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EDITORIAL

A CITI – CITIRE
Sfârșit de an școlar. Mă așez la masa de scris. Și visez... Visez frumos că încă mai intru în
sala de clasă cu aceeași emoție ca la începutul cursurilor, când îi întreb pe micuții mei ce au citit
în vacanță. Și, privindu-le steluțele din ochișorii scrutători, îmi dau seama că, pentru cei mai mulți
dintre ei, cititul nu este o corvoadă. Pentru ei, a citi este o plăcere, una transformată în pasiune.
Da, pasiune care va deveni, peste ani, meserie. Meseria de dascăl sau oricare alta ce are legătură
cu litera, cu alfabetul, cu scrierea, cu...o carte. A citi, pentru fiecare școlar, mai poate avea sensul
de a descifra necunoscutul din spatele cuvântului, de a-i pătrunde esența.
Și visez, visez și, brusc, mă trezesc la realitate, în fața foii de scris și în fața unui nou
număr al revistei școlii, ajunsă la o cifră rotundă – 20. Îi lecturez paginile și constat, plăcut
surprinsă că, peste ani, va fi și un actual elev, viitor profesor, continuator al unei munci titanice,
începută acum 15 ani.
A citi – citire...

Prof. Nițu Liliana-Simona
Fondator-coordonator al revistei școlii
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De la bibliotecă adunate...
Lectura și rolul ei în viața elevului
Bibl. Măciucă Adriana
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Focșani

„Lectura joacă un rol important în
viaţa copiilor, un rol mai mare decât în
viaţa celor vârstnici. Cartea citită în
copilărie rămâne prezentă în amintire
aproape toată viaţă şi influenţează
dezvolatarea ulterioară a copiilor. Din
cărţile pe care le citesc, copiii îşi formează o anumită concepţie asupra lumii, cărţile formează la
ei anumite norme de conduită” ( N. Iorga).
La bibliotecă am încercat să le explic elevilor „Ce este cartea?”. Am pornit de la cărţile
ilustrate, ajungând încet încet la cărţile cu text. Am concluzionat împreună cu ei – cartea este un
mijloc de informare şi totodată un mijloc de petrecerea a timpului liber. Punându-ne întrebarea
„Cu ce mă ajută să citesc o carte?” am ajuns la faptul că în primul rând te educi pe tine, nu mai
aştepţi să te educe altcineva, o să ai mai multe idei, cunoşti multe cuvinte, îţi îmbogăţeşti
vocabularul, o să înveţi lucruri noi care te vor ajuta la muncă, în viaţa de zi cu zi şi în
interacţiunile cu ceilalţi, îţi dezvoltă gândirea, îţi vei crea un obicei care te ajută să creşti, vei
învăţa lucruri pe care alţii nu le vor cunoaşte sau nu vor ştii cum să le aplice....
Împreună cu ei am descoperit cum utilizăm, păstrăm, îngrijim şi protejăm cartea.
Cu ajutorul părinţilor am organizat în clasă o minibibliotecă şi acasă le-am sugerat copiilor să-şi
alcătuiască biblioteca personală.
Lectura le lărgeşte copliior orizontul de cunoştinţe primite în clasă ducând la formarea
unei culturi generale bogate a copiilor. De-a lungul orelor de lectură am dat sens expresiei „Arta
de a citi” – capacitatea de a înţelege şi a imagina cele citite, ducând la dezvoltarea creativităţii
copiilor şi în decursul anilor la formarea personalităţii lor.
Lectura în afara clasei are ca scop dezvoltarea gustuli elevilor pentru citit, să le stimuleze
interesul pentru carte, să le satisfacă dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor.
Lectura contribuie într-o măsură însemnată la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la
formarea unui vocabular activ, bogat şi colorat, la educarea sentimentelor estetice. Lectura în
afara clasei constituie un mijloc ajutător al întregului proces instructiv-educativ.
„Cartea este un ospăţ al gândurilor la care oricine este poftit”. Cartea este o comoară fără
de preţ, în care îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să le poată folosi în voie.
Bibliografie:
Georgescu Titus, N. – Cartea şi biblioteca, Editura Ştiinţifică, Bucureşti

www didactic.
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Arpagic, pisoiașul cel scumpic

L-aș fi hrănit și îngrijit
Doar să nu fie nefericit.
Dar ca să-l adopt,

Și uite-așa am terminat

La părinți mult a trebuit să mă rog!

Poezia mea de neuitat.
Doar ceva v-aș întreba:

Pisoiul a scos un ,,Miau!

,,Voi ce ați mai vrea?”

Și eu am spus că îl vreau!
Dar oricât m-aș întrista
Tata tot ar comenta: ,,Numai să fie alb!”
Nițu Anais Andreea
Clasa a III-a A
Prof. Apopei Elena-Valentina
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Copilăria mea

Copilăria mea frumoasă,
Părinţilor le-o datorez
Ei mă îndrumă către viaţă
Zi de zi ei mă îndrăgesc.

Sunt copil...şi n-am ce face,
Sar, alerg şi asta îmi place
Prin parc mă plimb, mă înveselesc
Copilăria o iubesc.

Ca florile colorate,
Prin parcul înverzit,
Din sufletul meu copilărie
Cu dragoste îţi spun:
,,Bine ai venit!’’
Bordei Verde Anemona,
cls. a III-a A,
Prof. Apopei Elena-Valentina
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VIORELE, VIORELE

Viorele, viorele,
Cu petale albăstrele,
Scoate-ți capul din pământ
Să vedeți soarele sfânt!
Viorele, viorele,
Scoate-ți capul din pământ,
Primăvara va veni
Și din nou veți-nflori!
Viorele, viorele,
Soarele iar vă zâmbește,
Primăvara vă-ndrăgește,
Frumusețea e a voastră
Voi, flori de primă clasă!
Ghilință Alexia Daniela
Clasa a IV-a B, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani, jud. Vrancea
Coord. prof. Axente Mihaela

POEZIE PENTRU MAMA
Mamă, ființă iubită,

Tu îmi alini sufletul

Ești întotdeauna fericită!

Chiar și când greșesc,

În ochii tăi se citește...

Mângâindu-l cu blândețe,

Bucuria din poveste.

Frumos mă înveți să cresc.

Ochii tăi albaștri-s,

Primăvara mea ești tu!

Glasul ți-e duios,

Dragă mamă, mă iubești?

Părul este fin,

Pentru mine ești o floare,

Chipu-i luminos.

Suflet bun, inimă mare!

Ghilință Alexia Daniela
Clasa a IV-a B, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani, jud. Vrancea
Cadru didactic îndrumător: prof. Axente Mihaela
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Gândăcelul

Gândăcelul nostru galben

Că deja cruce își făcu.

Sus pe lujer s-a suit.

Și când colo...uite sus:

Și a mers și a tot mers

„Doamne, cât mai am de mers!

Până când a poposit

Luni, ani poate chiar decenii

Pe o frunză ca o prispă...

O să-mi ia de mers, nu glumă!

Și-acolo s-a odihnit!

Oare de ce n-am aripi de pasăre

Nici sfertul, sfertului nu a mers

Să mă-nalț spre cer ușor?

Ciornei Anne Marie
Clasa a IV-a B
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani

Îmi place Matematica
Matematica e în toate,
Zi de zi ea ne însoțește:
La școală și acasă,
În viață, mult ne folosește.

Și două optimi, o pătrime,
Astfel, corect le voi tacta
Și nu mă voi încurca!
Matematica o ador,
Mereu înțeleg jocul cifrelor.
Nu m-am încurcat niciodată
Și nici nu o voi face vreodată!

