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Imaginaţia, curiozitatea, inteligenţa, 

perseverenţa, toleranţa, efortul  individual şi în 

echipă sunt calităţile care fac din elevi fiinţe 

minunate, arbori cu rădăcini duble: atât în 

pământ, cât şi - sau mai ales - în cer. 

 Boboci sau muguri, ei  devin, graţie 

talentelor proprii, florile cu care se face cu 

adevărat primăvară. 

        Şi acest număr vă propune să vă bucuraţi de 

rezultatele activităţilor şi pasiunilor voastre, elevi 

şi profesori deopotrivă, manifestate în 

cele mai diverse domenii  completate 

de acțiuni  extracurriculare, a căror importanță nu 

a trecut neobservată. 

  

          Vă dorim lectură plăcută!                                                           
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

A ŞCOLII GIMNAZIALE Nr. 1 BUMBEȘTI-JIU  
ANUL ŞCOLAR 2023-2024 

     Motto: 
   “Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici, 
    nu e destul să vrei, trebuie să şi faci.” 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu face parte din unităţile de învăţământ din Bumbești-Jiu şi are rolul de a 
educa elevii din acest oraș, de a-i îndruma şi pregăti pentru viaţă. 

Şcoala e situată pe strada Grigore Alexandru Ghica, Nr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala are în componenţă: 

• Ciclul primar  cu clasele pregătitoare,  I-IV; 
• Ciclul gimnazial cu clasele V-VIII. 

Şcoala dispune în acest moment de 3 corpuri de cladire şi o sală de sport. În cadrul şcolii funcţionează şi un 
cabinet de informatică dotat cu 30 calculatoare, unde cursurile sunt susţinute de un profesor calificat, iar elevii pot 
afla tainele informaticii. 

Şcoala dispune de cabinete de fizică, chimie, biologie, logopedie, consiliere psiho-pedagogică, CDI   şi de două 
terenuri sportive și o sală de sport). 

ARGUMENT 

 Activitățile extrașcolare prezintă unele trăsături ce se referă la conținutul și tematica activităților, la durata 
lor, la strategiile didactice utilizate, precum și la formele de organizare a muncii. 

Conținutul plăcut, interesant și atractiv al diverselor tipuri și forme de activități desfășurate în școală, dar și 
ambianța oferită, determină participarea tot mai numeroasă a copiilor dornici să-și manifeste aptitudiniile și 
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imaginația creatoare în diferite domenii de activitate pentru a-și pune în practică initiațivele și proiectele sub 
îndrumarea profesorilor. 

În consecință, activitatea extracurriculară reprezintă spațiul aplicativ care permite transferul și aplicarea 
cunoștiințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de învățământ. Prin formele sale specifice, 
activitatea extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional al 
contextului respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizandu-se astfel o simbioză 
lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. 

VIZIUNE 

            Dorind o viziune dinamică, știintifică, pragmatică, viziunea școlii s-a centrat raportându-ne la următoarele 
domenii: 

• Curriculum: 

- obținerea unor rezultate competitive, asigurând calitatea procesului instructiv-educativ; 

- stimularea performanțelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalității elevilor, formarea capacității 
intelectuale, stimularea motivației învățării, asimilarea tehnicilor de muncă intelectală, educația în sprijinul valorilor 
societății noastre. 

• Resurse material-financiare: 

- avem centrală proprie și bază sportivă cu gazon sintetic, ceea ce permite crearea unei imagini favorabile școlii. 
Astfel se vor putea pune în valoare atât baza materială a școlii, cât și resursele umane, ceea ce va duce la 
cresterea prestigiului școlii în comunitatea locală; 

- continuarea informatizării prin extinderea rețelei de calculatoare și conectarea la Internet prin hotspot în 
perimetrul unității. 
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• Resurse umane: 

- elevul trebuie să găsească în școală un al doilea cămin, care să-i ofere nu numai cunoștințele necesare trecerii 
într-o treaptă superioară a învățământului, ci un cadru propice dezvoltării personalității ca viitor cetățean, capabil 
să facă față cerințelor contemporane; 

- stimularea cadrelor didactice nu numai în vederea perfecționarii, ci prin implicarea lor în actul decizional, 
responsabilizarea acestora. 

• Relatți comunitare: 

- creșterea prestigiului școlii prin colaborarea cu parteneri direct interesați, participarea și obținerea unor 
rezultate la activitățile propuse de către parteneri. 

MISIUNE 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale. Dar și pentru activarea acestui motor sunt 
necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile bazate pe 
cunoaștere. În acest scop, școala noastră își propune să dezvolte o cultură orgazițională de tip rețea care să 
promoveze valori și credințe împărtășite de educatori, elevi și părinți, punând accentul pe învățare și creând un 
climat educativ de învăţare. Învăţarea trebuie să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline și 
tehnologii complexe care să-i ajute pe elevi să se integreze într-o societate în schimbare. 

Învăţarea trebuie centrată pe elev, înglobând cele mai noi idei şi practici pedagogice. CDŞ-ul trebuie să se 
anexeze pe noi discipline (informatică, tehnici de comunicare, utilizarea internetului, educaţie ecologică etc). 

Ne propunem să dezvoltăm parteneriatul cu comunitatea locală, un mediu favorabil educaţiei,  bazat pe 
valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev să 
beneficieze de şansa de a fie educat ca un bun cetăţean european, creativ dar şi critic şi autocritic, capabil să se 
integreze în orice ţară europeană. Avem deja parteneriate în derulare cu: Teatrul „Elvira Godeanu”, Biblioteca 
Judeţeană, Poliţia Locală, Agenţia Anti-Drog. 

Deviza noastră este „NU ÎNVĂŢĂM PENTRU ŞCOALĂ, ÎNVĂŢĂM PENTRU VIAŢĂ!”. 

În viitorul apropiat, Clubul Elevilor va deveni un centru important al activităţilor nonformale, de timp liber, recreere 
şi divertisment, nu numai pentru elevii din localitate, dar şi pentru cei din zonele rurale limitrofe. 

 ŢINTE STRATEGICE 

 - atingerea standardelor educaţionale de către elevi; 

- formarea continuă a calităţii resurselor umane; 

- păstrarea şi îmbogăţirea permanentă a bazei materiale; 

- dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea, părinţii copiilor şi alte instituţii şcolare; 

- dezvoltarea personalităţii elevilor prin activităţi extracurriculare. 
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 RESURSE MATERIALE 

          În şcoala noastră se găsesc 23 de săli de clasă, 1 cabinet de informatică dotat cu 25 calculatoare, 1 sală de 
sport, 19 grupuri sanitare în interiorul instituţiei, 1 cabinet de fizică-chime, un cabinet de biologie, 1 cabinet de 
consiliere psihopedagogică, 1 cabinet logopedic, 1 CDI, materiale didactice diverse. 

În prezent şcoala este dotată cu centrală termică proprie şi a fost utilată modern, pentru ca mediul 
educaţional în care îşi desfăşoară activitatea elevii şi cadrele didactice din această şcoală să fie cât mai propice 
pentru un învăţământ de calitate, să fie cât mai atrăgător pentru elevi şi părinţi, cât şi pentru cadrele didactice. 

Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în această şcoală sunt calificate şi majoritatea titulare, pasionaţi 
pentru munca pe care o prestează, dăruiţi şcolii şi elevilor acesteia. Profesionalismul acestor cadre didactice fac 
şcoala mai primitoare, mai atrăgătoare, mai luminoasă. 

Pe lângă curriculum-ul naţional, şcoala oferă elevilor şi un curriculum la dicizia şcolii, ore prestate de cadre 
didactice pregătite din punct de vedere profesional şi nu numai.  

Astfel, în programele de opţional, există: 

• Informatică -TIC – clasele II – IV. 
• Lectura și abilitățile de viață – clasele V-VIII 
• Educația pentru sănătate - clasele VI-VII 

 

 OPŢIUNILE STRATEGICE ALE ŞCOLII: 

 Realizarea Planului managerial al Şcolii  în concordanţă cu strategia M.Ed. 

➢ Organizarea activităţii şcolare pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar 2022/2023  în 

cele mai bune condiţii. 

➢ Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ. 

➢ Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ. 

➢ Aplicarea corectă a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la decizia şcolii. 

➢ Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă. 

➢ Soluţionarea şi  eliminarea eventualelor conflicte. 

➢ Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea. 

➢ Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în scopul 

obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune. 

➢ Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de ARACIP, 

nu numai prin existenţa comisiilor în şcoli, ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o perioadă la 

alta. 
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PRINCIPII  

➢ Asigurarea de șanse egale și calitate în educație; 

➢ Adaptarea actului educațional la nevoile de dezvoltare personală și profesională a elevilor în vederea unei 

inserții sociale și profesionale corespunzătoare; 

➢ Promovarea învățării permanente prin asigurarea complementarității educației formale, nonformale și 

informale; 

➢ Asigurarea unui sistem educațional bazat pe onestitate, deschidere, integritate și respect din partea tuturor 

participanților: profesori, elevi, părinți și autorități. 
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OFERTA ȘCOLII PRIVIND DISCIPLINELE OPȚIONALE 
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023/2024 

 
  
Limba si comunicare:   
Literatura pentru copii   
Limbi moderne  

                                  Lectura și abilitățile de viață 
Comunicare in situații concrete   
Folclorul copiilor etc. 

 
Matematica și științe ale naturii:   
Matematica distractivă   
Curiozități din lumea naturii   
Micul inventator   
Natura,prietena mea   
Știința între real și imaginar   
Călători și călătorii etc.   

 
Om și societate:   
Democrația petru copii   
Educația pentru drepturile omului   
Istorie și geografie locală   
Tradiții și obiceiuri locale etc.  

  
Arte:   
Muzica vocală   
Grafică și pictură   
Dans   
Teatru, artă dramatică etc.  

   
Sport:   
Jocuri sportive   
Gimnastică și aerobica etc.  

 
Tehnologii:   
Tehnologia informației și comunicației  
Micul gospodar   
Utilizarea aparaturii electrice și electonice etc.  

  
   Consiliere și orientare:   

                                   Rezolvarea conflictelor 
                              Educația pentru sănătate   
                              Educația rutieră  

Cum circulăm?   
Igiena personală   
Tehnici de lectură   
Educatțe pentru securitatea personală etc. 

 

                                         Relații pe www.scoalabumbestijiu.ro 

 

http://www.scoalabumbestijiu.ro/
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PRIMĂVARA CEA ZGLOBIE 
 
 

BĂLTĂREȚU ALBERT DUMITRU 

Clasa a IV-a B,  

Prof. coordonator,  Covrig Maria Rodica 

 
Primăvara cea zglobie 

Poposește pe câmpie. 

Soarele-i mai luminos 

Dar și cerul e frumos. 

 

Proaspătă și parfumată,  

Ea se instalează-ndată. 

A trezit natura toată 

Cu bagheta fermecată. 

 

Bate la ferestre-n zori 

Și ne-aduce mândre flori. 

Se joacă cu soarele 

Încălzind ogoarele. 

 

Azi e zi de sărbătoare 

Cu flori, gâze și culoare. 

Și-au sosit din sud zburând 

Păsările, rând pe rând. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

VOIOȘIE-N PRIMĂVARĂ 

 

 
  CIMPU ELIZA DIANA 

   Clasa a IV-a B,  

Prof. coordonator,  Covrig Maria Rodica 
 

 
Primăvara iarăși a sosit 

Ne-așterne fericirea pân’ la infinit. 

Aduce flori mândre, atrăgătoare 

Cu miresme îmbătătoare, 

Ce dau aromă și culoare. 

 

A adus pe rămurele, 

Ciripit de păsărele. 

Și a presărat cu flori 

Câmpul în mii de culori. 

 

Grădinile-nfloresc, 

Câmpiile-nverzesc. 

Natura e-n sărbătoare 

În triluri fermecătoare. 

 

Soarele blând strălucește, 

Primăvara ne zâmbește. 

Natura culoare a primit 

Pe toți ne-a înveselit. 
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BUCURII DE PRIMĂVARĂ 

 
HÎRSU SONIA MARIA  

Clasa a IV-a B,  

Prof. coordonator,  Covrig Maria Rodica 

 
Ne-mbie primăvara în culori de curcubeu,                     

E mare bucurie, așa va fi mereu! 

Pe dealuri line se zăresc copii, 

Zburdând veseli printre păpădii. 

 

Vastele câmpii din nou se-mbujorează, 

Tabloul naturii treptat se colorează. 

Suntem purtați spre-o lume de visare, 

Prin iarba crudă ieșim toți la plimbare. 

 

Ne-așteaptă primăvara veselă-n livezi 

Și ne-ndeamnă să gustăm cireși. 

O feerie de culori ne cheamă 

Să fredonăm o melodie fără teamă. 

 

 

TOAMNA 

 
BOCȘAN ANDREI-EDUARD 

 Clasa a II-a A 

Prof. coordonator, Cazan Catinca Teodora 

 

 
Vine toamna, bine îmi pare! 

A trecut vacanța mare! 

La școală noi am plecat, 

Cu zâmbetul curat. 

 

 

Vara cum s-a terminat, 

Joaca am abandonat. 

Clasa a II-a am pornit-o, 

Înmulțirea învățând-o! 
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                                                         TOAMNA DARNICĂ 

 
PUFAN ERIKA-TEODORA 

Clasa a II-a A 

Prof. coordonator: Cazan Catinca Teodora 

 

 
Toamna darnic-a sosit! 

Frunzele-au îngălbenit! 

Mere, pere, nuci, gutui 

Sunt darurile Domnului! 

 

Și școala a început, 

În clasa a II-a am trecut. 

Calculăm, înmulțim, 

Cu toții ne veselim! 

 
 

FRUMOASA TOAMNĂ 

 
GUȚĂ IANI-NICOLAE 

Clasa a II-a A 

Prof. coordonator: Cazan Catinca Teodora 

A sosit frumoasa toamnă, 

Cu recoltele bogate 

Haideți, dragi copii, cu toții, 

Să le adunăm pe toate! 

 

Mere, pere-n coșulețe, 

Și gutui, 

Cu puf galben  

Ca de pui. 

 

Cât de mare-i veselia, 

Când bunicii culeg via! 

Noi, nepoții-i ajutăm 

Recolta s-o adunăm 

Și de bine le urăm! 
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TOAMNA CEA BOGATĂ 

 

 
VITEJANU MAYA-MIHAELA 

 Clasa a II-a A 

Prof. coordonator: Cazan Catinca Teodora 

 

 
Sunt acum struguri și mere, 

Dar nu mai sunt rândunele. 

Multe flori sunt vestejite, 

Frunzele-s îngălbenite. 

 

Iarăși pomii rămân goi, 

S-a dus vara de la noi! 

Păsărelele-au plecat, 

Frunzele s-au scuturat. 
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CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ 

Sunt prima ploaie 

de vară; 

așa izbucnesc, 

așa mă sting, 

deci plâng uneori… 

și așa râd 

ca spuma mării… 

Sunt marea. 

Mă lovesc de zile 

ca apa de mal 

uneori mă scurg pe stânci sărate, 

mă amestec cu nisipul și munții erodează. 

Unii îmi oferă plastic 

o sută cincizeci de ani… 

Vin alții să-l adune; 

rămân cum mă vor 

cu gândul că vine  cineva să mă strecoare 

ca să-și poată privi reflecția în oglinda mea. 

Aștept s-ajut 

măcar copiii care vin să scrijelească nisipul ud cu numele lor, 

spăl tălpile cui trece; 

din mine se extrage sarea 

și în mine mor zilnic pești portocalii, 

căluții de mare se nasc cu sutele… 

sunt tot circuitul apei în natură 

de la pânza freatică și înapoi 

nu mă opresc 

am de trăit ziua aceasta capricioasă care e tinerețea 

clipocind în suflet 

printre stânci și nisip și strâmtoarea Bosfor 

cusătura de siguranță 

androgin – 

tânărul și ploaia - 

Fă-mi o copcă în marea mea înghețată! 



 

19 

ÎN TANDEM 

 

Dimineața vieții mele, 

cu zori calzi  

mă prinzi în brațe și mă îmbii, și mă descalți, 

ca s-alerg prin iarba deasă și să simt sub tălpi 

 inima pământului  care bate 

 în tandem cu a mea. 

Nu-i așa că mă iubește pământul 

cerul 

caisul cu urma primului meu sărut? 

Dimineața vieții mele mici 

o faci mare, 

ai miros de fân și de trecut și viitor  

fața - iasomie de aer, 

dar prezentul tău e atât de prezent, 

adevărat ca o înțepătură de albină. 

Ești medalionul prețios încrustat în pieptul meu, 

un nu știu cum continuu; 

ridic umerii de mă întreabă cineva de tine 

m-ai făcut să locuiesc unde nu e casa mea; 

câteodată ne supărăm una pe alta 

și stăm pe scăunele la depărtare… 

tu vrei să mă îmbrățișezi, 

eu mă închid… 

De ce m-ai păcălit? 

îmi spui că a fost vina mea?  

te iert, întotdeauna te iert, 

că nu pot fără tine 

și nici tu n-ai putea 

ne avem una pe alta. 

POPESCU JOSEPHINE 

Clasa a VIII-a A 
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MULȚUMESCU-ȚI, ȚIE, DOAMNE 

 

 VĂTAFU EDUARD 

Clasa a V-a B 

Prof. coord. Dinulescu Bianca-Violeta 

 

 

Mulțumesc pentru ce am, 

Mulțumesc pentru ce n-am 

Mulțumesc azi, dar și mâine, 

Mulțumesc că-mi este bine! 

 

Ai grijă, Doamne, de mine, 

Ai grijă să-mi fie bine 

Să am putere și curaj, 

Să fac bine la orice pas. 

 

Mulțumesc încă o dată, 

Că am mamă și am tată 

Mulțumesc de sănătate 

Mulțumesc de bunătate! 
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RECUNOȘTINȚĂ FAMILIEI 

 

STROE IANIS 

Clasa a V-a B 

Prof. coord. Dinulescu Bianca-Violeta 

 

 

Pe părinți eu îi iubesc, 

Visele mi le-mplinesc. 

Ei mă-nvață lucruri bune, 

Ca să mă descurc în lume. 

 

De bunici ce să mai zici, 

Copilăresc cu cei mici. 

Jucării, cărți cu povești, 

Nu le ceri, doar le primești. 

 

Familia mi-a dat povață, 

Cum să mă descurc în viață, 

Să-nvăț să fac fapte bune, 

Să fie mândri de mine! 
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RECUNOȘTINȚĂ, IUBIRE, MULȚUMIRE... 

 

HÎRSU SONIA MARIA 

Clasa a V-a B 

Prof. coord. Dinulescu Bianca-Violeta 

 

 

  

 Îngerașul meu cel bun,  

Eu îți mulțumesc acum, 

Pentru că mă ocrotești,  

Și de relele mă păzești. 

 

Mamă bună, mamă dragă,  

Te iubesc nespus de mult! 

Că tu viață mi-ai dat, 

Și de bine m-ai învățat. 

 

Bunicuța mea cea dragă, 

Țin să-ți mulțumesc deplin,  

Pentru că m-ai ascultat, 

Și încredere mi-ai acordat! 

 

Doamne, Dumnezeul meu, 

Tare mult Îți mulțumesc, 

Pentru toate cele spuse, 

Țin să Te răsplătesc. 
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ZI DE PRIMĂVARĂ  
 

 
                                             NICOLA TEODORA MARIA 

                                             Clasa a IV-a A 

                                             Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu  

                                             Prof.înv.primar: Butan Cristina 

 

 
Iarna trece repejor 

Ghiocei apar de zor. 

Rândunele, fluturași  

Ei sunt cei mai drăgălași.  

 

Martie trece în grabă.  

Lumea se-apucă de treabă  

De Paște se pregătește  

Și frumos se primenește.  

 

Laleaua și turtureaua 

S-au împrietenit deja 

Cu cireșele de mai  

Ce atârnă sus pe plai.  

 

În curând se va sfârși  

Anotimpul ce ni-i drag 

Dar în curând va sosi 

Anotimpul cel mai cald.  
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PRIMĂVARA 

                                 
NICOLAE ANASTASIA GABRIELA 

                                Clasa a IV-a A 

                                Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu 

                     Prof.înv.primar:  Butan Cristina 

Albă-i frunza de cireș, 

Verde este iarba, 

Primăvara a venit 

A trecut și iarna. 

 

Plânge salcia pletoasă, 

Frunze galbene ea are, 

Rândunica cea voioasă 

Sosește din depărtare. 

 

Macii roșii și frumoși 

Au umplut tot câmpul. 

Grâul este înfrățit 

Peste tot pământul. 

 

Primăvara a sosit, 

Să-i urăm: Bun venit!               

Colorată ca o floare 

Și frumos mirositoare. 

 

Zambilele-au înflorit, 

Pomișorii-au înverzit, 

Toporași și ghiocei 

Hai s-avem grijă de ei! 
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VIAȚA INVIZIBILĂ A UNEI CĂRȚI 

- Recenzie – 

 

Viaţa invizibilă a lui Addie LaRue de V. E. Schwab a apărut în 2020 şi s-a bucurat de succes încă 

de când a ieşit de sub tipar. Popularitatea romanelor precedente ale autoarei americane au atras atenţia. 

Viaţa invizibilă a lui Addie LaRue face parte dintr-un gen născut din ficţiunea fantastică şi ficţiunea 

istorică. Din 2020 şi până acum, cititorii s-au scindat în binecunoscutele tabere: pro şi contra,  urmărind 

cu ochi critici subiectul propus și aprecierea cărţii s-a lăsat pe seama inimilor, raționamentelor și a 

culturii filologice dobândite de fiecare dintre cititori. 

Pentru noviciatul meu „Viaţa invizibilă a lui Addie LaRue este cartea pe care aş vrea să o citesc 

din nou ca şi cum ar fi pentru prima oară. Addie nu voia să fie uitată, îşi dorea să existe cineva care să 

îşi poată aduce aminte de ea. Aş vrea să îi spun, dacă e pe undeva şi mă aude, că eu am s-o ţin minte 

mult timp de acum înainte.” spune Anca în recenzia cărţii încărcate pe blogul său de cititor avizat. 

Laudele venite de la tot felul de cititori au atras astfel şi părerile criticilor literari, care se îndoiesc de 

calitatea textului. 

 Într-un videoclip dedicat cititului, încărcat pe profilul său de Youtube, Ruxandra Gîdei, 

absolventă a facultăţii de „Limbi şi literaturi străine” din Bucureşti face următoarele constatări despre 

volmul lui V. E. Schwab: Măcar puteţi să mă contactaţi pe mine pentru păreri sincere legate de cărţi. 

