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                 Lucreția Suciu 
 

prof. Letea Maria 

        director 1990 - 2009 

 

 Se cuvine să aducem un simţitor omagiu patronului spiritual al Şcolii noastre Lucreţia Suciu, 

care a trăit în urmă cu peste un secol în preajma Cetăţii Oradea. 

 Poeta orădeancă a fost apreciată de  „întâiul între critici‖ Titu Maiorescu, de către 

Nicolae Iorga „mai presus de toate, în literatura feminină din Ardeal, insignifiantă până atunci ... se 

ridică de la început versurile Lucreţiei Suciu ‖. 

 „Activitatea sa literară de-o incontestabilă valoare regională şi cu o remarcabilă rezonanţă în 

mişcarea noastră culturală o aşează pe Lucreţia Suciu pe primul plan al galeriei bihorenilor‖ spune 

Teodor Neş, în cartea sa, ,,Oameni din Bihor 1848-1918‖. 

 Lucreţia Suciu s-a născut în Oradea, cartierul Velenţa – 3 septembrie 1859. A urmat şcoala 

la Institutul Ursulinelor; încă din clasele primare s-a iniţiat în limba germană. Primele poezii le-a 

publicat în revista „Familia‖.  

 Poeta a locuit o perioadă în satul Ucuriş, apoi în Oradea pe str. Cuza Vodă nr. 237, unde 

împreună cu soţul W. Rudow, ziarist german, au scos „Foaia literară‖. 

 În poeziile Lucreţiei Suciu se simte influenţa poeţilor germani Heine şi Lenau iar în privința 

formei cât și a fondului poeziei se deslușește înrâurirea lui Mihai Eminescu. 

 Se remarcă în poeziile Lucreţiei „o originală imaginaţie şi expresiune care astăzi provoacă o 

plăcere estetică ‖. 

Lucreţia Suciu a publicat o naraţiune istorică de interes local „Logodnica contelui 

Stuart‖,roman-povestire din viaţa românilor bihoreni, în care sunt prezentate moravurile şi 

obiceiurile acelor vremi. 

 Teodor Neş spune că „aprecierile lui T. Maiorescu, I. Chendi, N. Iorga îi consacră un loc în 

panteonul artelor literare. Prin ea şi Iosif Vulcan, Bihorul a intrat în literatura română.‖ 

Poeta se stinge la 5 martie 1900, măcinată de tuberculoză. 

 În iunie 1996 şcolii noastre i s-a atribuit numele poetei Lucreţia Suciu la sugestia 

profesorului de istorie Ioan Chiru.  

  Şcoala noastră situată în cartierul „Sub cetate‖este prima şcoală de stat din Oradea, 

construită din fondurile Primăriei între 1868-1872. De-a lungul anilor şcoala s-a numit: Şcoala 

comunitară din Şanţul Cetăţii, Şcoala medie nr. 6, Şcoala nr. 7.  

 Ziua de 14 iunie 1996, zi în care s-a aşezat pe clădirea şcolii o placă de marmură în 

amintirea poetei, devine ziua şcolii, iar Lucreţia Suciu patronul nostru spiritual.   
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Cum scriem o carte 
dir. prof. Bocşan Mariana Simona 

 

I. VIZITĂ LA EDITURA ,,TREIRA” 

  Dacă nu ai carte, nu ai parte - ne învaţă un proverb strămoşesc şi asta trebuie să-i învăţăm 

pe tinerii noştri; importanţa cărţii în dezvoltarea noastră ca adulţi, ca cetăţeni ai unei societăţi. Nu 

suntem singuri trăim împreună, muncim complementar, unii pentru alţii şi ne place să ne bucurăm 

alături de cei dragi şi de aceea cu cât vom fii mai educaţi cu atât vom fii mai bogaţi atât sufleteşte 

cât şi material. 

         Cartea, universul creator, din cele mai vechi timpuri şi până azi, ne încântă copilăria şi ne 

ajută să descoperim tainele scrisului şi cititului, ne provoacă cu jocurile sale educative şi ne 

colorează zilele cu imaginile pline de viaţă , ce îi atrage pe copii. 

          Abecedarul rămâne prima carte misterioasă, cea dintâi lectură a copiilor noştri, oricâtă 

tehnologie ar exista. Suntem invitaţi din clasa pregătitoare să ne pregătim de un drum lung şi 

anevoios dar plin de emoţii, jocuri şi bucurii; ne mândrim atunci când ştim să citim, ne emoţionăm 

pentru a scrie frumos şi ne bucură când înţelegem un text. Totul creează şi perfecţionează copilul. 

           Copilul de azi se naşte cu tableta în mână şi ştie să folosească orice produs tehnologic dar 

scrisul şi cititul tot doamna învăţătoare îl învaţă. Primele litere nasc dorinţa de cunoaştere iar 

aceasta dezvoltă individul şi-l ajută în evoluţia sa. 

            La şcoală, noi dascălii, încercăm să trezim în sufletele copiilor această dorinţă de cunoaştere, 

de cerecetare,  dragostea pentru frumos, simţ civic, iubirea aproapelui, iubirea de ţară, dragostea 

pentru tradiţii – dezvoltând volori morale ce formează cetăţeanul de mâine. Nu trebuie să uităm nici 

o clipă vorba strămoşească ,, cum îi creşti aşa o să-i  ai‖ şi să ne străduim în fiecare zi să-i învăţăm 

ce este bine . 

            Drumul nostru  se împleteşte cu drumul 

cărţii, pe care l-am urmat de anul trecut, şcolar când  

împreună cu clasele aV-a A  şi aVI-a A am vizitat  

Tipografia Treira Oradea, însoţiţi de doamnele 

profesoare şi diriginte: Bocşan Mariana Simona şi 

Luca Nicoleta Doina. 

Elevii au putut urmări cum se tipăreşte o 

carte: aranjarea în pagină, inserarea pozelor, 

numerotarea paginilor, coperta, aparatura necesară, 

fiindu-le explicate tehnici de tehnoredactare printr-

o paralelă între tipar şi calculator. Astfel au înţeles 

câtă muncă se depune şi de câte materiale este 

nevoie pentru a scoate la lumină o carte. 

  Din cele mai vechi timpuri, de la inventarea 

hârtiei şi a tiparului, omul a fost şi este şi azi 

fascinat de puterea pe care o are cartea asupra 

noastră. Ea ne îmbie să o răsfoim,  să citim printre 

rânduri, să-i  privim pozele, să o colorăm, să luăm 

notiţe şi să o memorăm iar din acel moment ea face 

o parte din noi, din conştiinţa noastră. 
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II. ,,CUM SCRIEM O CARTE” 

           Totul porneşte de la A – prima literă care ne îndeamnă la cunoaştere, la cercetare şi asta nu 

se poate fără Eminescu, Creangă, Caragiale - marii clasici ai literaturii române, care ne încântă 

copilăria şi adolescenţa îndemnând spiritul la mai mult. Elevii au fost fascinaţi de drumul pe care îl 

urmează o carte şi au dorit să cerceteze mai departe alte informaţii despre naşterea unei cărţi, feed-

bakul fiind realizat.    

             În acest an şcolar am pornit, cu 

clasa a VII-a B, un proiect care s-a 

desfăşurat pe perioada semestrului I şi 

care s-a numit ,,Cum scriem o carte”. 

Elevii au notat, într-o carte, confecționată 

de ei, toate impresiile trăite de-a lungul 

primului semestru, atât la școală cât și 

acasă, și au înfrumusețat-o cu desene 

realizate de ei. În fiecare oră au dorit să 

mai noteze ceva important din viața lor de 

elevi, ca într-un jurnal. Erau mândri de 

realizarea lor încât nu doreau să oprin 

proiectul, care a fost evaluat și apoi notat.  

Au pornit de la primii pași în editarea unei 

cărți și au ajuns la a scrie fiecare o carte , 

de care sunt foarte mândri.      

             Cartea ne fascinează, ea ne educă şi tot ea ne oferă plăcerea de a ne relaxa. Să nu uităm să 

răsfoim o carte atunci când suntem obosiţi de lumina calculatorului şi să ne bucurăm de mirosul său 

unic, doar astfel vom păstra un echilibru în viaţa noastră. 
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Ziua Poeziei Maghiare la Școala Gimnazială „Lucreția Suciu” 

 
                                                                                                                       prof. Goron Sándor  

 
 Din 1964, în cultura maghiară, în fiecare an se sărbătorește Ziua Poeziei la 11 aprilie,  data 

de naștere a poetului József Attila (1905‒1937). 

 „Biografia lui József Attila este presărată cu momente marcante, ieșite din comun chiar din 

copilărie, care-i vor influenţa decisiv caracterul și afectivitatea. Viaţa și poezia sa par a fi un şir 

continuu de experimente, de tentative de a trăi, de a cunoaște și resimți în mod particular totul, cel 

al inadaptatului, pentru că el nu s-a simțit «acasă» nicăieri, niciodată [...].  Poezia lui József Attila 

dezvăluie un stilist de mare anvergură, capabil de imagini complexe revelate prin metafore 

repetitive, combinate, generându-se unele din altele, accidentale în creațiile de adolescență, dar 

hotărâtoare în cele de deplină maturitate prin bogăția lor, atribuindu-i o amprentă stilistică 

inconfundabilă‖ ‒  scrie Kocsis Francisko în prefața volumului bilingv Poezii alese / Válogatott 

versek
1
 

 În scurta sa viață József Attila a publicat următoarele volume de versuri: 

A szépség koldusa / Cerșetorul frumuseții (1922); 

Nem én kiáltok / Nu, nu strig eu (1925);  

Nincsen apám, se anyám / N-am nici tată, nici mamă (1929); 

Döntsd a tőkét, ne siránkozz / Distruge capitalul, nu te plânge (1931); 

Külvárosi éj / Noapte de mahala (1932); 

Medvetánc / Dansul ursului (1934);  

Nagyon fáj / Rău mă doare (1936).1 

 Anul trecut elevii clasei a VI-a B au creat o planșă despre József Attila care conține imagini, 

versuri și biografia poetului. Această planșă este expusă în sala de clasă: 

 
Realizat de elevii clasei a VI-a B în 2016 

Anul acesta elevii claselor a V-a B, a VI-a B și a VII-a B, în 11 aprilie, la ora de limba și literatura 

maghiară, împreună cu profesorul Goron Sándor au aniversat sărbătoarea liricii maghiare ascultând, 

cântând și recitând poezii ale marelui poet. Tot în acest cadru festiv a fost organizat și un concurs de 

recitare, dezvoltând astfel competența de citire și de expunere a versurilor lui József Attila. Cel mai 

                                                 
1
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Attila_József (Descărcat la data de 07. 05. 2017). 
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mare succes în rândul elevilor l-a avut poezia Nyár (Vara) varianta pusă pe note de formația Újhold 

(Lună nouă). 

 

Nyár                                                                    Vară 

Aranyos lapály, gólyahír,                            Cîmp auriu, galbene flori, 

áramló könnyűségű rét.                               cer vălmășit și-nlăcrimat. 

Ezüst derűvel ráz a nyír                               Mesteceni cern argintul lor 

egy szellőcskét és leng az ég.                      în vînt sub cerul legănat. 

Jön a darázs, jön, megszagol,                      O vespe vine, mă miroasă, 

dörmög s a vadrózsára száll.                        pe-o roză bîzîind se lasă, 

A mérges rózsa meghajol ‒                          s-apleacă roza mînioasă ‒ 

vörös, de karcsú még a nyár.                        e roșă vara, dar frumoasă.    

Ám egyre több lágy buggyanás.                  Țîșnește floare lîngă floare. 

Vérbő eper a homokon,                                Pe jos, ca sîngele zac fragi, 

bóbiskol, zizzen a kalász.                             zvonește spicul în dogoare. 

Vihar gubbaszt a lombokon.                        Se umflă viforu-n copaci. 

Ily gyorsan betelik nyaram.                          Așa se duce vara-mi iute! 

Ördögszekéren hord a szél ‒                         Printre ciulini colindă vîntul ‒ 

csattan a menny és megvillan                       și fulgeră. Geme pămîntul, 

elvtársaim: a kaszaél.                                    tovarăși dragi, coasa s-ascute. 

 

                                                                             Traducere de Mihai Beniuc 

                                                       

kék, tünde fénnyel fönn a tél.                        cu lumini albastre se apropie iarna.2 

1930                                                               1930 

 

 După ce s-a cântat de câteva ori poezia Nyár/Vară, au fost recitate și alte poezii 

ale poetului, dintre care am selectat două pentru cititorii revistei școlii, cu traducerea lor 

în limba română. Înainte însă de a citi poeziile selectate, este remarcabil ce scrie Mihai 

Beniuc în volumul său de traducere : „József Attila pe românește sună altfel, principalu-i 

însă, să sune și să fie recunoscut‖ (Beniuc 1967: 7). 

                                                                                
Kései sirató                                                      Bocet tîrziu 

 

Harminchat fokos lázban égek mindig                   Am febră, mamă, ard, mi-e trupu-ncins, 

      s te nem ápolsz, anyám.                                         și tu te ții departe. 