Matematica o iubesc,
Metode felurite întâlnesc.
Cu drag rezolv probleme
Și repede scap de teme!

De la unu până la zece,
Cifrele poznașe dansează,
Se prind frumos în horă
Și tare mult se mai distrează.

La istorie, am învățat ani de domnie
Și despre secole cu fapte mărețe,
La geografie, Vârful Moldoveanu
Are 2544 de metri, și nu de
centimetri!

Zece nu e codaș,
E un mare conaș...
La muzică duratele împart:
Când apare pe testare,
Doi timpi, durează o doime
Bucuria-i cea mai mare!
Ghilință Alexia Daniela
Clasa a IV-a B, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani, jud. Vrancea
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Notele muzicale

"Frumoşi mai sunt anii copilăriei ! Eu trec prin
ei chiar acum. Zâmbetul meu de copil bucură
în fiecare dimineaţă frunza castanilor din faţa
şcolii, banca de lângă geamul clasei, ramurile
şi norii aruncaţi pe cerul albastru, chiar şi
aleile de beton ale parcului... Şi parcă toate
acestea işi potrivesc chipul după lumina
ochilor mei. Drumul spre şcoala unde învăţ se
desface în fiecare clipă ca un evantai în mii de
poteci,

spre

cunoaştere,

spre

desluşirea

tainelor ce ne înconjoară, spre o lume uneori
stranie, alteori de-a dreptul desfătătoare. Am
ales ca drumul vieţii mele să treacă prin Liceul
de muzică, copleşită de frumuseţea cîntecului
şi miracolul divin al sunetelor aşezate în
portative. Şi, într-una din zile, o zi obişnuită ce începuse monoton, în clasa mea s-a întâmplat o
minune: profesorul a scris pe tablă, ca de obicei, mai multe note muzicale. Alături de colegii mei,
muzicienii de mâine, ascultam cu atenţie explicaţiile lui, spre a înţelege inepuizabilele taine ale
portativului. Când deodată, ca din senin, Re sare de pe portativ, deschide ochii şi cu o indiferenţă
supărătoare pentru orice privitor se plimbă cu nonşalanţă printre băncile noastre. Capul ridicat,
mâinile împreunate la spate, fracul şi papionul aduceau aerul unui gentelman în toată puterea
cuvântului. Nota fugară s-a dus spre uşă, s-a căţărat pe clanţă, apoi s-a strecurat cu îndemânare pe
gaura cheii, sub privirile noastre neputincioase. Ajunsă în hol s-a bucurat în felul ei, prin câteva
sunete specifice, de întâlnirea neaşteptată cu Mi, Fa, Sol, La şi Si.
- Lipseşte Do ! strigă una dintre note, care-i observase lipsa. S-o căutăm ! interveni melodios La.
La un semn s-au încolonat şi sub comanda lui Re au scotocit toate clasele şcolii. Căutările au fost
în zadar...
- Să ne întoarcem în clasă ! strigă Mi cu intonaţia-i caracteristică. Acolo trebuie să fi rămas!...
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- Cioc, cioc, cioc ! răzbătură, cu ecou, bătăile în uşa clasei mele. Una câte una, cu feţele
posomorâte, notele intrară în clasă. Re se urcă pe catedră sub privirea crucişă a profesorului,
rămas stană de piatră în faţa miracolului notelor mişcătoare.
- Dooo, unde eşti ? Arată-te şi vino cu noi ! Fără tine nu putem cânta !
O linişte nemaiîntâlnită s-a aşternut peste clasa noastră. O voce ne-a tăiat răsuflarea:
- Sunt aici ! Nu pot deschide ghiozdanul ! Andreea m-a închis în caietul ei de muzică, prinzândumă între copertele lui strălucitoare !
Am sărit ca arsă. Ghiozdanul meu se mişca. Cu repeziciune am scos caietul cu pricina. Lam deschis în faţa tuturor şi l-am dat la iveală pe sărmanul Do, care îşi îndrepta cu greu şalele. Cu
o precizie de maestru a mers la capătul portativului din caietul meu, a luat Cheia Sol în spate şi s-a
urcat pe catedră lângă prietenii lui, ce-l aşteptau cu nerăbdare.
- Am adus cu mine pe cineva ! Fără această cheie niciunul dintre noi nu ne ştim locul de pe
portativ ! spuse Do cu destulă convingere în glas.
Profesorul, uimit şi încântat în acelaşi timp, nu s-a putut abţine să nu scape un zâmbet. Şi
cum zâmbetul lui a fost larg ca de obicei, pe obraz s-a întrezărit un portativ. Notele jucăuşe l-au
privit îndelung, apoi cu o siguranţă dezarmantă pentru noi toţi s-au aşezat unele după altele în
gama Do central. Profesorul nu mişca nici cu privirea, nici cu gândul...
- Ce cauţi deasupra, pe linie, Re ? Locul tău în această gamă este sub prima linie a portativului !
Te-ai zăpăcit !?
- Am obosit îngrozitor să tot stau agăţat de portativ ! Am vrut să mă odihnesc şi eu puţin, pe linie,
lângă tine, Mi !
- Ştii bine că nu se poate ! Strici gama ! îi atrase atenţia cu voce energică toate celelalte note.
- Aveţi dreptate ! Mă duc la locul meu ! se
resemnă Re, apoi rosti cu bucurie un îndemn
către prietenii aşezaţi la locurile lor. Acum
vreau să vă aud glasurile !
- Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si !
- Extraordinar ! Ce frumoasă este muzica ! Aţi
cântat perfect ! spuse Cheia Sol. Sunteţi geniali
!"
Tudor Iulia, cls.a VI-a B
Coord. Prof. Trifan Andreea-Mirabela
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Franceză
Connais-toi même…

Lune, soleil, toutes les étoiles
Emmènent de l`espérance,
Partout dans un monde de rêve
Rien ne dépasse ces astres.
Inoubliable est chaque jour
N`apportant que de la joie,
Toujours en quête de la paix
Et bien sûr de la voie.
Même si on est fatigué, ennuyé
Plein de longues désespoirs
Sortons nous rencontrer, regardant les astres.
Burduja Irina, clasa a VI-a
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Focșani, Vrancea
Prof. coordonator: Dumitrașcu Viorica
Secțiunea: Acrostih

Le printemps
Parfum des fleurs de mars,
couvre la France,
comme un cortège d`abeilles dorées et
papillons multicolores.