Mă refer la faptul că V. E. Schwab scrie după o reţetă foarte clară, şi anume: paragraf cu propoziții 

foarte scurte, ocazional, o propoziție mai lungă cu o grămadă de adjective, chiar în mijlocul paginii, ca 

să pară mai poetic; O dată la câteva rânduri se ia ultimul cuvânt dintr-o propoziție și se înșiră toate 

sinonimele lui, sau se repetă pur și simplu aceeași idee în alte cuvinte. 

 Și că tot veni vorba de cultură, al doilea lucru care mi-a displăcut profund a fost 

superficialitatea. […] 

O altă scriitoare de romane fantastice, Alix E. Harrow  afirmă: Așezat perfect între întuneric și 

lumină, mit și realitate. Acest roman este, în mod neironic, de neuitat…  

Toate acestea m-au îndemnat să citesc, la rândul meu, această scriitură a fantasticului american. 

Poate și curiozitatea de a mai descoperi alte particularizări ale unor teme des abordate în ultimul timp, 

de a înțelege ceea ce nu există în realitate, ceea ce pare ireal, aparent, iluzoriu, lumea fantasmelor 

Fantasticul, sub diversele lui forme, (existând respectiv un light, dark, science, epic Fantasy), de la 

fantasticul de tip magic, din nuvelele și romanele  lui Mircea Eliade, fantasticul ciudat, fantasticul 

miraculosul  medieval, mai puțin, fantasticul horror, mi-a cuprins fantezia și am citit tot ce ar face 

trimitere la o astfel de literatură, atât autohtonă, cât și universală. Manuscris găsit la Zaragoza de Jan 

Potocki, Cronicile din Narnia de C.S Lewis, Stăpânul inelelor de J.R. R. Tolkien, seria Harry Potter de 

J.K. Rowling.  
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Adeline LaRue se naște în secolul al XVIII-lea, într-un sat din Franța. Ajungând la vârsta 

adolescenței, își dă seama că nu poate accepta să-și trăiască întreaga viață în aceiași zece metri pătrați, 

după cum se obișnuiește femeilor.  

Se împotrivește tuturor lucrurilor, nu se integrează, e o insultă adusă feminității, o copilă 

încăpățânată în trup de femeie, cu capul aplecat și brațele strânse în jurul schițelor sale. 

Viitorul va trece la fel de repede precum prezentul, doar că mai rău, pentru că nu va avea libertate, 

ci doar un pat conjugal și un pat de moarte și poate, între ele, un pat de lăuză, iar când va muri va fi de 

parcă nici n-ar fi trăit. 

Addie fuge de la propria nuntă. Își lasă fruntea pe pământul de pe dealul din apropiere. Cât timp 

ochii ei sunt închiși, se roagă la zeii de după amurg fără să-și dea seama. Bătrâna care o învațase să 

vorbească cu zeii, până atunci îi interzise categoric să facă acest gest. Îl invocă pe Luc, Întunericul, care 

apare sub forma unui străin chipeș, schițat des de Adeline în carnet. Îi propune un târg. Disperată, 

Adeline acceptă să își vândă sufletul zeului după ce se va fi plictisit de nemurire. Singurul lucru pe care 

Luc nu i-l spune este că nimeni nu o va mai putea ține vreodată minte. Tânăra se întoarce în sat și nu 

mai găsește nicăieri alaiul de nuntă care o căuta. Se grăbește la casa părinților: 

Vocea care o alina pe Adeline în nopțile de boală, care-i spunea povești când stătea pe podeaua 

atelierului. 

Tatăl ei stă în prag cu brațele pline de lemne. 

- Papa, spune ea, iar el se dă înapoi, de parcă i-ar fi tăiat cuvântul. 

- Femeia e nebună, suspină mama ei. Sau blestemată. 

- Sunt fiica voastră, repetă Adeline. 

Tatăl ei se strâmbă. 

- Noi nu avem copii. 

Addie e nevoită să facă cunoștință cu limitele blestemului său. Nu își poate rosti numele, nu poate avea 

o locuință sau orice altceva ce ar putea dovedi existența ei. Oricâte cuvinte ar schimba cu oamenii, 

aceștia o uită imediat ce se întorc cu spatele sau ies din cameră. Părinții și bătrâna Estele nu o recunosc, 

ca și cum nu i-ar fi vorbit vreodată. Pe parcursul a trei sute de ani, Addie întâlnește tot felul de persoane 

importante pentru istorie, fură, călătorește, îl cunoaște mai bine pe Luc și sfârșește prin a se îndrăgosti 

de el. Îl însoțește când ia sufletele promise pentru faimă și talent de la marii artiști. Singura variantă 

prin care ea poate lăsa dovezi ale existenței sale e să inspire pictorii și sculptorii, ceea ce reușește. 

Nimeni nu știe însă care este modelul misterioaselor opere de artă. Nu dorește în niciun chip să îi 

cedeze sufletul lui Luc. 
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Addie posedă un singur lucru: inelul din lemn făcut de tatăl ei. Dacă îl lasă să-i alunece pe deget, 

Întunericul își face apariția. Poartă inelul în buzunar, dar nu se sinchisește de el - dacă se pierde – 

revine mereu între cutele buzunarului. 

E secolul al XXI-lea. Viața îi este invizibilă. Pielea ei e încă fără riduri. Dar constelația formată de 

pistruii ei se strecoară în amintirile unei alte persoane blestemate, atunci când intră într-un anticariat. 

 

Privesc cu scepticism orice carte pe care o adoră publicul larg sau care face parte dintre multele 

publicate de un autor, însă de aici lipsesc clișeele. Coperta stârnește interesul. Cu toate astea, Viața 

invizibilă a lui Addie LaRue pare să fie numai preferata iubitorilor de volume fantastice.  

O recomand  tocmai datorită popularității unui anumit gen de cărți printre tineri. După cum se știe, 

mulți dintre cei din generația noastră preferă cărțile cu multă acțiune, lupte sau magie. Această carte 

face parte din categoria celor ușor de digerat, dar  care te țin de mână, captiv, ore întregi. Apreciez 

acțiunea împrăștiată peste secole și, mai ales, cea petrecută în lumea noastră.  

Vorbind din punct de vedere tehnic, capitolele sunt organizate într-un soi de alternanță, la fel ca în 

volumul Fiica ceasornicarului de Kate Morton. Spre exemplu, în primul capitol se relatează stilul de 

viață al lui Addie în prezent, iar, în al doilea, ce făcea la jumătatea secolului XVIII-lea. Autoarea 

țintește să ajungă la o exprimare cât mai poetică, după cum spune și alți cititori. Ideea rețetei de scris e 

într-adevăr posibilă, dar nu e ceva ce poate deranja un cititor care nu se depărtează de povestea ce ia 

naștere în propria imaginație pentru a evalua calitatea manierei în care scrie V. E. Schwab. Am avut de 

multe ori impresia că citesc varianta originală în limba engleză, deoarece traducerea e aproape 

mașinală, de obicei. 

(Nu eram la curent cu știrile literare din alte țări când am urmărit videoclipul Ruxandrei. A intrat în 

lista de cărți dorite înainte să călătoresc la Arad. După o oră de așteptare în fața librăriei, dimineața 

devreme, am cumpărat-o. Seara, întorcându-mă cu bunica la țară, am început-o pe tren.) 

Pentru mine fiecare carte reprezintă o perioadă din an cu tot cu stările de atunci. Nu pot fi sigură 

dacă mi-aș dori să mai citesc o dată cartea sau să trăiesc iar acele zile de vară. Experiențele sunt cusute 

împreună. Țin minte că nu simțeam vreodată nevoia să iau o pauză. Am înfrumusețat-o cu evidențieri 

făcute cu markere colorate. 

Viața invizibilă a lui Addie LaRue îmi amintește de puterea iubirii. Prima și ultima poveste de 

dragoste pe care Addie o trăiește are un sfârșit neașteptat, dar mă convinge de importanța încheierilor 

pentru noi începuturi… 

Așadar, și aici fantasticul apare când „în planul ferm al realității se produce o intruziune brutală, 

neașteptată și inexplicabilă a unei situații nefirești, enigmatice în tot cazul, și care determină o gravă 

ruptură sau tulburare a acestui plan, ajungând să pună în discuție însăși ordinea lui constitutivă și 

aducând cu sine un sentiment de spaimă sau de descumpănire atât personajelor aflate în cauză cât și 
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cititorului care uneori este în măsură să știe mai multe despre cele întâmplate, dar căruia explicația îi 

rămâne nu mai puțin ascunsă” – Alexandru George. 

POPESCU JOSEPHINE 

Clasa a VIII-a A 

 

ȘCOALA PENTRU BINE ȘI RĂU 

vol. 1 

      

Școala pentru bine și rău îmi depășește așteptările. Nu pot neglija asemănarea ușor observabilă cu  

Fata care a băut luna de Kelly Barnhil sau cu Povestea fără sfârșit de Michael Ende.  

Acțiunea debutează cu un cadru specific fantasticului – un sat în care poveștile și lectura sunt de o 

deosebită importanță, Gavaldon, din care, o dată la patru ani, Directorul Școlii pentru bine și rău 

răpește doi copii. Se știe că răpiții ajung personaje pozitive sau negative din cărțile ce se ivesc o dată la 

ceva timp în librăria satului.  

 În  Fata care a băut luna,  nou-născuții sunt lăsați în pădurea de lângă Protectorat ca jertfă 

pentru apărarea satului de pericole.  

 Revenind la Școala pentru bine și rău: din primele pagini am recunoscut un anume stereotip 

uman în Sophie. Face parte dintre fetele preocupate, s-ar putea spune, peste măsură de aspectul lor fizic, 

care nu evită să iște o ceartă pentru că au fost trezite din somnul de frumusețe, sunt  îndeosebi de sigure 

de calitățile pe care le au și pe care nu le au, nu le lipsește ipocrizia sau înfumurarea. Respectând aceste 

principii, Sophie ar putea părea un personaj simplu, ce nu poate ajunge la dezvoltare personală.  

Apreciez faptul că autorul nu a lăsat în stadiul de stereotip personajul Sophie. În loc să facă fapte 

bune în adevăratul sens, este stângace în privința lor. De exemplu, tocmai pentru a adăga listei de fapte 

bune ce ar putea-o ajuta să ajungă la Școala pentru bine, pune o oglindă în toaleta bisericii și donează 

orfelinatului din sat o cremă cu lămâiță pentru îngrijirea pielii. În timp ce toți părinții încearcă din 

răsputeri să-l țină departe pe Directorul Școlii de odraslele lor, Sophie abia așteaptă să ajungă o 

cunoscută prințesă. Nici nu se gândește că ar putea să nu fie aleasă. 

Agatha, cea mai bună prietenă a lui Sophie e opusul ei, ilustrat și de această dată tot de la un 

stereotip, însă unul parțial.  Agatha e posacă, nu agreează oamenii. Trăiește la cimitir împreună cu 

mama și motanul său negru, iar felul în care arată și comportamentul său sugerează o adevărată 

vrăjitoare rea.  

Prietenia celor două pare abia la început, însă justifică zicala inspirată de la polii magneților: Opușii 

se atrag.  

Agatha nu crede în Școala pentru bine și rău, dar o găsește pe mama sa făcându-i bagajele în seara 

Răpirii, îndrugând despre cum a dorit la vârsta ei să ajungă la Școala pentru rău, dar i s-a luat locul. În 

același timp, Sophie își coboară pe fereastră multele bagaje.  
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Încep fiecare carte cu prejudecățile de rigoare și, ca pe arme, nu le dau drumul până ce nu îmi 

ajunge la suflet un fragment. De această dată fragmentul s-a grăbit să apară: 

- De ce vrei cu atâta disperare să pleci de aici? Ca să ajungi să crezi în povești care știi că nu  

sunt adevărate? 

Sophie s-a uitat în ochii mari și sinceri ai Agathei. Penru prima dată s-a lăsat cuprinsă de îndoieli. 

- Pentru că nu pot să trăiesc aici, a zis ea cu vocea gâtuită. Nu pot să am o viață obișnuită. 

- Ciudat, a zis Agatha. Tocmai asta îmi place de tine. 

Sophie a zâmbit. 

- Pentru că nici tu nu poți? 

- Pentru că mă faci să mă simt ca o persoană obișnuită, a zis Agatha. Și ăsta e singurul lucru 

pe care mi l-am dorit mereu. 

Bătăile clopotului mic au răsunat misterios în vale. Au fost șase sau șapte bătăi, au pierdut  

noțiunea timpului. Și, în vreme ce ecourile se pierdeau în zumzetul din piața îndepărtată, Sophie și 

Aghata și-au pus o dorință: ca în ziua următoare să fie tot împreună. 

Indiferent unde s-ar fi aflat. 

POPESCU JOSEPHINE 

Clasa a VIII-a A 
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RĂZBOIUL CARE MI-A SALVAT VIAȚA 

     SUFERINȚĂ, CURAJ, REALITATE, PRIETENIE, AJUTOR, MISTER 

  

 Autoarea americană își construiește povestea în Anglia celui de-al Doilea Război Mondial, 

poposind într-o familie neobișnuită dintr-un cartier mizer al Londrei. Mama lipsește mai tot timpul. 

Jamie are aproape șase ani și e neastâmpărat, iar responsabilitățile 

casei îi revin Adei. Fetița în vârstă de nouă ani, cu piciorul răsucit 

din naștere, nu are permisiunea de a ieși din casă, de a avea prieteni 

sau de a vorbi cu cineva. Locul ei este pe scaunul din colț. Mama îi 

spune că nimeni nu trebuie să o vadă. E o rușine. Niciodată nu va fi 

bine primită undeva. 

 Atunci când războiul începe să se întindă către Anglia, 

copiii urmează să fie evacuați. Jamie este unul dintre ei. Acesta nu-

și poate lăsa surioara în urmă, așa că, atunci când mama părăsește 

apartamentul, o ia cu el. Fetița șchiopătează către libertate în ploaie, încălțată în pantofii mamei. 

 Ada și Jamie nu sunt ca toți ceilalți. Ei se bucură de libertatea de care au parte după ce părăsesc 

Londra, iar sosirea în sat urmează să le aducă o surpriză care le va schimba viețile...  

 Ada are să-și găsească alinare în casa gazdei din sat, iar cel de-al doilea prieten al său are să 

devină calul doamnei Smith, Untișor.  

 O privire amănunțită asupra textului ne oferă informații esențiale despre personajele principale. 

Mama este o femeie care nu ar cere niciodată ajutorul nimănui și e convinsă că oamenii din jur o vor 

judeca aspru pentru orice. E nesigură, iar asta o face să-și verse nemulțumirile pe cei din jur. Trăsăturile 

ei nu sunt prezentate în mod direct, însă i se deduc teama și sensibilitatea. Comportamentul față de 

copiii săi îi lasă la iveală interesul mare pentru propria persoană. Cu toate aceastea, mama copiilor 

rămâne un personaj misterios, închis, o adeptă a aparențelor. Ea nu își consideră copiii persoane, ci mai 

degrabă oameni mici, fără rațiune. Atitudinea ei dovedește lipsă de afecțiune și interes față de Ada și 

Jamie. Lucrează în barul de la parterul blocului. Despre felul în care își petrece zilele însă, rutina sa nu 

e vastă. E banală, potrivită cartierului modest, dar îi exclude în totalitate pe copii. 

 Tatăl nu apare în niciun punct al acțiunii, fiind mort sau total absent în viața de familie. El ar 

completa imaginea unei familii obișnuite, însă lipsa lui îl transformă într-o întruchipare a echilibrului. 

Mama ascunde fotografiile cu acesta, însă pare a-i fi mereu dor de el, sentiment care o îngreunează.  

 Jamie e copilul care are permisiunea să iasă. De el nu îi este rușine mamei. Băiețelului nu îi 

lipsește atitudinea copilăroasă, însă, asemenea Adei, s-a maturizat prea devreme. El își tratează cu 
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empatie sora, piciorul ei defect nu contează, își împarte mesele cu ea și nu uită niciodată să o ajute. E 

singurul prieten al fetei. La începutul textului aflăm că din toamnă urmează să meargă la școală.  

 Plecatul urechii la „învățăturile” mamei fac ca Jamie să înțeleagă că Ada nu e asemenea copiilor 

obișnuiți. Nu crede că fata va putea merge vreodată sau că va putea învăța într-o școală. Părerea despre 

sora sa pe care i-o prezintă doamnei Smith e influențată de mamă.  

 

 Cu Ada facem cunoștință din primele pagini: are nouă ani, este matură în gândire și 

perseverentă. S-a obișnuit cu pedepsele, suportă asprimea mamei, însă așteaptă semne de bunătate din 

partea femeii. Se conformează regulilor, e lipsită de speranță. Pentru ea, lumea de afară e necunoscută, 

iar cea dinăuntrul capului ei este cea în care se poate retrage pentru liniște. Crede că piciorul olog este 

un defect major pe care îl are. În secret, când mama e plecată, exersează mersul. Singurul sentiment 

care o leagă de mama sa e teama. Știe că nu e dorită nicăieri. Nu are dorințe. Nu știe aproape nimic 

despre lume. Întregul roman privim prin ochelarii gri ai nesiguranței. Devenim mici într-o lume uriașă, 

deși Ada este mai aproape ca niciodată de cele mai mari fapte ale secolului. 

 Un alt personaj misterios este Susan Smith, 

doamna în casa căreia ajung Ada și Jamie după 

evacuare. Rece la o primă impresie, dar cumsecade 

pentru cei care ajung să o cunoască. Doamna Smith 

încearcă să ascundă suferința pierderii celei mai bune 

prietene, iar în acest timp îi învață pe Ada și Jamie ce 

merită fiecare om. În camera sa de baie cei doi frați își văd 

pentru prima oară fețele curate și trupurile îmbrăcate în 

materiale moi... 

 ,,Războiul care mi-a salvat viața” m-a învățat că normalitatea pe care o cunosc nu este a tuturor, 

că viața nu impune un fel de a o trăi. Lipsurile nu sunt întotdeauna simțite de cei care nu au parte de 

ceva, fiecare parte a judecății a fost învățată de undeva, purtăm în noi comportamentele părinților și 

copilăria, condițiile în care am trăit. Nu ne putem schimba gândirea odată cu părăsirea unui mediu care 

s-a întipărit în ea. Părinții nu trebuie să fie modelele noastre în toate, ba chiar trebuie să ne gândim ce 

trăsături ar trebui să preluăm de la aceștia. Bunătatea există în locurile în care nu ne-am aștepta să o 

găsim. Așteptările noastre nu trebuie să fie minime. Trebuie să ne permitem să visăm, să ne respectăm 

pe noi înșine, să ne privim cu indulgență.   

La momentul în care am citit-o, cartea m-a afectat pozitiv. Am început să înțeleg importanța ajutorului. 

Susan Smith este salvarea Adei și a lui Jamie de la un trai care nu ducea nicăieri, înrăutățindu-se mereu. 

 Romanul ne oferă o imagine completă a relației dintre frați, însă, după părerea mea, nu destule 

informații despre cel de-al Doilea Război Mondial. Privim în alb-negru, deoarece pe tot parcursul 

 



 

32 

poveștii domină nesiguranța și întunecimea stării de război. Aflăm mai ales cum erau simțite șocurile 

războiului de persoanele neimplicate și cum s-a strecurat în viața de zi cu zi a tuturor la acea vreme.  

 Recomand cartea oricui, de la cei care își amintesc războiul cu ochii și urechile, până la cei ce îl 

cunosc din pagini și povești.  

,,Războiul care mi-a salvat viața” de K. B. Bradley ne pune înainte realitatea nemiloasă, dar și speranța. 

Autoarea ne roagă să nu uităm fragilitatea minții, importanța prietenilor și a unui mediu bun în care să 

ne dezvoltăm, cât de importantă este schimbarea, egalitatea, acceptarea. 

 M-a impresionat implicarea doamnei Smith, care uneori devine incomodă pentru Ada și Jamie. 

Ea le face certificate de naștere. E enervată când află că niciunul dintre copii nu își cunoaște vârsta sau 

data nașterii, o contactează pe mamă, le cumpără haine. O duce pe Ada la doctor, iar când vine vremea, 

o trimite la școală alături de Jamie. Cu alte cuvinte, Susan Smith îi învață pe copii ce înseamnă să fie 

iubiți, la mai puțin de un kilometru de un aeroport al avioanelor de război, în timp ce ferestrele casei 

sunt acoperite. 

 Evoluția Adei este impresonantă. Prima și ultima pagină a romanului ne prezintă două fete 

diferite: una mică, posomorâtă, dar perseverentă, apoi una mai mare, pe care nici măcar o mare pierdere 

nu o întristează, atâta timp cât cei apropiați ei sunt în siguranță… 

 

ORICINE ARE ȘANSA LA VIAȚĂ! 

 

                                                    

 

POPESCU JOSEPHINE 

Clasa a VIII-a A 
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LĂSAȚI PLOAIA SĂ MĂ ÎMBRĂȚIȘEZE 

                                                                                                                       

 

IOSIF ANDREEA SÂNZIANA 

                                                                                                                         Clasa a VII-a B  

                                                               Prof. coord. Ionescu Ionela Milvia 

Ce este ploaia? 

    Parcul copilăriei mele era încă acolo, respirând laolaltă cu solul și cu inima mea. Era o seară 

de toamnă târzie în care vântul călduț devenise regele naturii, obligându-și supușii să-și plece 

crengile la pământ, iar  colegele mele de clasă cu care îmi propusesem să ies, râdeau nestăpânite în 

fața mea. Vocile lor păreau îndepărtate și goale, iar pasul lor grăbit să părăsească parcul mă obliga 

să alerg după ele. Am știut de la început că nu lângă ele mi-e locul, dar logica mă împiedica să-mi 

ascult inima fară să mă bazez pe lucruri concrete. 

     Din prima clipă, de când le-am văzut așa relaxate și gata de o „plimbare pe cinste”  instinctul 

mi-a dat semnalul de alarmă că este timpul să fug. Nu am vrut să par, totuși, nepoliticoasă așa că le-

am urmat tot timpul plimbându-se peste tot, atente doar la asfaltul încins de căldura nefirească de 

peste zi, ce le susținea greutatea și, cu siguranță, glumele. Cum ai putea să nu fii atent la viața din 

jurul tău, la culorile ce-ți îneacă privirile, la sunetele ce te vrăjesc și te fac să simți iarba? De ce să 

treci cu vederea peste emoții, de ce să nu fii o ființă care să îmbrățișeze  fericirea?  