Mint lenge, könnyü lány, ha odaintik,                   Ca fata ce se lasă te-ai întins, 

kinyujtóztál a halál oldalán.                                   culcîndu-te alăturea de moarte.  

Lágy őszi tájból és sok kedves nőből                     Din flori de toamnă, din femei frumoase 

próbállak összeállítani téged;                                 încerc iar să te-ncheg la loc, 

de nem futja, már látom, az időből,                        dar timpul văd că nu vrea să mă lase, 

     a tömény tűz eléget.                                                s-a stins văpaia-n foc. 

                                                 
2
 Poezia Nyár/Vară are o variantă fără aluzii la vremurile socialiste. Deși această variantă a fost neglijată de dictatura 

comunistă, a apărut în manualul de clasa a VI-a. 
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Utoljára Szabadszállásra mentem,                           Ultima oară am plecat la țară, 

     a hadak vége volt                                                      războiul s-a sfîrșit, 

s ez összekuszálódott Budapesten                            și-n Budapesta noastră bunăoară 

kenyér nélkül, üresen állt a bolt.                               nici pîne măcar n-ai mai fi găsit. 

A vonattetőn hasaltam keresztben,                           Stăteam pe burtă-n vîrful trenului, 

hoztam krumplit; a zsákban köles volt már;             aveam cartofi și-n traistă păsat, 

neked, én konok, csirkét is szereztem                       ba pentru tine am găsit și-un pui ‒ 

     s te már seholse voltál.                                              tu nu m-ai așteptat. 

Tőlem elvetted, kukacoknak adtad                            Le-ai dat la viermi, luîndu-l de la mine, 

     édes emlőd s magad.                                                  sînul tău, sfîntul. 

Vigasztaltad fiad és pirongattad                                 și tu mă mîngîiai așa de bine 

s lám, csalárd, hazug volt kedves szavad.                  și iată că minciună fu cuvîntul          

Levesem hűtötted, fujtad, kavartad,                           tău drag. Suflai în supă, să nu arză, 

mondtad: Egyél, nekem nőssz nagyra, szentem!       zicînd: Hai, mîncă, să-mi crești mare, mie!  

Most zsíros nyirkot kóstol üres ajkad ‒                     Acum de viermi ți-e buza suptă, stoarsă ‒ 

     félrevezettél engem.                                                  era-nșelătorie. 

Ettelek volna meg!... Te vacsorádat                             Mai bine te mîncam!... dar tu mîncarea, 

     hoztad el - kértem én?                                                  și-a ta, tot pentru fiu! 

Mért görbítetted mosásnak a hátad?                             De ce spălînd ți-ai îndoit spinarea? 

Hogy egyengesd egy láda fenekén?                             Ca să ți-o-ndrepți acuma-ntr-un sicriu? 

Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer!                  M-aș bucura de m-ai mai bate-o dată! 

Boldoggá tenne most, mert visszavágnék:                   Ți-aș da și eu răspuns pînă la urmă, 

haszontalan vagy! nem-lenni igyekszel                        să-l știi: Tu pleci? Te vrei scăpată! 

    s mindent elrontasz, te árnyék!                                       Strici totul tu, tu umbră! 

Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő,             Mai rea ești decît orișice femeie ‒ 

     ki csal és hiteget!                                                           tu m-ai ademenit. 

Suttyomban elhagytad szerelmeidből                            Pe mine, cărui datu-i-ai scînteie 

jajongva szült, eleven hitedet.                                       născîndu-l, pe ascuns m-ai părăsit. 

Cigány vagy! Amit adtál hizelegve,                             Țigancă ești! Ce umblă iar să fure 

mind visszaloptad az utolsó órán!                                 tot ce ți-a dat acele lucruri bune! 

A gyereknek kél káromkodni kedve ‒                          Copilului îi vine-acum să-njure ‒ 

     nem hallod, mama? Szólj rám!                                    Auzi tu, mamă? Spune! 

Világosodik lassacskán az elmém,                             Începe-acum în mine-o dumirire ‒ 

     a legenda oda.                                                             Ce-a fost poveste-a fost. 

A gyermek, aki csügg anyja szerelmén,                     Legat de mă-sa pruncul prin iubire, 

észreveszi, hogy milyen ostoba.                                 pricepe, iată, cît a fost de prost. 

Kit anya szült, az mind csalódik végül,                     Tu, care-a fost o mamă să te facă, 

vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni.           te-nșeli din două căi pe oarecare: 

Ha küzd, hát abba, ha pedig kibékül,                         Cel care luptă, cel care se-mpacă, 

     ebbe fog belehalni.                                                      din ele de-una moare. 

1935                                                                            1935 

                                                                                     Traducere de Mihai Beniuc 
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Ó, Európa...                                                                O, Europa... 

Ó, Európa hány határ                                                   O, Europa câte-ai vămi 

minden határban gyilkosok                                          şi-n toate dai de criminali 

ne hadd hogy sirassam a lányt                                      nu voi plânge după fata 

ki két év mulva szülni fog                                            ce va naşte în doi ani. 

Ne hadd hogy szomorú legyek                                     Nu te-aştepta să mă-ntristez                                   

mert európai vagyok                                                     pentru că sunt european 

szabad medvék komája én                                            cumătru-al liberilor urşi 

szabadságtalan sorvadok.                                             eu în robie pier de-alean. 

Verset irok hogy szórakozz                                          Să-ţi fiu pe plac scriu poezii 

a tenger a hegyfokra jött                                               marea-i pe piscuri urcată 

s egy terített asztal uszik                                               între nori pe spume-o masă 

a habon fellegek között.                                                pluteşte bogat încărcată.  

1927                                                                               1927 

                                                                                       Traducere de Kocsis Francisko 

  

 A recita poezii este deja o sărbătoare în sine. Concluzia ar fi ca acest tip de festivități să se 

organizeze mai des, nu numai atunci când se aniversează o personalitate literară. 
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Interacţiunea dintre predare-învăţare-evaluare 
 

prof. Joldoş Crina - Laura  

 

Într-o societate modernă, aflată în plină evoluţie, caracterizată prin mobilitate economică, 

politică şi culturală, avem nevoie de o educaţie dinamică, formativă. Din acest motiv, este vizibilă 

necesitatea unei reforme a  mişcării pedagogice teoretice şi a praxisului educaţional. 

Metodele moderne de învăţământ coexistă cu cele tradiţionale şi se străduiesc să ia locul 

celor impuse de nevoile educaţionale ale secolului trecut, în speranţa că, în acest mod, educaţia va 

reuşi să răspundă cerinţelor societăţii. 

Două dintre metodele moderne de învăţare pot fi amintite proiectul şi portofoliul. 

În unele lucrări de specialitate, proiectul este o metodă de învăţare bazată pe acţiune reală, în 

altele este considerată o metodă alternativă de evaluare. În aceeaşi situaţie se află şi portofoliul, 

considerat de cei mai mulţi autori metodă alternativă de evaluare. 

Dar, ţinând cont de paradigma educaţiei moderne, conform căreia elevul trebuie implicat 

activ, oferindu-i-se posibilitatea să cerceteze, să descopere şi să devină responsabil de acţiunile sale, 

mai putem face o disociere clară între metodele de predare-învăţare şi cele de evaluare? 

În şcoala modernă, procesul de învăţamânt se doreşte a fi unul axat pe modelul interactiv, ce 

presupune corelaţia şi interacţiunea reciprocă predare-învăţare-evaluare. 

Dacă în şcoala tradiţională, accentul cădea pe acţiunea de predare, rolul central revenind 

profesorului, şcoala modernă plasează în centru elevul care  îşi îmbogăţeşte, consolidează, 

corectează şi transformă experinţa cognitivă, cu scopul perfecţionării, profesorului revenindu-i rolul 

de a-l activa cognitiv-afectiv-motivaţional-atitudinal, astfel constituindu-se un echilibru predare-

învăţare. 

Predarea şi învăţarea nu pot fi privite separat, ci ca un tot unitar la care se adaugă evaluarea, 

cele trei acţiuni fiind complementare şi surprinzând astfel întreaga activitate cognitivă şi formativă.  

Didactica modernă insistă asupra perfecţionării relaţiei predare-învăţare-evaluare deoarece 

numai în acest mod relaţia obiective-conţinuturi-metodologie-rezultate-reglare devine logică, 

unitară şi perfectibilă. 

Profesorul Ioan Cerghit definea predarea ca pe „un ansamblu complex de acţiuni şi 

comportamente didactice specifice, destinate învăţării‖. 

Relaţia predare-învăţare este exprimată de Ioan Neacşu în termenii „cutiei negre‖ şi ai 

dublului feed-back - predarea = imput, învăţarea = output, iar apoi  învăţarea = imput şi rezultatele 

învăţării = output -  predarea fiind „un sistem de acţiuni variate în formă şi conţinut, orientate spre 

elev, din realizarea cărora, în sistemul de interacţiuni profesor-elev, ia naştere învăţarea‖. 

Profesorul modern lucrează împreună cu elevii săi, cooperând în vederea reuşitei învăţării. 

Rolurile sunt bine stabilite: profesorul stimulează căutarea şi descoperirea, iar elevii se vor ocupa de 

activităţile de căutare şi descoperire, ei participând activ şi conştient la asimilarea cunoştinţelor şi 

formarea personalităţii. 

Astfel, se creează un parteneriat în vederea atingerii obiectivelor propuse, a unui standard 

cât mai înalt în educaţie. 

„A instrui pe cineva într-o disciplină nu înseamnă a-l face să înmagazineze în minte 

asemenea rezultate, ci a-l învăţa să participe la procesul care face posibilă crearea de cunoştinţe‖, 

susţine Bruner. 

Lucrând împreună cu elevii săi, profesorul poate regla şi ameliora activitatea pe parcursul 

desfăşurării procesului de predare-învăţare şi, nu în ultimul rând, poate aprecia just valoarea 

eforturilor de învăţare depuse de către elevi pe parcursul activităţilor desfăşurate. 

LIMBA ENGLEZĂ 
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Evaluarea este cea care furnizează atât cadrelor didactice, cât şi elevilor, informaţiile 

necesare desfăşurării optime a procesului de predare-învăţare şi se constituie ca parte integrantă a 

acestui proces. 

Prin evaluare iniţială, evaluare continuă şi evaluarea sumativă, acţiunea de evaluare este 

integrată celor de predare şi învăţare. 

Psihologul David Ausubel remarca importanţa evaluării iniţiale:  

„Dacă  aş vrea să reduc toată psihologia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează 

cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce 

el ştie la plecare şi instruiţi-l în consecinţă‖. 

În ceea ce priveşte evaluarea continuă, I. T. Radu susţine că „privită în ansamblu, evaluarea 

formativă transformă acţiunea în evaluare: din proces predominant constatativ în unul diagnostic, de 

susţinere a învăţării, dintr-o evaluare globală, în una nuanţată, din acţiune adăugată activităţii 

didactice, în proces constitutiv al acesteia‖. 

Cunoaşterea, explicarea şi perfecţionarea rezultatelor elevilor, precum şi a proceselor de 

predare-învăţare care au dus la aceste rezultate, nu pot fi posibile decât prin realizarea permanentă şi 

sistemică a unei evaluări a procesului instructiv-educativ. 

Fără evaluare, nu putem cunoaşte efectele acţiunii desfăşurate, aşa încât pe baza 

informaţiilor obţinute, activitatea să poată fi ameliorată şi perfecţionată în timp. Evaluarea 

rezultatelor şcolare presupune determinarea gradului în care obiectivele procesului de instruire au 

fost atinse, precum şi eficienţa metodelor de predare-învăţare. 

 

 

Bibliografie: 
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Pentru o viață mai bună și un mediu mai curat! 
 

prof. Olariu Ramona 

 
 Educația ecologică se bazează pe conștiința oamenilor și pe simțul responsabilității față de 

mediul înconjurător, pe acțiunile de protejare a tot ceea ce ne înconjoară.   

 Un rol important îl are cetățeanul, care trebuie să se implice activ, la început, prin 

acumularea de cunoștințe privind protecția mediului, ulterior, prin punerea în practică a acestor 

cunoștințe, De asemenea, încurajarea comportamentului ecologic reprezintă un deziderat, pentru 

realizarea căruia se luptă atât organismele de la nivel național, cât și cele de la nivel internațional. În 

ultimii ani, un accent important se pune pe dezvoltarea durabilă, pe promovarea unor politici 

sustenabile în ceea ce priveste potențialul natural al unei regiuni, respectiv al întregii planete. 

 În opinia mea, pentru a avea rezultate pe termen lung, este necesar să promovăm educația 

ecologică într-o mai mare masură, să dobândim atitudini și comportamente de protejare a mediului, 

încă de la vârste fragede. Prin urmare, educația ecologică s-ar impune ca o educație de bază, alături 

de acumularea de cunoștințe de specialitate și aplicarea acestora în viața noastră de zi cu zi.  

