunica presupune conştientizarea nevoilor celuilalt.
4. A comunica presupune a şti să asculţi.
5. A comunica presupune a înţelege mesajele.
6. A comunica presupune a da feed-back-uri.
7. A comunica presupune a înţelege personalitatea unei relaţii.
8. A comunica presupune a şti să-ţi exprimi sentimentele.
9. A comunica presupune a accepta conflictele.
10.A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor.
O comunicare eficientă este centrată pe o serie de tehnici, strategii argumentative
menite să câștige bunăvoința, aprecierea şi acordul interlocutorilor. Amintim din carţile e
specialitate discursul în 4 timpi, concept atât de vehiculat în vorbitul în public, în faţa
unui auditoriu numeros.
T1: Captează-le atenţia printr-o introducere surprinzătoare, incitantă, amuzantă, persuasivă...
într-un cuvant: captivantă!
T2: Câștigă-le încrederea! Demonstrează-le că ești o persoană capabilă să le ofere
informaţie valoroasă.
T3: Enunţă datele! Fă-o captivant și convingator, ofera-le informaţie valoroasa și inedita,
ambalatî in povesti si exemple, interacţionând cu publicul și adaptându-te lui.
T4: Motivează-i! Recapitulaţi informaţia asimilată, fixaţi-o, dar, mai ales, căutaţi împreună
soluţii de a o pune în practică!
Să nu uităm atunci când participăm la actul comunicării că orice comunicare
presupune o structură precisă ce cuprinde trei elemente de bază: emiţătorul, cel de la
care porneşte iniţial comunicarea, mesajul (fie el verbal, non-verbal, direct sau indirect)

şi receptorul, cel care recepţionează mesajul. Pe parcursul comunicării, partenerii îşi
pot schimba rolurile receptorul devenind emiţător şi invers.
Pentru asigurarea unei comunicări eficiente, nedistorsionate, se impune ca:
❖

emiţătorul:
▪ să cunoască resursele de receptare ale receptorului şi să folosească un limbaj
expresiv, accesibil acestuia;
▪ să-i ofere mesaje pe care să le înţeleagă;
▪ să-i ofere elemente suplimentare de înţelegere a mesajului.

❖

mesajul:
▪ să fie clar, explicit;
▪ să fie convingător, adecvat, obiectiv;
▪ să fie concis, complet, de calitate;
▪ să aibă un suport adecvat conţinutului.

❖

receptorul:
▪ să fie receptiv; să fie interesat; să fie flexibil
Ştiai că, atunci când există o neconcordanță între mesajul verbal, limbajul corpului

şi tonul vocii, reuşim să transmitem doar 7% prin comunicare verbală, în timp ce 38 %
este comunicare paraverbală, iar comunicarea nonverbală ocupă 55% ?
În anii `70, cercetătorul american de origine armeană Albert Mehraban a
demonstrat într-un studiu despre importanţa comunicării verbale, nonverbale şi
paraverbale în transmiterea emoțiilor că atunci când limbajul corpului/ tonul vocii
contrazic mesajul verbal, interlocutorul este înclinat să dea crezare mai degrabă
mesajelor transmise prin mimică, gesturi şi inflexiuni ale vocii.
În loc de concluzie...câteva sfaturi desprinse din lucrările închinate artei de a comunica/
Bibliografie:
1.Andre de Peretti, Tehnici de comunicare,
Polirom, 2001.
2.Claudius Dociu, Arta vorbitului în public,
Fundaţia Comunitară Prahova &OMV, 2018.
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FORGOTTEN JOBS AND CRAFTS - A VIDEO BLOG PROJECT

Prof. Albu Roxana, Prof . Gavril Simona

În anul 2018 am avut bucuria de a obține aprobarea pentru un proiect ERASMUS +,
”Forgotten jobs and crafts-a video blog project”, alături de Şcoala nr 8”Marii Sklodowska
Curie”- Torun-Polonia- coordonatorul proiectului, Institutul „Edmondo de Amicis” - RandazzoItalia, Şcoala „Otec Paisii”- Stefan Karadja- Bulgaria. Toate cele patru școli și-au unit forțele
pentru a afla despre meserii și meșteșuguri uitate sau pe cale de dispariție. Un subiect mai mult
decât ofertant, având în vedere doar multitudinea de meșteșuguri românești. Evident că, dincolo
de nerăbdarea de a cunoaște partenerii, copiii, părinții implicați în proiect, a apărut și curiozitatea
de a afla cât suntem de diferiți sau, din contră, de asemănători în ceea ce privește aceste
meșteșuguri.
Prima vizită (26 noiembrie-1 decembrie 2018) s-a desfășurat în orășelul medieval
Torun, din Polonia.A fost și prima întâlnire cu partenerii noștri și nu a trecut mult până să ne dăm
seama că, dincolo de o echipă extraordinară și bine coordonată, am câștigat prieteni minunați cu
care ne vom întâlni cu drag în fiecare vizită.

Am cunoscut acolo meșteșuguri mai puțin obișnuite, cum ar fi în atelierul și ”Muzeul
de turtă dulce”, un simbol al orașului Torun, atelierul de săpun din cadrul ”Muzeului Săpunului
și al Murdăriei”, dar și mai comune, cum ar fi în atelierul de olărit sau de ciocolată. Am vizitat,
desigur școala gazdă, unde copiii au lucrat împreună în ateliere de cusut, de gătit, de robotică,
atelierul de decorat obiecte prin tehnica șervețelului. Din toate, copiii și profesorii au rămas cu
amintiri și obiecte frumoase. Vizita în Polonia s-a terminat cu o frumoasă petrecere de rămas
bun, pregătită cu drag de părinții implicați în proiect.