Potop Amalia, clasa a VI-a
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Focșani, Vrancea
Prof. Coordonator: Dumitrașcu Viorica
Secțiunea: Haiku
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Le temps irréversible
La nature, toute, s`éveille
Le printemps est revenu,
Mais s`il connaissait les gens,
Ne reviendrait jamais.
Olaru Sorina-Maria, clasa a VII-a
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Focșani, Vrancea
Prof. coordonator: Dumitrașcu Viorica
Secțiunea: Epigramă

Mon beau voyage
C`est une belle journée. Le soleil brille dans le ciel et je me rappelle avec plaisir de mon
voyage de la dernière semaine. Je suis allée à la montagne, le matin et à la mer, le soir.
Le soleil s`est levé et je me suis levée tôt aussi, ensuite je me suis préparée pour mon petit
voyage. Tout le chemin, je suis restée dans la voiture, mais j`ai découvert des paysages étonnants.
À la montagne il y a une forêt et beaucoup de pierres. Dans cette forêt j`ai pu apercevoir des
chênes, des hêtres, des sapins et beaucoup de buissons et ronces. Bien sûr, dans la forêt il y a aussi
des animaux sauvages comme des sangliers, des renards, des hérissons et des écureuils. J`ai vu
seulement un écureuil pendant ce matin-là. Nous sommes restés peu de temps, dans une petite
clairière, accompagnée par mes amis. Je garde encore le parfum et l`image de ces fleurs de toutes
les couleurs que j`ai pu sentir en m`asseyant pour prendre le pique-nique.
Et puis nous sommes partis à la mer. Nous sommes arrivés tard, mais nous avons regardé
comme le soleil s`est couché dans la mer. Nous sommes allés sur la plage, le sable a été velouté et
doux, mais froid. Nous sommes y restés pour regarder les étoiles et quand nous avons été trop
fatigués, nous sommes partis chez nous.
Le chemin a été long et nous sommes arrivés la journée suivante, le matin, quand le soleil
s`est levé pour un nouveau voyage, cette fois-ci, dans nos rêves. Nous nous sommes couchés vite
et nous avons beaucoup dormi. Je me suis levé dans l`après-midi.
Mon voyage a été très beau et très étonnant. J`ai adoré ce voyage qui m`a donné tant
d`énergie et tant de beaux souvenirs, à côté de mes meilleurs amis, souvenirs qui resteront dans
mon âme pour toujours.
Ciornei Nicola, aVII-a C
Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga”, Focșani
prof. coord. Dumitrașcu Viorica
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Prendre soin de la nature
De retour
à ma maison, j`ai vu

plein de belles choses, un enfant
qui regardait sans cesse, l`Univers…
je suis restée muette, regarder ce paysage,
qui m’a plu tant, mais tant, que je ne voulais quitter
cette image.Il était des gens et gens qui soignaient toutes les
planteset qui
travaillaient partout, en me rendantl’espérance.
Oui, c’est vrai !Il y a encore des arbres, des fleurs, des abeilles
qui bourdonnentici et là, apportant la joie aucœur. « Prenons
soin de la nature ! »J’entends aucoin de la rue, deux gamins
qui se querellent sur ces trois poubelles.La rivière respire
encore une foi, un air pur, un air de fête et les hommes
apprennent enfin prendre soin de la nature.
Ils ont entendu son
cri: « Donnez-moi
encore une chance,
venez-vous et
me sauvez,
de la peine et
lasouffrance,
Ne me laissez
pas mourir !»
Le printemps
est arrivé,
que
lle
joie
pour
tout
le
mon
de
de
pou
voir
sen
tir
de
nou
veau
les
rayons
du
so
leil.
Tudor Iulia, clasa a VI-a
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga„, Focșani, Vrancea
Prof. coordonator: Dumitrașcu Viorica
Secțiunea: Caligramă
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Premiul I - Concursul Regional „Le Petit Renard”, secțiunea Creație de Bandă desenată
francofonă, eleva Bouroș Letiția,clasa a VI-a B, prof. coord. Dumitrașcu Viorica
12
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Premiul al III-lea — Concursul Regional „Le Petit Renard”, secțiunea Creație de Bandă desenată
francofonă, eleva Guriță Larisa, clasa a VI-a B, prof. coord. Dumitrașcu Viorica
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Souffrir en silence

Il y a quelques années
de son terrible accident, quand
elle est restée seule au monde,
seule avec ses pensées et ses
souffrances.
Elle était une personne
qui respirait de l’énergie et de
la joie. Partout où elle allait,
elle

laissa

ses

traces.

Et

pourquoi pas? Elle avait une
famille qui la soutenait dans
toutes ses décisions, beaucoup d’amis qui la suivaient n’importe où et un être très cher, son fiancé.
Tout avait changé dès l’accident, dans lequel elle avait perdu ses parents, son frère et la
force de lutter à récupérer son pied. Elle ne retrouvait plus la paix de l’âme. Elle se sentait une
autre personne, qui ne voulait pas déranger les autres, qu’elle soit à la charge d’eux et ne pouvait
plus supporter encore un geste de pitié du côté de ses bons amis.
C’était le jour de prendre la décision la plus difficile du monde, de s’éloigner de toutes les
personnes, de renoncer à l’amour, de rendre la liberté à son fiancé, de lui offrir l’opportunité de se
créer un foyer avec une personne qui ne se sentait pas incomplète et qui lui pouvait offrir tout le
bonheur du monde. Elle n`était plus la même, c`était une être transformée par la vie, par le monde,
elle était maintenant seulement l`avatar de celle qui aurait pu être dans un jour.
Pour supporter ces peines de la vie, elle porta ce masque qui lui donnait la force nécessaire
de survivre seule dans un monde qui lui avait pris tout ce qu’elle avait aimé : sa famille, son bienaimé, son sourire et même son existence.

Mențiune — Concursul Regional „Le Petit Renard”, secțiunea Écrivains en herbe
eleva Zălaru Mădălina, prof. coord. Dumitrașcu Viorica
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Engleză

FILE DIN PROIECTUL
ERASMUS+

I. ÎNTÂLNIRE
TRANSNAŢIONALĂ DE
PROIECT ÎN LITUANIA
Prof. NicoletaDănilă
Prof. EcaterinaGaloiu

Doi profesori de la Școala Gimnazialǎ „Nicolae Iorga” din Focșani, Dǎnilǎ Nicoleta și
Galoiu Ecaterina, au participat ȋn perioada 27-30 noiembrie 2016 la reuniunea transnaționalǎ de
proiect din Lituania. Activitatea s-a desfǎșurat ȋn cadrul proiectului de parteneriat strategic ȋntre
școli Erasmus+ KA2 „Back to School Life”, avȃnd numǎrul de referințǎ 2016-1-TR01-KA219034002_2. Pentru acest proiect Școala „Nicolae Iorga” beneficiazǎ de un grant de 24 630 de Euro
finanțat de Comisia Europeanǎ. Proiectul se desfǎșoarǎ ȋn perioada 1 septembrie 2016 - 31 august
2018 și are ca scop schimbul de bune practici ȋntre școlile din țǎrile partenere (Turcia, Romȃnia,
Lituania, Finlanda, Marea Britanie, Spania și Portugalia), cu accent pe prevenirea absenteismului
și a abandonului școlar timpuriu prin
ȋntǎrirea relațiilor dintre școalǎ, familie
și comunitate.
Dintre obiectivele proiectului
menționǎm:
concentrarea
pe
dezvoltarea emoţională, socială și
școlară a elevilor în scopul reducerii
absenteismului și a abandonului școlar;
ȋnțelegerea și aprecierea culturilor
europene în rândul elevilor, cadrelor
didactice și comunităţii locale;
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implicarea familiei în luarea de decizii cu privire la activităţile școlare pentru a crește
performanţele elevilor;înlesnirea schimbului de bune practici în scopul reducerii absenteismului și
abandonului școlar timpuriu.
Ȋn cadrul reuniunii transnaționale de proiect din Lituania s-au prezentat școlile partenere și
s-au ȋntǎrit relațiile de prietenie ȋntre reprezentanții acestora, s-a discutat planul activitǎților și s-au
stabilit termenele și responsabilitǎțile fiecǎrei școli partenere. Participanții au fost plǎcut
impresionați de gradul de implicare ȋn proiect a școlii gazde din Lituania, de la cadre didactice și
elevi pȃnǎ la pǎrinți și comunitatea localǎ.
De asemenea, s-au fixat urmǎtoarele mobilitǎți transnaționale din cursul anului școlar
curent: o activitate transnaționalǎ de formare/ȋnvǎțare ȋn Finlanda, ȋn februarie 2017, la care vor
participa cȃte 2 cadre didactice și 4 elevi din fiecare școalǎ partenerǎ și o reuniune transnaționalǎ
de proiect ȋn Romȃnia, ȋn mai 2017, cȃnd Școala „Nicolae Iorga” va gǎzdui cȃte douǎ cadre
didactice din fiecare dintre cele șase școli partenere.