 Având în vedere toate cele amintite anterior, și în școala noastră a fost promovată această 

atitudine de protejare a mediului înconjurător, prin realizarea de activități pe teme ecologice. Iată 

câteva dintre aceste activități: 

 Realizarea de colaje despre deșeuri și impactul acestora asupra mediului, despre 

reciclarea materialelor de diverse tipuri și importanța reciclării, despre protejarea 

biodiversității și măsurile pe care le putem lua pentru protejarea plantelor și 

animelelor; 

 Acțiuni de igienizare efectuate pe malul râului Crișul Repede, în curtea școlii și în 

jurul școlii; 

 Aplicarea de chestionare elevilor împărțiți pe grupe; 

 Realizarea Calendarului evenimentelor ecologice; 

 Reciclarea P.E.T.-urilor cu ajutorul aparatului TEPET; 

 Influența omului asupra mediului; 

 ―Ziua Pământului de la A…. la Z‖ (dicționar de termeni ecologici și de protajare a 

mediului) ;   

 ―Maxime… ecologice‖ 

 Exerciții și jocuri pe diferite teme: ―Planeta albastră – Pământul‖ , ―Detectivii 

curățeniei‖, ―Natura – casa mea‖, ―Orașul meu/satul meu‖, ―Fereastra spre lume: 

pădurea‖, ―Protejează-mă!‖, ―Secretele apei‖, ―Plante și animale protejate‖, 

―Farmacia verde‖,‖Pădurea veselă/pădurea tristă‖. 

Pentru realizarea acestor activități, s-au aplicat metode predominant interactive: conversația, 

problematizarea, jocul de rol, studiul de caz, etc. 

Activitățile pe teme ecologice s-au realizat în săptămâna ―Școala altfel‖, la orele de 

dirigenție, cu ocazia evenimentelor ecologice de peste an (de exemplu: Ziua Pământului, Ziua 

Internațională a Apei, Ziua Mondială a Animalelor, Luna Pădurii, etc.). 

Elevii au participat cu inters la aceste activități, deoarece le-a fost explicat faptul că 

atitudinea pe care o avem față de mediul înconjurător se reflectă în mod diferit și direct asupra 

calității vieții fiecăruia dintre noi. 

Respectă și protejează natura! 

Ce sentiment minunat trebuie să fie acela, când știi că gestul tău, oricât de mic și neînsemnat 

ar părea, este, de fapt, unul cu o mare relevanță pentru viitor! 

GEOGRAFIE 
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            O bucată de hârtie, un flacon de plastic, azi nu reprezintă mai nimic pentru mulți dintre noi, 

dar pentru viitorul nostru, ar putea face diferența! 

             Ecologia nu este doar un cuvânt pompos folosit în zilele noastre pentru ,,a da bine‖, ci un 

concept menit a ne schimba viața. Dacă am putea vedea în viitor cum ar arăta viața și planeta 

noastră, cred că am lua în serios tot ce ne învață Ecologia, chiar din acest moment! Suntem însă 

prea preocupați ,,de noi‖ și ,,de acum‖, și nu ,,de toți’’ și ,,de mâine’’! Cu pași mici, dar siguri, 

putem face schimbări, numai să nu fie prea târziu!   
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1 DECEMBRIE 1918 – o zi pentru toate veacurile 

                                         
 prof. Baciu  Anne - Marie  

 

     Dorinţa nestăvilită de unire şi entuziasmul patriotic înălţător  constituie caracteristicile 

fundamentale ale războiului purtat de România în anii 1916-1918. Întregul popor român a 

fost cuprins de entuziasm nestăvilit la vestea intrării României în război, alături de Antanta. 

Printr-un tratat de alianţă, Antanta recunoştea dreptul românilor din monarhia austro-

ungară de a se uni cu România.  

          Înfăptuirea Unirii celei Mari din 1918 a fost realizată prin eroism şi jertfă. Unirea din 

1918 nu a fost un dar al bunăvoinţei unor puteri străine ci a fost câştigată prin sacrificiile de 

pe fronturile de luptă din Transilvania , de pe valea Jiului, de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz. 

           Temelia poporului român este zidită pe 

jertfă. Istoria este cartea de căpătâi a unui popor 

iar istoria noastră a românilor este o succesiune 

de coloane zidite pe o temelie puternică. Temeila  

poporului român este originea lui daco-romană. 

Coloane ale istoriei noastre au fost: unirea din 

1600, revoluţia de la 1848, unirea din 1859, 

mişcarea memorandistă din 1892. Cea  mai 

strălucitoare şi mai temeinică  a fost coloana 

Marii Uniri din 1918. Pe acestă coloană este scris 

România Mare.  

         România Mare s-a realizat prin votul 

plebiscitar de la Chişinău din 27 martie 1918, de 

la Cernăuţi din 28 noiembrie 1918 - când în 

Palat

ul Mitropoliei s-a hotărât „Unirea necondiţionată 

şi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare cu 

Regatul României” şi apoi la 1 Decembrie 1918, 

momentul apoteotic de la Alba-Iulia.  

      Istoria este făurită de generaţii de oameni. 

Generaţia de la 1918 n-a avut egal la noi: ca 

valoare, ca simţăminte, ca voinţă dar şi ca 

inteligenţă şi experienţă. Generaţia de la 1918 s-a 

afirmat prin voinţa oamenilor şi a poporului 

plebiscitar. Această generaţie a fost formată din 

oameni de excepţie ca Ion Inculeţ şi Ion Nistor din 

Basarabia voievodală; din Sextil Puşcariu, Iancu 

Flondor din Bucovina; Iuliu Maniu, Vasile Goldiş, 

Ştefan Cicio-Pop, Aurel Lazăr, Alexandru Vaida – Voevod, Gheorghe Pop de Băseşti din 

Transilvania; Ionel Brătianu, Take Ionescu, Nicolae Iorga, regele Ferdinand din Vechiul 

Regat al României.  

     Într-o vreme când „cascada tronurilor” ducea la căderea autocraţiei ţariste şi 

destrămarea monarhiei austro-ungare oamenii simpli alături de marile personalităţi au 

hotărât în mod democratic înfăptuirea României Mari. Este meritul oamenilor politici ai 

vremii care au realizat Unirea pe baza actelor cu caracter plebiscitar desfăşurate în 

Basarabia, Bucovina şi Transilvania.      Adunarea Naţională de la Alba – Iulia a reunit 1228 

ISTORIE 
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de delegaţi aleşi şi peste 100 000 de oameni veniţi din toate colţurile Transilvaniei pentru a 

consfiinţi în mod liber  hotărârea de unire cu patria-mamă.  La Alba-Iulia se încheia o 

aşteptare, o idee ce a străbătut un neam ce a înfăptuit visul secular al românilor.  

   Marea Unire a exprimat voinţa unanimă a întregii populaţii româneşti aflate sub 

ocupaţie străină şi s-a săvârşit cu respectatea riguroasă a dreptului internaţional şi a 

dreptului istoric al românilor. Într-o atmosferă de puternic entuziasm popular – Adunarea 

Naţională de la Alba – Iulia prin glasul lui Vasile Goldiş a decis: „Unirea acelor români şi a  

teritoriilor locuite de dânşii cu România”. 

  Constituit după Primul Război Mondial  statul naţional unitar român a avut  temei 

juridic şi istoric întrucât hotărârile de unire din anul 1918 au fost recunoscute pe plan 

internaţional în cadrul Conferinţei de la Paris, din anii 1919-1920. Desăvârşirea unităţii 

naţionale a creat un cadru favorabil progresului rapid al societăţii româneşti. 

      Geana de lumină din 1918 nu numai că a dublat teritoriul  şi populaţia ţării ci  a 

deschis calea unei dimensiuni faustiene a culturii şi spiritualităţii româneşti. 
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8 Aprilie – Ziua Internaționalăa romilor 

 
prof. Olariu Ramona 

 

              În anul 1971, între 6-8 aprilie, a avut loc la Londra primul Congres al Uniunii 

Internaționale a Romilor. Atunci a fost adoptată ziua de 8 aprilie ca fiind Ziua Internațională a 

Romilor și tot atunci au fost adoptate celelalte două mari simboluri ale națiunii transfrontaliere 

rome: steagul romilor de pretutindeni și imnul internațional al romilor „Gelem, Gelem‖, interpretat 

de cântăreața și actrița Olivera Vuco, în cunoscutul film jugoslav ,,Am întâlnit și țigani fericiți‖, 

peliculă ce datează din 1967.(www.partidaromilor.ro) 

 

 

         ,,Gelem,gelem‖                                                                                ,,Umblăm, umblăm‖ 

Gelem, gelem, lungone dromentza 

Maladilem bahtale romentza 

A, romale, kotar tumen aven, 

E tzahrentza, bokhale ciaventza? 

A Romale, A Chavale! 

Sasa vi man bari familia, 

Mudardias la i kali legia. 

Saren cindias vi romen vi romnien, 

Mashkar lende vi tzikne ciavoren. 

A Romale, A Chavale! 

Putar, Devla, te kale udara 

Te shai dikhau miri familia. 

Palem ka jau lungone dromentza, 

Ta ka phirau bahtale romentza. 

A Romale, A Chavale! 

Opre roma, isi vaht akana, 

Aide mantza sa lumiake roma! 

O kalo mui ta e kale iakha 

Kamaua len sar e kale drakha. 

A Romale, A Chavale! 

Umblăm, umblăm pe drumurile lungi, 

Am întâlnit și rromi fericiți. 

A, rromilor, de unde veniți 

Cu corturile și cu copiii înfometați? 

Of rromilor, of flăcăilor! 

Am avut și eu o familie mare, 

Mi-a ucis-o Legiunile Negre, 

Pe toți i-a ucis, pe bărbați și pe femei, 

Între ei și pe copilași. 

Of rromilor, of flăcăilor! 

Deschide-ți, Doamne, porțile cele negre 

Să-mi pot vedea familia 

Iarăși să merg pe drumurile lungi, 

Să întâlnesc rromi fericiți. 

Of rromilor, of flăcăilor! 

Sus, rromilor, este timpul vostru, 

Haideți cu mine, rromi din întreaga lume! 

Gura cea neagră și ochii cei negri, 

Îi voi iubi precum strugurii cei negri. 

Of rromilor, of flăcăilor! 

         

 

             Steagul romilor este format din 

două benzi longitudinale, verde și albastru, 

iar în centru prezintă o roată cu spițe roșii. 

Verdele simbolizează pământul - mamă; 

albastrul este cerul – tată și Dumnezeu, iar 

roata roșie – simbolul peregrinării de 

veacuri a acestui popor, dar și al rădăcinilor 

indiene, roata fiind preluată de pe steagul 

Indiei, ca arhetip al ciclului vieții și morții. 
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Romii sunt un popor de origine indiană. Ei au sosit pe continentul European în mai multe 

valuri, în urma unei lungi migrații, între secolele IX și XV.  Plecați din nord – vestul sau centrul 

Indiei, traseul urmat a putut fi reconstituit pe baza influențelor pe care le-au avut asupra limbii 

romani limbile unor popoare asiatice și balcanice alături de care au petrecut un anumit timp pe 

parcursul acestei migrații.(Istoria romilor din România, 2008) 

  Romii vorbesc limba romani, ale cărei rădăcini se află în familia limbilor indo-europene, 

fiind similar cu punjaba și hindi, vorbite în regiuni ale Indiei. În funcție de țara sau regiunea unde s-

au stabilit romii, limba s-a transformat, îmbogățindu-se cu termeni locali. 

  Romii se impart în mai multe neamuri. În cultura tradițională romani, noțiunea de neam nu 

se referă la înrudirea de sânge, ci la gruparea romilor după următoarele elemente comune: meseria 

tradițională, structurile de organizare socială, obiceiurile de familie și sărbătorile calendaristice: 

boldenii/florarii, cărămidarii/fierarii, argintarii, spoitorii, căldărarii, lăutarii, horahaii/turcii, romii 

unguri/lovarii, ursarii, rudarii, vătrașii. (Istoria romilor din România, 2008) 

Legea fundamentală a romilor este Rhomanipen-ul sau Constituția tradiției rome și 

reprezintă un ,,sistem de norme, valori și concepte intracomunitare, care gravitează în jurul 

modelului de identitate al culturii tradiționale rrome: familia comunitară, acel tip de familie extinsă 

la nivel de comunitate, care se află într-o relație de dependență normativă și structurală față de 

comunitatea căreia îi aparține‖.(Istoria minorităților naționale din România, 2008, p.94)  

Familia romă se preocupă de acea parte a existenței, care este orientată  spre prezent și mai 

puțin spre trecut. Ceea ce îi interesează din trecut este istoria familiei din care face parte individul. 

Romii, în principiu, sunt un popor nomad, care nu stau mult timp în același loc, care nu leagă relații 

de lungă durată cu alte persoane, care nu investesc neapărat în viitor. Ei percep timpul și istoria 

diferit, trăiesc pentru ziua de astăzi, se identifică cu timpul prezent. 
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Învață să dăruiești ! 
 

dir. prof. Bocşan Mariana Simona 

 

             MOTTO: ,,Dragostea-virtutea creştinească supremă şi singura perenă-este mijlocul fără                                                                                  

greş care ne stă la îndemână pentru a ne dovedi umanitatea.” N.Steinhard 

              Omul este ceea ce face şi ceea ce trăieşte, ne recreem prin faptele noastre: dacă facem bine, 

bine  primim. Creştinismul ne învaţă ,,. ..dăruind vei dobândi‖- acesta fiind şi motto-ul care am 

încercat să-l insuflu elevilor mei, atât la orele de religie cât şi la orele de română. De câte ori m-au 

întrebat elevii dacă pot, în timpul orei, să mănânce, să dea un telefon , să deseneze….le-am răspuns 

cu ,,…m-ai văzut făcând asta? ― 

               Copii au nevoie de modele pe  care să le urmeze, de exemple, de bune practici şi cred că 

am reuşit prin activităţile noastre de voluntariat să le trezesc interesul şi pasiunea de a dărui dar şi 

de a se dărui, creând mici modele de viaţă. 