      Nici după cinci minute am ocolit întregul oraș fără să vorbim, fără să trăim, iar mâinile mi 

se încleștaseră așteptând, parcă, să-mi pice de pe încheieturi sau să primească un imbold de căldură 

din partea altei mâini. Ardeam totuși de furie, venele îmi zvâcneau și nu mă puteam abține să nu mă 

opresc și să privesc febrilă în jurul meu, făcându-le pe colegele mele nervoase, că nu mă țineam de 

grup sau că le făceam să aștepte. Eram aproape disperată să găsesc ceva ce nu pierdusem încă, chiar 

cu prețul de a primi priviri descurajatoare. Ele erau prietenele mele, au fost mereu alături de mine, 

dar acum mă simțeam nespus de singură. Eram în stare de orice ca să  descopăr natura neliniștii ce 

mă frământă. 

- Vreți să mai ocolim încă o dată parcul? Putem să stăm acolo pentru o vreme, putem să ne 

jucăm, dacă doriți.   

     După privirile unora dintre colege, îmi alesesem greșit combinația dintre a ne  juca și a sta, dar 

prietena mea cea mai bună (cu siguranță al doilea motiv pentru care am venit acolo) m-a apărat, deși 

nu m-a înțeles : 

- Ce idee bună! Poate am putea să facem poze, fetelor! La ora asta,  lumina va părea doar o 

scânteie prin cenușă. Plus că avem motiv să aprindem lanternele telefoanelor și să 

fredonăm melodiile noastre cele mai dragi! 
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  Alexandra mereu mi-a transpus cuvintele într-o formă mai plăcută pentru copiii ce au crescut prea 

mari pentru jocuri și, în acelaș timp, a încercat să lucreze mereu sub acoperire pentru mine făcându-

le pe fete să se joace și să se distreze fără să vrea. 

     Cerul părea o fărâmă a iadului, negru ca smoala, împrăștiind mereu raze de întuneric gri. 

Aerul avea miros de gaz și de ars, dar, de obicei, prevestește cel mai bun lucru. Tunetul s-a auzit 

după scânteia de pe cer și, deasupra terenului îngrădit și gol, gata pentru a fi abandonat, numit parc, 

a început ploaia. Toți ceilalți păreau supărați, numai eu râdeam și zâmbeam din toată inima. 

       Căldura pe care o aștepta palma mea, stropul acela de savoare mi se prelingea acum pe tot 

corpul, de pe ceafă pe spate și de pe umeri până la glezne. A început să plouă torențial. Deja 

murmurul din spatele meu ce mă anunța că m-am pierdut de grup, din nou devenise doar un vis. 

Nimic nu se mai afla între mine și furtună. Leagănul se clătina lent, îmbietor și nu am rezistat 

tentației de a râde sonor, de a-mi întinde brațele spre cer și de a fugi lăsând în urmă oamenii 

civilizați, ce se holbau acum la mine. 

     Sub acoperișul leagănului aveam timp să trăiesc, aveam timp destul, încât să admir ploaia de 

la scuteală. Nimeni și nimic nu mă putea opri. Eram o  pasăre albastră ce se contopea cu cerul și cu 

norii și răspândea culorile universului. Găsisem ceea ce căutam și-mi găsisem pacea și răspunul la 

întrebarea ce m-a chinuit întrega zi: „ Ce-mi lipsește?”   

     Îmi căutam copilăria, umbra ce-mi rămăsese probabil înțepenită pe acest leagăn, retrăind 

amintirile verii.  Găsisem o ființă statică speriată de soare și de vânt care avea nevoie de curajul și 

ocrotirea unor picături de ploaie. Aflasem că ploaia este o revărsare a problemelor și a tristeții 

noriilor, un val de apă menit să-i consoleze pe ceilalți, un înțelept trecut prin viață ce-i ghidează pe 

toți spre a fi adepții cerului și frații dragonilor. Simțeam că sunt gata să îmi fac propii adepți ai 

culorilor și ai staticului și să aflu de ce „defecte” ai nevoie pentru a fi copil mereu și pentru a te 

muta pe solul fericirii. 

 

 

FESTIVALUL  INTERNAȚIONAL DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE  „ANA BLANDIANA” 

Ediția a X-a, 13-15 mai, 2022 

PREMIUL SPECIAL.  „EUGENIO   MONTALE” 
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PRIMA MEA DOAMNĂ… 

 

                Era o zi rumenită de toamnă. Printre genele unei dimineți trezite în cântecul lăcustelor se 

strecurau raze aurii. Perdele fâlfâiau peste pădurile somnoroase. Printre genele mângâiate de somn 

îmi apăreau frânturi de vacanță. Începeam școala. Fiori reci, fierbinți îmi fluturau ca niște perdele 

zdrențuite prin suflet.  

- Cum va fi Doamna?  

- Ca o toamnă blândă, îmi șoptea gândul.  

- N-ai de unde ști! Poate e ca o primăvară cu privirea verde și mâini albe ca florile de cireș! 

continua păpușa. 

- Vă voi povesti totul, când voi veni cu alți prieteni. 

- Nu ne poți uita... nu ai... 

În stradă, grupulețe de copii gălăgioși, scâncind sau strigându-se, se îndreptau spre școala cea mare, 

nouă și înconjurată de tei. Toată vara o păzisem. Parcă ar fi plecat undeva! O văzusem prin ochii 

florilor de tei, printre crengile brazilor de la intrarea din față și îmi lăsasem ochii să alerge pe 

spațiile verzi dintre cele două terenuri de sport. Rămăsese acolo, tăcută, prea tăcută, doar cu vrăbiile 

și porumbeii care o vizitau mereu. Rar, văzusem grupuri de copii, plecând din curte, însoțiți de 

profesori sau părinți. Asta era în vacanță. 

Un stol de păsărele mă deșteaptă ca dintr-un vis. Sunt la poarta școlii. Cu ghiozdanul în spate, cu 

părul strâns frumos la spate, îmbrăcată în uniforma pregătită de mama mea cu o seara înainte, am 

pășit sfioasă pe poarta școlii. Un nou an școlar începea! Clasa I! Clasa Pregătitoare trecuse ca un vis 

și Doamna de anul trecuse plecase, lăsându-ne în grija altei Doamne. Doamna... 

                 Îmi căutam cu privirea colegii. I-am zărit și m-am îndreptat spre ei. Erau în jurul unei  

doamne cu părul auriu, cu privirea blândă și vocea suavă. Era Doamna! Prima Doamnă! 

Împreună am trecut pragul noii noastre clase. Cu un scris grațios, o urare de bun venit dansa în culori 

delicate pe tabla neagră. Flori și inimioare, pe tablă. Flori și inimi frămătânde, în bănci. În colțurile 

ochilor, stropi de... Bucurie... Teamă... Neîncredere... Speranțe... 

                Doamna s-a prezentat, dar numele s-a întipărit undeva, departe, adânc, fără a rămâne în clipă. 

Am rămas însă uimită! Aceleași sunete ca în numele meu vibrau, vibrau... Am simțit un fior în suflet. 

Parcă am fi purtat același nume, dar Doamna nu era decât o... Cosânzeană, o Ană, o Ileană, o Marie sau 

o Andradă? Doamna rămânea Doamna mea. Îmi plăcea vocea, îi căutam ochii de culoarea frunzelor 

rumenite de soarele din toamnă și îi sorbeam cuvintele. Parcă nu înțelegeam nimic. Auzeam, vedeam, 
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dar eram vrăjită. Doamna era o vrăjitoare? Îmi învârtea gândurile ca inelele pe degete. Vezi, ți-am zis 

să nu asculți tot ce ți se spune! auzeam glasurile celor rămași acasă. 

                După primele ore petrecute lângă Doamna, eram deja cucerită. De la ținuta elegantă, la 

blondul arămiu, vocea și privirea de miere topită mi se adunau în inimă. De atunci, Doamna a devenit o 

continuă poveste. Seară de seară, cei rămași acasă ascultau și ei poveștile cu Doamna. Câteodată, mă 

întrerupeau invidioși, alteori deveneau răutăcioși: 

- Aha! Doamna ți-a dat mult de scris! Te-ai apucat și de citit! 

- Ah, de noi ai uitat!  Doamna de la joacă te-a îndepărtat! 

- De când scrii și citești, parcă alți prieteni întâlnești. 

- Ai să vezi tu când vei rămâne singură.  

- Noi nu te mai ajutăm atunci. Te uităm și noi...        

Doamna a rămas Prima mea Doamnă. Mi-a deschis larg ferestrele și m-a îndemnat să privesc cu uimire 

spre lume.  

PĂTRĂȘCOIU ANDRADA-MARIA 

Clasa a VI-a A 
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POVESTE DUPĂ IARNĂ 

 

 Soarele rotund și palid se arată când și când printre norii cei reci. Vântul șuieră prin fluierele 

unor scorburi și crengile copacilor doinesc. Într-adevăr a venit iarna bogată în sărbători. Casele dorm 

liniștite sub acoperișurile încărcate și aranjate cu ghirlande de cristal. Brazi și pini îmbrăcați cu cojoace 

grele, drumuri acoperite de-un palton de nea, alți copaci ca niște soldați muți și reci, cu zale de gheață, 

munți ca niște uriași adormiți sub timp... 

          E același univers rece al Iernii, dar risipește flăcări în inimile fiecăruia. Iarna nu mai poate fi 

numit un anotimp trist. Ninge atât de frumos, încât nu poți sa te abții de la o bulgăreală și să nu te joci 

cu omătul cel pufos. 

 În acest an, am decis să petrecem vacanța de iarnă la țară, în atmosfera veșniciei. La țară, totul 

este mai frumos, iar nimic nu se poate compara cu bucuria bunicilor noștri când pășim pragul casei 

bătrânești. Liniștea domnește în oricare gospodărie, o atmosferă de bunăstare și bucurie nemărginită 

într-o lume pustiită de boală, tristețe, teamă...  

 Eu și verișorul meu am decis să mergem să ne plimbăm prin împrejurimile caselor și să realizăm 

câteva fotografii deosebite pentru albumul foto de la școală. Bunica ne-a dat câte un săculeț plin de 

merinde fiecăruia dintre noi, ca nu cumva să ni se facă foame până când ne întoarcem acasă. Ne-am 

îmbrăcat destul de gros pentru a face față iernii. Niște nori plumburii și grei cerneau repede și fulgii 

acopereau într-o clipită totul. 

            Plecați de acasă, am decis să ne aventurăm către mica pădure din spatele gospodăriei vecinilor. 

Totul compunea un univers al perfecțiunii și al purității. Călcam pe un covor imens și pufos, iar urmele 

noastre păreau a fi indicii în rezolvarea unor mistere. Nu era nici măcar o urmă de viață în afara 

respirațiilor noastre rapide. Ne simțeam cufundați într-un alt univers. Un univers al apocalipticului alb. 

Puteam auzi cum șuieră vântul și cum fulgii se așezau pe căciulile noastre. Era o poveste cu zâne și 

crăiese care ne îmbracau și pe noi într-o mantie argintie și singulară. 

 Am reușit să realizăm multe fotografii, unele chiar uimitoare, pentru albumul școlar. Preferata 

mea a fost una peisagistică, cu lacul înghețat, în spatele său observându-se pomi împietriți ce păreau 

năluci rătăcite. Lacul era asemenea unei oglinzi ca o lacrimă. Tot cerul se reflecta în apa înghețată, dând 

impresia de dublu imaginar. 

 După ce am terminat plimbarea, ne-am întors acasă, unde ne așteptau bunicii noștri, care erau 

fericiți că suntem teferi și nevătămați. 

            Când am intrat în casă, un miros de cozonaci și ceai cald de mușețel ne-a îmbiat de la prima 

respirație. Bunica ne pregătise bucatele noastre preferate, iar bunicul făcuse focul în sobă. Aromele 

iernii risipite printre cristalurile bunicilor... 
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 După ce am mâncat, l-am rugat pe bunicul să ne spună o poveste despre Crăiasa Zăpezii. 

Căldura cu miros de rășină, trosnetul lemnelor din sobă, umbrele flăcărilor dansânde pe tavan, torsul 

unui pisic visător creșteau valuri-valuri și acopereau o lume uitată. 

 Nimic nu se poate compara cu veșnicia născută la sat. Rezonanța dintre sat și anotimpul iarna 

ne-a făcut mereu, pe mine și pe verișorul meu, să reflectăm asupra unei alte vieți, unui alt univers, unul 

compensatoriu, al zânelor înghețate, dar, în același timp, al sufletului ce va renaște.  

DOBRESCU IOANA TEODORA 

Clasa a VIII-a A 

 

 

PĂSĂRI DE AUR 

 

 
 Era... demult, pe când păsările descoperiseră cerul și peștii apa... erau trei frați; unul mare, unul mijlociu 

și altul mic. După moartea părinților au decis să plece în lume și să-și găsească un rost, doar n-o să stea acasă și 

să jelească.  

 Au plecat cei trei când crăpa de ziuă și au colindat atâtea meleaguri de nici ei nu mai știau pe unde nu 

cutreieraseră. La un moment dat ajung într-o pajiște mare și plină de flori, înconjurată de pădure. Un luminiș într-

un labirint de poteci, drumuri, cărărui. Fratele cel mare a zis: 

-  Eu mi-am terminat călătoria! Mă opresc aici. 

- Dar de ce tocmai aici? Și cu ce scop? Sunt atâtea locuri unde te-ai putea duce! îl întrebă fratele mijlociu. 

- Vreau să trăiesc o eternitate! Vreau să controlez viața și moartea, îi răspunde fratele mare. Am să construiesc o 

statuie infinită, iar în vârful ei voi sta eu și voi trăi veșnic, voi fi stăpân peste întreagă această fire încâlcită. Voi 

călăuzi pe alții pe cărările doar de mine știute și voi fi stăpân este tot și toate. 

- Bună ideea ai, măi frate dragă! îl felicită cel mijlociu. Atunci, spor la treabă și să-ți fie numele măreț precum ți-

e vrerea. 

 Fratele cel mare astfel începu a construi zi și noapte, prin arșiță, ploaie sau vânt la înaltul stâlp spre lună, 

deasupra pământului clocotind. Cu cât se înălța, cu atât lucrul devenea din ce în ce mai anevoios. Bolovanii se 

lăsau mai greu slefuiți, stânca nu-și mai dezgolea cu atâta ușurință sufletul, iar mâna meșterului devenea din ce în 

ce mai noduroasă. Se asemăna din ce în ce mai mult cu rădăcinile de sub care tot scosese inima muntelui. La un 

moment dat găsi de cuviință să-și înceteze munca, iar statuia lui în care bătea soarele și luna, răsăritul și apusul, 

inima pământului și a muntelui rămase fără de sfârșit. Nemaiputând să muncească de bătrân ce era, fratele cel 

mare începu să croiască aripi. Văzuse undeva, prin adâncul pădurii, o pasăre rară, ciudată. Ochii ei de foc îl 

secaseră și tânjea acum după Măiastră. Avea alt vis.  Pentru că își dorise să trăiască veșnic, acum se gândise să-și 

caute pasărea care să-i arate cărarea aceea neștiută de oameni, ascunsă în adâncurile pădurii și care te poartă în 

zbor spre văzduh. Într-o bună zi o zări sub un copac bătrân, bătrân și, pentru a nu o pierde din nou, își dădu 

drumul în zbor. Reușise să-și înalțe zborul, dar un clonț din ultimul romb neșlefuit îl prinse, iar bătrânul își dădu 
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duhul sub ochii de foc ai Măiastrei. Sufletul lui rămase blocat în statuie trăind veșnic și însuflețind o Coloană a 

Infinitului. 

 Cei doi frați își continuaseră și ei drumul lor. Merseseră, merseseră, zile, săptămâni sau poate ani, până 

au ajuns într-un codru nemaivăzut până atunci. Copacii foșneau într-un fel aparte, păreau a șopti, a se văita, a 

râde, ba chiar spuneau povești. Bătrâni înconvoiați, noduroși, scorburoși, cu ramurile încărcate de mușchiul 

vremurilor și al pământului, copacii păreau ființe vii. Printre crengile stejarilor fratele cel mijlociu zări o 

căbănuță. Nu era decât o căsuță sărăcioasă, cu ferestre pătrate, din sticlă aproape opacă, cu pereții din vreascurile 

desprinse din vremurile copacilor, cu un acoperiș de paie și un coș turtit, gata, gata să se prăbușească. Avea totuși 

o intrare: o poartă alcătuită din doi stâlpi făcuți din vreo câțiva bolovani mari, printre care fuseseră îndesate alte 

pietricele. Sub lumina sărăcăciosului soare, cu greu răzbit printre crengile bătrâne, pietricelele acelea din stâlpi 

păreau a străluci ca niște nestemate. Din coș se iveau firicele de fum. Ușa se deschise, iar în prag își făcu apariția 

o tânără cum nici soarele și nici luna, la un loc, nu puteau revărsa atâta lumină. Avea părul negru ca cerul nopții, 

cu flori albastre împletit, iar ochii de un albastru intens aminteau de un cer oglindit în lacurile munților de 

cremene. Părea întruchiparea firii celei mai simple, a înțelepciunii și a cumințeniei străvechi. Fratele cel mijlociu 

se îndrăgosti pe loc.  Își găsise ursita, iar drumul lui se sfârșea în codrul cu povești din vremi uitate. Din desișul 

vieții lui  se desprinsese destul de sigur drumul. Cei doi se îndrăgostiră unul de altul nebunește și au decis să-și 

unească sufletele pentru totdeauna. Măsura și numărul lor de aur îi apropia de absolut. 

 -  Frate dragă, aici se oprește și drumul meu! Am să rămân aici și am să fac o poartă mare pe sub care cei 

fără noroc în dragoste să își găsească sufletul pereche de la prima privire, apoi printr-un sărut să își unească 

destinele și să devină unul singur o pasăre de aur, grăi fratele mijlociu.  

 Fratele mic încuviință din cap și plecă tăcut de la căbănuță.  

Băiatul mijlociu, acum bărbat în toată firea, colindat și învățat, ca și fratele cel mare începu să-și construiască o 

poartă de intrare în lume, alături de soția sa. Trudiră zi și noapte și după ani de trudă poarta fu și ea gata. 

Părea uriașă și parcă sprijinea pe bolta ei ramurile osteniților arbori. Cei doi când o văzură terminată, 

înțeleseră că și-au împlinit un rost. Timpul trecuse pe furiș, când cu ei, când pe lângă ei, și 

îmbătrâniseră, iar urmași nu aveau. Cei doi au trecut pe sub poartă și s-au sărutat. În acel moment, în 

partea dreaptă a porții au apărut sculptate buzele tinerei de odinioară, iar în partea stângă buzele fratelui 

mijlociu. Pădurea a spus așa povestea unei Porți a Sărutului.  

 Mezinul, rămas singur, își continuă drumul. Merse zile și săptămâni până ce dădu de o salcie pe 

marginea unui lac. Era o liniște de mormânt, până și undele apei păreau a-și îneca suspinele. Doar 

greierii scârțâiau din scripcile lor de sub pământ. Era prea multă liniște. Un început de lume, fără 

zgomote, fără foșneli. În aer vibrau neauzite aripile armoniei ca ale unei păsări de aur. În momentul 

acela mezinul realiză ce putea face el cât mai era în putere. Se apucă prima dată să sculpteze o masă din 

piatră. Munci la ea ani de zile și când o termină nu fu mulțumit. Știa că îi lipsește ceva. Nu are scaune! 

se gândi el. Și începu a face scaune de piatră, pe care apoi le așeză în jurul mesei. Salcia pletoasă îi 

făcea umbră. Bucuros că reușise să facă ceva, se așeză la masă și își sprijini capul pe mână și începu să 

vorbească în gând cu frații lui, cu cei pe care-i cunoscuse în peregrinările lui prin lume, cu părinții, cu el 
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însuși și cu Dumnezeu. În tăcere. Cum îi plăcea lui. Sufletul lui se înălță în liniște și o porni printr-o 

poartă spre Infinit.  

Cei trei frați nu erau decât visul omului dornic de a se desprinde din cremene și a-și învăța 

sufletul să zboare, să iubească tot ceea ce se înalță. Fiecare om este dator să-și caute pasărea lui de aur a 

cărei măreție să umple toată bolta cerească. Trec zilele, trec anii și omul caută acea formă definitivă, 

nepipăibilă, alunecoasă. 

 

PISC TEODORA ALEXIA 

Clasa a VIII-a A 

 

 

BĂIATUL ÎN PIJAMALE VĂRGATE   
 

Povestea are loc în timpul Celui De-al Doilea 

Război Mondial. Bruno, un băiat în vârstă de 8 

ani, locuiește împreună cu tatăl, mama și sora 

lui, Gretel în vârstă de 12 ani. După ce tatăl lor 

este promovat comandant, aceștia se mută într-o 

casă în mijlocul pustietății, situată la o mică 

distanță de lagăr. Lui Bruno nu îi place noua 

casă, pentru că nu are prieteni cu care să se 

joace, sora lui fiind prea acaparată de Patria ei. 

Plictiseala însă dipare când îl întâlnește pe 

Shmeul, un evreu în vârstă de 8 ani din lagăr. 

Cei doi se joacă împreună cât de des pot, 

separați de un gard electric. Când mama lui 

Bruno, Elsa află ce se petrece cu adevărat în 

lagăr începe să se certe din ce în ce mai des cu 

Ralf, soțul ei, luând decizia finală de a se muta 

la sora ei, departe de lagăr. Când Bruno află de 

mutare acesta face un plan alături de Shemul. 

Cei doi decid infiltrarea lui Bruno pentru a-l 

ajuta pe prietenul său evreu să își găsească tatăl 

care nu se mai întorsese de la muncă. Oare cei 

doi copii îl vor găsi pe tatăl lui Shemul sau își 

vor găsi sfârșitul în lagăr? 
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 Băiatul în pijamale vărgate este un film din categoria dramelor istorice, din anul 2008 bazat pe 

fapte reale, reproducând o secvență din Cel De-al Doilea Război Mondial și viața în lagărul nazist. 

Acesta a fost scris și regizat de către Mark Herman, bazat pe cartea care poartă același nume, publicată 

în 2006 de către John Boyne.  

 Filmul începe cu vestea cea mare a unei familii: Ralf, tatăl lui Bruno și al lui Gretel a fost 

promovat comandant, însă trebuie să plece din Berlin într-o zonă rurală, departe de prieteni și de 

locurile dragi.  

 Imaginea casei din Berlin este una primitoare. Majoritatea lucrurilor sunt confecționate din lemn 

dat cu lac. Exteriorul este împânzit de diferite flori ornamentale, iar grădina este elegant aranjată. 

Fațada este portocaliu-arămie, iar  ferestrele sunt decorate cu flori din beton. În interior, atenția ne este 

pe detaliile diferitelor obiecte: balustrada scării, tocurile ușilor, coloanele interioare, fel de fel de 

modele asortate.  

 Imaginea casei din zona rurală, unde familia comandantului tocmai se mutase, este total opusul 

casei de la Berlin. Fațada casei este gri, cu geamuri puține, mici și rotunde, dând senzația de închisoare. 