Următoarea vizită (12-18 mai 2019) s-a desfășurat în Bulgaria, la Şcoala „ Otec Paisii”Stefan Karadja unde ne-am familiarizat cu școala gazdă și cu noi meșteșuguri cum ar fi acela de
potcovar, de confecţioner brelocuri din piele, de realizare a plaselor de pescuit, dar am aflat și ce
înseamnă meseria de pescar, la Muzeul Etnografic din Tutrakan. Am participat la ateliere de
gătit, unde am învățat să pregătim feluri de mâncare tradiționale, cum ar fi: supa tarator, salata

„Shopska”, ateliere de țesut. Bineînțeles că nu a lipsit și prezentarea locurilor interesante din
Silistra și Tutrakan. Totul s-a încheiat, ca de obicei, cu petrecerea de rămas bun.
Penultima vizită s-a desfășurat în România ( 12-18octombrie 2019), la Școala Gimnazială
”Nicolae Iorga”, din Ploiești. Oaspeții au fost întâmpinați cu pâine și sare și cu un spectacol
realizat de copii, care a inclus și dansuri tradiționale ale fiecărei țări.

Ca și în celelalte vizite, ne-am bazat pe ateliere de meșteșuguri. Cele mai apreciate de copii au
fost cele de la Grădina

Zoologică Bucov, unde au învățat să facă rogojini, datorită unui

meșteșugar local, apoi au sculptat dovleci pe care i-au dat ca hrană animalelor.

Au urmat ateliere la școală, de gătit, au creat tablouri din sfori și nasturi și au plantat
florile prieteniei, pe care elevii le-au îngrijit apoi, de-a lungul anului. Au participat la un atelier
de olărit, la Piscu, la ateliere de cusut. A urmat excursia la Sinaia, pentru a arăta oaspeților noștri
frumusețile județului, dar nu au lipsit nici meșteșugurile, pentru că am vizitat un atelier de

confecţionat ii. Petrecerea de rămas bun a fost de asemenea organizată cu drag de părinții
participanți la proiect.
După fiecare vizită, elevii participanți au avut de realizat jurnale în care au scris tot ceea
ce i-a încântat și fascinat în fiecare țară.
Dincolo de atingerea scopului, acela de a afla despre meșteșuguri uitate sau de
întoarcere la tradiţii, am cunoscut oameni deosebiți, s-a creat o echipă minunată de profesori,
copiii au legat prietenii pe care le vor păstra multă vreme și am aflat, o dată în plus, că părinții
sunt acolo pentru noi și își oferă ajutorul necondiționat și generos.
Așteptăm cu nerăbdare posibilitatea de a desfășura și ultima vizită, cea din Sicilia, atunci
când condițiile o vor permite.
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14th October 2019 - ”Nicolae Iorga” School, Ploieşti, Romania

Prof. Dârmon Eugenia

The Value of a Job
Romanian Saying: „Meseria e brăţară de aur”.
English Saying: ”A handful of trade is a handful of gold”.
Its meaning: Just like gold, a trade/ a job is valuable in life.

Some Forgotten Jobs and Crafts

B:Birjar (Cabman)
C: Coşar (Chimney Sweeper), Cizmar (Shoemaker), Ceasornicar (Watchmaker), Curelar (Belt
maker), Covrigar (Bretzels)
G: Geamgiu (Glazier)
H: Hamal (Waterside worker/ wharfie)
L: Lustragiu (Blackboots)
O: Olar (Potter), Opincar (Peasant’s Sandal Maker)
P: Plutaş/ Luntraş (Raftsman) , Pălărier (Hatmaker)
S: Sacagiu (Water Carrier)
T: Tăietor de lemne (Lumberjack/ Chopp
1. Birjar (Cabman)
❖ 100 years ago the only variant to walking was going on a carriage.
❖ In 1920, in order to ride a carriage in our country a person needed a license, he should be
at least 17 years old, handsome and honest.

2. Coşar /Chimney Sweeper

❖ On the 1st of March, the Romanians celebrate ”Mărţişor”, the beginning of spring.
❖ On this occasion, it is considered auspicious to offer to smb. a chimney sweeper in order
to bring him/ her good luck. This comes from the belief that a chimney sweeper who
saves houses from fire will always bring good luck.

3. Cizmar / Shoemaker

❖ You can watch online a documentary ”The Captivation of Crafts″ made by Matei Pleşa, a
Romanian journalist.
❖ The purpose of his project is: to present and to promote old crafts, Romanian values that
are more and more seldom, sometimes forgotten or even vanished jobs
4. Ceasornicar / Watchmaker

6. Covrigar/ Seller of cracknels/ Bretzels

5. Curelar/ Belt maker

7. Geamgiu/ Glazier

8. Hamal/ Waterside worker

10. Olar/ Potter

9. Lustragiu/ Blackboots

11. Opincar/ Peasant’s Sandal maker

Badea Cârtan, his ``opinci```and his walk to Rome

❖ He walked to Rome eager to see Traian′s Column which symbolized for him the
Latin origin of the Romanian people.
❖ After 43 days of walking, wearing his peasant’s sandals (opinici), the Romanian
traditional skirt (ia), he arrived in Rome.
❖ All the Italian newspapers wrote: ″ A character from the Column descended among
us”.
❖ Badea Cârţan became famous due to the incredible resemble between his peasant′s
clothes and those of the ”dac”s from the bas-relief.
14. Plutaş/ Raftsman

16. Sacagiu/ Water –bearer

15. Pălărier/ Hatmaker

❖ In the past, the water was brought into the villages by carriages. The men who did
this were called ”water-bearers″ , the English word for „sacagii”.
❖ Sacagiu comes from the Turkish ″saka”= ″well″.
❖ The water-bearers used to carry water from the wells/ rivers for multiple purposes:
-

Drinking water

-

Water to dust the streets.

-

Water to stop te fire.

17. Tăietor de lemne/ Chopper/ Lumberjack

WE CARE ABOUT OUR PLANET
Prof. coordonator: Cerassela Anghel

Proiectul "We care about our planet" uneşte şcoli din şase ţări europene: România,
Turcia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Polonia, Turcia (coordonator). Acest proiect a fost gândit
pentru a-i responsabiliza pe toţi participanţii în legătură cu problemele mediului înconjurător şi
de a realiza o comunicare între elevi, privitor la situaţiile critice cu care se confruntă fiecare ţară.