               Putem dărui dragoste printr-o 

vorbă bună dar şi printr-un cadou oferit 

celor dragi. Astfel, în preajma sărbătorilor 

de iarnă, elevii şcolii noastre oferă bucurie 

celor bătrâni şi singuri, care deja ne 

aşteaptă, în fiecare an, la Fundaţia ,, 

Consistoria‖, din Parohia Velenţa. Aceştia 

se bucură de copiii care colindă şi le curăţă 

o portocală, dăruinde-le şi ei câte o poveste 

de viaţă, încununată cu o lacrimă de 

bucurie. S-a creat o legătură, pentru că din 

cînd în când, copiii îşi amintesc de  cei 

bătrâni şi mă întreabă dacă pot aduna deja, 

alimente pentru ei manifestând parcă o 

purtare de gijă, ca într-o familie. 

                Familia este importantă, pentru că 

ea este nucleul societăţii, în cadrul unei familii apare viaţa şi doar ea duce viaţa mai departe. 

Dureros este că nici bătrânii nu mai au pe nimeni şi nici unii dintre copii nu au familie de aceea, 

poate, se creează o astfel de legătură spirituală şi familială. Au nevoie unii de alţii ca să-şi ureze 

,,Sărbători fericite‖. 

               Fericirea izvorăşte astfel din sânul unei familii care îşi poartă de grijă. Dacă ne vom purta 

de grijă, unii altora şi Dumnezeu va avea grijă de noi şi ce este mai important decât iubirea Lui, 

purtătoare de grijă. Grija mea este ca elevii să nu uite şi să înveţe să se bucure de tot ce au, mai ales 

de partea spirituală. Sufletul lor să rămână curat şi purtător de Hristos.    

               Elevii învaţă la orele de religie, încă din clasele mici, cum să se coporte în biserică , 

familie şi societate. Biserica fiind cea care a înfiinţat, la noi primele şcoli, dascăli şi oameni de 

cultură care au dus mai departe cultura poporului român, dăruind tot ce este mai bun  pentru sufletul 

creator al acestui popor. Dăruirea ei pentru oameni a dat naştere la şcolile catehetice, de duminica, 

implementânt astfel în rândul maselor cititul şi scrisul, prin care omul dobândeşte cunoaştere  şi un 

coportament bun.  

               În zilele de azi, Biserica se adaptează nevoilor de viaţă a oamenilor, învăţându-i pe tineri, 

prin activităţile de dăruire, să conştientizeze rolul pe care îl au solidaritatea şi voluntariatul, 

cunoscând personal situaţia dificilă prin care trec persoanale vârstnice. Astfel au învăţat practic cum 

pot desfăşura activităţi de întrajutorare şi au legat prietenii.  

RELIGIE 
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Tinerii cresc şi azi în sânul bisericii, din primele zile ale botezului şi primele îndrumări 

catehetice până la spovedania şi cuminecarea lor în fiecare an şcolar. Astfel că, alături de Parohia 

Velenţa, cu care şcoala noastră are un parteneriat de colaborare, elevii se simt apropiaţi şi sufleteşte, 

fiind prezenţi la spovedanie şi 

cuminecare, nu numai prin actele 

caritabile.     

Voluntar poate fii orice 

persoană care vrea să facă bine, să 

ajute pe cei care au nevoie. El va 

primii în schimb un zâmbet, un 

cuvânt bun şi recunoştinţa bunicilor 

din cămine, a familiilor defavorizate 

şi a copiilor abandonaţi. Să nu-i 

uităm pe bătrîni, să-i iubim şi să-i 

ajutăm cu bătrâneţea pentru că ei ne 

spun poveşti frumoase, nu DVD-

urile fără suflet. Să-i învăţăm pe 

copii de mici să dăruiască din suflet, 

pentru suflet, să fim mândrii de ei că 

au devenit stâlpi ai societăţii, sprijin 

la bătreâneţe. 

  ,, Cum ţi-i creşti aşa îi ai‖- un alt motto pe care să clădim toată munca noastră formatoare. 
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Curiozităţi din fizică 

 
prof. Balmoş Luminiţa 

 
Fizica pentru mulţi este un obiect de temut, dar odată cu vârsta înţelegi cât de interesantă şi 

diversă este. Această disciplină este probabil una din cele mai importante şi misterioase din ştiinţă, 

ea încearcă să lămurească toate procesele care se petrec în natură şi în univers, proprietăţile şi 

structura materiei, formele de mişcare a acesteia, precum şi transformările reciproce. Fizica este un 

compartiment unde imaginaţia joacă un rol important în cunoaşterea proceselor din natura care ne 

înconjoară.Aşa că putem remarca numeroase curiozităţi din fizică. 

Ai crede că apa rece este mai grea decât apa caldă? Sau că apa caldă poate, de fapt îngheţa 

mai repede decât apa rece, în anumite cicumstanţe? 

Cine ar putea crede că compusul cel mai de bază de pe planeta noastră este atât de 

interesant. Multe dintre proprietăţile ciudate şi interesante a apei fac viaţa noastră posibilă. Precum 

faptul că, la 4 grade Celsius apa are o maximă densitate. În timp ce, aproape fiecare alt compus 

continuă să scadă în temperatură deoarece devine mai dens.  

Această proprietate simplă şi foarte ciudată a apei a făcut posibilă viaţa pe Pământ.Cea mai 

densă apă întotdeauna se lasă la fundul lacului. Aceasta înseamnă că apa de la fundul lacului are 

permanent o temperatură de 4 grade Celsius. Gheaţa şi apa rece se ridică la suprafaţă. Iată din 

această cauză când lacurile îngeaţă, gheaţa rămâne flotabilă la suprafaţă şi peştii pot înota liber în 

partea de mai jos. 

În Peru există un panou care produce apă potabilă din aer. Panoul  este situat în Lima, el 

produce aproximativ 100 de litri de apă pe zi, din nimic decât umiditate, un sistem de filtrare şi un 

pic de ingeniozitate gravitaţională. Deoarece, Lima se află de-a lungul Oceanului Pacific sudic 

umiditatea în medie pe oraş este în jur de 88% (dimineaţa se apropie de 100%), dar, Lima, de 

asemenea, se află în partea de nord a celui mai uscat deşert Atacama, ceea ce înseamnă că aici 

practic nu plouă.Astfel, acest panou extrage apa din aerul umed, atât de necesară aici, care în cele 

din urmă poate fi folosită de localnici. 

Când priviţi cerul înstelat noaptea, vă uitaţi înapoi în timp. Stelele pe care le vedem pe cerul 

nocturn sunt foarte departe de noi, atât de departe încât lumina necesită o lungă periodă de timp să 

călătorească în spaţiu ca să ajungă la ochii noştrii. Acest lucru înseamnă că ori de câte ori ne uităm 

în noapte şi privim spre stele noi le vedem în aşa fel cum arătau în trecut. De exemplu luminoasa 

stea Vega este relativ aproape de noi, la o depărtare de 25 de ani lumină, astfel lumina pe care o 

vedem acum de pe Pământ a plecat acum 25 de ani în urmă; în timp ce steaua Betelgeuse din 

constelaţia Orion este la 640 de ani lumină depărtare, astfel lumina vizibilă şi-a început călătoria în 

jurul anului 1370 în timpul Războiului de o Sută de ani dintre Anglia şi Franţa. Alte stele vizibile 

sunt mult mai îndepărtate,deci noi le vedemşi mai adânc în trecutul lor. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIZICĂ 
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prof. Luca Nicoleta - Doina 

 

„Școala altfel‖ este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea 

competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul elevilor (recunoașterea și 

gestionarea emoțiilor, preocuparea manifestată față de alte persoane, stabilirea unor relații pozitive, 

luarea unor decizii responsabile și gestionarea situațiilor provocatoare în mod constructiv). Cadrele 

didactice proiectează, testează și evaluează abordări eficiente pentru dezvoltarea acestor competențe 

și abilități. Programul național „Școala altfel‖ oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele 

didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv 

teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale într-un context 

favorabil dezvoltării socio-emoționale.  

În programul „Școala altfel‖, cadrele didactice au desfășurat activități extracurriculare și 

extrașcolare organizate şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii 

cu scop educaţional. Aceste activități sunt mai puţin riguroase decât cele formale şi se desfășoară  

în afara incidenţei programelor şcolare, cu scopul completării formării personalităţii elevului 

asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor aspecte  particulare ale personalităţii acestuia. 

 Elevii clasei a VII-a A sub îndrumarea doamnei prof. Balmoș Luminița au confecționat 

diferite piese din hârtie pentru a realiza ouă din origami și un buchet de crini. Elevii au fost încântați 

de această activitate, realizând-o cu plăcere, în același timp, au manifestat interes pentru tehnica 

quilling. 

 

             

Activitatea „Literatura și scena” a încununat lecțiile parcurse în clasa a V-a , a VI-a și a 

VII-a despre opera lui Ion Luca Caragiale. Elevii din clasa a V-a B și a VI-a A, sub îndrumarea 

doamnei prof. Bocșan Mariana Simona, au încercat să pună în scenă schițele: „Vizită…‖ și „D-l 

Goe…‖. Elevii s-au împărțit pe două grupe și au lucrat la decor, costume și replici. Au lecturat de 

mai multe ori fragmente din operele literare, reușind să memorize câteva replici. Activitatea s-a 

desfășurat plăcut, cu buna participare a elevilor, finalizându-se prin confecționarea unui poster.   

              

,,SĂ ȘTII MAI MULTE SĂ FII  MAI BUN” 
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 Elevii din clasa a VII-a A împreună cu prof. Luca Nicoleta au vizionat ecranizările operelor 

literare scrise de Ion Luca Caragiale („Vizită…‖, „D-l Goe…‖, „Bubico‖, „Două loturi‖), 

observând unele diferențe dintre textele literare și ecranizările acestora. În urma activității, elevii și-

au manifestat dorința de a reciti textele pentru a putea identifica mai multe deosebiri dintre operă 

literară și ecranizare.  

 

                
 

 Elevii din clasele a V-a B și a VII-a B împreună cu prof. Matica Doina și prof. Goron  

Sándor, au vizionat filmul „Egri csillagok”, realizat după opera literară scrisă de Gárdonyi Géza. 

La încherea vizionării au avut loc dezbateri pe marginea filmului vizionat, elevii schimbând păreri 

pro și conta pentru a-și argumenta răspunsurile. 

 Elevii din clasa a VII-a A și-au prezentat individual sau în echipă talentul. Astfel, Macai 

Daniela a cântat la chitară, Boer Felician Cosmin a făcut un program de magie, Gabor Gabriel a 

interpretat un cântec, Baranka Ludovic și Gabor Ștefan au realizat un moment comic, Hendre Florin 

și Lingurar Ionuț au prezentat un dans de percuție corporală. Juriul, alcătuit din prof. Luca Nicoleta, 

prof. Arendaș Alin și prof. Olariu Ramona, a acordat diploma de participare elevilor participanți.  

 

              
  
           Elevii din clasele a V-a B, a VII-a A și a VII-a B, însoțiți de domnii diriginți: prof. Matica 

Doina, prof. Luca Nicoleta și prof. Goron Sándor, au vizitat Grădina Zoologică din Oradea. Elevii 

au recunoscut o serie de animale sălbatice și au fost interesați să afle mai multe  despre mediul 

natural al animalelor, astfel, au citit informațiile oferite de plăcuțele afișate în dreptul fiecărui 

animal.  
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           Elevii din clasele a V-a B și a VII-a B, 

împreună cu prof. Matica Doina, prof. Goron Sándor, 

prof. Brînduș Iuliana,  au realizat o activitate de 

voluntariat la Centrul de Plasament, nr. 2 din Oradea. 

Aceștia au oferit pachețele de dulciuri preșcolarilor și 

elevilor din clasele P-IV. După înmânarea pachetelor, 

elevii au vizitat sala de mese, dormitoarele și baza 

sportivă.   

Elevii din clasele a V-a B și a VII-a B, 

îndrumați de prof. Matica Doina și prof. Goron Sándor, 

au format 4 echipe a câte 4 jucători.  

În timpul meciului de baschet, elevii au 

respectat regulile  jocului, și-au dezvoltat capacitățile 

motrice, îmbunătățindu-și starea de sănătate. Echipa 

care a dat 5 coșuri a rămas pe teren, iar echipa care a 

pierdut a cedat locul altei echipe. 

Pentru dezvoltarea capacităților motrice, elevii 

din clasa a V-a B și a VII-a B au realizat și câteva 

jocuri distractive: „Fuga în sac‖, „Ștafetă cu mingi 

medicinale‖, „Semănatul și culesul cartofilor‖, „Trasul 

frânghiei‖.    