II.

ACTIVITATE DE
FORMARE/ÎNVĂŢARE ÎN
FINLANDA
Prof. Gabriela Dumitru
Prof. VioricaDumitraşcu

Un echipaj
al
Școlii
Gimnaziale
“NicolaeIorga” s-a deplasat ȋn Finlanda in perioada
18-24 februarie 2017 ȋn scopul unui schimb de
experiențǎ ȋn cadrul unui proiect Erasmus+ de
partereiat ȋntreșcoli. Echipajul a fost constituit din profesoarele Dumitru Gabriela și Dumitrașcu
Viorica și elevii Burlacu Iuliana, Ionițǎ Alexandra, Tertelici Gabriel și Vlad Andrei. Activitatea sa desfǎșurat ȋn cadrul proiectului de parteneriat strategic ȋntre școli Erasmus+ KA2 „Back to
School Life”, coordonat de profesoara Dǎnilǎ
Nicoleta. Pentru acest proiect Școala „Nicolae
Iorga” beneficiazǎ de un grant de 24 630 de Euro
finanțat de Comisia Europeanǎ. Proiectul se
desfǎșoarǎ ȋn perioada 1 septembrie 2016 - 31
august 2018 și are ca scop schimbul de bune
practici ȋntre școlile din țǎrile partenere (Turcia,
Romȃnia, Lituania, Finlanda, Marea Britanie,
Spania și Portugalia), cu accent pe prevenirea
absenteismului și a abandonului școlar timpuriu
prin ȋntǎrirea relațiilor dintre școalǎ, familie și
comunitate.
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Se știe că sistemul de învăţământ din Finlanda este ȋn topul celor mai performante din
lume, de la care multe țǎri din Europa, inclusiv Romȃnia, vor sǎ ȋnvețe cum sǎ ofere educaţie care
să-i pregătească pe elevi pentru viaţa profesională. Ȋn scopul ȋncurajǎrii unui astfel de schimb de
bune practici, au fost vizitate diverse unitǎți școlare de la nivel primar pȃnǎ la universitar – școala
primarǎ Norssi și cea gimnazialǎ din Jyvaskyla, departamentele de fizicǎ și cel de chimie din
cadrul Universitǎții Ylistö.
Elevii și cadrele didactice din cele 6 țǎri
europene au intrat ȋn contact direct cu profesorii, elevii
și studenții celor patru unitǎți de ȋnvǎțǎmȃnt vizitate, au
asistat la ore, s-au bucurat de tehnologia de ȋnaltǎ clasǎ
folositǎ ȋn procesul de instruire. De asemenea, au
desfǎșurat o serie de activitǎți extrașcolare: jocuri miniolimpice de iarnǎ pe lacul ȋnghețat Jyväsjärvi, gǎtitul
prǎjiturii tradiționale finlandeze ȋn bucǎtǎria școlii,
vizitǎ la muzeul local de științele naturii, mini-concert,
meci de hockey. Ȋn plus, elevii au fost gazduiți ȋn
familii, astfel aflȃnd foarte multe detalii despre cum ȋși
petrec timpul liber copiii din Finlanda ȋn familie, ce
hobby-uri au și ce activitǎți sportive sau artistice
practicǎ, precum și ce specialitǎți culinare tradiționale
preferǎ.
„Ne-am bucurat de o primire călduroasă,
programul a fost foarte variat şi interesant, incluzând
participarea noastră la ore, ceea ce ne-a permis să
simţim grija deosebită pe care statul finlandez o acordă
sănătăţii şi stării de bine a elevilor şi profesorilor. Am
fost profund impresionată de excelenta dotare cu
aparatură de ultimă generaţie a tuturor sălilor de clase
şi a laboratoarelor, de faptul că se pune accentul pe
activităţile practice şi nu pe acumularea excesivă de
noţiuni teoretice şi pe concurenţă. Principiul de bază al
sistemului finlandez de învăţământ este acela că
potenţialul fiecărui copil trebuie maximizat şi de aceea, orientarea şi consilierea sunt esenţiale,
astfel încât elevii să performeze cât mai bine posibil şi să fie capabili să ia cele mai bune decizii în
legătură cu educaţia şi cariera lor” a afirmat
profesoara Dumitru Gabriela.
“Participarea la activitățile din cadrul proiectului
a fost interesantă deoarece ne-a permis să
interacționǎm cu tineri din diferitețări ale
Europei. A fost fascinant să vorbim aceeași
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limbă cu elevii din cele șapte țări și să schimbăm opinii privind modalitățile specifice de învățare
sau de petrecere a timpului liber. Activitățile propuse de organizatori au fost extrem de interesante
și distractive. De și abia ne cunoscusem, în timpul desfășurăriilor am avut posibilitatea să
colaborăm între noi și am legat prietenii. Cu siguranţă nici unul dintre noi nu va uita vreodată acea
săptămână minunată petrecută în compania tuturor participanţilor la proiect” au afirmat elevii
participanți.

III.

ÎNTÂLNIRE TRANSNAŢIONALĂ DE PROIECT ÎN ROMÂNIA
ŞcoalaGimnazială “NicolaeIorga”
a fost în săptămâna 9-13 mai
2017gazdă în proiectul de parteneriat
strategic Erasmus+ “Back to School
Life”, Acţiunea cheie KA219, cu
ocazia

organizării

unei

reuniuni

transnaţionale de proiect. Au sosit la
Focşani

reprezentanţi

ai

şcolilor

partenere din Turcia, Finlanda, Lituania, Spania şi Portugalia. Obiectivele întâlnirii au fost:


O mai bună cunoaștere a noțiunilor pedagogice, prin intermediul schimbului de experiență
şi a cooperării între cadrele didactice din arii curricular diferite, prin intermediul jocurilor
de cooperare şi al jocurilor care îmbunătăţesc creativitatea;



Monitorizarea şi evaluarea întregului proiect la finalul primului an de derulare;



Stabilirea detaliilor legate de raportul intermediar al proiectului;



Mai bună înțelegere a temei proiectului, în context european;



Promovarea schimbului intercultural;



Îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză, dobândirea de abilități sociale și
de lucru în echipă;



Creşterea gradului de motivare a elevilor şi cadrelor didactice pentru implicarea în astfel
de proiecte pe viitor.
Activităţile din cadrul întâlnirii au fost, aşa cum invitaţii înşişi au declarat, variate şi

minuţios organizate. Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” s-a pregătit în detaliu, de la decorarea
holurilor cu material specific proiectului şi pavoazarea sălilor de clasă pe tema fiecărei ţări
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partenere, până la amenajarea grădinii Erasmus+, activitate cuprinsă în proiect şi de care şcoala şi
întreaga comunitate s-au bucurat nespus.
Cei unsprezece parteneri, alături de membri ai echipei de proiect din România, au
desfăşurat nenumărate activităţi. În prima zi, au făcut turul oraşului şi au vizitat Muzeul Unirii şi
Muzeul de Ştiinţe ale Naturii – ocazie cu care au aflat câteva elemente de istorie locală şi au
primit pliante de promovare a oraşului Focşani, a judeţului Vranceaşi a României, puse la
dispoziţie de Primăria Municipiului Focşanişi de domnul director al Muzeului Vrancei, Horia
Dumitrescu.
Apoi,

delegaţia

a

urmărit

un

spectacol susţinut de Ansamblul
Folcloric Ţara Vrancei, coordonat cu
multă însufleţire de doamna director
Maria