Poarta nu mai era una din fier forjat îndoit în felurite moduri, astfel încât să pară estetic. „Poarta”, 

acum, era un gard de sârmă pe care un soldat înarmat și ,,dotat” cu un câine-lup  îl deschidea și îl 

închidea la loc. Interiorul casei era posomorât, având un aer steril. Pereții erau de un alb spălăcit tinzând 

mai mult spre gri. Balustrada din lemn cu fine detalii devenise acum  un paravan din fâșii de metal 

simetric așezate pe verticală pentru a nu cădea pe laterală. Camerele nu mai erau la fel de luminoase și 

primitoare, iar ferestrele (mai ales cea a lui Bruno) erau mult mai mici decât cele de la vechea casă.  

 Casa de la țară reproduce întocmai casa unui comandant militar, supus ordinelor și legilor unui 

crud război. 

 Ca personaje principale mi-au atras atenția:  

Bruno, un băiat în vârstă de 8 ani, scund și slăbuț, cu ochi albaștri pătrunzători, păr 

negru dat pe o parte și piele albă ca spuma laptelui; 

Shemul, băiețelul evreu din lagărul supravegheat de tatăl lui Bruno, în vârstă de 8 ani, ras în cap, 

ochi căprui și bulbucați, piele murdară, o parte din dinți lipsă, scund și rahitic; 

Gretel, fetița de 12 ani, sora lui Bruno, cu păr blond ca spicul grâului, ochi albaștri, mai înaltă 

decât Bruno și firavă; 

Ralf, soldat promovat comandant, tatăl lui Bruno și al ui Gretel, păr blond dat pe spate, ochi 

albaștri, înalt și masiv, îmbrăcat întotdeauna în uniformă de militar; 

Elsa, soția lui Ralf și mama copiilor, cu ochi albaștri, păr castaniu spre negru, firavă și mereu 

elegantă.  

RECENZIE FILM      
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 Secvența mea preferată din film a fost momentul în care Bruno a pătruns pe sub gardul de sârmă 

ghimpată pentru a fi alături de prietenul său evreu. Prietenia adevărată  depășește orice limite, trece 

dincolo de gardurile, obstacolele, îngrădirile impuse de oamenii mari și raționali. O altă secvență 

acaparează prin brutalitate. Adus acasă la Bruno pentru a șterge niște pahare, Shemul primește ceva de 

mâncare de la prietenul său. Acuzat apoi că „se servea singur”, Shemul dispare un timp, pentru a 

reapărea plin de vânătăi, cu răni evidente la față. În tot acest timp Bruno, îngrozit, nu renunță să-l caute 

și să-l aștepte în fața gardului care înconjura „ferma”. 

Filmul dovedește cum prietenia poate depăși orice limită. O prietenie adevărată înseamnă să riști pentru 

celălalt și celălalt să riște pentru tine, precum Bruno și Shemul. Pe cât de diferiți erau ca fizic și ca 

statut social, pe atât erau mai apropiați.  

 Recomand filmul din tot sufletul.  

Pe de o parte, este o lecție de istorie care ne arată viața din timpul războiului, pe de altă parte, rămâne o 

lecție de viața, o lecție despre prietenie și loialitate, despre faptul că nu trebuie să judecăm o persoană 

după rasă, aspect fizic, religie.  

                                                                                                        

 

 PISC TEODORA ALEXIA 

                                                                                                                 Clasa a VIII-a A 

 

 

 

 

 

NUMĂRĂ STELELE 
                       Lois Lowry 

 
    Este anul 1943, iar Danemarca este invadată deja de trei ani de naziști. Soldații germani, cu ținuta lor 

impunătoare, stârnesc groaza la fiecare colț de stradă. Pentru Annemarie Johansen, viața este un 

amestec de îndatoriri, foamete și lipsuri. Lumea, cândva plină de altruism și iubire, este acum stapânită 

de frică, iar curajul pare să se regăsească doar în poveștile pe care fetița i le spunea surorii sale mai 

mici, Kirsty, înainte de culcare. 

    Ellen Rosen este cea mai bună prietenă a lui Annemarie. Odată ce raziile germanilor pentru ridicarea 

populației evreiești încep, ritmul familiilor Johasen și Rosen este dat peste cap. Familia lui Annemarie 

decide să îi salveze pe cei din familia Rosen. Toate personajele dau dovadă de curaj și solidaritate în 

lumea dominată de rasism și diferențe. 

„Este 

mult 

mai 

ușor să 

fii 

curajos 

dacă nu 
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FIRAVA DIN GARA DE NORD 

     

  Era cândva o fetiță în Gara de Nord. Am văzut-o de sute de ori cât făceam în fiecare 

săptămână drumul de la Buzău la București. N-a fost luni dimineață în care să nu fie. Îmi amintesc cum 

stătea sprijinită de un zid de piatră. Cum spuneam, era o fetiță, deci era mică, de vreo patru anișori. 

Avea pe dânsa o ie musceleană și o fotă ca un țol cu alesături. Ia era mică, nu stătea ca pe par, cum le 

stă altor copii care poartă haine țărănești. Numai că fota îi era prea groasă, bățoasă și prea lungă. Putea 

fi într-adevăr un țol. 
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Eu ajungeam la București la zece și jumătate exact. Când se oprea trenul în gară îmi stingeam țigara 

și închideam fereastra de pe coridor. Vedeam fetița, dar de la un timp hotărâsem să nu o mai bag în 

seamă. Coboram din tren cu redingota desfăcută fluturând în părți, cu valizele în mâini. Trenul, fiind la 

stația finală, nu mai pleca nicăieri. Eu mă zoream să ajung la lucru. Și treceam în graba mare pe lângă 

fetița aceea. 

Întâia dată când venisem de la Sibiu nu era - fusese acum patru ani. Poate că dânsa abia atunci sosea 

pe lume. Însă de doi ani o tot vedeam. Era spălăcită la păr și la piele, înaltă cât două pietre din zid. 

Atunci se uita cu niște ochi albaștri la trenuri.  Din prima, fetița aceasta mică m-a interesat. Doar eram 

un tip de obicei vesel și vorbeam cu tot omul: ajunsesem să cunosc pe mulți care erau luni de dimineață 

în Gara de Nord. Când vedeam o figură nouă, mă duceam politicos la om, îl întrebam de vorbă și tot așa 

îmi făceam amici de drum. Pe fetiță nu puteam s-o abordez, să-i zic uite la nenea ceva dulce, că s-ar fi 

speriat de mine. S-o întreb de ce e singurică, nu m-am gândit.  

Așadar... Era cândva o fetiță în Gara de Nord. Am văzut-o de sute de ori cât făceam drumul de la 

Buzău la București. La un moment dat m-a lovit realizarea faptului că era acolo și sâmbătă seara, când 

luam eu trenul de București-Buzău ca să mă întorc acasă. Era tot acolo, cu un pas de-al ei mai în spate.  

Ca o justificare că nu-mi păsa nici cât de negru sub unghie de fetița aceea pe timpul cât nu mă aflam 

în gară, ajungeam la internatul muncitorilor și o uitam dintr-o dată. Mă puneam la masă în vatra 

Buzăului și iarăși o uitam. Și firava fetiță devenise ca o lecție pe care profesorul te pune s-o buchisești 

singur, dar tu uiți și nu mai buchisești, iar când te întreabă de lecție îți asudă palmele. 

⁎ 

 

Într-o după-amiază n-am mai avut nici de mâncat și nici de băut la birou. Am ieșit în sala de 

așteptare să-i cer Aliei un covrig sărat. Ca mai întotdeauna, Alia era de negăsit. Halal subaltern! 

Bombăneam.  

A venit Andu Sadoveanu din celelalt departament al redacției. M-a agățat de la spate: 

- Dumneata mergi la gară să-l întâmpini pe pricopsitul de Costea. Coboară la op’șpe. 

De ce tocmai pe mine mă trimitea n-am știut. Îmi mugea înăuntrul de foame, dar m-am dus. Costea al 

nostru poate că nu mai găsea drumul către casa în care ne desfășuram la cât absentase.  

Am așteptat îndelung trenul de la Filiași cu Costea. M-am uitat în dreapta și în stânga.  

Cu câte sarsanale după el o fi venind? – mă gândeam. Și, cum îmi lăsam greutatea de pe un picior pe 

altul, am văzut-o iarăși pe fetiță.  

Au mai trecut câteva clipe și a sosit Costea. S-a întors mai domn decât ne lăsase. A trecut nepăsător pe 

lângă copilă, nu s-a sichisit de dânsa. Iar eu m-am cutremurat, însă nu l-am mai descusut. Dar era 

marțea, la ora două și mi-a rămas în minte. Pe drum către serviciu mi-am luat un colțunaș și l-am cinstit 

pe cel codaș. 
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În celelalte dimineți de luni și seri de sâmbătă, firava era pironită acolo, când cu ochii la trenuri, 

când cu fruntea înundată de bucle cenușii, când încercând să mă privească cu o atât de vie expresie... 

Ei, din clipa de atunci mi-am tot făcut griji. De la capitală la Buzău nu era drum lung. Mă pișca o 

grijă dureroasă de părinte. Era foarte puțin probabil ca ea să-și aștepte părinții care ieșeau o dată cu 

puhoiul de oameni din Buzău-București. Poate că fetița era vegheată atent de un ochi de bunic, de la 

distanță. Nu recunoșteam pe nimeni – ce mă înfiora.  

Ea mă atrăsese pentru că purta mereu aceeași ie și același țol peste piciorușe... Nu îi rămâneau scurte 

mânecuțele vreodată. Țăranii n-au multe veșminte, că nu îi vede nimeni când spală și muncesc... Mă 

sileam să nu bag de seamă că hainele nu i se deșirau, nu se pătau ori decolorau. 

Dacă te duceai de la intrarea în Gara de Nord până la peron nu puteai să nu dai de oltencuțele cu 

despicătura iei până la buric. Erau negruțe și sărmane, cerșeau și se tângâiau, se lipeau de tine. Le era 

părul vâlvoi în cap, fețele buhăite, ca la păpușile din anticariat. 

Fetița stătea încă în loc, de parcă ar fi fost prinsă de dale. Stătea cuminte, dreaptă, părând știutoare  

tot și toate. Am mers mai aproape de ea. Ajunsesem prea devreme. Iarăși nu mișca. Mă cutremuram în 

fața trupului imobil, care părea că nu se teme dintr-o politețe forțată. N-am văzut-o niciodată să se 

zbenguie ca toți copiii nerăbdători, sau măcar asemenea mie, ca atunci când l-am așteptat pe Costea. 

Iarăși părea a mă privi cu sfială. Nu îndrăzneam să mă apropii mai mult, de teamă să nu-i umbresc 

chipul ca de piatră. Voia să se uite în ochii mei, dar o ținea copilăreasca rușine. Îmi fixa șalul mai 

degrabă. Pentru o secundă, care mi s-a părut ruptă de timp, am putut parcă s-o aud. Vă este bun văzul, 

nene? Și tot cu o voce suavă i-am răspuns în gând: Cât de bun se poate. Nici mama și nici tata – 

Dumnezeu să-l ierte - n-au fost miopi.  

Era cândva o fetiță nemișcată ca un stâlp în Gara de Nord... 

Vara trecută am plecat singur într-un mic voiaj la Constanța. M-am întors la București mai repede 

decât zisesem, pentru că la capitală se făcuse gașcă de stundeți protestatari, scandalagii, puși pe toate 

relele din lume.  

M-am dus cu colegii la casa ziarului să luăm ce era mai de valoare. Scandalagii băgaseră spaima în toți. 

Furau. Băteau. Aveau arme de jucărie, să sperie babele capitalei.   

Isprăvisem de strâns, eram scos din sărite și voiam să mă întorc la Constanța, să mai văd o dată 

Mangalia, măcar. M-am trântit în tren. Împărțeam compartimentul urât mirositor cu o familie mare care 

pleca. Totul în juru-mi se întâmpla de frica puștanilor.  

Roțile grele de tren francez au început să trosnească și noi să ne depărtăm.  

O ultimă oară m-am uitat cu coada ochiului la ea, dar mulțimea a ascuns-o repede. M-a fulgerat gândul 

că trebuia s-o fi luat cu mine, să stea cât mai departe de bufoni.  

În schimb, tot ce am putut face a fost să-i strig, dar fără să îmi iasă sunetul dintre buze. Ai grijă... 

Firava mea... 
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A venit dar toamna. Am început drumurile iarăși, ca mai întotdeauna. Am căutat-o. Prea greu nu mi-

a fost, căci era tot acolo... Își aplecase capul. Între ochii de înger i se adâncise o cicatrice lungă. Dânsa 

arăta atunci asemenea mânzului însemnat în frunte. 

Am lucrat din greu săptămâna aceea, apoi m-am dus la Sibiu într-o amorțire a simțurilor.  Am fost 

reținut de nimicuri toată duminica. 

Auzeam fără să vreau fel de fel de minuni. Ieșind pe palier m-a pus la punct o vecină:  

- Să nu te mai duci la București, tu, tu...  

Se făcea că-și șterge lacrimile cu o batistă și nu-mi mai dădea pace.  

Veneau scrisori: Mi-au spart geamurile cu piatra! Au luat copiii, vor bani! 

Copiii? 

Frica mea cea mai mare era cu fetița. Niciodată nu m-am gândit atât de mult la dânsa ca în răstimpul 

acela. Și n-am încetat să mă rog s-o fi luat cineva sub ocrotirea sa... Aș fi vrut să ies în Parcul Crâng, să 

strig în gura mare: Pe cine așteaptă o copiliță la București, oameni de Dumnezeu? Până luni la opt m-

am frământat. Capul îmi crăpa de bănuieli.  

M-am suit nerăbdător în tren, nu mai mâncasem. Din cerul gurii mă chinuia un gust amar.  

Fierbeam. Voiam să nu mai stea în gară, în frig, cu pericolul pândind-o, cu toți ochii scrutând-o... 

M-am pierdut între gânduri și am ațipit. La Mizil am tresărit de vocea unui vecin de compartiment, 

care nu știa unde mă duc, dar n-ar fi vrut să ratez. L-am lămurit, s-a scuzat. Apoi n-am mai pus geană 

pe geană.  

Mintea mea se opintea atunci când trebuia să cuprindă alte griji. 

Se apropia Bucureștiul. Am fumat trei țigări ca și cum aș fi luat o gură de aer. 

⁎ 

Bucureștii! Văd boscheții care anunță sosirea la capitală, după aceea din ce în ce mai multe prăvălii, 

ziduri, curți trufașe cu fântânițe. Îmi apuc valizele, dar rămân așa, cu brațele lungite. Nu-mi vine a mă 

ridica de pe bancă, aștept. Trenul nu se mai zorește, de acum îi scârțâie groaznic roțile de fier care 

încetinesc. Intrăm în gară ca în tunel.  

Lumea se ridică picurată parcă de ceară. Toți își iau gențile care de pe unde. E o priveliște de 

mușuroi. Până se oprește trenul sunt îngrămădiți la uși. Numai eu rămân, parc-aș fi nebun, la geam. Și 

mijesc ochii căutând-o. Inima mea e cât un purice, mi-o țin să nu cadă.  

Pe peron, lângă zidul de piatră cu afișier, nu-i decât un mic soclu. Nu înțeleg. Ce, Dumnezeu? 

Niciodată văzul nu m-a înșelat așa. Cât de bun se poate. Nici mama și nici tata – Dumnezeu să-l ierte! - 

n-au fost miopi, zisesem cândva.  

În jurul soclului sunt cinci bărbați. Gândesc că au venit s-o ia, s-o ducă departe de mijlocul societății 

amestecate de aici, să mângâie pisici și să bea lapte îndulcit în tihnă. Dar n-au cum să-i vrea binele.  
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Cinci matahale se învârt în jurul soclului: unul cu un cap brăzdat de o cicatrice adâncă între ochi, 

unul cu un trunchi firav pe care ia de Muscel nu se flutură deloc în vânt, altul cu un țol negru, rigid, de 

sub care ies degete mici, imobile, fără unghii... 

Totul e mic, te păcălește. Totul e sculptat în piatra cea mai fină... 

 

 

POPESCU JOSEPHINE 

Clasa a VIII-a A 

 

 

 
                                                          

 

 

 

 

 MELODIILE PĂMÂNTULUI 

 

 

 
 Există oare vreun scop pentru care învățăm limbi străine în școală? Ne fac ele viața mai ușoară? 

Cred că fiecare are propiul răspuns pregătit de ceva vreme, căci această întrebare și-o pun mii de elevi 

pe parcursul anilor școlari. 

 Știu, româna are un glas dulce și îmbietor, dar și franceza, apropiata noastră soră, are melodia ei. 

Împreună limbile Pământului fac o simfonie pe care fiecare o respiră în felul său nativ. Și ce păcat ar fi 

ca noi să nu cunoaștem alte melodii, ci să repetăm zilnic aceleași cuvinte. De aceea, vocabularul se 

schimbă, pronunția se îmbunătățește și se adaugă mereu câte ceva nou preluat din alte părți. 

 Limbile sunt precum culorile. Recunosc, o viață numai roz ar fi frumoasă, dar m-aș plictisi 

repede. Mi-ar lipsi verdele crud al plantelor, auriul soarelui, albul norilor pufoși și fumuriul ceței. N-aș 

mai simți acea plăcere de a privi un curcubeu. Cu cât orizontul tău se deschide și știi cât mai multe 

limbi, cu atât mai mult poți să citești cărți, vedea filme sau piese de teatru ce nu au fot traduse. Nu te 

vei limita doar la un gen sau la o singură cultură. Vei descoperi tradiții noi care te vor fascina, deși nu 

sunt ale tale, la fel cum pe mine bușteanul de Crăciun, o tradiție franceză, m-a captivat:,,La bûche de 

Noёl tient son nom d’ une veille tradition qui consistait à faire brȗler une énorme... bûche c’est-à-dire 
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un gros morceau de bois, dans la cheminée; pendant la nuit de Noёl. C’est pour perpetuer cette tradition 

que la bûche s’est transformée en patisserie symbolique de Noёl.” 

 Accentul și cuvintele unei țări caracterizează poporul. În cazul francezei, limba este caldă, 

elegantă și liniștitoare, la fel ca oamenii ce o vorbesc. 

 Graiul tău este mijloc de caracterizare, dar și superputerea ta de a zbura cu gândul peste mări și 

țări. Limbile îți dau aripi să zbori peste civiliații, să-ți cunoști propia origine, să te miri de albastrul 

cerului de deasupra unor valuri poleite cu aur în al căror străfunduri să fie catarge și comori împânzite 

de alge. 

 Eu cred că este ușor să înveți o limbă nouă. Mai întâi pornești în a-ți cunoaște limbile surori și 

limba mamă, iar apoi lași inima să te îmbrace în culori vibrante ca toți să te recunoască. 

  A învăța limba franceză a fost și este pentru mine o călătorie atât prin gramatica acesteia cât și 

prin gastronomie, artă, muzică și geografie. 

 Vă recomand tuturor să străbateți această lume uriașă descoperind frumusețile și fascinanta 

cultură a hexagonului! 

 
 

IOSIF ANDREEA SÂNZIANA 

        Clasa a VII-a B 

 

  

 

 

 

 

FRANCEZA PESTE TIMP 
 

 

 

 

 Învățarea unei noi limbi deschide și lărgește cămăruțe ale minții, creează un nou tip de gândire, 

unul care constă în analiză și concentrare. Când forma cuvintelor cunoscute se schimbă uneori cu totul, 

ajungem să dăm mai multă importanță sensului său, apropiindu-ne de lumea în care trăim printr-o 

conexiune autentică. Ne dezvoltăm pe plan personal și ne adăugăm imaginii exterioare o nouă formă de 

originalitate recunoscută cu admirație de ceilalți. Odată cu învățarea, ne atribuim conștient sau 

inconștient comportamente, impresii și idei aparținând culturii cu care facem cunoștință. Cunoaștem 

fără dificultate caracterul și oameni ce aparțin respectivei culturi, devenind astfel mai deschiși la 

schimbare și flexibili, detașați. Se spune că suntem oameni de atâtea ori câte limbi vorbim. Știind mai 

mult decât limba maternă devenim disponibili unui număr mai mare de persoane, lucru care, deși 

nedrept fondat, ne aduce apreciere din partea societății. 
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 Limba franceză ne unește cu una dintre societățile model ale Europei. Franța, mare putere a 

secolelor trecut, a influențat dintotdeauna viața din alte țări. Muzica, literatura și arta plastică 

înfloritoare a acestui stat sunt de neprețuit în Europa. 

Franceza – limbă a iubirii, gingașă, dar repezită, asemănătoare limbii române. În trecut, franceza a fost 

limba intelectualilor și a celor ce voiau să se diferențieze printr-un vocabular diferit față de restul 

populației, fapt evidențiat în opera lui I. L. Caragiale, Ionel Teodoreanu, Tudor Arghezi etc. 

 Limba marilor cugetări ale lumii oferă vorbitorilor săi un crâmpei din sensibilitatea lui Voltaire 

sau a lui Jean Jaques Rousseau, îi unește cu bucuria de la Căderea Bastiliei și cu spiritul libertin al 

francezilor. 

 În 1789, s-a semnat la Paris declarația Drepturilor Omului, act care este până astăzi în vigoare. 

La fiecare abatere din partea conducerii, poporul și-a afișat fără violență drepturile, obținând mereu 

dreptatea. Coroana de respect cu care restul europenilor au împodobit țara și-a început construcția încă 

de la domnia lui Napoleon Bonaparte, a cărui monarhie absolută a avut și efecte pozitive asupra 

poporului. 

 În prezent, în școlile de stat, franceza se învață ca limba a doua de la începutul ciclului 

gimnazial. Astfel, reprezentând un nou început și făcând diferența dintre învățământul primar și noile 

cerințe ale celui gimnazial. Elevii au ocazia să-și dezvolte o nouă pasiune și să acorde mai multă atenție 

decât limbii engleze, la vremea în care au învățat-o prin joc. 

Prin repetatele încercări de a pronunța cuvintele franceze elevilor li se dezvoltă o atenție nouă, sporită. 

 În școala noastră, în preajma Zilei Internaționale a Francofoniei, fiecare clasă susține măcar o 

activitate. Ziua nu trece fără ca elevii să nu-i cunoască semnificația, sau să realizeze măcar un colaj pe 

temă. Pentru mine, ora de franceză e cea în care nu-i nevoie să-mi verific ceasul. De pe fața plicticoasă 

a orarului alb cu linii negre o văd ca pe o sofa moale și portocalie – o oră plină, dar care nu ne solicită, 

în care fiecare exercițiu de scris sau citit are rost. Uneori ascultăm muzică. Odată tradusă, descoperim 

că are o semnificație aparte pe care nu este greu să o transpunem în română. Uneori cântăm cu toții. 