 Elevii clasei a VII-a A, coordonați de doamna 

prof. Brînduș Iuliana și doamna prof. Luca Nicoleta, au 

patricipat la activitatea „SOS, natura!”. Elevii au 

înțeles efectele nocive ale poluarii apei, solului, aerului.  

Aceștia au fost împătțiți în trei grupe și au realizat 

postere cu măsuri împotriva poluării naturii.                                                                                                                                                                                         
Activitatea „Țesutul manual‖ desfășurară la 

clasele a VI-a A și a VII-a A a avut drept scop 

identificarea tipurilor de legături fundamentale folosite 

pentru obținerea unei țesături. Doamna profesor 

Diamant Cristina a prezentat tipurile de legături 

fundamentale: pânză, diagonal și atlas. Înțelegând majoritatea tipurilor de legături, elevii au format 

grupe și au realizat trei țesături, fiecare conținând câte o legătură fundamentală. Au avut loc discuții 

despre diferența dintre aceste legături din punct de vedere al aspectului și al desimii. 
 

 

 

Dintre elevii clasei a VII-a A s-au constituit, prin tragere la sorți, două echipaje: echipa 

albastră (Gabor Gabriel, Sabău Arona Anamaria și Macai Daniela) și echipa roșie (Gabor Ștefan, 

Baranka Ludovic și Boer Felician Cosmin). Doamna prof. Baciu Anne Marie a citit 25 de întrebări 

– ce s-au derulat prin intermediul imaginilor proiectate cu ajutorul unui laptop și videoproiector –, 
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elevii răspunzând la întrebări după ce s-au consultat între membrii echipei și după scurgerea 

timpului alocat. Juriul a fost format din: prof. Luca Nicoleta și prof. Letea Maria.                                                             

Rezultatele obținute au fost consemnate într-un table desenat pe tablă, astfel, echipa albastră a 

obținut 188 de puncte, iar echipa roșie 166 de puncte. La finalul activității, elevii au completat un 

chestionar din care a reieșit că au fost participat la concurs cu multă plăcere.   

 

           
  

              Elevii claselor a VI-a A și a VII-a A sub îndrumarea doamnei prof. Costolaș Cristina au 

confecționat diferite măști. În urma acestei activități s-a realizat o expoziție.  

 

           
 
 Elevii din clasa a V-a A au realizat împreună cu prof. Roșie Alina o salată de fructe din 

mere, pere, struguri, potocale și banane. Aceștia au curățat și tăiat fructele, le-au amestecat și le-au 

pus în boluri. Salata de fructe rezultată a fost servită de toți elevii, conștientizând importanța 

consumului de fructe în alimentația zilnică. 

 Elevii din clasa a VII-a A 

au participat la o prezentare 

Power-Point realizată de prof. 

Roșie Alina și prof. Luca Nicoleta, 

având ca temă „Alimentația 

sănătoasă”. Elevii au contribuit la 

discuțiile pe marginea materialului 

prezentat, răspunzând la întrebări 

și ghicitori referitoare la 

importanța consumului de fructe și legume pentru o viață sănătoasă. Aceștia au rezolvat rebusuri, 

conținând informații utile despre aportul de vitamine și minerale ale diferitelor fructe și legume.                   
 Doamna prof. psiholog Cazacu-Gazdag Orsolya a realizat împreună cu prof. Luca Nicoleta 

un program de prevenție „Victima traficului de persoane poți fi chiar tu, nu te lăsa păcălită!”. În 

cadrul acestei activități a fost prezentat și discutat un film documentar bazat pe fapte reale despre 

riscul traficului de persoane. Fiind informați despre riscurile și modalitățile de prevenire a traficului 

de persoane, având ca scop exploatarea sexuală, elevii din clasa a VII-a A și a VII-a B și-au 

dezvoltat capacitatea de a lua decizii responsabile.   

Activităţile extracurriculare și extrașcolare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor 

competenţe, atât pentru succesul educaţional, cât şi pentru cel din viaţa de zi cu zi a educabilului. 
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Activitățile sportive la vârsta copilăriei 
 

prof. Tarr Alexis 

 

 Generalități: 

Activitățile fizice sunt foarte importante și în același timp benefice pentru organismul uman, 

indiferent de vârsta acestuia. Copiii preșcolari, școlari, adolescenții, adulții, chiar și persoanele de 

vârsta a treia au nevoie de mișcare pentru a crește, a se dezvolta armonios din punct de vedere fizic 

și pentru a se menține mereu în formă. 

 Este dovedit faptul că cei care practică regulat exercițiile fizice sunt mai sănătoși decât 

persoanele sedentare. Sportul ajută corpul să funcționeze la capacități crescute, să arate armonios, 

precum și la îmbunătățirea stării de spirit. 

 

 Sportul la copii: 

După învățarea deprinderilor motrice de bază și a celor utilitar-aplicative, copilul poate fi 

inițiat, încă de la vârste fragede, într-un sport cum ar fi gimnastica ritmică de exemplu. De 

asemenea copilul poate practica împreună cu părinții unele activități fizice precum: mersul pe 

bicicletă, înotul, diferite jocuri cu mingea etc. 

Dacă sunt îndrumați de mici în direcția practicării exercițiilor fizice, copiii vor fi atrași de 

acestea probabil toată viața, dezvoltându-se armonios și având rezultate atât școlare, cât și sociale 

crecute. 

  

Săptămâna „Școala Altfel” 
 

Ieșire la „Cetate” în Săptămâna „Școala Altfel” 
 

 Miercuri, 17 mai 2017 profesorul de educție fizică și învățătoarele de la clasele IA și a IV – 

a A, și-au planificat o 

ieșire cu copiii în parcul 

de lângă „Cetate‖. Aici 

au avut loc diferite 

activități de recreere, 

jocuri cu mingea, 

baschet, volei, diferite 

jocuri pentru copii. 

 Activitatea care a 

avut cea mai mare 

„tragere‖ a fost jocul de 

fotbal, în care, pe lângă 

copii, au mai jucat 

profesorul de sport și 

una dintre învățătoare. 

 După această 

ieșire plină de activități, 

copiii au rămas cu o 

experiență minunată, 

dorind să participe mai 

des. 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
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Drumeție în parc în Săptămâna „Școala Altfel” 
 

Elevii claselor Pregătitoare A, a II – a A și a III – a A de la școala Gimnazială „Lucreția 

Suciu‖ din Oradea, împreună cu învățătoarele și profesorul de educație fizică, au ieșit vineri, 19 mai 

2017, într-o excurie în parcul „I.C. Brăteanu‖. Copiii cei mici din grupa Pregătitoare s-au jucat în 

parcul de distracții, dându-se, printre altele, pe topogan și pe leagăn. Fetele din clasele a II – a și a 

III – a s-au plimbat și au alergat prin parc, iar băieții au disputat un meci de fotbal interclase, fiind 

arbitrați de profesorul de sport. Experiența a fost recreativă și foarte plăcută, atât pentru copii, cât și 

pentru cadrele didactice. 

 

Minifotbal 

Clasa a II – a A   vs.   Clasa a III – a A 

Repriza 1:  

4-3 

Repriza 2: 

7-4 

 

Rezultat final: 

Clasa a II – a A  7-4  Clasa a III – a A 

 

  Profesor: Tarr Alexis          Data: 19.05.2017          Oradea, 2017 
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Aspectele ale procedeelor tehnice de bază din jocul de  fotbal la ciclului 

gimnazial  

 
prof. Hercuț Răzvan Adrian 

 
Istoricul apariţiei jocului de fotbal în şcoală 
 

Putem afirma că dintre toate sporturile, fotbalul este, fără îndoială, cel mai vechi sport. 

Ne-ar putea contrazice iubitorii atletismului, aducând drept mărturie Olimpiadele antice sau chiar 

cursa soldatului de la Marathon, cel care în anul 490 î. Ch., a adus atenienilor vestea victoriei asupra 

perşilor. Fotbalul este singurul joc sportiv în care omul se lipseşte de aportul mâinilor, excepţie 

făcând numai repunerea mingii de la margine, pentru care s-a cerut, de la organele abilitate, 

modificarea acestei reguli de joc. 

Fotbalul – mijloc al Educaţiei fizice 

 

Multiplele valenţe instructive şi educative ale fotbalului au 

determinat cuprinderea lui în programa şcolară de educaţie fizică şi 

în diferitele forme de organizare a activităţii fotbalistice şcolare. 

„Jocul de fotbal este un mijloc important, principal al 

educaţiei fizice şcolare care, alături de atletism, gimnastică şi alte 

jocuri sportive contribuie la realizarea obiectivelor educaţiei fizice 

la elevii de toate vârstele, realizând un echilibru între efortul 

intelectual şi cel fizic în orarul săptămânal al elevilor, fiind astfel 

inclus în planurile de învăţământ începând cu clasa I-a.‖  

Predarea jocului de fotbal în învăţământul primar şi 

gimnazial are două aspecte: 

1. Ca mijloc al educaţiei fizice şi ca atare total subordonat scopului, sarcinilor, obiectivelor, 

structurii şi cadrului organizatoric al lecţiilor de educaţie fizică; 

2. Formarea la elevi de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi (abilităţi) necesare practicării integrale şi 

independente a jocului de fotbal. Valenţele formative ale jocului de fotbal îl recomandă ca pe un 

mijloc eficient al educaţiei fizice şcolare, motiv pentru care este prezent atât în lecţiile de educaţie 

fizică obligatorii din clasele I–XII, cât şi în celelalte activităţi sportiv – recreative din şcolile 

gimnaziale şi din licee. 
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Cercul pedagogic al învăţătorilor la Şcoala „Lucreţia Suciu”, Oradea 

 
                                                prof. înv. primar Mascaş Ramona Maria 

 

              Cercul pedagogic al învăţătorilor din Oradea a avut loc în data de 07.04.2017, la Şcoala 

Gimnazială „Lucreţia Suciu‖ din Oradea, având ca temă „Promovarea bunelor practici‖ în demersul 

de predare-învăţare-evaluare. Tema cercului pedagogic a lăsat posibilitatea cadrelor didactice  să-şi 

conceapă activităţile didactice într-o mare varietate metodică şi ştiinţifică. 

              La clasa pregătitoare A 

doamna învăţătoare Birău Ioana a 

filmat o activitate de Comunicare 

în limba română, cu tema 

„Sunetul şi litera ~F~‖ în care a 

îmbinat atât metode moderne, cât 

şi metode tradiţionale. 

               La clasa I A d-na 

învăţătoare Mascaş Ramona a 

filmat activităţi integrate cu tema 

„Păpădia‖. S-a făcut o incursiune 

pornind de la ora de lectură, unde 

învăţătoarea, Mascaş Ramona şi 

profesoara de sprijin, Haiduc 

Liliana au dramatizat legenda 

„Păpădiei.‖ Apoi, s-au efectuat exerciţii aplicative pe baza textului suport. Activitatea s-a continuat 

în Parcul din Şanţul Cetăţii unde a avut loc o activitate de Cunoaştere a mediului şi de Abilităţi 

practice. Elevii şi-au demonstrat priceperea şi îndemânarea în împletirea coroniţelor din păpădii. 

Activitatea s-a încheiat cu dans şi muzică pe cântecul „Păpădia‖ a formaţiei „Lolly-pops‖. 

                La clasa a II-a doamna învăţătoare Kiss Claudia a prezentat un material în format Power-

Point unde a îmbinat într-un mod armonios diferite practici educaţionale menite să-i sprijine pe 

elevii cu C.E.S. Apoi, s-a filmat un joc interactiv şi interdisciplinar cu scopul de a optimiza 

integrarea copiilor cu deficienţe educative în învăţământul de masă. 

               La clasa a III-a s-a prezentat un material Power-Point cu titlul „Îmbunătăţirea 

competenţelor de lectură ale elevilor din ciclul primar‖. În cadrul prezentării s-a pus accentul pe 

metode şi tehnici didactice formativ-educative menite să stimuleze interesul elevilor pentru citit. 

               Doamna învăţătoare de la clasa a IV-a A, Bota Luminiţa, a prezentat un material Power-

Point despre „Utilizarea eficientă a deşeurilor‖ în care s-au prezentat poze de la o activitate 

integrată cuprinzând cunoştinţe din domeniile: Comunicare în limba română, Ştiinţe, Matematică şi 

Arte vizuale şi Abilităţi practice. Scopul acestor activităţii este de a-i învăţa pe elevi să 

conştientizeze pericolul pe care-l dezvoltă deşeurile pentru planeta Pământ şi pentru viaţa 

oamenilor. Abordarea unor teme ecologice în activităţile şcolare şi extraşcolare are un impact 

pozitiv, contribuid la dezvoltarea unor deprinderi ecologice, care mai târziu vor sta la baza formării 

viitorilor ecologişti. 

                Prin toate abordările disciplinare şi transdisciplinare, activităţile integrate susţinute de 

către doamnele învăţătoare de la Şcoala „Lucreţia Suciu‖ au avut un succes binemeritat fiind 

lăudate şi apreciate de cadrele didactice de la şcolile prezente la Cercul Pedagogic. 