Murgoci,

invitații

fiind

captivaţi de portul, cântul şi dansul
tradiţional vrâncean, iar la sfârşitul
spectacolului

au

dansat

hora

moldovenească. În partea a doua a zilei, au vizitat şcoala gazdă, au primit informaţii despre
sistemul

educaţional

românesc,

au

discutat despre metodele şi mijloacele de
monitorizare a întregului proiect, despre
activităţile desfăşurate până la momentul
întâlnirii şi le-au planificat pe cele
ulterioare; de asemenea, au participat la
un moment dedicate grădinii Erasmus+,
ocazie cu care fiecare delegaţie a plantat
câte un magnolia în grădina Şcolii
“Nicolae Iorga”. A urmat un program artistic oferit de
elevi şi cadre didactice ale şcolii, susţinut la Ateneul
Popular “Maior Gheorghe Pastia”, unde copiii au făcut
o prezentare a României, au cântat, au dansat, au
recitat, au jucat o scenetă în limba engleză, iar corul
şcolii a cântat în limbile partenerilor din proiect.
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Întreaga delegaţie a fost impresionată până la lacrimi de prestaţia tuturor copiilor, care au ţinut săi cunoască personal şi să facă fotografii cu aceştia.

A doua zi a fost una
dedicată schimbului intercultural pe teme de documentare istorică, printr-o scurtă prezentare a
Castelului Bran (prin prisma domniei lui VladŢepeş cunoscut la nivel internaţional sub numele de
“Dracula”) şi cultural printr-o scurtă vizită a centrului oraşului Braşov. În partea a doua a zilei au
participat la un workshop pe tema jocurilor interactive de cooperare în grup în cadrul Asociaţiei
Club Sportiv de Echitaţie “Caballus” de la Năruja.
A treia zi, a avut loc o întâlnire cu oficialități ale învăţământului vrâncean la Inspectoratul
Şcolar Judeţean Vrancea, unde au ţinut, pe rând, discursuri domnul Inspector Şcolar General
Dorin Cristea, domnul viceprimar Marius Iorga şi doamna Inspector Şcolar pe programe şi
proiecte Tincuţa Zahariuc. În plus, 4 elevi ai Şcolii “Nicolae Iorga” au prezentat două referate pe
tema “Fun and Cooperative Learning Games” şi “Games for Developing Creativity”, iar apoi
echipajul finlandez a provocat auditoriul la o activitate practică de implicare a mişcării în cadrul
orelor de curs, spre deliciul tuturor celor prezenţi în sală. La activitate au participat şi
reprezentanţi ai părinţilor din Consiliul Părinţilor Şcolii Gimnaziale “Nicolae Iorga”, care au fost
încântaţi de valoarea europeană adăugată a şcolii.
În ultima zi de activitate, elevii din colectivul de redacţie al revistei şcolii au ţinut să le ia
invitaţilor un interviu despre impresiile cu care pleacă din România. Au fost foarte încântaţi să
descopere cât de mult le-a plăcut partenerilor europeni întreaga experienţă: dansul, portul şi
cântecele tradiţionale, activităţile desfăşurate de către Şcoala “NicolaeIorga” în cadrul proiectului,
cât mai ales oamenii pe care i-au cunoscut – elevi şi cadre didactice deopotrivă.
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“Aşadar, această întâlnire intercultural variată şi plină de emoții, atât pentru gazde, cât şi
pentru invitaţi, a plasat cu mândrie Şcoala “Nicolae Iorga” în context european, oferind tuturor
participanţilor o experienţă inedită.” a declarat directorul unităţii, Daniela Trandafir.
“Am pus deja bazele unor noi proiecte de viitor, dorindu-ne atât noi, cât şi oaspeţii nostri,
să păstrăm legătura de prietenie care tocmai s-a născut între şcolile noastre. Și cum românului îi
şade bine ospitalitatea, i-am convins că Focşani şi România merită şi o a doua vizită” a completat
coordonatorul proiectului, Nicoleta Dănilă.

INTERVIU
SPANIA
Miguel Romero Carmona și Francisco Castillejo Caballero (Paco)
Î: Ce vă place cel mai mult aici, în România?
R: Nouă ne plac persoanele din România și, de
asemenea, această țară. Ne place de voi ca și elevi,
școala voastră și activitățile pe care le-ați pregătit.
Î: Vă plac cântecele tradiționale românești?
R: Da, ne plac, dar ne place mai mult dansul
tradițional.
Î: Ce v-a plăcut la școala noastră și la activitățile pe
care le-am pregatit?
R: Ne-a plăcut Grădina Erasmus, clasele decorate, ne-a plăcut toată munca depusă în acest
proiect. Despre spectacol ne-a plăcut foarte mult de acei mici dansatori și cântecele din fiecare
țară.
Î: Ați mâncat mâncare tradițională românească?
R: Da și a fost foarte bună. Am mâncat sarmale, tochitură și alte mâncăruri tradiționale.
Î: O să mai vizitați România?
R: Da, este foarte frumos aici și ne-ar plăcea să mai venim. (Miguel) Și aceasta nu este prima dată
când vin în România. Când eram mai mic, eu și cu un prieten veneam aici și ne plăcea să mergem
cu trenul în toată țara. O să mă întorc curând.
Î: Credeţi că ar trebui să schimbăm ceva la țara noastră?
R: Nu putem spune încă, deoarece nu știm atât de multe lucruri,totuşi.
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TURCIA
Ferda Deniz Özkoç, Sema Aktay şi Ali Kilçik
Î: Ce vă place cel mai mult aici, în
România?
R: Nouă ne plac foarte mult persoanele
de aici deoarece ei au fost și sunt foarte
primitoare, ne-au îmbrățișat de multe ori
și au fost buni cu noi; în plus,ne-a plăcut
şi mâncarea tradițională, cum ar fi ciorba
sau tochitura și alte feluri de mâncare.
De altfel, totul a fost foarte frumos aici.

Î: Vă plac cântecele tradiționale
românești?
R: Da, nouă ne plac, dar ne-ar fi plăcut să ascultăm şi mai multe.
Î: Ce v-a plăcut la școala noastră și la activitățile pe care le-am desfășurat?
R: Iubim grădina Erasmus de la voi de la școală. Este foarte frumoasă și îți umple sufletul de
fericire. Clasele decorate în stilul fiecărei țări de unde venim noi sunt fantastice. Noi apreciem
foarte mult munca voastră și spectacolul vostru care a fost superb. Micii dansatori, cântecele din
țările noastre, totul a fost încântător.
Î: Ați mâncat mâncare tradițională românească?
R: Da și ne-a plăcut foarte mult. Ciorba, tochitura, dar pentru că suntem musulmance, nu am
mâncat mici deoarece sunt făcuți din carne de porc.
Î: O să mai vizitați România?
R: Da, chiar vrem asta. De fapt nici nu vrem să plecăm de aici. Luați-ne cu voi acasă să locuim
aici împreună!
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FINLANDA
Mari Kalaja şi Heidi Mouhu
Î: Ce vă place cel mai mult aici, în
România?
R: Ne plac oamenii, careau fost foarte
primitori cu noi. Ne-au îmbrățișat și au fost
foarte drăguți. Iubim școala voastră,
Grădina Erasmus și activitățile. Totul, pe
scurt.
Î: Vă plac cântecele tradiționale românești?
R: Da, am auzit câteva dintre ele și ne-au plăcut foarte mult.
Î: Ce v-a plăcut la școala noastră și la activitățile pe care le-am desfășurat?
R: Ne-au plăcut clasele, Grădina Erasmus, spectacolul pe care l-ați pregătit, cântecele, poeziile,
dansurile, totul a fost superb.
Î: Ați mâncat mâncare tradițională românească?
R: Da și ne-a plăcut pentru că era foarte bună și tradițională.
Î: O să mai vizitați România?
R: Da, deoarece este mai cald aici și este diferit față de unde venim noi. Oameni de aici sunt
foarte primitori și locurile de aici sunt minunate.
Î: Ar trebui sa schimbăm ceva la țara noastră?
R: Nu știm exact, este prima noastră dată aici și am vazut numai lucruri frumoase, dar după mai
multe vizite, o să răspundem sincer la această întrebare.
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LITUANIA
Vilma Kublienė şi Židrüné Jankaitienė