 În cele din urmă, învățând încet, încet franceza pe parcursul celor patru ani de gimnaziu, 

descoperim o culoare importantă din caleidoscopul limbii române. 

J’aime le français d’un amour infini. Merci, professeure! 

 

         POPESCU JOSEPHINE 

Clasa a VIII-a A 
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ACTIVITĂŢILE DE TIP OUTDOOR ÎN GRĂDINIŢĂ 

 
Prof. înv.preșcolar Terchilă Elena 

   

Educația outdoor este cea care începe dincolo de ușa clasei și se consumă în drumeții, excursii, 

incursiuni în pădure, parc, cartier, centru comercial, industrial, bibliotecă și care este conectată la 

conținuturile școlare, fiind un mediu de explorare, de aplicare, de punere la probă sau experimentare a 

unor cunoștințe prevăzute de programa școlară. 

Scăpând de rutina sălii de grupă, activitățile de învățare capătă un caracter atractiv și mai 

aplicat. Învățarea outdoor nu înseamnă doar un nou loc al învățării, ea presupune o schimbare de 

optică, o nouă filozofie de acțiune, o nouă instrumentalizare și perspectivă asupra învățării, o 

permisivitate ridicată pentru achiziția experiențială și prin punerea în situație. 

 

Carateristicile cheie ale educaţiei outdoor sunt: 

 

• oferă posibilitatea contactului direct cu natura, în condiţiile în care protecţia mediului 

reprezintă un subiect de interes mondial iar urbanizarea masivă a produs un efect nociv asupra 

mediului şi prin faptul că oamenii nu conştientizează impactul pe care acţiunile lor non-

ecologice le au asupra mediului, educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de 

benefică pentru schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de mediu; 

• reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare, beneficiind de  un mediu relaxant, liber, 

fără constrângerile pe care le impun „cei 4 pereţi ai unei săli de clasă”  

• poate oferi elevilor nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, 

inspiraţional şi de natură să schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie puternică 

între oameni bazată pe sprijin reciproc; 

• facilitează procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest sens,  un climat 

diferit de învăţare ce permite elevilor care, în mod uzual, întâmpină dificultăţi de învăţare şi au 

un nivel scăzut de performanţă şcolară, să devină mai motivaţi, cu mult mai capabili; 

• asigură dezvoltarea personală atât a celor care o aplică, cât mai ales a elevilor, prin libertatea 

de manifestare şi exprimare pe care le oferă. 

• asigură dezvoltarea spiritului de echipă, conexiunea între elevi, elevi-profesori,  creşterea 

gradului de participare activă, dezvoltarea spiritului cetăţenesc activ în rândul ambelor 

categorii; 

• oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea individului şi, 

implicit, a comunităţii şi societăţii din care face parte; 
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• oferă un cadru stimulativ de învăţare prin varietatea mediului; 

• oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant şi motivant în funcţie de problema identificată 

deoarece permite escaladarea unor nivele înalte de imaginaţie în vederea obţinerii rezultatelor 

propuse. 

Învăţământul preşcolar poate fi considerat precursor al educaţiei outdoor, având în vedere că 

activităţi formale, informale şi nonformale se desfăşoară în afara grădiniţei dintotdeauna. Excursiile, 

plimbările în aer liber, vizitele la muzee au fost mereu prilej de transmitere către copii de informaţii, 

priceperi şi deprinderi, niciodată  nefiind organizate doar de dragul de a fi organizate. 

Activităţile de tip outdoor nu sunt activităţi de educaţiei formală ce au loc în afara sălii de 

clasă, ci activităţi de educaţie nonformală, menite să familiarizeze copiii cu natura şi să le formeze 

deprinderi şi priceperi de cunoaştere prin experienţă, bazându-se desigur pe cunoştiţele dobândite 

în activităţile de educaţie formală. 

Iată acum câteva exemple de activităţi outdoor. 

 

VÂNĂTOAREA DE INSECTE  

 

- perioada de desfăşurare: primăvara/vara 

Matematica şi ştiinţele sunt activităţi foarte agreate de către copii. În general, fiecare unitate 

preşcolară, inclusiv din mediul urban are câte un spaţiu verde disponibil, ceea ce înseamnă că au 

numeroase oportunităţi de a desfăşura activităţi de tip outdoor. Într-o zi frumoasă şi însorită de 

primăvară, vânătoarea de insecte poate fi un bun prilej de a le studia. Pentru început pregătim 

materialele necesare. Pe  o foaie facem o listă cu insectele pe care le întâlnim în mod frecvent în 

spaţiul verde al grădiniţei. Nu este nici o problemă dacă în ziua respectivă nu le găsim pe toate. Le 

vom spune copiilor că vom completa lista cu altă ocazie. Lista se întocmeşte împreună cu copiii, chiar 

dacă va include şi alte vieţuitoare decât insecte. Vom desena în dreptul numelui vieţuitoarelor alese 

spre descoperire imaginea lor. Mergem afară şi safari-ul poate începe. Copiii vor căuta insectele în 

toată curtea. Cu un marker fiecare copil va nota pe listă  câte insecte a găsit. La sfârşit  se va face 

totalul. Copiii învaţă cel maio bine din experienţa proprie. Căutând şi găsind insecte ei obsevă direct 

unde se adăpostesc, cum sunt organizate, eventual cu ce se hrănesc. Odată reveniţi în sala de grupă se 

poate realiza o carte a insectelor în care vor fi consemnate toate concluziile vânătorii sau safari-ul de 

insecte. 
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PUTEREA SOARELUI 

 

Este greu să le explicăm copiilor ce înseamnă cu adevărat puterea  a soarelui. Sigur, ei simt că 

uneori este mai cald iar alteori mai rece. De aceea o activitate outdoor poate fi concludentă. Ea se va 

desfăşura în două etape: într-o zi foarte călduroasă de vară şi cea de-a doua într-o zi rece, dar însorită 

de toamnă. 

Se iau bucăţi de folie de aluminiu pe care se aşează forme de tăiat fursecuri, se umplu cu bucăţi 

mici de creione colorate cerate şi se scot afară la soare pe farfurii. Copiii vor avea la îndemână un ceas 

pentru a monitoriza timpul. Cât timp copiii construiesc castelul soarelui din nisip, creioanele se topesc 

la căldura soarelui. Cu ajutorul educatoarei copiii vor nota în jurnalul grupei în cât timp s-au topit 

creioanele. Odată topite creioanele, vor fi lăsate la rocit, apoi se vor scoate cu un cutter. Copiii vor 

observa cum  s-au amestecat culorile între ele şi le vor încerca pe foi de desen. Cu următoarea ocazie 

se va proceda la fel şi copiii vor compara rezultatele. 

 

PĂSĂRILE FURIOASE 

 

Este un joc foarte distractiv, care implică domeniul estetic (desen) şi domeniul psiho-motric.  

Copiii primesc cretă colorată cu care vor desena pe asfalt diferite feţe, fie la cererea educatoarei, fie 

vor reproduce emoţia, starea de spirit pe care o trăiesc în acel moment. Pot deasemenea să deseneze 

faţa pe care au avut-o când au fost supăraţi. Vor umple apoi baloane cu apă şi vor arunca la ţinţă 

pentru a spăla supărarea sau orice altă emoţie. Vor arunca baloane cu apă până vor spăla de tot 

desenele. 

  

MICII GRĂDINARI 

 

Este o activitate outdoor de educaţie ecologică în care copiii contribuie direct la îmbunătăţirea 

calităţii aerului, la înfrumuseţarea spaţiului verde al grădiniţei conştienţizând astfel importanţa 

acestuia pentru viaţa pe Pământ. Muncile pe care le vor executa copiii trebuie să fie adaptate la nivelul 

lor de dezvoltare psiho-fizică şi trebuie să fie precedate de un serios instructaj de protecţia muncii. 

Scopul acestui gen de activităţi este de a-i responzabiliza pe copii faţă de calitatea mediului, de 

a preţui munca şi de a conştientiza valoarea muncii. 
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NUMERE ÎN NATURĂ 

 

Căderea frunzelor în anotimpul toamna este un bun prilej pentru activităţi de învăţare profund 

distractive pentru copii. Copiii pot: 

• să adune frunze;  

• să adune frunze după diferite criterii: mărime, formă, culoare; 

• să sorteze frunze după diferite criterii: mărime, culoare, formă; 

• să numere frunze; 

• să raporteze numărul la cantitate şi invers; 

• să observe copaci şi să le determine caracteristicile după grosime, înălţine, etc; 

• să execute diferite exerciţii fizice în condiţii diferite faţă de sala de sport. 

Printre frunzele căzute se amestecă frunze cu cifre si se solicită copiii să execute diferite 

sarcini. Între acţiunile cu caracter ştiinţific, pentru deconectare se execută diferite sarcini specifice 

domeniului psiho-motric. 

 

 Activitățile de tip outdoor se desfășoară întotdeauna în natură și nu au ca finalitate 

rezultate palpabile(diplome,atestate), ci produse vizibile la nivelul comportamentului copiilor.  Dacă 

învățarea clasică, în sala de grupă, are un aspect cognitiv, activitatea de tip outdoor are un aspect pur 

practic, informal și experiențial. 

 

Bibliografie: 

 

• Ionescu, M. , Radu, I. (coord), ”Didactica Modernă”, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2001 

• Curriculum pentru învățământul preșcolar 2019 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI – „PARTENERIAT ȘCOALĂ- FAMILIE” 

 

                                Prof. înv. primar COVRIG MARIA RODICA 

     Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu, jud. Gorj 

 Concomitent cu activitățile didactice propriu-zise, cadrul didactic are menirea și posibilitatea de 

a contribui la dezvoltarea personalității elevului, ținând seama de particularitățile sale bio-psiho-

individuale și sociale; ereditatea, ca factor unic explicativ al personalității și comportamentului uman 

reprezintă o concepție limitată, întrucât aspectele sociale dobândesc, în timp, pregnanță în cristalizarea 

și maturizarea personalității. Contribuția și intervenția educativă din partea școlii asupra părinților, 

pentru a-i ajuta în demersurile lor educative - precum dezvoltarea responsabilității parentale, a 

atitudinilor și practicilor educative parentale optime - reprezintă un obiectiv deosebit de important în 

cadrul relației/ parteneriatului școală – familie.       

Calitatea educaţiei şi succesul şcolar necesită abordarea de strategii și practici variate privind 

relaţiile de colaborare dintre şcoală, familie şi comunitate. Unitatea școlară, centrată pe elevi și, 

totodată, responsabilă pentru educaţia formală a copiilor / elevilor,  trebuie să aibă în vedere crearea 

unor astfel de parteneriate, pentru a ajuta elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci 

când părinţii, elevii şi ceilalţi membrii ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se 

creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.   

Parteneriatele reprezintă actual o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi, 

și nu doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă din sfera relaţiilor publice. În ţările 

dezvoltate, cu deosebire pe continentul nord-american, parteneriatele şcoală - familie sunt esenţiale în 

procesul de educaţie a elevilor şi în succesul lor la şcoală. Familia contemporană este puternic 

influențată de schimbările majore din cadrul societății actuale, cunoașterea și înțelegerea familiei în 

calitate de partener constant și autentic devenind o prioritate. Prezența în cadrul diferitelor familii a 

elementelor tradiționale cu elemente moderne generate de noi realități socio-economice determină o 

diversificare a familiilor și a situațiilor considerate anterior atipice. În acest context, pentru a atrage 

familia, școala trebuie să ia act de aceste schimbări, prin atitudini și comportamente noi, adecvate. 

Cunoașterea familiei de către școală devine extrem de importantă și are în vedere cunoașterea 

trăsăturilor, calităților, problemelor sale specifice, a valorilor  și normelor pe care le promovează, a 

avantajelor pe care le-ar putea avea.       

Demersurile / acțiunile din partea școlii, pentru depășirea dificultăților existente la nivelul 

relației școală – familie, vizează:  
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•  creșterea inițiativei și implicării managerilor școlari în sensibilizarea și atragerea familiei; 

• elaborarea unor proiecte centrate pe parteneriatul cu părinții; 

• transformarea comitetelor de părinți în structuri active și dinamice, cu rolul de interfață în 

relația școală-părinți;  

• diseminarea unor informații clare cu privire la școală, la activitățile și problemele sale;  

• organizarea unor activități extrașcolare diverse în regim de parteneriat.  

 Parteneriatul școală – familie, pentru a fi eficient, trebuie să vizeze dezvoltarea, pe mai multe 

paliere comune, a cadrelor didactice și părinților, și anume: 

- Luarea deciziilor 

- Acordarea sprijinului 

- Predarea 

- Studiul 

- Comunicarea           

 În ultimii ani se pune accent și pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi școală, în 

baza unui contract educațional individual privind educaţia copilului. Scopul contractului are ca 

principiu asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ, prin implicarea şi 

responsabilizarea părţilor în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei elevilor. Astfel: 

▪ Şcoala are responsabilitatea cea mai importantă în procesul instructiv-educativ. 

▪ Părintele este o persoană responsabilă pentru educarea şi comportamentul copilului şi pentru 

colaborarea cu şcoala spre beneficiul copilului. 

▪ Elevul este și el responsabil pentru propria educaţie.      

 Din momentul semnării acestuia, contractul educațional dintre familie şi şcoală se consideră ca 

un sistem de îndatoriri reciproce în colaborarea părinţilor cu şcoala pentru a educa şi forma copilul.          

         

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 
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Educația părinților în avantajul elevilor 

Prof. Boghian Marcel Liviu 

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. 

Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. 

Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral 

si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară 

procesul de învățământ, personalitatea copilului. Părinții, copiii şi comunităţile se influențează 

puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate 

determina multe dintre valorile lor. 

De asemenea , părinţii pot influenţa comunitatea şi pot contribui la dezvoltarea valorilor 

comunităţii. Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte 

influenţe educative ce se exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa 

umană, educaţia pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. Implicarea 

părinţilor joacă un rol important în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile care implică părinţii 

produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, 

cât şi ale copiilor înşişi. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 

cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiecte casnice), familia este  

cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine 

rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare, 

asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament : respectul, 

politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, adică ,, cei şapte ani de acasă’’. 

Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc 

decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se 

întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o 

anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar 

conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care 

sunt depăşiţi de situaţie . Între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se 

poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii. 

Părinţii: 

• să îşi pregătească copiii pentru a învăţa. Să le prezinte şcoala ca fiind interesantă şi importantă 

şi să le precizeze faptul că se constituie în parteneri valoroşi; 

• să discute cu profesorii copiilor lor. Să stabilească o relaţie adecvată cu ei. Să conştientizeze 

faptul că fiecare are de învăţat de la celălalt. O convorbire telefonică scurtă sau o întâlnire la 
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şcoală sau acasă la copil îi pot uni pe amândoi, în scopul de a-1 ajuta pe copil; 

• să participe la evenimentele din şcoală. Şedinţele cu profesorii, evenimentele sportive şi jocurile 

în şcoală - toate le oferă şansa de a-i cunoaşte pe profesorii copilului lor. Mai mult de-atât, copilul 

va fi foarte mândru când părinţii săi merg la şcoală; 

• să fie pregătiţi. Să cunoască profesorii, orarul copilului şi regulile din şcoală. Să ştie ce tip de 

temă i se dă şi în cât timp trebuie să finalizeze; 

• să discute permanent cu copilul despre ce se întâmplă la şcoală. Să-i pună întrebări specifice, 

legate de activitatea din clasă, de profesori şi de alte acţiuni suplimentare; 

• să creeze acasă un mediu bun de învăţare. Să sprijine învăţarea, prin desfăşurarea de activităţi 

zilnice cu copilul. Să citească cu el. Să-i verifice tema. Să-i limiteze accesul la TV sau la jocurile 

video; 

• să observe şi să asculte. Să discute cu prietenii copilului pentru a avea o vedere de ansamblu a 

ceea ce se întâmplă la şcoală. Să cunoască şi rezultatele altor elevi, pentru a putea să 

conştientizeze nivelul la care se află propriul copil; 

• să ceară şi sfatul profesorilor. Aceştia ştiu mai multe despre dezvoltarea copilului şi îşi petrec 

mult timp cu el; 

• să le ofere informaţii utile profesorilor. Schimbarea condiţiilor familiale, cum ar fi divorţul, 

boala părinţilor sau chiar moartea unui animal preferat pot determina tulburări de concentrare în 

învăţare; 

• să ceară angajatorului lor să sprijine eforturile sale îndreptate spre educaţia copilului. Politici 

familiale „prietenoase", cum ar fi un orar mai flexibil, ore de pauză mai multe şi săptămâni 

comprimate de lucru oferă angajaţilor câteva ore în timpul zilei de şcoală, pentru a se implica în 

activităţile de aici. Orele libere obţinute pot fi folosite pentru a merge mai târziu la slujbă sau 

pentru a veni mai devreme acasă; 

• să se ofere voluntari. Să ceară membrilor comunităţii să procedeze în mod similar. Implicarea 

adulţilor îmbunătăţeşte activitatea şcolii. Fiecare acţiune din şcoală trebuie făcută cu entuziasm; 

• să se implice în organizaţiile care sprijină colaborarea părinte-profesor şi în reforma şcolii. Să 

înveţe cum funcţionează consiliul şcolii respective. Să ajute conducerea la stabilirea de reguli. Să 

ceară sfatul unui profesor, al directorului sau al altui părinte în legătură cu modul în care se pot 

implica. 

Părinţii şi profesorii, împreună: 

• să aibă expectaţii ridicate şi să-i laude adesea pe copii; 

• să stabilească obiceiuri bune de învăţare. Să-i ajute pe copii să îşi planifice activităţile şi să le 

dezvolte interesul în diverse domenii; 
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• să se angajeze în discuţii unii cu alţii, fie personal, fie la telefon, pentru că dacă apare o situaţie 

dificilă le va fi mai uşor să o discute, dacă anterior au stabilit o relaţie bună; 

• să discute personal, la telefon sau să trimită note scrise, când există probleme sau când apar 

aspecte bune; 

• să folosească fax sau e-mail, dacă există acasă şi la şcoală, pentru a uşura comunicarea; 

• să se aibă în vedere şi stabilirea de întâlniri în locuri convenabile ambelor părţi, dacă nu este 

posibil să se vadă la şcoală; 

• fiecare să elaboreze o listă cu întrebări şi să o prezinte. Nici unul nu trebuie însă să comenteze 

asupra ideilor celuilalt; 

• nu trebuie să se uite că părinţii şi profesorii au cea mai mare influenţă asupra tinerilor. Fiecare 

să încerce să ofere oportunităţi de învăţare. Să lucreze ca parteneri. 

 

Profesorii: 

• să-i determine pe părinţi să înţeleagă că uşa le este deschisă şi că întotdeauna vor fi bine primiţi, 

dacă doresc să intre în clasă şi să-i vadă pe copii la lucru; 

• să menţină fluxul comunicaţional pozitiv. Să trimită lunar câteva însemnări părintelui, prin care 

acesta este înştiinţat în legătură cu activităţile clasei. Să dea „veştile bune" personal sau să le 

telefoneze părinţilor de câteva ori pe an; 

• să caute oportunităţi pentru discuţii informale. Să meargă pe terenul dejoacă în fiecare zi câteva 

minute, pentru a le oferi oportunitatea părinţilor de a-1 cunoaşte. Să participe la evenimentele 

comunităţii; 

• să înveţe despre cultura, viaţa, locul de muncă al celor din familii, pentru a realiza impactul 

tuturor acestora asupra copiilor. Să fie receptivi la alţi membri ai familiei sau prieteni apropiaţi ai 

acestora, care sunt interesaţi de educaţia copiilor; 

• să explice clar politica de atribuire a temelor sau de stabilire a regulilor clasei; 

• să descrie părinţilor modul în care vor fi împlinite obiectivele educative propuse; 

• să spună fiecărui părinte ceva special despre copilul său, astfel încât acesta să înţeleagă motivele 

pentru care profesorul crede că elevul va avea succes; 

• să ceară părinţilor să se înscrie ca voluntari. Dacă aceştia nu pot fi prezenţi în timpul orelor de 

şcoală, atunci să le solicite sprijinul în proiecte, care se pot realiza în afara orarului obişnuit; 

• să-i informeze pe părinţi în legătură cu probleme curente ale învăţământului. Să le explice 

structura consiliului şcolii şi politicile şcolare. Să le ofere un glosar de termeni şi să evite 

folosirea lor, dacă părinţii nu-i stăpânesc încă; 

• să participe la organizaţiile care sprijină colaborarea profesor - părinte. Să le ajute să se centreze 

pe scopuri specifice şi să le dezvolte. Să atragă atenţia asupra nevoilor unor familii, care nu sunt 
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prezente la şedinţele cu părinţii, dar ai căror copii vin totuşi la şcoală; 

• să caute seminarii de dezvoltare profesională sau literatură despre modul în care pot fi 

conatactaţi părinţii. Să ceară directorului sau consiliului şcolii să furnizeze instruire iniţială în 

domeniul implicării părinţilor în şcoală, precum şi cea referitoare la rolurile educatorilor; 

• să-i ajute pe părinţi să înţeleeagă importanţa sprijinului lor. Să mulţumească acestora pentru 

implicare şi să explice care vor fi avantajele acţiunilor lor pentru copil şi pentru şcoală. 
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MENS SANA IN CORPORAE SANO 
 

                                                           Prof.  Florentina Dumitrescu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

       Un om cu un stil de viață sănătos îmbină sportul cu alimentația și cu siguranță are și mintea, și 

emoțiile într-o stare mai bună. Sportul înseamnă disciplină, muncă, inteligență, învățare continuă, 

perseverență și toate acestea presupun competitivitate.  

De asemenea, sportul devine un mijloc de socializare și de dezvoltare a valorilor educative, poate 

influența pozitiv caracterul copilului: cei timizi vor câștiga încredere în ei și vor învăța să se 

exteriorizeze practicând un sport de echipă, iar copiii prea energici vor învăța concentrarea și 

autocontrolul în sporturile mai precise.  

Astfel, sportul dezvoltă caractere frumoase și din acest punct de vedere, deprinderea de a face mișcare 

în mod organizat și susținut trebuie să fie o componenta importantă a acestui proces de 

formare. Urmând aceste principii și prin abordarea conținuturilor propuse de Programa școlară într-o 

manieră integrativă, situațiile de instruire au permis achiziționarea cunoștințelor, formarea deprinderilor 

/ priceperilor/ capacitaților și atitudinilor corespunzătoare competențelor specifice acestei discipline, iar 

rezultatele anului școlar 2021-2022 oglindesc pe deplin toate aceste aspecte. 