Noi toţi trăim pe aceasta planetă şi împărţim resursele naturale existente. Dacă mediul
înconjurător este curat, noi vom putea trăi sănătos si vom avea o viaţă armonioasă. Din păcate,
realitatea este tristă şi noi observăm cum planeta noastra devine din ce in ce mai murdară de la o
zi la alta, multe specii de animale si plante dispărând pentru totdeauna din cauza neglijenţei
oamenilor. Tot ceea ce ne propunem este a învăţa cum să avem grijă de planeta noastră.
Scopurile parteneriatului sunt:
●

De a-i responsabiliza atât pe elevi, cât şi pe reprezentanţii organizaţiilor locale si europene.

●

De a-i învăţa pe elevi cum să trateze respectuos şi responsabil teme ecologice precum:
conservarea si protejarea naturii.

●

Dezvoltarea unor relaţii armonioase între profesorii din toate aceste ţări, în scopul unei mai
bune formări profesionale,al creării unui curriculum îmbunătăţit si iniţierii unor metode noi
de predare.

●

Găsirea unui limbaj european comun al problemelor ecologice actuale şi dorinţa de a implica
elevii în conservarea si protejarea naturii prin organizarea de activităţi în şcoală şi în afara ei.

●

Promovarea creativităţii, capacităţii de inovare si a responsabilizării elevilor şi întregii
comunităţi în scopul de a avea un viitor sustenabil.
Activitățile proiectului:
În luna septembrie 2018 au fost create prezentări ale celor şase şcoli implicate in

proiectul Erasmus+ „We care about our planet” care

pot fi vizionate accesând link-ul

http://erasmusplus.dim-ag-dometios2-ka-lef.schools.ac.cy/index.php?id=our-schools .
Au fost completate şi chestionare online în care elevii şi profesorii implicaţi în proiect
şi-au exprimat părerea în legătură cu aşteptările pe care le au în urma participării la activităţile
din cadrul acestui proiect, rezultatele acestor chestionare le puteţi vedea aici (elevi) si aici (
profesori ).
În luna octombrie 2018 elevii fiecărei şcoli au participat la un concurs de creare a
logo-ului proiectului:

În noiembrie 2018 elevii au realizat proiecte despre ţara noastră, cu scopul de a fi dăruite
elevilor din ţările partenere, în cadrul primei activități de învățare, în TURCIA:

Tot în luna noiembrie 2018 a fost construit site-ul oficial al proiectului, pe care îl puteţi
accesa aici, precum şi blog-uri realizate de fiecare şcoală în limba maternă. În noiembrie a avut
loc prima activitate de învăţare din cadrul proiectului, la şcoala din Turcia, Ankara.

Fiecare școală a organizat un concurs de creaţie a unui animal mascotă, făcut doar din
materiale reciclabile. Câştigătoarea concursului din România a fost mascota Leo, realizată de
Patricia Pirvu, clasa a VIII a A.

Rolul mascotei este de a vizita fiecare școală și de a “povesti” despre lucrurile minunate
pe care copiii le realizează în cadrul proiectului. Mascota Aphrodite (din Grecia) a plecat din
România, continuându-şi călătoria fantastică în altă tară din proiect, nu înainte de a-şi lua la
revedere de la noii ei prieteni români: https://youtu.be/_LTi4kkeJuA

İn luna decembrie 2018 elevii au realizat felicitări din materiale reciclabile pentru elevii
din ţările partenere. În cadrul orelor de realizare a felicitărilor a participat şi mascota prietenă,
confecţionată de elevii şcolii din Cipru, broscuta Aphrodite.

Tot in luna decembrie am completat prima parte a unui dicţionar multilingvistic pe teme
ecologice, dedicată saluturilor specifice în fiecare limbă maternă a participanţilor și partea a doua
a dicţionarului multilingvistic, de data aceasta cu denumirea unor animale şi plante specifice
fiecărei ţări din proiectul nostru.
Elevii au desenat postere cu coduri de conduită ecologică:

În ianuarie 2019 a avut loc cea de a doua mobilitate din proiect, la Şcoala ’’Agiou
Dometiou’’ Nicosia, Cipru:

Tot în luna ianuarie 2019, partenerii de la şcoala din Polonia au realizat o broşură cu
sloganuri ecologice scrise în mai multe limbi:

În prezent, elevii din cele șase școli lucrează la realizarea unui e-book despre animalele
specifice fiecarei ţări, a unor colaje şi a unor proiecte despre animale şi plante endemice, pe cale
de dispariție.
Prin proiectul Erasmus +, "We care about out planet", am cunoscut profesori din alte 5
țări, profesori care vorbesc limbi diverse, au tradiții și obiceiuri diferite sau au altă religie, vin
din zone geografice cu climă diferită decât cea a României, unii trăiesc istorii tumultuoase.
Totuși, am constatat că nu suntem atât de diferiți cum ai crede la prima vedere, ci ne
leagă mult dragostea pentru copii, dorința de a preda astfel încât să atingi sufletul fiecărui copil,
nevoia perpetuă de a învăța, de a ieși din zona de confort, curajul de a aborda activitatea
didactică dintr-o altă perspectivă, adaptată copiilor acestui secol, îndrăzneala de a crede că lumea
va fi un loc mai bun, mai curat și nepoluat dacă fiecare devine conștient de pericolul în care se
află acum Pământul, casa noastră, a tuturor și acționează în consecință. Fiecare întâlnire,
experiență de viață înseamnă tot atâtea oportunități de învățare și de dezvoltare.
Am înțeles că suntem luminițe împrăștiate în lume care, împreună, au puterea de a
schimba, cu adevărat, ceva.

COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE – PREVENIREA
BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ
Prof. Dudu Adela
Bullyingul este o realitate dureroasă a sistemului educativ românesc. O modalitate de
prevenire a acestui fenomen în şcoală o reprezintă abordarea acestui aspect cu compasiune,
conştientizarea şi schimbarea acestui tip de comportament.
Propun în cele ce urmează câteva mesaje (pozitive sau negative) pe care le putem primi
de la alte persoane din viața noastră, cu accent pe efectele lor pozitive sau negative asupra
noastră :
Mesaje pozitive: Luptă pentru visul tău! Sunt puțin cei care au norocul tău, acela de a
cunoaște ce îi face fericiți și de a avea posibilitatea să își vadă visul împlinit. Așa că luptă! Fii tu
exemplul nostru!

De regulă, acest tip de mesaj îl primeşti de la persoanele apropiate, deoarece te cunosc cel mai
bine și au încredere în forțele tale, indiferent de circumstanţe. Scopul este acela de a te determina
să te ambiționezi, de a căpăta stimă de sine și de a te încuraja, ceea ce contribuie la hotărârea de a
acţiona.
Mesaje negative: Ești în cădere liberă!
Mesaj transmis preponderent de persoanele care te subestimeaza sau de cei care consideră că o
astfel de abordare te va determina să te ambiţionezi pentru a reuşi sau a le demonstra contrariul.
Asemenea mesaje sunt de evitat, deoarece pot avea efecte catastrofale asupra dezvoltarii unei
persoane.
Iată şi o listă de stereotipuri / prejudecăți negative și o serie de strategii pentru diminuarea
acestora.
Cele mai întâlnite prejudecăți:
1. Cine învață e tocilar.
2. Copiii de alte etnii sunt marginalizați.
3. Copii cu dizabilități sunt vazuți ca monștri.
Strategii de diminuare a prejudecăților (în mediul școlar):
1. Implicarea copiilor de alte etnii/cu dizabilități în activități variate pentru a le demonstra
că sunt respectați și că sunt egalii celorlalți elevi.
2. Încercarea de a înțelege cultura altor etnii și de a o respecta.
3. Acordarea încrederii, stimularea participării la viața școlară, comunicarea despre propriile
obiceiuri.
4. Învățarea eleviilor ce înseamnă cultul muncii.
Închei acest articol cu o listă succintă de măsuri pentru prevenirea bullying-ului.
1. Arată căldură și interes pozitiv și implică-te în viețile elevilor!
2. Stabiliți limite ferme pentru comportamentul inacceptabil!
3. Folosiți în mod consecvent consecințe negative neostile atunci când sunt încălcate
regulile.
4. Acționați ca autorități și modele pozitive.

DISCOVERIES THAT CHANGED THE
WORLD
TEACHER ALINA BOCAN

GRAVITY
From my point of view, one of the biggest discoveries that changed the world is the discovery
of gravity.
Gravity is a natural phenomenon by which all things with mass or energy— including planets,
stars, galaxies, and even light—are brought toward one another. On Earth, gravity gives weight
to physical objects, and the Moon's gravity causes the ocean tides.
Although the phenomenon has been known since Antiquity, it was not until the late 16th and
early 17th centuries that it began to be considered important, due to Galileo Galilei in his famous
experiment dropping balls from the Tower of Pisa.
Isaac Newton's idea of gravity started from the famous apple story. When he was sitting under
an apple tree in his mother's garden, an apple fell next to him, which made him think about
gravity. In 1687, he published Principia where he explained this phenomenon.

I believe that this discovery changed the world because it formed the origin of the theory of
relativity of the famous mathematician Albert Einstein.
So, these ideas led to new perceptions of the events around us and contributed to the
discovery of new facts (black holes and the expansion of the Universe).
In conclusion, gravity is an important phenomenon that has changed the world and the way
we understand it forever.
BY CARSTEA ALEXANDRA VIII C

VACCINES

A vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a
particular infectious disease. A vaccine typically contains an agent that resembles a diseasecausing microorganism and is often made from weakened or killed forms of the microbe, its
toxins, or one of its surface proteins. The agent stimulates the body's immune system to
recognize the agent as a threat, destroy it, and to further recognize and destroy any of the
microorganisms associated with that agent that it may encounter in the future. Vaccines can
be prophylactic (to prevent or ameliorate the effects of a future infection by a natural or
"wild" pathogen), or therapeutic (to fight a disease that has already occurred, such as cancer).

Why did I choose this invention?
Vaccines, in my point of view are the things we need the most right now, a vaccine is a cure.
Let’s hope for a good 2021!

What do I think about vaccines?
In my opinion, vaccines can help but they cannot help. Why is that? Because I believe that some
vaccines are made for money, only for the money they assure you some immunity but if you
don’t repeat the same process next year, your immunity will be even worse than it was before.
Why do I think that a Covid-19 vaccine wouldn’t be different? I believe that, after all, we are
human and that’s a big thing. I believe, I want to believe that we can forget about money and do
what we must, whether we like it or not.
BY MIHAI TUDOR FLORIN VIII C

Toamna pustie și rece
de Grigore Miruna, clasa a VII-a A
Profesor coordonator: Găvenea Andreea
Firele de grâu se-apleacă,
Și suspină, rând pe rând,
Văzând cum în stoluri pleacă,
Rândunelele zburând.

Norii plâng cu lacrimi grele,
Peste dealuri și câmpii,
Udă pământul pân' la piele,
Și zâmbetele de copii.

Numai bradul, falnic, verde,
Stă țanțoș în vârf de munte,
El culoarea nu și-o pierde,
Cum o fac pomii din curte.