Î: Ce vă place cel mai mult aici, în România?
R: Ne plac persoanele de aici pentru că sunt minunate.
Cum vorbeau cu noi, îmbrățișările, comportamentul,
totul. De asemenea, nouă ne place școala voastră și
Grădina Erasmus făcută de voi și clasele decorate cu
simboluri din fiecare țară din proiectul acesta.
Î: Vă plac cântecele tradiționale românești?
R: Da! Am văzut și dansurile tradiționale şi am şi dansat chiar.
Î: Ce v-a plăcut la școala noastră și la ativitățile pe care le-am desfășurat?
R: A fost superb. Școala pe care o aveți, clasele frumoase, Grădina Erasmus, profesorii voștri,
totul a fost minunat. Spectacolul de miercuri seara a fost încântător.
Î: Ați mâncat mâncare tradițională românească?
R: Da și este foarte bună. Tochitura, ciorba, sarmalele. Ne plac și micii, de asemenea.
Î: O să mai vizitați România?
R: Da, pentru că această țară este diferită de țara de unde venim noi și foarte frumoasă. (Židrüné)
Aceasta nu este prima dată când vin în România. Am mai fost aici când aveam 4 ani și o să vreau
să mă întorc curând.

Interviul a fost realizat de elevele:
Burduja Irina, Bouros Letitia, Tudor Iulia, Gurita Larisa si Burghelea Ioana Alice.
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Snapshot of my Erasmus+ experiences
One of the most
beautiful experiences of
my life was the
Erasmus+ one.Simply
amazing!
It
was
a
great
experience for me, an
opportunity to meet
wonderful people from
different countries. I
tookphotos
with
Cristina (from Portugal) and Deniz (from Turkey) and I hugged them dearly. On the
first day, only two of my classmates – Irina and Leti – got to speak to them, but I
waited for my turn to come, too. Aand it did when we had a students show at
Ateneul Popular in Focşani. The vocal group ,,Diatonic’’ (our school choir) sang a
couple of European songs in the languages of our partners’ countries – Turkish,
English, Lithuanian and Spanish.
They were very excited as they were taken by surprise and didn’t expect it to
happen ...
They visited bits of Romania and they ate
some of our traditional food.The Erasmus+
Garden was also a nice surprise for them, as
they told us in the interview we took them on
their last night in Focşani when together with
my other editorial colleagues from our school
magazine asked them a few questions about our
country and what they got to know about us,
about our culture and traditions, not to mention our cuisine. They were very excited
... again ... and friendly.
In the end, EVERYTHING WAS BRILLIANT!!
I wish I would repeat the same experience again!!
by Iulia Tudor, cls. a VI-a B
coord. Prof. Dănilă Nicolata
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Snapshot of my Erasmus+ experience

On 9th of May 2017, here, in our small town
arrived eleven smart and beautiful teachers from five
different countries. The next day they came to our school
and that was the first time I met them. I was soexcited
and anxious to meet them in person. They were so kind to
us, they were amazing.
On the same day we had a show with
singing, dancing and a lot of other things. I may say that
my favourite of all was
Portugal partly because I
wasa chosen by our English teacher to wear a dress in Portugal’s
flag colours, but also because Cristina, one of the teachers from
Portugal,congratulated me for having recited a traditional
Portuguese poem, which brought tears to her eyes. But they were
tears of happiness, as she herself told me. Anyway, she made me
promise that I would go to Portugal next year so we could see each
other. I also made friends on facebook with her and with most of
the other partners, too.

On 12th of May, me and other 4 of my
friends were invited by our English teacher to the
restaurant where they had their last dinner in Romania
to take an interviewof the project partners about their
Romanian experience. They were very friendlyand
open to our questions and gave us even more reasons
to take pride in the fact that we are Romanian. I can
thus say that this was the coolest experience of my
life so far.

Such a great experience!
by Irina Burduja
coord. Prof. Dănilă Nicoleta
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De la cadre adunate

Încercarea de a defini omul
prof. Dumitrașcu Viorica
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Focșani

Pe durata întregii vieți încercăm tot ce se
poate: să trăim cât mai multe aventuri, să
experimentăm tot soiul de lucruri, noi sau vechi, ce
țin de tradiție sau pur și simplu preluate de la alte
culturi. Acestea din urmă, însă, sunt lucruri care au
încetat sa ne mai definească ca persoane. Știm
desigur că fiecare țară sau oraș mare se definește
printr-un singur cuvânt (stereotip sau nu): Italia spaghetti, SUA - posibilitate, Roma - dragoste,
Londra - rigiditate, New York – aglomerație…și
lista ar putea continua, dar de asemenea ce este și
mai important, fiecare om la rândul său este definit de un singur cuvânt…totul stă în acea
cunoaștere de sine sau în acea continuă căutare de a afla cine ești, cine ai fost și în ce te
transformi… . Totul are un singur scop și anume găsirea echilibrului.
Până a descoperi că adevărata problemă este căutarea echilibrului în viață, durează extrem
de mult. De fapt aceasta ar putea fi considerată marea problemă. Intervin acele întrebari
obositoare ” ce? ” sau ” de ce? ”: ” Ce se întâmplă cu mine? ” și ” De ce mi se întâmplă mie? ” De
multe ori Îl implicăm pe Dumnezeu în toate eșecurile noastre…și în adâncul sufletului nostru,
chiar așa considerăm, că Dumnezeu este vinovat pentru tot răul ce se află în viața noastră, dar
niciodată nu L-am considerat vinovat de toate realizările și împlinirile noastre. Uităm să-I
mulțumim Lui, uităm să le mulțumim celorlalți, apropiaților noștri și sfârșim prin a uita de noi
înșine.
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Un posibil cuvânt care ar defini toți oamenii la un loc ar fi ”cearta”. Oamenii și-au
manifestat întotdeauna nemulțumirea prin războie, exterminări,