               Cercul pedagogic a avut un rol benefic, deoarece cadrele didactice au făcut un schimb de 

experienţă util tuturor.  

 

ÎNVĂȚĂTORI 
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Alimentația sănătoasă și activitatea fizică 

 
coordonator proiect, prof. înv. primar Birău Ioana Letiția 

 

 Acesta este titlul proiectului pe care şcoala noastră îl desfăşoară în parteneriat cu D.S.P. şi  

I.S.J. Bihor, al doilea an la rând. 

Sănătatea este una dintre cele mai importante valori, atât pentru individ, cât şi pentru 

societate. 

Unele dintre cele mai importante ameninţări asupra sănătăţii sunt reprezentate de bolile 

cronice. Există dovezi ştiinţifice că o mare parte dintre aceste boli pot fi prevenite sau apariţia lor 

poate fi întârziată prin câteva modificări ale stilului de viaţă, constând, în esenţă, în adoptarea unei 

alimentaţii sănătoase şi în creşterea nivelului de activitate fizică. Comportamentele privind 

alimentaţia şi activitatea fizică trebuie cultivate prin educaţie, cât mai de timpuriu. 

 

       

 

Desigur, familia are un rol esenţial în crearea deprinderilor sănătoase ale copilului. Cu toate 

acestea, ne confruntăm cu numeroase provocări socio-economice, la care se adaugă, pentru copiii de 

vârstă şcolară, şi presiunea grupului. 

  Un reper important pentru educaţia copilului îl reprezintă şi şcoala. În cadrul acestui proiect, 

la noi în şcoală, învăţătoarele de la clasele pregătitoare A,  I A,  II A şi  III A, Birău Ioana, Mascaş 

Ramona, Kiss Claudia şi Buzlea Gheorghina  desfăşoară cu elevii  activităţi centrate pe următoarele 

comportamente: consumul de apă, consumul de fructe şi legume, consumul zilnic al micului dejun 

şi activitatea fizică. Dincolo de rolul esenţial în oferirea de cunoaştere, aceste activitaţi pot contribui 

cu succes şi la întregirea educaţiei copilului.  

 

 

Bibliografie  
Ghid de intervenţie pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică în grădiniţe şi şcoli, material 

realizat în cadrul proiectului „Intervenţii la mai multe niveluri pentru prevenţia bolilor 

netransmisibile asociate stilului de viaţă în România‖ . 
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Revoluția alimentației sănătoase 

 

prof. înv. primar Buzlea Gheorghina Letiția 

 

Educația privind stilul de viață sănătos în perioada copilăriei creează premisele câștigării 

unor deprinderi sanogene, care vor fi practicate pe toată durata vieții persoanei, favorizând 

menținerea unei bune stări de sănătate pentru o perioadă cât mai lungă de timp 

Copiii care învață de mici să consume 

zilnic micul dejun, să mănânce fructe și legume, 

să facă mișcare, să își prețuiască starea de 

sănătate, vor practica aceste deprinderi și în 

viața de adult și își vor educa, la rândul lor, 

copiii pe baza acestor principii. În acest fel, 

investiția în educația pentru sănătate a copiilor 

are efecte peste generații, contribuind la 

dezvoltarea durabilă a națiunii. 

     Clasele: pregătitoare A - prof. înv. 

primar Birău Ioana,  I A - prof. înv. primar 

Mascaş Ramona, a III-a A - prof. înv. primar 

Buzlea Gheorghina şi doamna director, profesor 

Olariu Ramona de la Şcoala Gimnazială 

,,Lucreţia Suciu" Oradea, în colaborare cu 

ambasadoarele Food Revolution Oradea: 

nutriţionistul Amalia Şelariu şi Patricia Albu, au 

organizat, luni,19 decembrie 2016, o superbă 

activitate privind alimentaţia sănătoasă. Copiii  

au realizat un brăduţ, mai ceva ca în poveşti, din 

legume: l-au alcătuit din rondele de castraveţi, 

ghirlande din fâşii de morcovi, globuri din 

boabe de porumb, cubuleţe de ardei kapia, 

rondele de ceapă verde; tulpina din ardei galben, 

iar steluţa din vârful bradului a fost o roşie 

zglobie. 

De asemenea, li s-a amintit copiilor, 

importanţa vitală a consumului de apă în buna 

funcţionare a organismului; s-a exemplificat 

concret gramajul de zahăr din sucurile 

carbogazoase/ necarbogazoase şi nocivitatea 

consumului lor în exces. În finalul activităţii 

copiii au realizat punguţa veselă, sub forma unui 

ren drăgălaş, în care îşi vor aduce mic dejunul 

sănătos la şcoală. 

     Aşadar, am avut parte de o zi de luni 

fericită, o activitate extraordinară ce ne-a reamintit faptul că sănătatea este cel mai de preţ dar primit 

de la Dumnezeu, dar de care trebuie să ne îngrijim responsabil, adoptând un stil de viaţă echilibrat 

şi sănătos. 

 

Bibliografie  
Ghid de intervenţie pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate fizică în grădiniţe şi şcoli, material 

realizat în cadrul proiectului „Intervenţii la mai multe niveluri pentru prevenţia bolilor 

netransmisibile asociate stilului de viaţă în România‖. 
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Dovlecii sculptaţi de Haloween 
 

prof. înv. primar Gheorghina Buzlea 

prof. înv. primar Ioana Birău 

 

Vedetă  în fiecare toamnă, dovleacul, 

ascunde o mulţime de nutrienţi şi beneficii 

pentru organism. În tradiţia mai multor popoare 

occidentale, dovleacul sculptat (reprezentând 

„lanterna lui Jack‖) a devenit simbolul 

sărbătorii de Halloween.  

  În perioada 27-31 octombrie, la parterul 

Centrului Comercial Crișul s-a organizat  

expoziţia cu dovleci sculptați,ediţia a III-a.  

Participanţii au trebuit să sculpteze un dovleac 

şi nu oricum, ci folosindu-şi la maxim 

creativitatea şi ingeniozitatea. Au fost expuse 

123 de lucrări.  

 Jurizarea a avut loc,luni, 31 octombrie 

ora 13, de către un juriu avizat, invitate fiind 

cadre didactice de la Liceul de Artă Oradea. 

  Toți participanții au primit diplome, 

dulciuri, prăjitură cu dovleac, măr copt și 

dovleac copt,prăjituri oferite de Cofetaria Savor împreună cu Supermarket Trei G. 

             S-au acordat vouchere cadou: 

      -premiul I - in valoare de 150 lei 

      -premiul II - in valoare de 100 lei 

      -3 premii III - in valoare de 50 lei. 

Astfel,elevii clasei pregătitoare A 

împreună cu doamna prof.înv.primar,Ioana Birău 

şi elevii clasei a III-a A, îndrumaţi de doamna 

prof.înv.primar Buzlea Gheorghina au realizat 

câţiva dovleci haioşi,felinare inedite, folosindu-şi 

la maxim creativitatea si ideile ingenioase. 

           Surpriza a fost de partea noastră, 

deoarece,elevul Gabor Moise,din clasa a III-a 

A,al doamnei prof. Buzlea Gheorghina, a luat 

Premiul al III-lea şi un voucher in valoare de 50 

de lei. A fost o experienţă deosebită,cu rezultate 

frumoase pentru şcoala noastră,ceea ce ne 

determină să participăm în fiecare an la celebrul 

concurs al dovlecilor sculptaţi.  
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Rolul activităților extracurriculare și extrașcolare în completarea procesului de 

învățământ 

 
prof. înv. primar Kiss Claudia Loredana Adelia  

 
„Omul poate deveni om numai prin educaţie. El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el.”                                                                                                                                                

  Immanuel Kant 

 

   „Școala vieții‖ are un rol important în viața fiecăruia dintre noi, dar educația dobandită în 

mediul școlar a reprezentat întotdeauna o bază foarte bună peste care s-a clădit experiența de viață. 

Învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv 

pentru o cât mai uşoară integrare socială.  

        Complexitatea finalităţilor educaţionale 

impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare. Educaţia extracurrriculară, adică 

cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, 

îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 

personalităţii tinerilor.  

Activitățile extracurriculare și cele  

extrașcolare sunt foarte importante pentru 

dezvoltarea armonioasă a copilului. Acestea  

contribuie la completarea procesului de învăţare, 

la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor 

copiilor, la organizarea raţională şi plăcută a 

timpului lor liber.  

Aceste activități au un impact pozitiv 

asupra dezvoltării personalității elevilor, 

asupra performanțelor școlare și a integrării 

sociale, li se formează abilități practice 

diversificate. Pe lângă toate acestea, 

activitățile extrașcolare acționează și asupra 

stimei de sine, îi ajută să se înțeleagă pe ei 

înșiși prin observarea și interpretarea 

propriului comportament în comparație cu al celorlalți. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 

socio-culturale, facilitarea integrării în mediul 

şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei.  

Prin aceste activități li se oferă elevilor un 

alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive 

ale vieții, valori morale și nu numai. În cadrul larg 

al timpului liber al copilului, viaţa capătă alte 

aspecte decât cele din procesul de învăţare 

şcolară, activitățile extrașcolare vizând, de regulă, 

acele activități cu rol complementar orelor clasice 

de predare-învățare. Aria de desfășurare a 

acestora e greu de delimitat. 
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Activităţile extracurriculare și extraşcolare desfăşurate de elevii clasei a II-a A au un 

conţinut flexibil şi variat, sursele de informaţii pentru aceste activităţi find: sărbătorile religioase, 

obiceiurile și tradițiile, datele legate de viața și activitatea scriilorilor, evenimente istorice, 

menținerea sănătății, activităţi sportive.  

 

 

Având un caracter atractiv, copiii  participă 

într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la activităţile extrașcolare. 

Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, 

bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor.  
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Valenţe moral-etice în textele de literatură pentru copii 

 
prof. înv. primar Bota Luminiţa-Lorena 

 
Textele de literatură pentru copii au un caracter educativ şi moralizator dând prilejul 

dascălului de a modela caractere şi personalităţi. 

    Lectura reprezintă un izvor viu de istorie şi geografie, de mit şi adevăr, de ştiinţă şi 

imaginaţie împletite în cununa expresivă a operelor literare. 

    În munca desfăşurată cu copiii, am constatat importanţa deosebită pe care literatura pentru 

copii o are în dezvoltarea copilului, influienţând considerabil dezvoltarea intelectuală, morală şi 

afectivă a acestuia. 

    Lecturarea textelor literare contribuie considerabil la lărgirea orizontului de cunoştinţe, 

alimentând gândirea, memoria şi imaginaţia 

copiilor cu informaţii din cele mai diverse 

domenii de activitate şi facilitând integrarea 

în climatul de idei, convingeri şi concepţii. 

    Sub aspect afectiv, literatura le aduce 

copiilor un spor de sensibilitate, le cultivă 

sentimente înalte, generoase, umane,le 

analizează gusturile şi le dezvoltă judecăţile 

de valoare. 

    Deşi, elevii ascultă cu plăcere 

poveştile, aceştia nu întotdeauna pot să 

înţeleagă în totalitate mesajul transmis de 

acestea.Valoarea educativă trebuie subliniată 

de cadrul didactic prin analiza textelor la 

nivelul de înţelegere al copilului prin 

intermediul întrebărilor ce îi sunt adresate şi 

prin varietatea mijloacelor de receptare al 

acestora. 

    Fiind puşi să reproducă poveştile 

ascultate sau dramatizându-le, acestea 

contribuie la formarea şi dezvoltarea 

limbajului şi a vorbirii dialogate. De asemenea îşi îmbogăţeşte şi activează vocabularul cu cuvinte 

noi,multe dintre acestea pătrunzând în vorbirea curentă. 

    Copilul nu-şi poate exprima gândurile şi sentimentele dacă nu a fost pus în mod organizat să 

povestească, să caracterizeze un personaj şi să răspundă la întrebări. 

    Tematica literaturii pentru copii este vastă. Copilul contemporanmult mai informat şi mai 

emancipat decât cel de altă dată rămâne fidel valorilor tradiţionale, dar acceptă lumea gravă a 

ideilor şi-a sentimentelor epocii noastre. 

Numai trezindu-le interesul pentru citit, îndrumându-i, verificându-i şi stimulându-i, elevii 

au simţit o sete permanentă de lectură, pentru cunoaştere, pentru lărgirea orizontului lor cultural. 

    „Că nu este alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cetitul 

cărţilor. ”  Miron Costin 
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Jocul didactic şi stimularea creativităţii 
                                       

                                        prof. înv. primar Nistor Maria Dana 

                                                      Şcoala primară nr.2,  Oşand 

                                                                  

Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând 

iniţiativa si creativitatea elevului. Obiectivele instructiv-educative ale fiecărui obiect de studiu pot fi 

mai bine realizate prin utilizarea jocului. Acesta, prin natura sa, cuprinde o motivaţie intrinsecă de a 

mobiliza resursele psihice ale copiilor, de a asigura participarea lor creatoare, de a le capta interesul, 

de a-i angaja afectiv şi atitudinal. 

Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza, aşteptarea vor 

asigura mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii, în rezolvarea unor probleme, 

stimulând puterea de investigaţii şi cointeresarea continuă.  

Jocul este foarte important, sub variatele sale forme, în dezvoltarea copilului. El are o 

valoare funcţională ce rezidă în faptul că el transpune simbolic copilul în rolurile adultului. De aici 

decurge importanţa îmbogăţirii impresiilor copiilor despre viaţa şi activitatea oamenilor dintr-o 

sferă largă, de domenii profesionale, accesibile înţelegerii lor. 

Copilul se joacă de-a ceea ce a văzut sau a auzit. Modelele de urmat pe care el le transpune 

în joc izvorăsc din realitatea apropiată, din viaţa şi activitatea adulţilor din preajma lui. Pe această 

cale îşi asimilează semnificaţia socială a rolurilor care îl aşteaptă în viaţă. 

Prin joc, copilul învaţă cu plăcere, devine interesat de activităţile ce se desfăşoară. Datorită 

conţinutului şi modului de desfăşurare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de activizare a 

întregului colectiv al clasei, dezvoltă spiritul de echipă, de întrajutorare, formează şi dezvoltă unele 

deprinderi elementare şi de muncă organizată.  

Jocurile didactice sunt un mijloc foarte important şi pentru realizarea sarcinilor educaţiei 

morale. Ele contribuie la dezvoltarea stăpânirii de sine, a autocontrolului, a spiritului de 

independenţă, a disciplinei conştiente, a spiritului colectiv şi a altor calităţi de voinţă şi de caracter. 

În joc copiii învaţă să se ajute unii pe alţii, să se bucure de succesele colegilor, să aprecieze 

nepărtinitor succesele altora. Aşadar, jocurile didactice exercită o influenţă pozitivă asupra întregii 

personalităţi a copilului. Ele pot însoţi fiecare obiect de învăţământ, fiecare lecţie luând şi forma 

unor întreceri, concursuri între toţi elevii, între rânduri de bănci, grupe de elevi. 

Voi prezenta în continuare câteva jocuri didactice folosite la educaţie plastică pentru 

dezvoltarea creativităţii. 

Continuă tu!—este un exerciţiu care cere îmbogăţirea formei date. Se oferă spre observare 

o planşă pe care au fost desenate fragmente, elemente, forme: o mână, un cap de peşte, un triunghi, 

o pălărie, o frunză, o petală şi se cere elevilor să constituie, alegând dintre posibilităţi pe aceea care 

li se pare cea mai potrivită, pentru a realiza ei înşişi o compoziţie, completând partea aleasă cu 

elementele care întregesc forma. 

Un tablou neterminat—este un exerciţiu care vizează imaginaţia, creativitatea, cât şi 

inteligenţa şi abilitatea de a desena. Se prezintă o lucrare neterminată (sunt trasate doar câteva linii) 

şi se cere elevilor să o continue. 

Creează un model—este un joc ce urmăreşte inventivitatea, simţul măsurii, ritmul şi 

originalitatea. Se cere elevilor să folosească semnele: ∩, *, │, în orice poziţie, în orice ordine şi 

repetate de câte ori vor pentru a realiza un desen decorativ (friză, chenar sau un obiect astfel 

decorat). 

Jocul Kim, dezvoltă memoria vizuală – grafică—o serie de 8 – 12 obiecte sunt puse pe 

catedră şi se lasă un timp în câmpul vizual al copiilor, apoi se acoperă cu o pânză. Copiii vor desena 

toate obiectele pe care şi le amintesc. 

Tunelul—joc ce urmăreşte dezvoltarea memoriei vizuale, plecând de la datele percepute 

într-o anumită ordine. Un copil confecţionează un colier din mărgele multicolore cu o anumită 

alternanţă de culoare. Colierul va fi introdus sub un tunel format dintr-o bucată de carton pliat în 
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două. Copiii trebuie să-şi imagineze şi să spună ordinea perlelor la ieşirea din tunel (ordinea directă 

sau ordinea inversă). 

Serii de desene—joc pentru dezvoltarea memoriei vizuale şi atenţiei. Se execută la tablă, 

sub ochii elevilor, o serie de desene şi, în timp ce atenţia copiilor este distrasă, se şterge unul sau 

mai multe. Elevii trebuie să identifice desenul sau desenele care au fost şterse. 

Jocul punctelor—elevii trebuie să unească cele nouă puncte cu numai patru drepte fără să 

ridice creionul de pe hârtie şi fără să revină pe acelaşi traseu. 

  

 

 

  

 

Gama jocurilor didactice este foarte variată. Imaginaţia învăţătorului poate genera jocuri noi, 

dintre cele mai ingenioase. 

Jocurile didactice contribuie la dezvoltarea unei gândiri creatoare, la formarea priceperilor şi 

deprinderilor de activitate independentă. De aceea, metoda jocurilor trebuie să facă parte din 

strategiile didactice de predare-învăţare. 
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Eco Kaland 

Projekt 

 
                                                                                                               Bárdi Rozália Márta 

Bodnár Elisabeta 

Mihuț Tímea 

Szabó Erzsébet Anna 

Székely Ildikó tanítónők 

 

 2016 őszén iskolánk, a nagyváradi „BONITAS‖ Speciális Oktatási Központtal karöltve egy 

közös környezetvédelmi programba kezdett „Eco Kaland‖ címmel.  

 Célunk, hogy tanulóinkban kialakítsuk a tudatos, felelősségteljes környezetvédő viselkedést, 

valamint olyan nevelés alkalmazása, melynek során megtanulják, hogy kreatív módon ismételten fel 

tudják használni az újrahasznosítható anyagokat, ezzel is hozzájárulva a környezet védelméhez.  

 2016 október és december között papírt, kartont és műanyaghulladékot gyűjtöttünk, melyet 

a S.C. Reosal S.A. szállított el iskolánkból. Január és február a környezetvédelmi filmek hónapjai 

voltak, amikor is környezetvédelemmel kapcsolatos rövidfilmeket tekintettünk meg a tanulókkal. 

 

Legutóbbi tevékenységünk márciusban volt. Témánk „Ültetünk, vetünk, gondozunk‖. Ez 

alkalommal pillepalackokat és konzerv-dobozokat használtunk fel cserépnek, illetve használt 

autógumikból készítettünk virágágyásokat, és beültettük valamennyit kis virágpalántákkal.  
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„Itt a farsang, áll a bál” 

                                                                                             
  Bárdi Rozália Márta  

Bodnár Erzsébet 

Szabó Erzsébet Anna 

Székely Ildikó 

Mihuț Tímea tanítónők 

 

Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás, ünneplés fáradalmait, máris 

itt van a vízkereszt, kezdődik a báli szezon. A hagyományok szerint a mulatságok végén a telet is 

elűzzük, virágvasárnapon pedig már a tavasz közeledtét ünnepeljük. 

A katolikus egyházi kalendárium szerint a 

farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószerda közé 

esik, melyhez számtalan népi hagyomány 

kapcsolódik. A szokások és hiedelmek zömének 

szempontjából többnyire farsangvasárnap, 

farsanghétfő és húshagyókedd alkotja az igazi 

farsangot. A záró három napot „farsang farkának‖ is 

nevezik. Ezek a felszabadult mókázás igazi napjai. 

„Felkötjük a farsang farkát‖ – mondták  az idősebb 

emberek, ha farsang idején meglátogatták a 

rokonokat, barátokat, ismerősöket, vagy szórakozni 

mentek. 

A farsang és az azt követő böjti időszak a tél 

végére is utal. Egy ősi hiedelem hívta életre a hozzá 

kapcsolódó zajos mulatságokat. Azt hitték ugyanis az 

emberek, hogy a tél utolsó napjaiban a Nap 

legyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. 

Vigalommal, alakoskodással, boszorkánybábu 

elégetésével akarták elűzni őket. Manapság az óvodás 

és iskolás gyerekek is kiveszik részüket a 

farsangolásból. Nem kivételek ez alól a mi iskolánk 

alsó tagozatos diákjai sem, akik évről évre 

felelevenítik ezt a hagyományt. A tanító nénik és a 

szülők segítségével az idén is ötletes jelmezeket öltöttek, és vidám énekkel, felvonulással, játékkal 

és egy kis eszem-iszommal búcsúztatták az idei szokatlanul hideg telet. 
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Programul „A doua şansă”- învăţământ primar 

 

prof. înv. primar Horvath Alexandra Malvina 

 

  Programul „A doua şansă‖ - învăţământ primar are ca scop sprijinirea 

copiilor/tinerilor/adulţilor pentru recuperarea învăţământului primar, fiind deschis tuturor celor care 

nu au finalizat acest nivel de studii și care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare 

corespunzătoare clasei. 

Programul oferă acestor categorii de 

persoane posibilitatea continuării şi finalizării 

învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi 

întrerupă eventualele activităţi profesionale sau 

familiale în care sunt angrenate. Este un program 

flexibil, astfel încât să motiveze cursanţii şi să-i 

determine să-l finalizeze, să ofere mai multă 

autonomie şcolilor în ceea ce priveşte 

implementarea lui, dar şi sprijinul necesar tuturor 

celor implicaţi, prin programe de formare a 

personalului didactic şi materiale educaţionale 

pentru cursanţi şi pentru cadrele didactice. Prin 

intermediul programului s-au introdus elemente 

inovatoare în procesul educaţional, cum ar fi: 

curriculumul modular şi sistemul de credite pentru educaţia de bază, evaluarea, certificarea şi 

recunoaşterea competenţelor dobândite anterior de către cursanţi, asigurarea unui program de 

pregătire individualizat. 

Înscrierea în programul A doua şansă se poate realiza, în fiecare an, în două sesiuni: 

octombrie şi februarie.  Curriculum specific definit în programele şcolare şi ghidurile noi elaborate 

pentru nivelurile I-IV: 

 Limba şi literatura Română nivelul IV 

 Limba modernă nivelele I-IV 

 Matematică nivelele I-IV 

 Cunoaşterea mediului nivel III 

 Ştiinţe nivel IV 

 Istorie/geografie nivel IV 

 Educaţie civică 

Elevii înscrişi în program pot avea 

niveluri şi aşteptări foarte diferite. Noul 

program asigură o ofertă transparentă de 

module pe care elevii le pot urma pentru a-şi 

forma competenţe, ca urmare a participării la 

activităţi de învăţare prin cooperare, în contexte 

reale şi cu sarcini şi teme care răspund 

intereselor şi nevoilor acestora. 

După ce o persoană promovează toate nivelurile, va primi un certificat de absolvire a 

învăţământului obligatoriu primar.. 
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O șansă pentru fiecare 

 
prof. de sprijin Podină Luminița Claudia  

 

  Maria este o fetiță firavă aflată în clasa a II-a A, 

provenită dintr-un centru de plasament. Ea are cerințe 

educative speciale, dar nu asta o diferă de ceilalți, ci străduința 

ei în tot ceea ce realizează, își dorește să compenseze 

neajunsurile cu multă muncă și reușește, fiind printre primii în 

clasa ei. 

            Iat-o la o lecție de limba română, chiar dacă e greu de 

crezut, dar astfel pregătită, a reușit să învețe să utilizeze 

conectorii narativi prin intermediul unei rețete de bucătătărie: 

o salată de fructe. Urmărind pașii cu mare atenție, a reușit nu 

doar să învețe termenii ‖mai întâi‖, ‖apoi‖, ‖în cele din urmă‖, 

ci cu mânuțele ei harnice să realizeze o salată savuroasă de 

fructe. La început cu stângăcie, dar cum am mai spus 

străduindu-se, a curățat și a tăiat fructele, iar mai apoi le-a dat 

o haină bogată de frișcă ca totul să fie cât se poate de gustos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A savurat din plin rezultatul muncii ei, adresându-se nu 

doar intelectului, ci și nevoilor primare; aceste sarcini zilnice 

care ar trebui să-și găsească loc în curriculele atât de stufoase 

ale învățământului. 

           Copiii au o lume a lor plină de miracole și noi, dascălii  

ne străduim să avem acces la această lume mirifică, folosind 

metode îndrăznețe, dar mai ales multă, multă dragoste. 

 

 

 

 

 

 

 

PSIHOPEDAGOGIE ȘCOLARĂ 
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Familia  care  are  copii  cu  dizabilități 

 
                                                                                        prof. de sprijin Haiduc LilianaVasilica 

 
În viața fiecărui copil, familia reprezintă primul mediu de socializare caracterizat prin 

securitate afectivă, susținere, spijin, cooperare,viață comună, aspirații și interese comune. 

Principalele caracteristici ale familiei care influențează în mod fundamental dezvoltarea socială a 

copilului sunt: 

– legătura biologică de bază a persoanei care îi conferă identitate și-l susține în dezvoltarea 

intelectuală, afectivă și morală; 

–  primul grup social în care copilul exersează comportamente sociale și se descoperă pe 

sine; 

– climatul de securitate afectivă necesar dezvoltării armonioase și echilibritate 

apersonalității; 

– cadrul optim de dezvoltare a individualității și de valorizare a copilului. 