Vântul șuieră ușor,
Prin codrul pustiu,
Iar toamna trece încetișor,
Și adoarme tot ce-i viu.

de Guță Andreea, clasa a VII-a B
Profesor coordonator: Găvenea Andreea

A venit toamna! Nostalgia primei zile mă cuprinde și mă poartă printre amintirile
frumoase din vară. Zilele însorite și plaja plină de veselie sau risipită în ceață, iar valurile
parcă și ele sunt triste și nu mă mai cheamă ca altădată.
În răcoarea dimineții mă plimb pe nisipul amorțit, mângâiat de soarele auriu, dar norii se
adună și soarele se ascunde. Lacrimile lui septembrie udă pământul maroniu ce caută odihnă în
nopțile răcoroase. Un vânt potolit aduce miresme de toamnă, de mere aurii cu miros parfumat
și miez dulce. Nu se mai aud glasuri de copii și nici urmă de oameni mișunând pe plajă.
Vacanța a zburat ca un stol de păsări, iar clinchetul clopoțelului cheamă copiii la școală.
Peste marea albastră, acum singură, se văd stoluri de păsări călătoare vâslind în înălțimi
spre țări de soare pline.
Gâze plăpânde, amorțite de frig, caută adăpost sub stratul gros de nisip galben. Pe stradă
se plimbă tomnaticul vânt și plânge cu lacrimi de ploaie arămii peste copacii roșiatici cu frunze
îngălbenite, arămii și ruginii.
Valurile vin cu repeziciune spre țărm, strigând parcă după vară. Rămâi cu bine mare
albastră, ne vom vedea la anul, pe plajă.

Codrul
de Guță Andreea, clasa a VII-a B
Profesor coordonator: Găvenea Andreea

Rumenind străvechii codri și izvorul singuratic,
Toamna arămie se coboară agale,
Fumegând și fumegând peste codrul neguratic,
Aducând prelungi suspine, peste vale.

Doar o rază, uite-apare într-o margine de codru,
Vezi fagul cum se despoaie, dar tot șade așa de mândru,
Frunza cade legănată și nu este mângâiată,
Nici purtată în plete de vreo fată.

Seara, luna se ascunde după deal
Și aude șoapte parcă ireal,
Codrul își spune povestea
Suspină greu, de i se duce vestea.

Toamna ruginie
de Luca Bianca Maria, clasa a VI-a B
Profesor coordonator: Găvenea Andreea

După o vară călduroasă cu zile minunate și lungi, toamna se așterne pe pământ cu un
covor de frunze ruginii.
În acest anotimp, natura se schimbă. Razele soarelui strălucesc din ce în ce mai puțin, iarba
se usucă, iar frunzele copacilor s-au așternut sub forma unui covor multicolor pe străzile
străbătute de un vânt rece, nemilos. Zâna toamnei ne prezintă în fiecare an pomii ei cu mere
rumene, pere aurii și gutui parfumate. Mireasma lor dulce ne încântă de fiecare dată.
În acest anotimp, animalele sunt foarte harnice. Ele se pregătesc de venirea iernii.
Animalele care hibernează își pregătesc culcușul pentru somnul lung ce îl vor avea. Celelalte
animale, agitate, își caută hrană. Iepurii își schimbă blana pentru a face față mai ușor lunilor
friguroase de iarnă. Păsările călătoare pleacă vâslind în înălțimi în țările calde.
Odată cu venirea toamnei, începe şi școala. Profesorii așteaptă cu brațele deschise
copiii, oferindu-le de fiecare dată informații valoroase.
La țară, oamenii culeg roadele pământului. Bunicii noștri fac dulcețuri, iar strugurii abia
așteaptă să fie zdrobiți, după care făcuți musturi sau vinuri.
Toamna este un anotimp îmbelșugat și plin de culoare!

Nostalgia toamnei
de Popescu Larisa, clasa a VI-a B
Profesor coordonator: Găvenea Andreea

Vara s-a pierdut odată ce ultimul apus a pierit ușor printre ultimele ore de sezon
călduros.
Toamna și-a arătat puterea. Totul acum e stins, copacii s-au scuturat la fel de repede ca
și felul în care s-au scurs zilele calde de vară, așternând un covor plin de culoare pe jos.
S-a dus și mirosul predominant al mării la răsărit...Acum se poate simți mirosul
frunzelor plouate care dansează în aer. E timpul să ieșim și să uităm de griji, să ne uităm
și să admirăm cum ultimele păsări călătoare pleacă, să ne luăm un amar „la revedere”
de la ele, chiar dacă e dureros. Să ne uităm într-o zi friguroasă la un film, cu o ciocolată
caldă în mână e ceva la fel de frumos ca un apus colorat lângă mare.
Nu vom uita nici apusurile și nici serile cu filme și ciocolată caldă până în iarnă,
când vom simți o durere mai aspră știind că ceea ce iubeam să facem s-a stins.

The 8th grade
by Niculae Ingrid
Guiding teacher: Anghel Cerassela

“The school must teach you to be your own teacher, the best and the strictest.”
Nicolae Iorga

Since 5th grade people got us scared saying stuff such as: “You should study! In a few
years you will have to pass an important exam.” And of course, we did not really care
and think that we will have enough time.
Now we are in the 8th grade and 8 months away from the exam. Although we still have
time to study, some of us are already anxious and scared because a big part of our
future stands in that final test.
All we have to do is stay focused because this year as teenagers it is going to be a
rollercoaster of emotions and I am pretty sure it is going to be stressful and hard, but if
we pay attention in class and do our schoolwork, everything is going to be fine.
In the end I am proud to say that I learned in this school. I met amazing people,
created awesome memories and learned a lot of new, interesting stuff from my
teachers.
Now I am ready to see what the future holds for me…

My school year
by Stemate Daria
Guiding teacher: Anghel Cerassela
“Education is what remains after you forgot everything you learned in school”
Albert Einstein

This year is going to be one of the hardest years of my life. This year I am in the
8th grade and I have an important exam to take, the one that will decide the high
school where I will study for the next 4 years. I have to admit that I have some big
emotions for it, especially that I am in the Erasmus+ Project and I have to go to Italy, so
two weeks of school are going to be cut while I will be gone.
To calm me down I usually say to myself: “This is just an exam. It is going to be ok. I’m
going to pass this and I will go to a good high school”.
Luckily my family is understanding and they say that if I am happy then they are happy
too.
I know that I am going to miss this school and the people I met here but I cannot go
back in time…