revoluții, greve…adică prin

suferință, acea suferință adusă semenilor noștri, acea violență care atrage inevitabil asupra sa,
durerea, moartea, neliniștea, neîmpăcarea cu sine însuși. Și nu numai la nivel mondial sau
național, ci aceste așa-zise ”certuri” ne sufocă viața zilnic, nu ne lasă să ne bucurăm de micile
mărunțișuri care ni se întâmplă uneori. Viața noastră este întotdeauna invadată de acestea, fie în
mediul familial, fie în cercul de prieteni, fie la serviciu…există oriunde. Dar ceea ce este și mai
grav, toată suflarea este influențată de aceste lucruri negative. Uneori și câinii par mai agresivi
decât de obicei…și revin ”acele” întrebări: Ce se întâmplă cu noi? Ce avem de gând să facem?
Cum să reacționăm? Ce măsuri să luăm?
Să dăm vina pe societate, pe conducere, pe toți cei ce ne înconjoară, să-i considerăm
vinovați de nefericirea noastră, aceasta ar fi probabil calea cea mai simplă…dar noi suntem
principalii vinovați, noi oamenii. Reușim să le transmitem celorlalți doar agresivitate și rea-voință.
Totul pentru că a încetat să mai existe acea conexiune între oameni, acea legatură care reușea să
ne țină apropiați indiferent de problemă sau necaz neprevăzut. Iar dacă legătura dintre noi este
ruptă, renunțăm la orice luptă. Această renunțare aduce după sine falsa mulțumire (”mă
mulțumesc cu ce am”), dar de fapt lupta este de ordin interior pentru cei puternici, iar singurătatea
îi predomină.
Cand ești acaparat de singurătate uiți cine
ești, ce reprezinți, ce îți dorești și ai impresia că
porți întotdeauna asupra ta o anumită vină, acea
vină că probabil meriți tot ceea ce ți se întâmplă.
Cum poți să reușești să găsești un echilibru în
viața ta, când totul pare devastat, când pare că nu
mai ai soluție de întoarcere și putere să lupți? Te
reîntorci acolo unde ultima dată ai simțit ”ceva”,
acea liniște, acea pace sufletească sau mai bine
zis, acolo unde te-ai simțit iubit și dorit: ultima
îmbrățișare completă, îmbrățișarea cu sufletul.
Pentru că, nu-i așa, ce-i mai plăcut decât o
îmbrățișare în care doi oameni pun tot ceea ce au ei mai de preț, și anume, sufletul.
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Dezvoltarea potențialului creativ prin participarea la
Proiectul educațional ,,Ana citește”

Prof. itinerant Galoiu Ecaterina
CSEI ,,Elena Doamna” Focșani
In orice copil există un potenţial creativ, care trebuie
identificat şi potenţat. La fiecare nivel de vârstă, copilul
trebuie să fie învăţat cum să înveţe şi cum să se exprime
creator.
Jocul este o dimensiune a umanului ce se doreste a deveni
o constanta în procesul instructiv-educativ. Jocurile creative
permit libera exprimare a copilului, încurajează autonomia, iniţiativa şi istețimea, inventivitatea,
răbdarea, îndrăzneala.
De ce acest proiect?
Proiectul Educațional,,ANA CITEȘTE” dezvoltă practici diversificate de lectură, necesare
pentru dezvoltarea abilităților de comunicare și de lucru în echipă, a gândirii critice, dezvoltarea
capacității de exprimare orală și scrisă a elevilor. Părinții au fost implicați în anumite acțiuni,
îndrumați cum să acționeze pentru a-i obișnui pe copii să lectureze, ținând cont de dorința de a
reasculta o poveste foarte îndrăgită. Au fost invitați la orele de lectură, șezători și concursuri.
Activitățile proiectului au încurajat copilul de a reda prin desen ceea ce a înțeles sau să
asculte muzica potrivită textului audiat. Sunt acțiuni prin care dezvoltarea cognitivă și emoțională
a copiilor se poate realiza, iar activitățile la bibliotecă au contribuit la formarea și dezvoltarea
gustului pentru lectură, îmbogățirea și activizarea vocabularului, precum și la dezvoltarea
capacității de exprimare orală și scrisă a elevilor.
Obiectivele proiectului au fost atinse,iar participarea unui număr mare de participanți la
ediția a V-a proiectului,încurajează echipa de proiect să-și propună o nouă ediție cu o temă care să
fie pe placul copiilor și să aducă încrederea că fiecare poate reuși!.
De ce este important să dezvoltăm creativitatea copiilor?Pentru că:
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- O imaginație bogată nu este un dat natural;
-copilul isi va crea anumite obiceiuri de gandire pe care le va mentine pe parcursul timpului.
- copiii care au o imaginație bogată se integrează mai ușor în comunitate, au rezultate mai bune la
învățătură, se pot juca mai mult singuri, sunt mai fericiți și au mai puține crize de furie;
- imaginația și creativitatea ajută să găsească mai ușor soluții la problemele cu care se confruntă
- sunt mai optimiști și mai încrezători în forțele proprii.
Exemple de jocuri folosite în activitățile proiectului pentru dezvoltarea creativității:
În metoda jocurilor creative folosim povestea, imaginile și întrebările care să necesite
răspunsuri ingenioase, un grad ridicat de originalitate
Jocul ,,Construcţia unui tablou”
Cerinţe: Realizaţi un desen pornind de la forma pe care o aveţi desenată pe hârtie. După ce aţi
completat tabloul vostru, gândiţi-vă la un nume sau la un titlu pentru el
Timp de lucru: 20 de minute pentru fiecare activitate în parte.
Exemplu pentru Activitatea,, Construcţia unui tablou”
„Pe pagină aveţi o formă rotunjită. Gândiţi-vă la un desen sau la un tablou ori la un
obiect pe care să desenaţi incluzând această figură ca o parte integrantă. Încercaţi să vă
gândiţi la un tablou la care nimeni nu s-a gândit. Adăugaţi primei idei care vă vine în minte
altele noi, astfel încât să concepeţi o poveste cât mai interesantă cu putinţă. După ce aţi
completat tabloul vostru, gândiţi-vă la un nume sau la un titlu pentru el, pe care mi-l spuneţi şi
eu îl voi scrie în partea de jos a paginii, în spaţiul prevăzut pentru aceasta. Găsiţi un titlu cât
mai interesant şi mai neobişnuit care să descrie povestea voastră.. Aveţi 20minute la dispoziţie.”
Jocul „Este corect ?”
Obiective:
• Consolidarea competenţelor referitoare la poveşti, texte literare.
• Dezvoltarea atenţiei a promptitudinii, a vorbirii coerente.
Materiale:
Imagini (personaje dintr-o poveste) : capra, lupul, vulpea, iezii, pădurea, masa de
ceară.
Regulile jocului:
Copilul ce depistează erorile, se anunţă, făcând apoi precizările respective. Episoadele
improvizate să fie cât mai variate.
Desfăşurarea:
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Jucătorii trebuie să depisteze imaginea personajului necorespunzător, să spună din ce
poveste face parte şi să povestească anumite fragmente.
"De-a cuvintele."
Se formeaza 4 grupe de elevi. Fiecare grupa scrie pe câte un bilețel:
un substantiv; un verb; un adjectiv; o prepoziție; un adverb.
Se face schimb de bilețele. Grupa trebuie sa construiască, cât mai repede, o propoziție care să
conțină cuvintele propuse de cealaltă grupă. Câștigă cei care termină primii.
În metoda jocurilor creative folosim povestea, imaginile și întrebările care să necesite
răspunsuri ingenioase, un grad ridicat de originalitate.Jocurile creative permit libera exprimare
a copilului, încurajează autonomia, iniţiativa şi istețimea, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala.
Prin joc elevii pot ajunge la descoperiri de adevăruri.
Exemple dejocuri care stimulează creativitatea ( pentru părinți și nu numai...)
1. Roagă copilul să descrie un obiect obișnuit, cum ar fi biroul sau un copac.
2.Joc de rol cu obiectele: propune-i copilului sa spuna cum este o scoica, un arici de jucarie sau un
clopotel si sa vorbeasca din rolurile lor cu voci diferite. Ce ar spune aceste obiecte daca ar vorbi
unele cu altele?
3. Să povestească ceva din perspectiva soarelui, a pădurii, a apei, a focului etc.
4. Joc cu doi copii: ,, să improvizeze un dialog dintre doua animale, de exemplu , dintre un elefant
și o girafă. Ideal ar fi să fie prezente si aceste animale din plastic sau din pluș.
5. Să descrie o situație din punctele de vedere ale mai multor participațti, care au interese opuse.
6. Incepe o poveste și roagă-l pe copil să o continue.
Este important !!!
- copilul trebuie să fie învățat cum să se joace,
-să fie ajutat să descopere lucruri noi,
- să se joace liber și să aibă activități care îl atrag și care îi plac,
-nu interveniți în jocul copilului atunci când îl vedeți concentrat și implicat,
- limitați timpul petrecut de copil în fața televizorului.
Cu speranța ca "orice poate fi învățat la orice vârstă, cu condiția să fie găsite mijloacele de
instruire corespunzătoare" (J. S. Bruner), urez "Succes!"tuturor celor implicați în dezvoltarea
creativității copilului.
Bibliografie :
Alexandru Rosca, Creativitatea, Editura Enciclopedica Romana, Bucuresti, 1981.
Erich E. Geissler, Mijloace de educatie, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1977.
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Metode de stimularea a creativității
Prof. Marcu (Mihăilă) Mihaela
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Focșani