Echipa de Handbal - fete, formată din elevele: Gherghe Petra, Todirișcă Norkys, Toropu 

Alexia, Tatomirescu Ioana, Dănăiață Melisa – clasa a VII-a A, Botiz Sara, Muraru Denisa – clasa a 
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VI-a B, Dimulescu Cristiana, Tomescu Alexandra – clasa a VIII-a A – a obținut locul III la Etapa 

Județeană de la Tg-Jiu, din 2 aprilie 2022. 

La Tetratlon individual, fete și băieți, elevii clasați pe primul loc la etapa pe școală au obținut la Etapa 

Județeană de la Tg-Jiu, din 7 mai 2022: locul I – Bojincă Raul – clasa a VII-a A, locul IV – Iriza 

Denisa – clasa a VI-a C.  

Ca atare, elevul Bojincă Raul a participat la Faza Națională de la Craiova, din 20-22 mai 2022 și a 

obținut un punctaj foarte bun. 

La clasele primare s-a ținut etapa locală pentru proba de Atletism – Viteză – 50 m și Rezistență – 

600 m și au participatmai mulți elevi. Primele două fete și primii doi băieți clasați la această etapă au 

participat la Etapa Județeană de la Tg-Jiu, din data de 1 iunie 2022: Hîrsu Sonia, clasa a IV -a B, 

Soare Melisa, clasa a IV-a A, Sichitiu Andrei, clasa a IV-a B, Tărău Mihai, clasa a IV-a C. 

Eleva Hîrsu Sonia s-a clasat pe locul III la Viteză și pe locul IV la Rezistență, iar ceilalți copii au 

obținut locurile VI și VII.            
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                SPORTUL SI BENEFICIILE LUI ASUPRA ORGANISMULUI 

                                                                                          
 

  Prof. Georgescu Doina 

 
 
 
 
         Mișcarea este viață, iar sportul te ajuta să ai un corp puternic și să obții o speranță de viața mai 

mare.  

                SPORTUL CREȘTE SPERANȚA DE VIAȚĂ 

          Activitatea fizică este cel mai puternic stimulent metabolic. Exercițiile fizice pot fi efectuate 

oriunde și oricând, de la sala de  fitness până la spații special amenajate în parcuri și săli de sport. 

Astfel, fie că te plimbi prin oraș, alergi, mergi cu bicicleta, faci drumeții prin pădure, în aer liber, aduce 

numeroase beneficii pentru inimă și creier. Mai puțin timp petrecut în poziție așezată are legătură 

directă cu longevitatea, ne arată un studiu suedez publicat in BRITISH JOURNAL OF SPORT 

MEDICINE. Sportul ne ajută la creșterea masei musculare, îmbunătățește funcția plămânilor ,inimii, 

rinichilor și mai ales funcțiile sistemului nervos. 

                 Activitatea fizică previne formarea  plăcilor de grasime pe pereții arterelor inimii, creierului 

si îmbunătățește oxigenarea plămânilor și a creierului. De asemenea, activitatea fizică regulată reduce 

apariția în sânge a colesterolului și a trigliceridelor mărite.  

                Așadar, atunci când menții corpul activ, vasele de sânge sunt mai sănătoase și pereții  mai 

elastici favorizând transportul sangvin în tot organismul. 

Sportul menține greutatea corporală în limite normale. 

              Sportul schimbă în organism raportul grăsime/mușchi în favoarea țesutului  muscular, arzând 

grăsimile în timpul mișcării. Indiferent de tipul de mișcare, fotbal, tenis, volei, handbal, ciclism, 

practicat în aer liber întărește sistemul osos și previne osteoporoza. 

                 În aer liber, expunerea la soare ajuta organismul să producă cantități mari de vitamina D3, 

care întărește sistemul osos și contribuie la îndepărtarea semnelor de îmbătrânire. 

             Nu te feri să practici sportul în aer liber! Bucură-te cât mai mult de mișcare, de aer și de soare!  

          Rezultatele nu vor întârzia să apară! 
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IMPORTANŢA COLABORӐRII ȘCOALӐ-FAMILIE-COMUNITATE  ȊN  

EDUCAREA  ELEVILOR 

 

                                                       Prof. Boghian Marcel Liviu 
 

Ȋn urma experienţei profesionale am ajuns la concluzia că întreaga dezvoltare umană este 

influenţată de procesul de socializare, de integrarea socială şi de identitatea persoanei, iar acum 

asupra copiilor se exercită influenţe, mai întâi în cadrul familiei şi apoi în şcoală dar acestea într- 

un mod mai sistemetic şi mai organizat iar pentru a asigura o dezvoltare socio-psiho-emoţională a 

copiilor întreaga noastră activitate trebuie să cuprindă activităţi, acţiuni sau elemente ale acestora 

care să asigure formarea şi dezvoltarea la copii a abilităţilor   de interacţiune cu adulţii, cu copiii 

de vârste apropiate, de a accepta şi respecta diversitatea, formarea comportamentelor prosociale. 

Pentru realizarea unui parteneriat autentic este necesară împărtăşirea aceloraşi valori, 

atitudini, principii, norme, comportamente iar complexitatea creşterii şi educării copiilor, în 

această lume în continuă schimbare, aflată sub semnul competiţiilor de orice fel, cere sprijin din 

partea familiei şi comunităţii.Se pot realiza parteneriate cu familia, biserica, agenţii economici, 

administraţia locală, mass-media, instituţiile de cultură, poliţie. 

Ȋn mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului.Vine apoi rândul profesioniştilor 

din gradiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi instruirea copiilor la un nivel superior de 

cunoaştere.Educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membrii ai unei comunităţi, trebuie sa fie 

însă responsabilitatea întregii comunităţi.Ea este leagănul creşterii şi devenirii acestor copii ca 

viitori adulţi responsabili de rolul lor în întreaga comunitate. 

Ȋn primele etape ale vieţii, responsabilitatea educării copilului îi revine familiei iar pentru 

copil, familia reprezintă primul său univers afectiv şi social, trăsăturile şi coordonatele 

personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi natura situaţională trăită în mod direct , 

nemijlocit, de copil, în mediul familia, iar atitudinile părintilor au consecinţe durabile asupra 

personalităţii în formare a acestuia. 

Cei doi părinţi,deşi implicate în aceeaşi măsură în procesul de educaţie,au roluri diferite mama 

asigură căldura afectivă,iar tatăl reprezintă autoritatea.   Mama contribuie la atmosfera intra- 

familială şi la asigurarea securităţii afective, iar tatăl la comunicarea socio-familială şi 

respectarea normelor, dar amandoi părinţii asigură sentimentul de confort şi securitate.Ambii sunt 

răspunzători de situaţia copilului în cadrul familiei, de optimizarea vieţii de familie, îmbinând sau 

încercând să imbine cele doua aspecte: atitudinea afectuoasă a mamei cu autoritatea sau exigenţa 

raţionala a tatălui. 
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Exista şi familii în care sunt diferenţe de opinii în ceeea ce priveşte creşterea şi educarea 

copilului, în care nu există unitate de cerinţe şi consecvenţa în atitudini, o viaţa de familie 

frământată de tensiuni, lipsită de afecţiune, cu conflicte ce pot genera acte de opoziţie sau chiar 

de violentă duce inevitabil la reacţii de inadaptare, frustrări, la stări de dezechilibru afectiv ale 

copilului. Ȋntr-un astfel de mediu apar şi se dezvoltă situaţii conflictuale care vor afecta atmosfera 

afectivă a grupului familial şi comunicarea dintre membrii ei. 

Ȋn familie se constituie sentimentul de apartenenţă socială, pentru că familia este în primul 

rând o instituţie socială fundamentală, este un grup social în care membrii sunt legaţi prin 

anumite relaţii biologice, dar şi psihomorale economice şi juridice, răspunzând unul pentru altul 

în faţa societăţii. 

Implicarea părinţilor în activitatea şcolii se poate realiza în mod formal, prin posibilitatea de 

a fi ales în Consiliul de Administraţie al şcolii în care se iau decizii importante cu privire la 

organizarea instituţiei, la activităţile extreaşcolare,la parteneriatele dezvoltate şi de asemenea 

participarea în Consiliul Reprezentativ al Părinţlor în care se analizează oferta educaţională a 

şcolii,se aprobă acivităţile opţionale. 

Există unele argumente pentru care părinţii trebuie să se implice în educaţia în cadrul     

instituţionalizat a copiilor lor, încă de la vârsta preşcolară:părinţii primesc permanent feedback despre 

potenţialul şi progresul copilului ,ei pot solicita informaţii, pot oferi sugestii şi îşi pot exprima 

nemulţumirile;părinţii implicaţi servesc drept model de comportament responsabil pentru propriul 

copil iar participarea părinţilor la activităţile şcolii reprezintă un factor generator de motivaţie pentru 

copil. 

Aşadar părinţii şi educatorii, ca parteneri trebuie să dezvolte interesul copiilor pentru şcoală, 

să se angajeze în discuţii (chiar si telefonice) dacă apare o situaţie dificilă ,să utilizeze 

comunicarea prin e-mail,să stabilească întâlniri în camera părinţilor. 

Este recomandat cadrelor didactice să invite părinţii la activităţi, să-i implice pe părinţi în 

amenajarea spaţiului educaţional,în procesul de împrumut şi citire a unei cărţi sau jucării din 

cadrul şcolii, să informeze părinţii în legătură cu problemele curente ale învăţământului( de 

exemplu scimbările din Curriculum), să se dezvolte professional,să înveţe dspre cultura, viaţa sau 

locul de muncă al celor din familiile copiilor. 

Biserica reprezintă un posibil partener din comunitate şi poate contribui ca factor important la 

cultivarea trăsăturilor morale pozitive: acceptarea diversităţii, respect, dragoste pentru semeni. 

Date fiind importanţa şi respectul manifestat de membrii unei comunităţi faţă de biserică, este 

recomandabil să folosim intervenţia şi suportul oferit de aceasta în transmiterea unor mesaje către 
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comunitate. Ȋn cadrul parteneriatelor cu biserica se va ţine însă cont apartenenţa religioasă a 

copiilor, repectându-se cultul fiecăruia dintre ei. 

Parteneriatul se poate desfăşura ocazional (cu ocazia sărbătorilor religioase importante din 

cultul respectiv) sau pe baza unui proiect educaţional cu obiective şi activităţi precise, stabilite de 

comun accord cu partenerii implicaţi. 

Admimistratia locală, în virtutea prevederilor legale, oferă şcolii sprijin concretizat în fonduri, 

resurse materiale, facilitarea obţinerii unor resurse financiare extrabugetare, asigură condiţii 

optime pentru desfăşurarea activităţilor într-un spaţiu sigur şi confortabil, asigură support pentru 

evidenţierea sau motivarea copiilor. 

Agenţii economici, ca parteneri educaţionali, trebuie să fie în atenţia unităţii şcolare în 

accord cu ipoteza că aceştia pot reprezenta actori importanţi pe piaţa muncii în viitor.Toţi agenţii 

economici care au răspuns, într-un fel sau altul, solicitărilor şcolii, trebuie menţionaţi de fiecare 

dată când se iveşte ocazia: în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în cadrul diverselor manifestări 

organizate de autorităţile locale, pe panouri special amenajate la intrarea în şcoală, la loc vizibil, 

care menţionează numele sponsorilor şile aduce mulţumiri. 

Mijloacele mass-media au o uriaşă forţă de influenţare a consumatorului de informaţie, a 

publicului. Acest lucru este valabil atât în domeniul comercial, cât şi în cel al vieţii 

comunitare.Indiferent de proiectul educaţional al şcolii, mass-media trebuie să fie un partener 

constant prin care activităţile şcolii să fie cunoscute şi recunoscute în comunitate. 

Este importantă atragerea instituţiilor culturale spre promovarea specificului comunităţii, prin 

publicarea unor materiale didactice referitoare la istoria şi cultura grupului respectiv.Se pot 

organiza parteneriate cu centrele culturale, casele de cultură, cu muzee sau centre pentru 

expoziţii, unde copiii pot studia şi îşi pot dezvolta abilităţile şi talentele şi unde pot deveni 

conştienţi de drepturile lor. 

Proiectele de parteneriat educaţional cu poliţia au ca argument educaţia copiilor pentru 

cetăţenie democratic în vederea formării unor cetăţeni activi şi responsabili. 

Prin acţiunile desfăşurate în acest sens, copiii îşi însuşesc concept cheie: libertate, justiţie, 

egalitate, solidaritate, cunosc modul de funcţionarea instituțiilor democratice, rolul drepturilor 

omului în viaţa cotidiană, sunt puşi în diferite situaţii de a-i respecta pe cei de lângă ei, îşi 

formează deprinderi de a-şi proteja propria persoană şi pe ceilalţi. 

Aşadar suntem contemporani cu schimbările profunde care s-au derulat în ţara noastră în 

ultima vreme şi totul confirmă că acestea vor continua într-un ritm tot mai accelerat. 
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Reacţia şcolii ca instituţie de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea social şi 

economic, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii şi funcţiilor sale, de creare de 

premise favorabile pentru copii care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, 

iniţiativa şi rezolvarea de problem, diminuarea imprevizibilului. 

Accelerarea transformărilor sociale, democratice, încercarea de a voloriza prestigiul 

educaţiei familiale, progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cause au dus la 

înţelegerea faptului că orice sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de 

indiferenţa sau de opoziţia părinţilor şi a comunităţii. 
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ŞCOALA, FAMILIA, COMUNITATEA - PARTENERI ÎN EDUCAŢIE 
 

                                                                     Prof. înv. primar: Stănoiu Lorena 

                                                                                        Școala Gimnazială Nr.1 Bumbești-Jiu 

 

Este binecunoscut faptul că între școală și familie există o relație de interdependență, ce 

se concretizează prin colaborare și ajutor reciproc, vizând ca obiectiv esențial, educația copilului. 

Teoretic, acest aspect este bine determinat, și în cea mai mare parte putem spune că lucrurile 

merg pe făgașul lor normal. 

Dar ce facem în cazurile excepționale în care apar probleme serioase de natură familială 

și colaborarea devine defectuoasă sau este întreruptă pur și simplu? E clar că trebuie găsite 

soluții de eficientizare a procesului educativ prin diferite căi de acțiune, prin implicare a tuturor  

persoanelor care-și pot aduce contribuția în acest sens. O mentalitate sănătoasă pornește de la 

premisa că trebuie să arătăm că ne pasă de toți copiii acestei lumi și nu rămânem indiferenți la 

nevoile lor! 

Din păcate, societatea actuală, se confruntă cu o serie de probleme negative ce trebuie 

aduse în discuție pentru a se găsi soluții de îmbunătățire.Sărăcia și lipsa locurilor de muncă din 

mediul rural îndeosebi, au determinat oamenii să plece la muncă în străinătate, astfel că, 
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numeroase familii au lăsat copiii în grija bunicilor, a altor membri sau chiar a fraților mai mari, 

care la rândul lor, sunt tot copii de fapt. Stresul provocat de lipsa afecțiunii părintești, grijile și 

nevoile cotidiene, provoacă apatie și dezinteres față de școală pentru acești copii. O problemă 

gravă cu care se confruntă școala în aceste situații, sunt rezultatele slabe la învățătură, respectiv 

abandonul școlar. 

Ce putem face în acest sens? Copiii trebuie atrași către școală. Şi nu numai copiii!Familia 

copilului trebuie să aibă un contact susţinut şi interactiv cu şcoala. Cum putem face asta? Prin 

diversificarea metodelor de lucru şi creşterea calităţii educaţiei. 

Diversitatea metodologiei didactice răspunde cerințelor fundamentale de variație și 

noutate în desfășurarea activităților educative, înlăturând plictiseala și monotonia, lipsa de 

interes, oboseala și stresul cotidian. 

Societatea contemporană impune o problematică psihologică şi pedagogică modernă şi 

inovatoare, impulsionând cadrul didactic să-şi redirecţioneze atitudinea, demersul şi stategiile 

didactice într-o manieră modernă, adaptată la cerinţele noilor educaţii. 

Şcoala este un sistem de acţiuni a cărui finalitate este formarea personalităţii umane 

capabile să contribuie la progresul social. Elementul central al sistemului complex de acţiune 

educativă pe care şcoala îl utilizează pentru formarea personalităţii umane este munca cu vădite 

resurse formative. 

             Trebuie să-i creăm elevului condiţii ca singur să descifreze unele taine ale cunoaşterii. 

Apelul la activitatea creatoare a elevului, ca un proces de asimilare şi acomodare, creează 

condiţii optime pentru formarea şi interiorizarea operaţiilor intelectuale, proces prin care se 

produce dezvoltarea intelectuală. 

             Când învaţarea se altoieşte pe o puternică şi dinamică motivaţională, care permite 

elevului să realizeze o solicitare productivă superioară a forţelor sale intelectuale, se poate spune 

că activizarea devine într-adevăr eficientă pentru formarea personalităţii sale. 

Un management eficient al şcolii, presupune cooptarea părinţilor în diverse activităţi 

extracurriculare ce se derulează în cadrul şcolii, şi rezultatele vor fi pe măsură.  

Din experienţa mea la catedră, pot spune cu certitudine că am constatat o îmbunătăţire 

majoră a relaţiei şcoală- familie- societate, din momentul în care m-am străduit să aduc părinţii, 

bunicii sau fraţii mai mari la şcoală cât mai des, pentru a participa la activităţile extracurriculare 

pe care le-am stabilit săptămânal. O şezătoare, o excursie, un meci de fotbal , un dans al fetelor, 

o dramatizare după lecturarea unei poveşti, un joc de societate etc., sunt exemple de activităţi 
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distractive şi interactive totodată, care leagă suflete şi aduce în viaţa fiecăruia un strop de 

copilărie, relaxare, stare de bine, cooperare şi înţelegere, afecţiune, şi nu în ultimul rând, 

eliminarea stresului cotidian. 
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ROLUL  EDUCAŢIEI  PENTRU  MEDIU  ÎN  FORMAREA 

PERSONALITĂŢII UMANE 

                Prof. Boghian Marcel Liviu 

 

În contextul social actual, este foarte important ca viaţa din afara şcolii să continue 

şi să desăvârşească procesul educativ, conturând un comportament cu adevărat european. 

Pregătirea elevilor ca viitori cetăţeni ai Uniunii Europene a devenit o necesitate 

impusă de un viitor previzibil, care îi va determina să trăiască într-o stare de continuă 

adaptare, pentru a face faţă schimbărilor şi chiar pentru a le anticipa. 

Formarea conştiinţei şi a conduitei ecologice este o cerinţă obligatorie a demersului 

educativ şcolar şi extraşcolar. Implicarea elevilor în activităţile de cunoaştere şi de 

înţelegere a fenomenelor din mediul înconjurător are drept rezultat formarea unor 

convingeri şi deprinderi de apărare şi conservare a condiţiilor ambientale, care îi vor 

conduce la o viaţă sănătoasă şi civilizată. 

Trebuie să fim conştienţi că trăim în secolul al XXI-lea şi că elevii de astăzi sunt 

martorii exploziei de informaţii, fapt ce le permite să-şi schimbe modul de gândire şi de 

acţiune. 

Protecţia mediului înconjurător a devenit o problemă a omenirii în zilele noastre, 

când omul a cucerit întreg spaţiul Terrei prielnic vieţii. Din păcate, o parte din resursele 

naturale ale planetei au fost epuizate, iar altele, precum apa sau aerul, sunt otrăvite. Dacă 

nu se iau măsuri urgente de protejare a mediului ambiant, viitorul omenirii stă sub semnul 
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întrebării. Oamenii au înţeles că fac parte din natură şi că resursele Terrei nu sunt 

inepuizabile, dar nu pot reduce ritmul dezvoltării economice. Singura soluţie viabilă ar 

consta în exploatarea medilui astfel încât să i se ofere şansa de a se regenera şi conserva în 

permanenţă. 

Factorii de mediu – aerul, apa, solul – sunt supuşi agresiunii activităţilor umane, iar 

înrăutăţirea lor progresivă are implicaţii de ordin social şi repercusiuni asupra calităţii 

vieţii. 

Primele iniţiative de protejare a mediului au apărut în urmă cu 200 de ani, din 

necesitatea salvării unor specii pe cale de dispariţie. Odată cu trecerea timpului, 

motivele care au impus ocrotirea naturii s-au diversificat. Începând din 1970, au apărut 

semne clare de îmbolnăvire a planetei: subţierea stratului de ozon, încălzirea globală, 

ploile acide, poluarea apelor, a solului şi a aerului. 

Oamenii au început să înţeleagă necesitatea adoptării unui comportament 

responsabil faţă de natură. Responsabilitatea omului faţă de ocrotirea mediului 

înconjurător nu este doar individuală, ci mai ales colectivă. Protejarea naturii presupune 

colaborare şi sprijin reciproc pe plan local, judeţean, naţional şi internaţional. 

Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi transporturile, defrişând suprafeţe 

întinse, aruncând la întâmplare deşeuri toxice, oamenii au tulburat echilibrul natural 

existent, punându-şi viaţa în pericol. În această situaţie, oamenii au fost obligaţi să ia 

atitudine pentru înlăturarea răului produs şi să adopte măsuri de protejare a mediului, în 

vedrea menţinerii echilibrului între factorii ce-l compun. 

S-a impus, astfel, necesitatea cultivării dragostei faţă de natură, completată de 

formarea unei conduite ecologice responsabile. 

Rolul şcolii este acela de a oferi cadrul adecvat desfăşurării unui proces complex de 

formare a elevilor, sub cele două aspecte ale sale: instructiv şi educativ. O cerinţă 

indispensabilă a oricărui demers didactic este formarea conştiinţei şi a conduitei ecologice a 

elevilor, obiectiv de actualitate şi de mare importanţă pentru calitatea vieţii. Conservarea 

mediului înconjurător a devenit un exerciţiu social pe care şcoala trebuie să-l practice, 

întrucât elevii de astăzi sunt adulţii de mâine, care vor avea răspunderea de a gestiona 

raţional condiţiile de mediu. Şcoala trebuie să le insufle elevilor admiraţia faţă de 
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frumuseţea naturii şi să le formeze convingeri şi deprinderi de apărare şi conservare. În 

ultimă instanţă, şcoala trebuie să le trezească spiritul de independenţă, de formare a 

capacităţii de autoinstruire, de autoeducare a conduitei ecologice. 

Este foarte important ca în amplul proces de formare a omului, viaţa din afara şcolii 

să continue, să completeze şi să desăvârşească procesul instructiv-educativ, construind un 

adevărat comportament european. 

Cercetarea mediului le permite elevilor să-şi lărgească orizontul ştiinţific şi să 

înţeleagă legăturile dintre fenomene şi influenţa lor reciprocă. Astfel, elevii îşi formează o 

gândire sănătoasă despre lume şi viaţă. 