Berciu Antonio (clasa a VIII-a B)
Profesor coordonator: Dârmon Eugenia

Cheile Bicazului, una dintre cele mai importante și frumoase atracții turistice din
România, este un loc ce m-a fascinat din mai multe puncte de vedere, fiind o
capodoperă a naturii.
Acestea sunt situate în județul Neamț și Harghita, în Munții Hășmaș, locul de
unde cele doua râuri, Olt și Mureș, își au izvorul. Cheile Bicazului, în esență, reprezintă
un drum circulabil rutier, îngust, iar oamenii pot admira peisajul impresionant al
stâncilor înalte care stau la marginea drumului. Pe crestele acestora se pot zări brazi
falnici, diferite conifere și foioase care pot sfida privirea umană, iar, datorită înălțimii la
care sunt amplasați,aceştia par arbori în miniatură. Pereții rocii dure se apropie așa mult
în anumite locuri încât aceștia formează o peșteră ce aproape acoperă toată priveliștea
cerului.
Cheile Bicazului, împreună cu Lacul Roșu și Lacul Bicaz alcătuiesc una
dintre cele mai pitorești și mai impresionante zone din România, ce merită văzută de
oricine. Peisajul, privit de sus, oferă o perspectivă a unui drum șerpuit printre munți,
reprezentând munca omului împletită armonios cu creațiile naturii.

Roth Ştefan (clasa a V-a C)
Profesor coordonator: Dârmon Eugenia

Frunzele cad, dansând trist în drumul lor spre pământ. Culoarea lor aminteşte de
lumina soarelui de vară. Se întind tăcute, una peste alta, într-un covor foşnitor. Păsările
mai ciripesc încă printre ramurile dezgolite. Cu gheruţele lor mici, caută mâncare sub
covorul de frunze.
În departare, nori de plum întunecă povestea unei zile însorite de toamnă. Şi
totuşi, perele, gutuile şi prunele joacă voioase în coşurile de răchită. Strugurii pleznesc
de veselie şi umplu paharele şi sticlele cu must.
Vântul împinge ramurile copacilor ca pe nişte plete ale fetelor nebune. Şuierul
său devine din ce în ce mai puternic. Copacii trosnesc, norii se apropie, apoi brusc,
apare soarele.
Ferestrele primesc înfometate lumina, îngăduind căldurii astrului să se strecoare
în casele oamenilor. Razele sale slăbite ajung în livezi, pe ogoare şi mângaie fructele şi
legumele. Oamenii se bucură de vremea frumoasă şi muncesc cu spor. Până seara târziu
sunt în grădini şi livezi. Cămările se umplu cu provizii pentru iarnă.
Rar se mai aude câte un greiere, speriat de viitorul sumbru. Parfum de
crizanteme, dalii şi vin înăsprit se simte în jurul fiecarei case. Ziua scade, noaptea
creşte, miroase a aer rece, dar toamna niciodată nu fu mai frumoasă…

iunie
Am emoții mari. Simt cum inima îmi bate nebunește. Mâine plec în prima
mea tabară, Tabara de cercetași la Arieșeni. De când am aflat că vacanţa de
vară va începe cu o tabără, am numărata zilele care au trecut tare greu. Am
căutat pe Google informații despre acest loc şi despre așezarea taberei. Nu
am înțeles mare lucru , decât ca e înconjurată de păduri şi se află la granița
dintre județele Alba si Bihor, la o altitudine de 950 m, reprezentând un
punct de plecare în multe traseele de escaladă. Ce tare! Escaladă! Trebuie să
îmi iau echipamentul de munte şi poate cine știe, vom merge în expediție, să
căutam urşi…sau dinozauri…sau balauri sau poate îmi voi găsi dragonul
personal...
Mi-am pregătit bagajul. E cam mare, dar sper să nu se supere autocarul
sau șoferul că avem valize mari. E miezul noaptea. De atâtea emoții nu pot
să dorm. Te las. Ne vedem mâine seara…pe munte.
…..

Bună seara, dragul meu jurnal montan!
…Nu îmi vine să cred că sunt aici, în sfârșit!
Drumul a fost lung şi greu, pentru că mi-a fost rău de la atâtea serpentine
şi nu am mâncat nimic. Dar a meritat suferința. Am ajuns în sfârșit! E atât
de verde totul! Tăbăra e mare şi tăiată de șoseaua care se pierde sus în munți.
Știi ce? M-am supărat când am ajuns aici pentru că era multa lume şi nu îmi
doream atâta agitație, însă am aflat că acei copii putin mai mari decât noi
erau “verzișorii” adică cei care ne însoțeau şi aveau grijă de noi. Până la urmă
cred ca ne vom înțelege.
Camera noastră dă spre munte, iar cea a fetelor dă spre drumul principal.
E atât de frumos, păcat că e cam târziu şi suntem foarte obosiți de drum.

Mâine facem prima drumeție. Ghici unde? La Cetatea Poienari.
Se spune că Vlad Ţepeş a folosit pentru construcția cetății târgovișteni ce
fuseseră pedepsiți pentru o fapta foarte gravă.
Am auzit ca are muuulte trepte .Trebuie să luăm în calcul că va trebui să
urcam nu mai puțin de 1480 de trepte pentru a ajunge la Cetatea Poenari,
care se află la o altitudine de 850 m, pe Muntele Cetățuia. Și am auzit o
mulțime de legende legate de cetate:
Prima, îi vizează pe boierii ce puneau la cale uciderea lui Țepeș,
considerându-l pe acesta un conducător prea dur. Ceea ce, probabil și era.
Doar că Vlad a aflat de planul lor, i-a adunat în Cheile Argeșului și i-a silit să
urce și să lucreze la construcția cetății.
A doua e legată de istețimea conducătorului, care în timpul bătăliei cu
turcii din 1462, i-a păcălit pe aceștia potcovind caii invers, retrăgându-se apoi
fără probleme în cetate.
Sunt atâtea legende interesante încât abia aștept ziua de mâine.
Noapte bună, prietenul meu cu file! Ne vedem mâine seară!