Percepția socială a copiilor cu dizabilități nu este întotdeauna constantă și foarte 

favorabilă,ea variază de la o societate la alta. Părinții trebuie să intervină și să joace rolul de 

protecție, de mediator între copil și persoanele străine. 

În alte situații, aceștia neagă tot ceea ce copilul observă în jurul lui legat de propria-i 

deficiență,insistă pe răutatea oamenilor și pe ipocrizia acestora;pe de altă parte,unii părinți refuză să 

țină cont de deficiențele copilului, în acest fel împiedicându-i pe copii să înțeleagă și să accepte 

toate aspectele legate de propria deficiență. Pornind de la aceste tipuri de reacții, în literatura de 

specialitate  întâlnim cinci tipuri de părinți (Albu și Albu,2000):echilibrați, indiferenți, 

exagerați,autoritari, inconsecvenți. 

Părinții echilibrați – au o atitudine matură, realistă, ajung repede în stadiul de acceptare și 

își organizează viața în așa fel încât să acorde toată atenția copilului cu nevoi speciale.Aceștia sunt 

calmi, cooperanți, stabili emoționali,acordă tandrețe, atașament, înconjurându-și copiii cu 

încredere.În acest context, copilul se dezvoltă în armonie cu cei din anturajul său și are șanse foarte 

mari să se integreze în activitățile sociale. 

Părinții indiferenți –reacționează prin lipsa de interes și nepăsare, lipsa de afecțiune și chiar 

respingerea copilului. Aceștia sunt reci, ostili, își ceartă copilul, îl ignoră sau îl pedepsesc. În cazul 

eșecului, aceștia reacționează prin reproșuri și chiar pedepse repetate, care duc la scăderea stimei de 

sine, la apariția sentimentului de inferioritate, de neputință. 

 Părinții exagerați—prezintă  drept caracteristică de bază supraprotecția; astfel împiedică 

dezvoltarea propriului control, autonomic, independența personală, inițiativa și respectul de sine, 

fiind o sursă de dependență. De obicei, acești părinți se simt vinovați, devenind exagerat de atenți, 

transformând copilul într-un  individ dependent și solicitant pentru întreaga familie; prin urmare, 

când va fi confruntat cu greutățile vieții, el nu va fi capabil să le facă față deoarece nu și-a format 

abilitățile necesare  acțiunii. 

 Părinții autoritari—au în general o voință  puternică și manifestă tot o formă de 

hiperprotecție, controlându-și  copiii într-o manieră dictatorială. Aceștia stabilesc reguli  care 

trebuie îndeplinite, respectate fără prea multe explicații, iar copilul este transformat într-o 

marionetă, dirijat permanent; totuși, uneori autoritatea poate evidenția și atenția acordată copilului și 

grija pentru o îndrumare  corespunzătoare. 

    Părinții inconsecvenți—sunt părinții instabili, nesiguri și incapabili de a opta ferm pentru o 

anumită atitudine în raport cu propriii copii. Copilul va fi supus unor experiențe diferite, adesea 

contradictorii, ceea ce va forma copii nesiguri și ușor de influențat, fără a-și pune în valoare propria 

personalitate. 

  Trebuie amintite și tipurile de relații interpersonale dintre membrii unei 

familii(Lăzărescu,1994): 

– relațiile de înțelegere, dragoste,sprijin,implicarea reciprocă și educare; 
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– relațiile  de răsfăț și îndeplinirea tuturor dorințelor; 

– relațiile de dominare / dependență; -dominare-dirijare-control-inhibarea inițiativelor / 

supunere-acceptare-incapacitate de ripostă; 

– relațiile ostile și tensionate /critice, insulte, sancțiuni; 

– relațiile ambivalente, conflicte și împăcări succesive sau inconsecvență și lipsă de 

logică a sancțiunilor și recompenselor; 

– relațiile de respingere, excludere; 

– relațiile de indiferență și neglijare. 

Ringler (1988) afirma că ultima strategie  de apărare a părinților este reprezentată de nevoia 

de a fi pedepsiți;au impresia că au de plătit un tribut,că au o imensă datorie. 

În urma mai multor cercetări de-a lungul timpului,atitudinea adoptată de părinți 

demonstrează că ea depinde de mai mulți factori: 

–   gradul deficienței sau anomaliei pe care o prezintă copilul; 

–   factorii afectivi, sociali și culturali ai anturajului ce condiționează modul  în care părinții 

trăiesc această realitate; 

–   nivelul de aspirație familială; 

–   măsura în care copilul  satisface așteptările părinților, în sensul unei realizări sociale și 

intelectuale. 

            Ameliorarea raporturilor  părinte-copil se face relativ ușor atunci când părinții știu să 

discrimineze comportamentul și să reacționeze într-un mod adecvat,respectiv când și cum să 

răspundă cerințelor copiilor lor. 
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Administrația în sprijinul educației 

 
                                                                               administrator  Țeț Carmen 

                                                                                     
Şcoala are un rol esenţial în pregătirea tinerilor pentru viaţă. O şcoală responsabilă trebuie să 

respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând trebuie să gândim că este răspunzătoare 

educaţional şi civic, pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând o astfel de 

şcoală, „dă seama‖ de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi 

planifice şi să-şi evalueze resursele în funcție de scopuri şi rezultate. 

Știm cu toții că rolul cadrului didactic rămâne mereu în prim plan în opera de formare a 

personalităţii elevilor. El rămâne principalul modelator al personalităţii elevilor, începând de la 

imprimarea unei conduite externe, până la formularea aspiraţiilor şi idealurilor lor de viaţă. 

Ca educația în școli să se desfășoare în condiții optime, un rol important îl are și 

administratorul de patrimoniu, care : 

 Identifică și aplică soluțiile optime, prin consultare cu conducerea unității, pentru toate 

problemele ce revin sectorului administrativ; 

 Gestionează inventarul mobil și imobil al unității de învățământ în registrul inventar al 

acesteia și în evidențele contabile; 

 Elaborează documentația necesară, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de 

achiziții publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unității de învățământ; 

 Întocmește planul de muncă al sectorului, stabilând sarcini concrete pe fiecare angajat în 

parte și urmărește rezolvarea lor; 

 Repartizează sarcinile personalului administrativ și planifică concediile de odihnă a 

acestora; 

 Asigură paza și securitatea întregului patrimoniu, ia măsuri pentru preîntâmpinarea 

incendiilor și răspunde de protecția muncii în sectorul administrativ; 

 Răspunde de pregătirea la timp a școlii pentru începutul anului școlar din punct de 

vedere igienico-sanitar; 

 Urmărește aplicarea și respectarea normelor de igienă; 

 Răspunde de derularea în bune condiții a Programului lapte-corn și măr; 

 Organizează  și gestionează baza materială a școlii. 

Școala dispune de o bază didactico-materială, care în decursul anilor a fost continuu 

dezvoltată, modernizată și adaptată la cerințele instructiv-educative, de stuctura școlii, precum și de 

noile niveluri de învățământ. 

În acest an școala este racordată la rețeaua de termoficare a orașului, aceasta funcționând pe 

centrală cu combustibil lichid. 

Școala dispune de două clădiri cu săli de clasă, spațioase și luminoase dotate cu mobilier 

corespunzător, laborator de biologie, informatică, cabinet medical, sală de sport, birouri , etc. 

Biblioteca școlii este la dispoziția elevilor în fiecare zi, oferindu-le acestora ajutor atât în 

activitatea didactică, cât și în activitățile extrașcolare, prin cărțile, dicționarele și celelalte materiale 

auxiliare aflate în patrimoniul școlii. 

Școala are în dotare tablă smart, vidoproiectoare, laptop-uri, calculatoare conectate la 

internet, asigurând informații educaționale atât elevilor, cât și cadrelor didactice. 

Școala promovează ideea de a oferi șanse egale pentru toți elevii, urmărind ca aceștia să fie 

pregătiți pentru viață, într-o lume și o societate într-o permanentă schimbare.     

ADMINISTRAȚIE 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

 

secretar Totoran Simona 

 

 Promovarea imaginii şcolii este determinată de un ansamblu de criterii, reguli şi interpretări, 

care sunt îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate şi asimilate de comunitate. Imaginea este 

dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind caracterizată de vârstă, religie, nivel 

de cultură şi instruire.  

  Instituţia de învăţământ, este promovată prin implicarea elevilor în activităţi de voluntariat 

sau proiecte educative, care reprezintă o latură importantă a procesului instructiv educativ. 

 Obiectivele generale privind promovarea imaginii şcolii ar fi: creerea şi promovarea 

imaginii instituţionale în comunitate, prezentarea ofertei de şcolarizare, elaborarea unor proiecte 

locale care să vizeze spijinirea elevilor şi părinţilor care provin din medii defavorizate, colaborarea 

eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice, promovarea unor proiecte focalizate pe 

reducerea abandonului şcolar, integrarea tuturor elevilor în şcoală şi în societate, susţinerea elevilor 

cu dezavantaj social, elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, conduite de risc sau alte abilităţi ale 

acestora.  

 Relaţiile de colaborare între cadrele didactice, auxiliare şi părinţi întăresc identitatea şcolii şi 

sporesc prestigiul instituţional, dau un sens de utilitate timpului petrecut împreună. Cadrele 

didactice îi pot consilia pe părinţi cum să se implice mai eficient în educaţia copilului. 

 Transmiterea regulată a informaţiilor pozitive despre şcoală, către agenţii instituţionali 

(sponsori, autorităţi, părinţi, elevi), menţine şcoala în atenţia generală a comunităţii. Este foarte 

important să se creeze în şcoală o atmosferă primitoare şi expresivă, plasând la vedere materiale 

promoţionale, produse ale activităţii elevilor şcolii şi să se realizeze proiecte în comunitate, în care 

să fie implicaţi elevii şi părinţii acestora, pentru a-şi putea exprima liber creativitatea, inteligenţa şi 

imaginaţia. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită dar şi a şcolii unde învaţă. 
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Culmi 
 

CULMEA GEOGRAFIEI: să deschizi 

Porţile de Fier cu Cheile Bicazului! 

CULMEA MELANCOLIEI: să cazi pe 

gânduri şi să-ţi rupi coastele! 

CULMEA DENTIŞTILOR: să plombeze o 

gură de canal! 

CULMEA FOTBALULUI: să dai gol şi în 

reluare să ratezi! 

CULMEA VACCINĂRII: să vaccinezi 

braţele Dunării! 

CULMEA CULMILOR: să te prindă 

profesorul copiind...şi să-şi ceară scuze! 

CULMEA PROSTIEI: Să cazi pe gânduri şi 

să-ţi rupi un picior! 

CULMEA TRAMVAIULUI: să îl tragă 

poliţia pe dreapta! 

CULMEATINICHIGERIEI: să înveleşti 

casa cu tabla înmulţirii! 

CULMEA CEASULUI DEȘTEPTĂTOR: să 

sune ocupat… 

CULMEA CURAJULUI: să sari de pe un 

bloc de desen! 

CULMEA POLITEȚII: să baţi la uşă şi când 

ieşi! 

CULMEA AGLOMERAȚIEI: să meargă 

şoferul autobuzului pe scară! 

CULMEA CULMILOR: să aibă purecii 

păduchi. 

 

Bancuri...Glume... 

 
Profesorul  îl întreabă pe Bulă: 

– Ai învăţat tabla înmulţirii?  

–  Da, dar numai o strofă! 

 

– Ce capitală are Marea Britanie? 

 Linişte.  

O voce din spate: 

– Dar ne-aţi spus să învăţăm capitale de ţări, 

nu de mări! 

 

La ora de istorie… 

– Săndel, ce-au făcut romanii după ce-au  

trecut Dunărea? 

– Și-au uscat hainele, doamna profesoară! 

 

 
 

La ora de gramatică, învățătoarea îl întreabă 

pe Andrei:  

–  Care este viitorul verbului „eu casc‖? 

Andrei răspunde: 

– „Eu dorm‖, doamna învățătoare.   

 

 

– Bulă, câte porunci există?  

– Zece, domnule profesor. 

– Și ce se-ntâmplă dacă încalci una dintre ele? 

– Rămân nouă!… 
 

 

Profesorul îl ascultă pe Bulă la limba și  

literatura română: 

– Bulă, ce știi să-mi spui despre marii poeți ai  

secolului al XIX-lea? 

– Că toți sunt morți, domnule profesor. 
 

O mamă către fiul ei: 

– Ionuț! hai gata, la culcare, că sunt obosită 

moartă. 

– Eu nu înțeleg de ce mamele astea, când sunt 

obosite, ele ne trimit pe NOI la culcare. 

 

 

Doi purici au câştigat la LOTO. 

– Tu ce ai de gând să faci cu banii câştigaţi? 

întreabă unul dintre ei. 

– În primul rând, îmi cumpăr un câine numai 

al meu!!!  

 

 

Furnica aleargă disperată prin pădure. La un 

moment dat se întâlneşte cu leul. 

– Ce faci, furnicuţo, unde alergi? 

– Păi, Mărite rege, n-ai auzit că elefantul a 

suferit un accident? 

– Da, şi ce treabă ai tu? 

– Mă duc să donez sânge!  
 

 

 

 

 

prof. înv. primar Kiss Claudia 

prof. Luca Nicoleta
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