Conceptele referitoare la mediul înconjurător pot fi achiziţionate de la cea mai 

fragedă vârstă, începând cu noţiunile despre locurile apropiate, până la noţiunile abstracte 

de mai târziu. 

         La vârsta şcolarităţii, este important să se găsească ocazii de a ieşi în natură, de a 

viziona emisiuni documentare despre mediul înconjurător, de a amenaja spaţiile verzi din 

incinta şcolii, de a recolta elemente poluante (deşeuri din plastic, ambalaje, cutii de 

conserve etc.), de a afla diverse curiozităţi din lumea plantelor şi a animalelor, de a realiza 

creaţii literare şi plastice pe tema contribuţiei copiilor la protejarea mediului înconjurător, 

de a participa la experimente vizând demonstrarea rolului elementelor naturale 

fundamentale în menţinerea vieţii pe Pământ, de a îngriji plante şi animale. 

Analiza individuală a fiecărui elev, însoţită de reliefarea imediată a elementelor 

pozitive şi negative de comportament, observate în situaţii concrete, asigură asimilarea 

rapidă a regulilor de conduită ecologică. Constatările comportamentale făcute în situaţii 

concrete pot fi completate de utilizarea unor fişe, planşe sau fotografii. Cumulate, toate 

acestea conduc la însuşirea unor reguli de comportament ce stau la baza formării educaţiei 

cetăţenilor europeni de mâine. 
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DASCĂLUL  INOVATIV ÎN ACTUALITATEA ȘCOLII ROMÂNEȘTI 

 
      Prof. înv. primar Nistorescu Cristina-Norica 

      Școala Gimnazială Nr.1 Bumbești-Jiu, Gorj 

 

 ,,Când învățătorul reunește în inima sa dragostea de profesie și dragostea de elevi, putem 

spune că este un învățător desăvârșit.” Lev Tolstoi 

În viziunea lui J. H. Pestalozzi educaţia trebuie să ajute natura umană să se dezvolte respectând 

particularităţile individuale. Rolul educaţiei este de a stimula impulsul de afirmare, adică de a 

activa dezvoltarea, de a face ca ,,ochiul să vrea să vadă, urechea să vrea să audă, piciorul să 

vrea să meargă, iar mâna să apuce... La fel inima vrea să creadă şi să iubească, spiritul vrea să 

gândească”. 

 Profesia de dascăl este cea mai nobilă profesie din lume, ea modelează destine și deschide 

drumuri, dar pentru a fi un dascăl de succes trebuie să fii pasionat, să iubești copiii și să ai tu 

însuți standarde înalte.  

Lumea exterioară își imaginează că un dascăl bun este cel care dovedește calmitate infinită, este 

echidistant față de toți elevii, nu are prejudecăți, are răspuns la toate întrebările elevilor, nu 

greșește niciodată, este foarte ordonat, liniștit, adică un om mult mai bun decât majoritatea 

oamenilor. 

În acest moment al dezvoltării societății, trebuie reconsiderate competențele unui dascăl 

bun, el trebuie să fie eficient când pășește pe poarta școlii și pe ușa sălii de clasă. Trebuie tot 

timpul să joace rolul de „actor” – toate problemele din viața personală să le lase la ușa clasei şi să 

fie mentor şi prieten pentru elevii săi. Dacă elevii s-au schimbat, și dascălii trebuie să se 

schimbe, să se adapteze noilor necesități ale acestora, să rezolve problemele de indisciplină, lipsa 

de interes pentru învățătură, lipsa de încredere în forțele lor, teama de a veni la școală, să impună 

elevilor, părinților și comunității întregi respectul față de dascăli și față de activitatea didactică, 

care în ultimul timp și-a estompat culorile, fiind zugrăvită mai mult în culori sumbre, culori 

cenușii. 

Învăţătorul nu uită niciodată că trebuie să zâmbească. Zâmbetul şi râsul întăresc sistemul 

imunitar, apără de boli, inspiră idei, atrag prietenii şi înfrumuseţează viaţa. Dacă zâmbeşte, 

zâmbetul se va întoarce aproape mereu. 

 De aceea, măiestria unui dascăl eficient constă în construirea unei relații eficiente între el 

și elevii săi. Aceasta trebuie să se concretizeze în aspecte precum: tratarea diferențiată a copiilor, 
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permițându-le acestora să-și manifeste unicitatea, individualitatea, creativitatea; oferirea unei 

satisfacții mutuale, ceea ce înseamnă că nu trebuie să împlinească nevoile unui copil în 

defavoarea altuia; crearea sentimentului de interdependență, elevul manifestându-se liber, fără să 

se afle sub lupa imensă a ochiului vigilent al dascălului, pregătit doar pentru sancționare; 

existența sentimentului reciproc de respect și de grijă a unuia față de celălalt; transparența 

activității didactice, sinceritatea celor doi poli ai clasei: elev-profesor. 

Criticile, dezaprobările, avertizările trebuie înlocuite cu sfaturi, alternative la soluțiile 

găsite de elevi, pentru ca ei să se simtă apreciați, înțeleși, încurajați să se bizuie pe forțele proprii, 

căci numai prin eforturi susținute de fiecare în parte se poate ajunge acolo unde îți stabilești ținta. 

Ascultarea activă este la fel de importantă ca și colaborarea cu familia, pentru a cunoaște 

personalitatea complexă a copilului, pentru bunul mers al actului educațional. 

În ziua de astăzi, dascălul trebuie să-și joace foarte bine rolul pe scena școlii deoarece 

rolurile sale sunt multiple: expert al actului de predare-învățare-evaluare, agent motivator, lider, 

consilier, model, profesionist reflexiv, manager. 

Misiunea dascălului din prezent este una nu tocmai ușoară, deși este tratată cu superfi-

cialitate și cu prejudecăți de societatea noastră românească. 

Un dascăl bun este acea persoană care dovedește, în egală măsură, umanism (în general) 

și dragoste de copii (în special), spirit de obiectivitate, dreptate, principialitate, cinste, curaj, 

corectitudine, răbdare, optimism, modestie, fermitate, stăpânire de sine. La acestea se adaugă 

toate calitățile aptitudinale (empatică, organizatorică, tact pedagogic, măiestrie pedagogică). Un 

dascăl care dovedește măiestrie pedagogică este mai mult decât un reputat profesionist, este 

artistul desăvârșit în meseria lui.  

Mi-aduc aminte cu plăcere de vorbele unui professor „voi veți fi adevărați brutari ce veți  

modela mințile copiilor”. 

Dascălul este asemeni unei lumânări ce arde, împrăștie lumină în jurul său pentru a-i 

lumina pe alții dar în același timp se și topește adică se dăruiește în totalitate, în mod 

dezinteresat. Dascălul este oaza de verdeață într-un deșert nesfârșit sau sarea în bucate. Într-un 

cuvânt dascălul este cel care are conștiința responsabilității și a misiunii sale. 

Învăţăm mereu şi niciodată nu vom şti tot! Talentul de dascăl ne permite să le insuflăm 

copiilor dorinţa de a şti, curajul de a spune ce gândesc, puterea de a gândi drept, de a nu judeca 

pe nimeni şi puterea de a schimba în bine lumea din jurul lor. Talentul de a fi dascăl ne ajută să 

gestionăm situaţiile critice, să îndrumăm cu dăruire copiii către excelenţă sau copiii cu nevoi 
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speciale. Latura umană subiectivă şi fragilă trebuie cunoscută şi stăpânită. Munca în educaţie 

înseamnă acumulare de tensiune, presiune, concentrare, stres, înseamnă responsabilitate pentru o 

clasă întreagă de elevi dar şi pentru fiecare elev în parte, reponsabilitate în fiecare oră, în fiecare 

pauză, la fiecare activitate extraşcolară. Impactul factorului uman, cu toate consecinţele ce 

decurg din aceasta, nu este deloc neglijabil în această profesie. Suntem oameni, avem suflet şi 

facem această meserie din pasiune, din dorinţa de a lăsa moştenire urmaşilor dragostea de carte, 

corectitudinea, seriozitatea, dorinţa de a fi mai bun, de a reuşi. Învăţătorul este cel care contribuie 

la educaţia pentru o viaţă de calitate a unui individ şi a colectivităţii. Promovează încrederea, 

respectul reciproc, gândirea pozitivă, adoptă idei şi atitudini democratice. Probează calităţi 

umane, profesionale şi etice. Recunoaşte şi pune în valoare aspectele pozitive şi rezultatele 

elevilor, îi sprijină în eforturile lor şi le insuflă încredere în forţele proprii. 

În anii de activitate la catedră am învăţat că unde e mintea, acolo e şi comoara. Ceea ce  

facem pentru noi înşine moare odată cu noi. Ceea ce  facem pentru alţii şi pentru lumea întreagă 

rămâne şi este nemuritor.  

  Modelaţi personalităţi şi suflete! 

 Îndrumaţi copiii pe drumul cel bun al vieţii şi veţi rămâne nemuritori!  

  Fiți dascăli cu adevărat! 

Iar dacă la sfârșitul fiecărei zile de școală te privești în oglindă și vezi portretul dascălului mai 

sus prezentat, poți spune cu mândrie: Misiune îndeplinită! Continuă! 
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SEARĂ LA CENACLUL ETC. 

 

 

 La ediția a opta a cenaclului Etc., desfășurat la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din 

Târgu-Jiu a citit poezie Viviana Covercă, elevă în clasa a zecea într-o clasă de profil matematică-

informatică. 

 Împreună cu poeta care îmi este și o bună prietenă pătrund pentru prima oară într-o 

clădire cunoscută în oraș, dar care se plasează la distanță de mediul cunoscut al celor care nu 

pășesc cu tot felul de emoții, în fiecare zi în ea. Curtea e întunecată. Majoritatea orelor s-au 

încheiat de puțină vreme, iar liceul tace. În curte - câțiva elevi pe care nu-i cunosc, însă 

alcătuiesc biosfera Tudorului și multele rude de colindat holurile ale Vivianei. Când vine vorba 

de holuri, trebuie spus că orice scară din clădire are unul propriu. Sunt întunecate, ți-e parcă greu 

să crezi că au fost pline de râsete și te întrebi dacă nu cumva rigorile liceului au pus stăpânire pe 

purtarea elevilor – o posibilitate de neconceput. La capătul culoarului de la etajul la care ne 

oprim e lumină slabă. Podeaua nu se hotărăște între un alb spitalicesc și un parchet de lemn care 

pocnește atât de uman: persoană lipsită de discreție ce împarte secretul pașilor noștri. 

 Îmi urmez prietena prin lumina și întunericul unui loc nou. Tavanul e înalt, înalt, dar nu-i 

dau atenție. Regret mai târziu, însă gândurile îmi sunt ocupate de altceva. În ultimele câteva zile 

mi-am imaginat de zeci de ori această seară, însă niciodată, pentru ceilalți, n-a fost decât un 

eveniment următor care putea decurge oricum. E devreme. Aproape de sfârșitul unui hol 

semnificativ mai mic, alb, apar două uși negre, după mine, nepotrivite unei săli de clasă - Sala 9. 

Nici Vivi nu știe dacă e sala potrivită. Circumstanțele sunt în aer, ca și cum ar fi fost încă 

nesigure dacă ne vom desfășura plăcuta activitate. Intru în urma ei. 

 O sală de clasă cu tavanul înalt și pereții îngreunându-se pe măsură ce se apropiau de 

unirea cu podeaua. Un cuier în stânga ușii, iar înaintea lui un pupitru fără scaun. Către strada 

Geneva, trei maiestuase ferestre cu cadre și jazuleze din lemn, adevărate porți dintre segmentele 

vieții unui elev, sub care sunt cele trei calorifere vechi, terne, însă părând puternice, prietene are 

tălpilor care lovesc în timpul cursurilor cu regularitate podeaua. Apoi sunt tablele albe, goale 

acum, de pe peretele care ghidează orientarea în sala 9. Căpătând un mic ecou, de la aparatul 

dintre o fereastră și una dintre table, se împrăștie muzica unei ape curgătoare. 

 Suntem liniștite pentru o clipă, într-o observație pe care ne-o împărtășim. Nu putem găsi 

în sala 9 amintiri mototolite ale elevilor care au părăsit-o cândva, cu gândul sigur al reîntoarcerii. 
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Vedem numai urmele inspirației domnului profesor Murărița, sau Mură. Băncile – aranjate într-

un fel la care nu ne-am fi putut aștepta să-l vedem într-o clasă – puse în cerc. Se spulberă mica 

idee de a aranja împreună cu Viviana sala. Munca a fost făcută bine. Devenim astfel amândouă 

oaspeți. Nicio aducere aminte nu mă leagă de locul în care ne aflăm și suntem numai noi. 

Telefonul lui Vivi sună în timp ce mă așez la primul pupitru de lângă ușă, loc din care îmi asigur 

o evadare ușoară în cazul în care setea mi-ar strânge gâtul într-un vârtej de emoție.  

 Inima cercului e formată din trei scaune puse spate-n spate. Privesc acest decor care mă 

uimește mai mult decât sala în care orice voce se aude mai tare față de cum pornește de la buzele 

vorbitorului. Scaunele parcă simbolizează deja ceva important pentru seara de cenaclu. 

Alcătuiesc singura dovadă că va avea loc evenimentul, singurul plan. 

 Sunt multe lucruri care fac gândul că poezia va fi ascultată cu atenție și comentată să pară 

ireal. Pornesc chiar de la aura spontană care o învăluiește pe Viviana Covercă. Stă lângă ușă, dar 

în același timp se frământă. Mica noastră intimitate se lărgește când ușa se deschide cu un 

zgomot nefamiliar și intră, unul după altul, oameni care par apropiați mai mult sau mai puțin de 

poetă. N-apuc să îi salut pe toți, că locurile din jur primesc toate câte o figură nerăbdătoare și pe 

masă vreun telefon ținut până atunci în mână.  

 Aceștia sunt cei care fac seara să-și dea seama că o vom lungi și împodobi cu o amintire. 

Fețe tinere, cu trupuri la fel de tinere, care încearcă să ascundă oboseala de după ziua de liceu, 

îmbrăcate fiecare colorat, cum le stă bine. Nu mi se întâmplă să uit să mă opresc asupra 

chipurilor cu privirea atentă, însă de data asta mă bucur mai mult de prezența lor, decât de fiecare 

în parte. Încerc să nu mă las cuprinsă de timiditatea copilului sub vârsta generală. Apar și fetele 

care cară după ele chitarele, domnul profesor pe care elevii îl cunosc deja și Marius Iorga, 

autorul.  

 N-a mai rămas mult până începem. Fața Vivianei se schimonosește într-o parte și-n alta. 

Și ușa se deschide pentru ultima dată. Înainte de intrarea domnului pornesc saluturile. E domnul 

Covercă, tatăl poetei. La vederea lui, copiii devin tăcuți și mai respectuoși, îmbrăcând parcă niște 

uniforme.  

Aproape fără să ne dăm seama, ședința e deschisă. Pe baza zicalei qui s'excuse s'accuse, cred eu, 

Daniel Murărița o convinge pe Viviana să nu ne ofere o introducere poeziilor ei. Citește 

Apreciază-te, Amocul antitezei și încheie cu Să nu regreți. Apoi, nesigură, ne îndeamnă să ne 

împărțim părerile.  
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 Poeziile sale, în loc să o plaseze la depărtare de restul cunoștințelor sale care nu 

obișnuiesc să scrie, o apropie de cei de vârsta ei. Scrie despre adolescența care ține în brațe 

copilăria, simțirile pe care mulți dintre noi le țin ascunse, suferință, schimbare, trecerea 

timpului…  

 Mihail, elev în clasa a noua la filologie, cataloghează scrierea Vivianei ca fiind despre 

viciile adolescenței: fumatul, dragostea… - observație care stârnește râsul mulțimii. Colegii și 

prietenii poetei își aleg poezii cu care se pot identifica, însă li se par prea lungi. Nu surprind un 

singur sentiment, ci o stare, în care profunzimea se pierde. 

 Spun despre Viviana câteva lucruri pe care ar trebui să le știe toți. Vede oriunde un strop 

de artă, iar când nu există, îl aduce ea. Frânturi din simple conversații îi sunt inspirație și se 

folosește de o sinceritate dureroasă. Este o fată ce se cunoaște pe sine și nu-și încătușează arta în 

ideea unui scris frumos sau a unei gramatici bine puse la punct. Adesea intrevin în creațiile ei 

intervenții ale prietenilor mai pricepuți în domeniul virgulelor. Poezia ei nu se aseamănă cu 

nimic din ce există deja, chiar și în cele mai noi apariții. Stilul ei nu este corupt de o anumită idee 

colectivă. Iese la iveală experiența sa de lectură diversă: de la cărțile ușurele ale copilăriei, până 

la cele fantasy sau eseuri despre ziua de astăzi. 

 Folosirea termenului englezesc clueless în Gânduri 8 îi aduce critică. Eu o văd ca pe o 

încercare de adaptare la poezia contemporană, nepotrivită în versurile tinere, dar înmiresmate 

într-un mod original ale Vivianei.  

 Uneori, ea înlocuiește profunzimea specifică a unei poezii cu fapte și dorințe influențate 

de lumea în care trăiește. Dar în loc să-și construiască versurile pe baza experienței personale, 

Viviana surprinde ipostaze de singurătate pe care le trăiește în mintea sa, într-o lume întunecată 

și care insuflă pesimism. 

 Marius Iorga i-a mai criticat în trecut poezia. Vorbește despre puterea cuiva care scrie 

pentru a se ascunde și a crea personaje diferite de propria persoană, importanța de a citi pe hârtie 

și povara de a fi scriitor într-o societate care  nu înțelege importanța artei de acest fel. 

 Daniel Murărița ne amintește despre greșeala de a scrie despre iubire în  tinerețe, un 

sentiment care se construiește într-o perioadă lungă și, într-o mică pauză, ne spune povestea 

cenaclului Etc.. 

 Viviana e deschisă propunerilor, însă acestea nu apar. E felicitată de toți pentru curajul de 

a tăia dintr-o poezie, semn că textele și stilul său se maturizează. 
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 Spre final, atmosfera este legată mult mai bine de cântecele celor trei chitariste, care se 

încheie cu câte un ropot de aplauze. Ascultăm șlagărul trupei Phoenix, Fată verde, într-o 

interpretare plină de farmec, cumva câmpenească, la o chitară semănând cu o cobză, a Andrei 

Cîrstoiu. După aceea ne relaxează o melodie nouă și liniștită, numai instrumentală, cântată de 

Rhiana Hoară. În încheiere, Alexandra Marcu, depășindu-și emoțiile, aduce lacrimi în ochii 

câtorva dintre noi, punând pe muzică O, rămâi de Mihai Eminescu.  

 Ședința a căpătat un aer misterios, desfășurându-se pe 9.11, în sala 9, la ora 19 și 19. 

Viviana, născută într-o zi de 9, a citit 9 poezii… 

 

POPESCU JOSEPHINE 

Clasa a VIII-a A 

 

 

 

   UN PARTENERIAT SPECIAL ÎN CONDIȚII SPECIALE...  

           Prof. înv. primar, Butan Cristina 

          Școala Gimnazială Nr.1 Bumbești-Jiu 

 

 În contextul pandemic în care ne-am aflat o bună perioadă de timp, moment ce a fost 

marcat de tot soiul de interdicții ce au stopat activitățile cu care eram obișnuiți până atunci, 

întrucât trebuia respectată distanțarea socială, purtarea măștilor,etc.,  a fost necesar să  găsim 

soluții încât elevii să fie implicați totuși, cu responsabilitate în activități atractive .  

Știm cu toții că parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii 

au posibilitatea să își perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, 

excursii, schimburi de experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare 

iar proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare,  este o necesitate 

a activităţii didactice,   dar acest aspect  a trebuit regândit, datorită imposibilității de a te deplasa, 

mai ales în grupuri, în această perioadă, de a comunica eficient,  etc. 

Astfel, luând partea bună a acestei perioade, mai precis, digitalizarea excesivă, când  a 

fost momentul de readaptare a activității la clasă, prin utilizarea unor tehnici, strategii, dar mai 
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ales aplicații diferite, în care on line-ul a fost dominant, am gândit un set de activități ce au putut 

fi desfășurate  în acest context și am realizat un   parteneriat benefic pentru copii și care să 

respecte rigorile legii din această perioadă.                                           

Ba da, ba da, pentru cei silitori pitaci și colaci, iar pentru ceilalți, calul bălan,   

I.Creangă-Amintiri din copilărie    Acesta a fost motto-ul umoristic ce ne-a călăuzit în crearea 

parteneriatului între Școala Gimnazială Nr.1 Bumbești-Jiu  și Școala Gimnazială Bumbești-Pițic. 

        Grupul țintă al parteneriatului a fost reprezentat de elevii  claselor a IV-a A din cadrul 

Școlii Gimnaziale Nr.1 B-Jiu și elevii claselor I și a II-a, din cadrul Școlii Gimnaziale Bumbești-

Pițic. 

Pentru că era începutul primăverii când ne-am gândit la o posibilă colaborare, iar ziua de  

1 Martie, ziua mărțișorului corespundea cu ziua nașterii marelui povestitor, Ion Creangă, am zis 

să sărbătorim într-un mod aparte aceste evenimente și astfel, am organizat temele în jurul acestei 

teme.  

Prețuit pentru înțelepciunea ”simplă”, ușor de pătruns, dar mai ales pentru umorul său, 

Ion Creangă este îndrăgit de copii, gustat pe deplin, cu condiția de a fi adus în atenția lor cu 

dibăcie.  Odată trecute obstacolele regionalismelor, umorul inegalabil le cucerește inteligența și 

spiritul, iar în bagajul lor de cunoștințe va rămâne mereu în uz bogăția zicerilor, proverbelor și 

zicătorilor populare, care fac delicilul unei limbi vorbite, vii. Citindu-l pe Creangă, copiii învață 

să glumească, să facă haz, uneori de necaz, alteori pe propria socoteală, ceea ce înseamnă 

finalmente inteligență, spirit înalt și nu în ultimul rând, omenie. 

Scopul  proiectului l-a constituit cunoașterea, prețuirea și valorizarea operei marelui povestitor, 

promovarea tradițiilor românești. 

Proiectul s-a desfășurat în perioada: 19 februarie - 02 martie 2022,  

activitățile desfășurându-se  în sălile de clasă , respectiv, CDI Bumbești-Jiu. 

 

În cadrul proiectului ne-am propus următoarele activități:  

,,Sǎ-l cunoaştem mai bine pe Creangă” 

-prezentarea unui material PowerPoint despre marele povestitor 



 

78 

-audierea unor fragmente din poveștile și povestirile lui, în interpretarea unor actori renumiți; 

 

”Vizionare povești după I. Creangă...” 