Octavian Dragomirescu (VC)
O zi în munţi
Drideanu Lucas (VC)
Dimineața era măreață. Roua avea înfățișarea unor mărgăritare
care așteptau cu nerăbdare o raza de soare să le încălzească, să le
transforme în diamante strălucitoare.
La răsărit se ivea geana de aur a unui soare tânăr care dintr-o
clipita șterse umbra de pe fruntea munților neguroși.
La poalele munților un pârâu limpede strălucea în lumina
soarelui arzător şi strălucitor. Nu se auzea nimic, niciun sunet,
niciun muget al cerbului nu deranja somnul adânc al pădurii...
Peisajul arata superb de parca mâini măiestre şi-ar fi luat paleta
de culori şi ar fi început să picteze.
Totul era liniștit şi calm. Doream să vad acest peisaj în fiecare
dimineață când mă trezesc şi în fiecare dimineață să simt aerul
rece şi curat din munți. Era absolut uimitor!...

Pe drumuri de munte
Negoiţă Vlăduţ (VC)

Într-o zi însorită de vară eu și părinții mei ne-am hotărât să mergem în pădurea Cazacu.
Drumul spre pădure nu a fost lung, dar am descoperit lucruri minunate. M-au încântat casele
gospodarilor în fața cărora stăteau așezați pe băncuțe, bunici și bunicuțe cu părul nins de vreme. Am
văzut bărbați ce mergeau cu sapa în spate către muncile câmpului. Am mers pe un drum de țară unde
de-o parte și de alta erau câmpuri verzi cu flori colorate.
În sfârșit, ajunși în pădure am rămas uimit de frumusețea peisajului. Copacii înalți și verzi cu
ramurile aplecate ca niște brațe ce mă îmbrățișau, urându-mi bun venit, pajiștea verde închis cu
floricele mărunte și miros îmbietor. Am așezat o pătură pe iarbă, am închis ochii și am ascultat vuietul
pădurii, ciripitul păsărelelor, bâzâitul albinelor. Am simțit cum mă cuprinde o pace interioară și am
adormit legănat de cântecul păsărilor la umbra copacilor. Când m-am trezit se înnoptase și încă aveam
sentimentul de fericire și liniște.
Pentru că venise timpul să plecăm mi-am întors capul încă o dată către pădure pentru a
rămâne cu aceea imagine în minte.

Pagina de jurnal....20 mai 2020
De dimineață m-am trezit cu gândul că trebuie să ma pregătesc iar pentru scoală. Acest gând
îmi blochează orice inițiativă şi orice dorință. La 12:30 aveam informatică. Mama lucra pe laptop. Miam luat cana cu ceai şi m-am așezat lângă ea. Îmi place să privesc când ea lucrează şi eu stau degeaba.
M-am gândit că ar fi frumos din partea mea să pregătesc micul dejun. Am pus masa şi am

chemat-o pe mama care s-a bucurat de gestul meu.
Mi-am pregătit calculatorul, mi-am deschis Google classroom, mi-am pregătit ceva de scris şi
m-am conectat. Ora a trecut repede. Am continuat cu matematică, apoi m-am văzut cu domnul
profesor de sport. Fericire mare a fost când profa de mate opțional ne-a anunţat pe grupul de
WhatsApp că i-a căzut netul şi nu mai intram pe Zoom!
Cu gândul să scap repede de corvoada temelor, m-am apucat de geometrie. Culmea! Am
terminat destul de repede. Plin de speranță am făcut şi rebusul la Info.
Am realizat că este ora 6! M-am așezat la masa, la insistențele mamei, pentru că nu-mi era

foame.
M-am gândit că cel mai frumos mod de a încheia ziua este sa ies cu trotineta. Afara era
înnorat şi urât, așa că m-am grăbit şi am zburat spre ușă, să nu înceapă să plouă.
M- am îndreptat spre parc cu gândul să mă plimb cu trotineta şi să mă întâlnesc cu colegii
mei dacă sunt prin preajmă. După câteva minute am ajuns la destinație. Câțiva adulți şi mai mulți copii
făceau mișcare, alergau sau se plimbau. Nu am întâlnit pe nimeni cunoscut. Am șerpuit pe aleile
parcului, m-am învârtit de mai multe ori şi dezamăgit m-am întors acasă.
Când am intrat pe ușă, ostenit de căratul trotinetei până la etajul doi, m-a întâmpinat un miros
plăcut de ciocolata caldă din cana de pe masă, amestecat cu parfumul lavandă al cremei de mâini al
mamei.
A fost o senzație puternică de fericire pe care nu mi-am putut-o explica.

Muzeul "Prima Şcoală Românească" - Braşov, România
Şcoala românească - zidită în anul 1495, reclădită la 1760
Dumitrache Rareş (VC)
Multe locuri minunate are ţara noastră, însă azi mă opresc asupra Brașovului, un oraș minunat cu
multa istorie încă vie. Anul trecut, am vizitat împreună cu clasa şi cu doamna învățătoare, chiar Prima
Scoală Românească din Brașov.
Acolo l-am întâlnit pe domnul Oltean, preot si profesor doctor care ne-a uimit cu poveștile legate
despre strămoșii noștri şi despre documentele şi manuscrisele salvate de la catastrofe, pe care
dumnealui le studiază încă.
Așa am aflat că primele cursuri în limba română au avut loc pe băncile acestei şcoli în anul
1583.
Prima scoală românească se afla în interiorul curții Bisericii „Sfântul Nicolae” din cartierul
istoric Scheii Brașovului.

Acesta este locul în care diaconul Coresi și-a putut tipări primele cărți în limba română.
Tiparnița diaconului a scos la lumină 39 de cârţi.
Pe un site am găsit că “Actuala clădire datează din anul 1760, fiind declarată monument istoric,
alături de întreg ansamblul arhitectural. Cele aproximativ 4.000 de cărți vechi și peste 30.000 de
documente, precum și numeroasele obiecte muzeale stau astăzi strajă la temelia istoriei, oferind tuturor
posibilitatea de cunoaștere a adevărului care se derula istoric pe aceste meleaguri”.

Aici se găsesc toate bibliile scrise în limba română şi prima carte slavonă tipărită în lume. Tot
aici se găsește OMILIAR, o carte care are 800 de pagini şi este un fel de manual din secolul al XI-lea.
Scrieri pe piele de animale ce rezistă şi azi sunt expuse în acest muzeu.
Aici ni s-a povestit şi despre “Sfântul Nicolai”, un băţ cu care erau “evaluați” copiii, ghidul
referindu-se la Nica şi la Smarandiță lui “Bădia”.
Am aflat că nu există decât câteva portrete cunoscute ale voievodului Mihai Viteazul, însă
Muzeul deține un altul, portret pe care am simțit că trebuie sa îl am.
Un alt lucru interesant este că aici am găsit o hartă cu cele mai largi hotare pe care le-a avut
vreodată patria noastră. Bineînțeles că şi aceasta harta este o valoare şi o amintire prețioasă pe care am
achiziționat-o.
Pe scurt, aici poți simți cum a evoluat scrisul la noi, văzând scrieri dintre cele mai vechi şi
tipărituri şi tot aici există dovezi că noi folosim alfabetul latin doar din secolul XIX-lea.

Caleidoscop cu zâmbete
Marcenco Ruxandra (VIIIB)
- Tăticule, cât trăieşte o pisică?

- Cam 10-12 ani
- Şi un şoarece?
- Depinde de pisică.

.

*
- Mămico, din ce se obţine gheaţa?
- Din apă.
- Şi apa?
- Din vapori.
- Şi vaporii?
- Din ceainic.
*
O broască stă pe o frunză de nufăr. La un moment dat strigă:
- Hei, you!
Apoi se aruncă în apă, iese la suprafaţă, se urcă pe altă frunză de nufăr şi întreabă mirată:
- Who, me?
Venind de la serviciu, tatăl îşi găseşte fiica plângând.
- Ce s-a întâmplat?
- Am făcut o prăjitură şi, când am scos-o din cuptor, câinele nostru a înfulecat-o.
- Ei, nu te necăji, draga mea, pentru asta. Îţi cumpăr eu alt câine.
*
- Mamă, azi am fost singurul din clasă care a ştiut să răspundă la întrebarea dirigintei.
- Da’ ce te-a întrebat?
- Cine a spart geamul.

ŞTIAŢI CA?
Neculai Delia (8B)
• Elefanţii îşi recunosc propria reflecţie în oglindă ?
• Leopardul de zăpadă, atunci când vânează, poate face
salturi de peste 10 metri ?
• Bizonul este cel mai mare mamifer terestru din America
de Nord ?
• Cangurii expiră atunci când sar şi inspiră atunci când
ating pământul ?
• Există nouă subspecii de girafe, diferenţiate după
culoarea pielii şi alte trăsături anatomice ?
• Lupii au un simţ al mirosului extraordinar : se estimează că au de 280 milioane de
receptori olfactivi, ceea ce îi face de sute de ori mai sensibili la mirosuri decât
oamenii?
• Atunci când se ridică pe labele posteriore, ursul polar are o înălţime similară cu cea
a unui elefant ?
• Focile se pot scufunda până la o adâncime de peste 100 metri ?
• În Europa, reni sălbatici mai există numai în câteva zone protejate din Norvegia?
• Expresia “ziua marmotei” este folosită pentru a sugera o situaţie neplăcută care se
repetă la nesfârşit ?
• Leii-de-mare vânează la mai puţin de opt kilometri de ţărm ?
• Majoritatea pensulelor folosite la pictura în frescă sunt din păr de porc ?
• În Japonia, pisicile negre aduc noroc?
• Pot fi întâlniţi specii de scorpioni chiar şi la înălţimi de 2.000 metri, în Himalaya sau
în Anzi ?
• Până în prezent, au fost descoperite 160 de specii de cameleoni ?
• Cea mai grea ţestoasă din lume este broasca ţestoasă ploioasă, care trăieşte în
mediul acvatic şi cântăreşte până la 700 kg. ?
• Crocodilii au doi colţi vizibili pe mandibulă atunci când deschid gura şi supravieţuiesc
mult timp fără hrană ?
• Anaconda nu este un şarpe veninos : îşi ucide prada sufocând-o ?
• Caracatiţa uriaşă din Pacificul de Nord poate trăi până la cinci ani ?
• În mod normal, pinguinii nu se apropie la mai mult de 3 metri de oameni?
• Aripile întinse ale şoimului pot atinge şi 120 centimetri ?
• Marele flamingo african este cel mai înalt reprezentant, masculii ajungând la 1,5
metri înălţime ?
• In Marea Roşie trăieşte o specie de peşte numită peştele chirurg de culoare albastru
intens cu galben care poate atinge o lungime de 50 cm
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Niculae Ingrid (VIIIA) -The
8th year
Popescu Larisa (VIB)Nostalgia toamnei
Luca Bianca (VIB)- Toamna
ruginie
Guţă Andreea (VIIB)Toamna
Berciu Antonio (VIIIB)Cheile Bicazului- o minune a
naturii
Roth Ştefan (VC)- Niciodată
toamna nu fu mai frumoasă!
Dragomirescu Octavian
(VC)- Jurnal montan
Drideanu Lucas (VC)- O zi în
munţi
Negoiţă Vlăduţ (VC)- Pe
drumuri de munte
Roth Ştefan (VC)- Impresii
din şcoala de acasă
Dumitrache Rareş (VC)Turist în ţara mea