 Punguța cu doi bani 

 Fata babei și fata moșneagului 

 Ursul păcălit de vulpe 

Amintiri din copilărie ( La cireșe,  Pupăza din tei, La scălat) 

Moș Ion Roată și Unirea 

 

 

Analiza operelor lui Ion Creangă prin metode activ-participative  

( Cubul, explozia stelară, cvintet, mozaic, diagrama Wenn) 

 

Mărțișoare pentru fiecare 

realizarea de mărțișoare și a unor lucrǎri artistico-plastice inspirate din poveștile lui  

 -expoziție de mărțișoare 

 

Dramatizare:  

Procesul lui Nică 

Pupăza din tei 

Interpretarea unor melodii inspirate din povești 

 

 

Diseminarea activităților desfășurate în cadrul proiectului 

Împărtășirea impresiilor 

Recompensarea cu diplome a tuturor participanților în proiect. 

Astfel, am respectat condiţiile de realizare a acestui proces: comunicare, coordonare, 

cooperare şi parteneriat. Am identificat scopul și  interesul comun, util, am găsit modul optim 

pentru realizarea scopului propus, am resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 

Astfel, elevii au învățat  să gândească critic, complex, şi-au dezvoltat gândirea 

multicauzală, au experimentat abilităţi de rezolvare de probleme, de empatie, de toleranţă și, nu 
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în ultimul rând, au socializat, învăţând să fie mai apropiaţi, să lege noi prietenii, să-şi 

împărtăşească experienţe personale. 

În  societatea actuală este extrem de important rolul școlii în favorizarea relațiilor 

constructive, în crearea relațiilor pozitive între elevi și semenii lor, în promovarea 

comportamentului incluziv.  
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URMĂ... 
„...Dar poate așa desăvârșim 

Arta aceasta neînțeleasă 

de a fi om 

îmbrățișându-ne toate urmele 

lăsate de timp 

pe exterioarele și interioarele 

trupului 

Până când devenim noi 

o urmă 

a timpului.” 

„Doamna, dar unde dormeau soldații în tranșee?” 

 

Întrebarea unui copil de la clasa a VII-a adresată la finalul unei ore de curs în care 

analizasem mărturii ale soldaților participanți la fronturile primului război mondial, dar și viața 

celor rămași acasă, în spatele frontului, mi-au readus în memorie cuvintele filosofului Mihail 

Șora: „Toată copilăria mea a fost populată de mărturiile înfiorătoare ale soldaților români care 

luptaseră pe frontul italian și, în chip miraculos, reușiseră să se întoarcă acasă, după război, la 

familia și gospodăria lor: care fără un braț, care fără un picior, care cu sufletul zdruncinat. 

Memoria celor căzuți departe de casă nu s-a păstrat decât – cel mult – în sânul familiei. Pentru că 

memoria colectivă românească mai are încă de învățat cum să-și cinstească eroii, victimele 

războaielor, ale represiunii comuniste, ale mineriadelor și ale atâtor crime care au marcat istoria 

neamului, multe rămase nepedepsite. Aștept încă ziua în care mort pentru țară sau mort pentru 

România vor fi mai mult decât niște expresii, vor deveni vibrația interioară a celor ce pronunță 

aceste cuvinte.” 

De la cuvinte la revelația abordării temei într-o altă formă, a fost doar un pas. Trebuia să 

opresc timpul în loc, să fac să dispară granița dintre trecut și prezent și să abordez diferit o temă-

teamă a istoriei care, dacă nu va fi bine înțeleasă, este cu putință să se repete. Filele din Marea 

Carte a Războiului trebuie răsfoite altfel… 

Era necesar ca elevii să înțeleagă că războiul nu este doar despre cifre, ani, confruntări. Războiul 

este despre teamă, îngrijorare, emoție, afectarea moralului, sărăcie, nepuțință, despre familii 

distruse, despre pierderi, este despre Moarte. Dar, în aceeași măsură, războiul este și despre 
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Viață. O viață care, asemeni păsării Pheonix, trebuie să renască. Cu speranță, putere de a merge 

mai departe, de a reconstrui, de a rezista emotional. 

Copiii au propria raportare la lume, la evenimente, au propria logică total diferită de a adulților. 

Ei percep în mod particular realitatea, situațiile de viață. Ei nu vor doar o poveste citită, vor o 

poveste descoperită. Pentru că doar ei au puterea de a scoate un „de ce?” dintr-un alt „de ce?” Și 

până la urmă, nu despre asta este Istoria?!  

Și nu este o întrebare retorică… 

Istoria este despre povestea cu morală, nu despre memorare mecanică, este despre explorarea 

creativității copiilor, despre imaginație și, în aceeași măsură despre logică și conexiuni, despre 

capacitatea de analiză și sinteză și este despre open mind (că, pe lângă vechea încărcătură latină, 

dacă, slavă a vocabularului, mai primim și „englezisme”).  

Istoria este despre cum să nu lăsăm informația să ne manipuleze, cum să combatem argumentat o 

idee sau să ne susținem o opinie, este despre cultivarea dragostei de neam, iar asta implică nu 

doar înțelegere, ci emoție. 

Până la urmă, școala trebuie să fie înainte de toate despre a-i învăța pe copii cum să fie 

oameni, creatori. 

Desi suntem în era tehnologiei, a informației aflate la un click distanță, copiii au nevoie de o 

informație simplă, pe înțelesul lor, care să-i facă să înțeleagă lumea în care trăiesc. Abia, apoi, 

urmează să-i învățăm cum să-și selecteze informațiile, cum să discearnă între credibil și 

necredibil. 

Ca să poți construi o națiune, o conștiință națională, trebuie să începi cu pași mici, să cultivi apoi 

să crești în micile suflete valori, principii solide, atitudini, o conștiință de sine. Adică, adevărata 

temelie a unei națiuni cu conștiință națională. Ca să construiești o națiune solidă, cred că este 

necesar să ajungi prima data la inimi, să sensibilizezi, să creezi emoție, să dezvolți legături. Și în 

toată această poveste, formalismul nu își are locul. 

În felul acesta, împreună cu elevii claselor VII A, VII B, VIII A, am creat o lecție cu 

emoție. O lecție despre moarte și viață în care ei au fost personajele principale, imaginare.  

La unitatea despre Primul Război Mondial, evaluarea s-a realizat folosind exercițiul de 

imaginație. 

Consider că este foarte important ca, pe lângă cronologie, cauze, strategie, arme, alianțe politico 

– militare, copiii să înțeleagă și gravitatea conflictului care a marcat umanitatea. S-au vizionat 

documentare cu viața soldaților de pe front, am citit mărturii ale acestora, am purtat discuții 
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despre ce cred ei că simțeau soldații, familiile acestora rămase în spatele frontului, ce zgomote 

cred ei că se auzeau în jurul soldaților, ce miros se putea simți, apoi au primit provocarea de a 

face un exercițiu de imaginație: să fie soldat pe unul dintre fronturile Primului Război Mondial și 

să scrie o scrisoare cuiva drag de acasă. Copil pe front! Copil în tranșee! Copilul de acasă! 

Scopul exercițiului a fost acela de a dezvolta inteligența emoțională, de a conștientiza gravitatea 

conflictului, de a celebra unicitatea ființei umane, a victimelor, azi doar cifre într-o statistică.  

Mi-am dorit să le dezvolt spiritul critic, dorința de analiză a surselor istorice, de sinteză a 

acestora, empatia, să-i determin să aprecieze pacea și să o apere.  

Pentru că speranța României de mâine este în ei. 

Au realizat scrisori emoționante, bine documentate științific și pline de empatie, scrisori adresate 

fraților, părinților, iubitelor. Fiecare scrisoare a avut în spate o poveste spusă cu mare emoție în 

glas, dovadă simplă că au simțit profunzimea momentului prezentat. Au încercat să facă 

scrisorile cât mai autentice și din punct de vedere al design-ului. Au putut să se transpună, să 

simtă și să explice, iar un copilul rămâne dintotdeauna  vocea adevărătelor nostre valori. 

Din multitudinea de povești frumoase, am ales să tehnoredactez trei scrisori.  

Grea alegere, credeți-mă! 

Am ales o scrisoare nesemnată, descoperită în rândul celor aproape 100. Nu am căutat autorul. 

Nici nu o voi face...O fac cunoscută în memoria soldaților necunoscuți, care au avut în timpul 

războiului revelația descoperirii credinței, a iubirii de Dumnezeu,  în semn de veșnică 

recunoștință jertfei lor. O scrisoare necunoscută, un mesaj de recunoștință pentru toți eroii 

necunoscuți. 

O scrisoare necunoscută pentru toți vitejii și domnițele transformate în viteji când Țara le-a 

cerut-o, pentru toate sufletele eroilor care au intrat pe Poarta Raiului fără ca Dumnezeu să-i mai 

întrebe dacă viața lor a adus bucurie altora pentru că a știut adevărul: dacă se află în fața Lui, au 

făcut-o! 

 

„Mă auzi tu, Doamne? 

Nu Ți-am vorbit niciodată, dar acum vreau să mă închin Ție. 

Știi că din fragedă copilărie mi s-a spus că exiști, iar eu eram așa de prost, încât n-am crezut 

?! N-am avut niciodată cunoștința frumuseții creației Tale. Astăzi, deodată, văzând adâncul 

nemărginirii acestui cer înstelat deasupra mea, mi s-au deschis ochii. Uimit, am înțeles 

lumina lui. Cum am putut fi atât de groaznic de înșelat? Nu știu, Doamne, dacă îmi întinzi 
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mâna, dar eu îți încredințez această minune și tu vei înțelege: în străfundul acestui iad teribil, 

lumina a izbucnit în mine și te-am văzut. La miezul nopții vom ataca, dar nu îmi este frică. Tu 

ne privești. Ascultă! Se dă alarma. Ce voi face? Îmi era așa de bine cu Tine. Vreau să-Ți mai 

spun ceva: Tu știi că lupta va fi grea. Poate că în noaptea asta voi bate la ușa Ta. Cu toate că 

nu ți-am fost niciodată prieten, îmi vei da voie să intru când voi sosi? Dar nu plâng. Vezi ce mi 

se întâmplă, mi s-au deschis ochii. Iartă-mă, Doamne! Plec și nu mă voi mai întoarce cu 

siguranță, dar ce minune! ” 

Ultima scrisoare scrisă a unui soldat pe front. 
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A doua scrisoare îi aparține Josephinei Popescu din clasa a VIII-a A și surprinde 

războiul al doilea prin ochii unui ofițer german. 

Am ales scrisoarea pentru că este despre pocăință. Despre pocăință și neputință. Este despre 

oameni „căzuți” care aleg să-și închidă inima în fața semnelor dumnezeirii și despre oameni care 

își recunosc păcatele prin propriile suferințe, este despre transfigurarea întregii naturi umane, este 

despre divina smerenie și despre întreg Iadul care nu va reuși să facă ce au făcut oamenii.  

A doua scrisoare este despre... „Iona”. 

 

„Atunci au strigat către Domnul şi au zis: „O, Doamne, de-am putea să nu pierim din pricina 

vieţii acestui om şi să nu ne împovărezi pe noi cu un sânge nevinovat! Că Tu, Doamne, 

precum ai voit ai făcut!" 

28 septembrie 1943, Lublin 

Liebling, 

 

             Ce seară te găsește citind scrisoarea mea? O, va trebui să-ți pui șalul pe umeri și să 

intri în casă, să citești la lampă.  

Nu sta în tindă. 

              Noi vom privi același cer. Această Polonie – cândva însorită. 

Dacă te prinde miezul nopții citind, culcă-te. Pentru tine este ziua de mâine! O să te poți 

întâlni cu surorile, să le saluți din partea mea! Dar când vei mânca ori vei bea vin nu te gândi 

la mine, nu te gândi la mine, ci la oamenii despre care degrabă am să-ți scriu. Și ceaiul 

neîndulcit o să-ți pară dumnezeiesc, o, scumpă! Și pâinea albă o să-ți pară un dar, o s-o 

găsești mai bună. Mai ușor îți vei potoli foamea.  

             Să-ți strângi bine șalul pe umeri! Să miști grațioasă degetele picioarelor pe covorul 

mițos când te scoli. Să bei lapte de vacă cu puțină cafea. Nu uita să o pui pe Mastea să spele 

vesela veche până lucește.  

             Să privești cerul cât pentru mii de ochi verzi, întunecați, albaștri, holbați, adânciți. O, 

să te rogi! Intre cărțile de filosofie și cele de Kleberg e una mai subțire. Vei scoate coperta - e 

Iona. Vei fereca ferestrele, vei trage cu băgare de seamă draperiile, vei încuia ușa. Orice vei 

voi din carte, citește cu glas tare, oricând. 

Între noi se afundă o taină murdară, îmbâcsită, crimă și securitate, Liebling. Căsătoria 

noastră viitoare n-ar fi cu putință de înfăptuit cu asemenea secret stându-ne drept zid. 
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            Mintea și gândul meu trimit oameni la moarte. 

            Felurite chipuri – unii cu pomeții înălțați, alții cu buzele răsfirate, sau cu pielea 

atârnând groaznic pe gât. Bărbi țepoase și soioase și nespălate, ochi cârpiți de somn și de 

durere. Odată sosiți, nu se mai duc. Îi dăm jos ca pe vite. Și-i poftim la „vernisaj”. Femei. 

Bărbați. Copii. 

Eu îi aștept în spate, la calea ferată. Începe împărțirea. Mă uit la fiecare. Mi-e milă și mi-e 

tare frică. Așa te uiți și tu când te supăr, însă pe ei nu-i pot cuprinde nicidecum. 

Kamik (cel din anii armatei) poartă bine arma. Mai puțin mă bucur eu să-l văd. Sarcina lui e 

să mă amenințe de la spate, iar a lui Weber (cel din anii gradului) e să-l păzească pe Kamik, 

să nu mă slăbească măcar puțin. Cred cu tărie că în spatele lui Weber se află însuși 

preaiubitul conducător. 

Copiii noștri îți vor purta numele, nu-i așa? Nu pe al meu, căci vor rămâne păcatele mele. 

Lumea lor e mică, mică, iar singura speranță le rămâne „Konzentration” în loc de 

„Vernichtung”,dar care nu-i cu mult diferit... O moarte cu care trăiești e infinit mai rea decât 

moartea nevinovată care te conduce către Rai.  

Rostește cu glas blajin cuvintele cuprinse în Iona, să fie pentru ei și Cerul lor! Cât mai 

degrabă, uită-mă, iubito! 

P.S . Nu solicit răspuns! 
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A treia scrisoare îi aparține Andreei Sânziana Iosif din clasa a VII-a B și este o 

scrisoare testament, o scrisoare de „învățături” ale tatălui către fiul său, o scrisoare cu grijă, cu 

principii morale, de guvernare a sufletului, o adevărată comoară spirituală pentru cel care le 

deprinde. 

 

Dragă Magda și Rareș 

Poștașul va veni cu această scrisoare peste câteva zile. 

Frumoasă Magda, tu vei fi prin casă, la serviciu sau oriunde, dar numai lucrând. Rareș, 

băiatul tatei, tu ca de obicei, vei citi această scrisoare înaintea mamei tale la fel cum ai făcut 

nerăbdător cu toate, așa că îți împlinesc dorința și îți vorbesc ție despre noutățile de pe frontul 

de la Mărășești. Acum ești flăcău mare, ai aproape 9 ani, ești capabil să asculți povestiri 

despre război. 

Fratele tău, Horațiu, este bine. Mănâncă tot ce i se dă și are grijă să doarmă mai departe de 

colegii noștri... căzuți. Se descurcă mai bine ca alții pe care îi chinuie dorul de casă, fie 

foamea le face ravagii sau soarele acesta de august le provoacă alte neplăceri. L-am văzut și 

pe fiul vecinului și pe soțul Mariei, bărbatul acela înalt și tânăr. Cumva, cunosc mulți oameni 

de aici... 

Am auzit de la mama că ești băiat deștept, ai lucrat toată ziua la matematică. Mă bucur că 

cineva din familie e mai cu cifrele, ca mama, căci mă știi pe mine, nu mă descurc deloc la 

calcule. Și, pentru că ai această sclipire, o să discut lucruri serioase cu tine. Nu ți-am scris 

așa, degeaba. Vreau să urmezi și tu sfaturile unui soldat bătrân ce ți-e tată. O dată, să nu te 

îndoiești de educatoare sau de mama. Ele știu mereu ce e corect și trebuie să te porți cum se 

cuvine cu ele că sunt doamne. Apoi, să înveți Rareș. Educația înseamnă putere! Dar această 

putere trebuie folosită responsabil, altfel se întâmplă lucruri rele, la fel ca acest război, care e 

al conducătorilor, nu al poporului.  

Să-i spui mamei că aici situația se îmbunătățește. Nu vreau să-și facă griji. 

Mă apucă așa un dor de casă... Vreau să vă strâng pe amândoi în brațe, să-i cumpăr mamei 

acel parfum cu miros de primăvară ce-i face inima să tresalte, să-ți cumpăr și ție vreun dulce, 

două... 

Rareș, dacă vezi că întârzii la venire, să închizi poarta și să mergi fuguța să o ajuți pe mama. 

Poate c-am să vin, dar încet, căci o durere mă apasă în piept și poate nu-mi va trece... Iar dacă 

trec așa, vreo trei zile, să aprindeți o lumânare la poartă că poate m-am pierdut. Poate voi fi 
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uitat drumul. Să-i spui mamei să mă aștepte cu cele două poze ale noastre pe masa din 

bucătărie. Aș vrea tare mult să le văd și să mi le reamintesc...Văd , visez, simt, aud, parcă și 

gust numai război. Rareș, tu să fii blând așa cum ai fost până acum. Să știi că războiul este 

înfricoșător și mai ales de prisos. Într-un război nu există câștigător, indiferent de câte state 

au cucerit. Toți suntem pierzători. De oameni, de animale, de resurse, amintiri și vise. Toate se 

pierd pe front. 

Fiule, dacă nu vin acasă să nu te sperii. Să stingi lumina de la poartă și să fii puternic pentru 

mine și Magda, căci eu te voi veghea mereu și voi fi alături de tine. Voi fi liniștit și bucuros și 

ne vom revedea într-o zi, dar va trebui să fii răbdător. Nu poți să grăbești sau să oprești 

lucrurile. Lasă timpul să curgă pe lângă tine și fii fericit, căci eu voi sta într-un loc frumos 

unde nimeni nu e în pericol, bolnav sau trist. Ascult-o pe mama și spune-i c-o iubesc și nu uita 

că sunt mândru să-ți fiu tată și voi fi mândru orice alegi să faci.  

Așteaptă și ne vom revedea cu voia lui Dumnezeu, când eu și Horațiu vom veni zâmbind și 

fluierând acasă în bătaia vântului înmiresmat și în ploile de toamnă. 

Să fii bun, dragul tatei! 

 
 

 

Dacă vreți să-i cunoașteți pe minunați, dacă vreți să le vedeți sufletul încărcat în toate 

aceste povești de război, îi mai găsiți încă la Școala Gimnazială Nr. 1. Nu, nu pentru mult timp! 

Pentru că ei au aripi și vor zbura spre alte locuri unde vor mai bucura și inimile altor oameni! Eu 

pot doar să mă minunez că i-am avut un strop în timp! 
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                                 IMPORTANŢA RECICLĂRII  

                                                                                      Prof. Boghian Marcel Liviu 

 

                   Colectarea selectivă a deșeurilor este o responsabilitate pe care fiecare dintre noi, ca 

reprezentanți ai acestei comunități, ar trebui sa o avem.  

Indiferent că este vorba despre reciclarea în propriul oraș sau în locurile în care călătorim, 

colectarea selectivă ar trebui să facă parte stilul personal de viață, astfel încât să menținem 

mediul în care trăim sănătos.  

                Dar ce înseamnă reciclarea selectivă?  

             Reciclarea presupune separarea, colectarea și depozitarea materialelor vechi, utilizate, în 

vederea transformării lor în produse utile noi.  

În prima fază, reciclarea se referă la colectarea deșeurilor în containere diferite, special 

create și inscripționate pentru diverse categorii de materiale care urmează a fi transportate la 

centrele de reciclare.  

               Mai mult decât atât, reciclarea reprezintă un proces de reutilizare a materialelor 

produselor uzate, în vederea transformării lor pentru a crea altele, fără a utiliza materii prime noi.  

Astfel, se reduce semnificativ consumul de energie necesar extragerii materiilor prime.  

             Reciclarea este esențială pentru păstrarea mediului în care trăim sănătos și cât mai puțin 

poluat și intoxicat.  

             De asemenea, este extrem de importantă și pentru reintroducerea în sistemul economic a 

unor materiale care devin din ce în ce mai greu de găsit.  

             Astfel, este redus consumul emisiilor nocive din aer, cantitatea de deșeuri scade, iar 

resursele naturale se conservă.  

Neglijența noastră în privința folosirii deșeurilor are consecințe foarte grave, printre care 

putem număra poluarea mediului (aer, apă, sol), distrugerea mediului, dispariția anumitor specii 

de plante și animale, focare de infecție și altele.  

Cele mai bune soluții pentru reciclare sunt coșurile pentru colectare selectivă, care ar 

trebui să fie prezente prin tot orașul, atât stradale, cât și de interior, pentru instituții publice, mall-

uri, clădiri de birouri și blocuri de locuințe.  

Mai mult decât atât, procesul de reciclare, are și următoarele beneficii:  

● fiecare tona de hârtie reciclata salvează 17 copaci;  
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● o tonă de hârtie reciclată economiseşte: 2,5 barili de petrol; 4132 KwH (suficient pentru a 

încălzi o locuinţă timp de 6 luni), 497,88 litri de apă;  

● descompunerea naturală a plasticului sau a aluminiului în mediul inconjurator necesită peste 

500 de ani;  

● se folosește cu 95% mai puțină energie pentru reciclarea aluminiului, față de cea necesară 

producerii din materii prime (60% în cazul oțelului, 40% în cazul hârtiei, 70% pentru plastic și 

40% pentru sticlă);  

● PET-ul reciclat poate fi folosit pentru a fabrica noi produse: covoare, mochete, material pentru 

tricouri, încălţăminte, pulovere şi jachete, genţi, umplutură pentru haine de iarnă sau saci de 

dormit şi chiar jucării.  

● se reduce considerabil cantitatea de deșeuri din gropile de gunoi;  

● reciclarea reduce numărul de agenți poluanți din aer și apă;  

● se reduce semnificativ cantitatea de emisii de CO2 realizată prin extragerea și prelucrarea 

minereurilor  

Colectarea și reciclarea selectivă reprezintă soluții pe termen lung. Astfel, vom reuși să 

trăim sănătos și să păstram un mediu mai curat, atât pentru noi, cât și pentru generațiile 

următoare.  
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