Metodele de stimulare a creativităţii se impart în:
a)Metode logico-matematice:
-Inventarul de attribute
-Încrucişarea forţată- se face o descriere detaliată a unui obiect (substanţă , amestec ,
fenomene ) pe care dorim să-l transformăm . Se alege un alt obiect şi se descrie analog. Apoi se
sintetizează teoretic proprietăţile produsului obţinut prin încrucişare forţată a proprităţilor celor
două obiecte.
-Analiza morfologică-reprezintă analiza unui obiect după părţile componente şi proprietăţile
fizico-chimice . Pentru a obţine mai multe variante ale obiectului se cere permutarea cu locul
componenţilor şi pro prietăţile lui.
-Matricea descoperirilor - se dau un şir de substanţe Na2SO4 , FeCl3 indentificaţi în care
substanţă este Fe2+ şi Cl- prin diferite reacţii chimice .
-Tehnica catalogului;
-Extensia limitelor metodologice.
b)Metodele psihosociale:
-Asaltul de idei (brainstormingul)- reprezintă formularea a cât mai multor idei – oricât de
fanteziste ar putea părea acestea - ca răspuns la o situaţie enunţată, după principiul cantitatea
generează calitatea. Conform acestui principiu, pentru a ajunge la idei viabile şi inedite este
necesară o productivitate creativă cât mai mare.
O asemenea activitate presupune o serie de avantaje:
 participarea activă a tuturor participanţilor
 dezvoltarea capacităţii de a trăi anumite situaţii, de a le analiza, de a lua decizii privind
alegerea soluţiei optime
 exprimarea personalităţii
 eliberarea de prejudecăţi
 exersarea creativităţii şi a unor atitudini deschise la nivelul grupului
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dezvoltarea relaţiilor interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecăruia (şi, în consecinţă, prin
înţelegerea calităţilor celor din jur)
realizarea unei ambianţe pline de prospeţime şi de emulaţie

Pentru derularea optimă a unui brainstorming se pot parcurge următoarele etape:










Alegerea temei şi a sarcinii de lucru
Solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid, în fraze scurte şi concrete, fără cenzură, a
tuturor ideilor – chiar trăznite, neobişnuite, absurd, fanteziste, aşa cum vin ele în minte legate
de rezolvarea unei situaţii-problemă conturate. Se pot face asociaţii în legătură cu afirmaţiile
celorlalţi, se pot prelua, completa sau transforma ideile din grup, dar, sub nici un motiv, nu se
vor admite referiri critice. Nimeni nu are voie să facă observaţii negative.
Inregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tablă, flipchart)
Anunţarea unei pauze pentru aşezarea ideilor (de la 15 minute până la o zi)
Reluarea ideilor emise pe rând şi gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie, imagini
care reprezintă diferite criterii etc.
Analiza critică, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior, la nivelul
clasei sau al unor grupuri mai mici
Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de soluţii fezabile pentru problema
supusă atenţiei. In această etapă se discută liber, spontan, riscurile şi contradicţiile care apar.
Afişarea ideilor rezultate în forme cât mai variate şi originale: cuvinte, propoziţii, colaje,
imagini, desene, cântece, joc de rol etc.
Sfaturi practice








Încurajaţi exprimarea ideilor
Nu permiteţi intervenţii inhibante
Stimulaţi explozia de idei
Motivaţi învăţarea elevilor începând o lecţie nouă cu un brainstorming
Puteţi recurge la variante prescurtate amintindu-vă că obiectivul fundamental constă în
exprimarea liberă a opiniilor prin eliberarea de orice prejudecăţi.
-Sinectica- este o modalitate de creaţie în cadrul grupului, care presupune :
a) transformarea mentală a unui obiect , proces sau fenomen ciudat în unul familiar.
b) realizarea transformărilor inverse.
În acest sens pot fi folosite patru tipuri de analogii:
personală - să realizeze indentificarea cu un proces , fenomen sau situaţie ,
pentru găsirea soluţiei de rezolvare : „ Admitem că eşti Anilină şi discuţii cu o
Amină”
directă – a folosi ideile sau soluţiile dintr-un domeniu în altul
simbolică – transformarea problemei dintr-un cadru concret în altul abstract
fantastică – a depăşi în planul imaginaţiei limitele controlabilui.
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-Ideea engineering (tehnica ideilor)
c)Metode şi activităţi şcolare şi extraşcolare creative


Activităţile şcolare şi extraşcolare pot constitui un cadru favorabil dinamizării creativităţii prin:
munca independentă în clasă, rezolvarea temelor pentru acasă, elaborarea proiectelor, expoziţii
ale elevilor, sesiuni ştiinţifice, concursuri, olimpiade, documentarea şi investigarea ştiinţifică
independente îndeosebi.
Dintre metodele de învăţămînt care dezvoltă creativitatea, importante sunt cele active
participative, printre care cităm: învăţarea prin problematizare şi descoprire semidirijată, metoda
modelării şi exerciţiile creative, care ar trebui să existe în manualele şcolare la sfîrşit de
capitol sau după un grup de capitole.
Jocul didactic imprimă activităţii didactice un caracter viu şi atrăgător, induce o stare de bună
dispoziţie, de veselie şi de bucurie, de divertisment si de destindere care previne monotonia şi
oboseala
Jocul didactic are un conţinut şi structură bine organizate, subordonate particularităţilor de vârstă
şi sarcinii didactice, se desfăşoară după anumite reguli şi la momentul ales de adult, sub directa lui
supraveghere, rol important capătă latura instructivă, elementele de distracţie nefiind mediatori ai
stimulării capacităţilor creatoare.
Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instrustiv-educativ, au un
conţinut bine diferenţiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite de elevi
la momentul respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze diverse
soluţii de rezolvare, diferite de cele cunoscute, potrivit capacităţilor lor individuale, accentul
căzând astfel nu pe rezultatul final cât pe modul de obţinere al lui, pe posibilităţile de stimulare a
capacităţilor intelectuale şi afectiv motivaţionale implicate în desfăşurarea acestora.
Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităţii se
argumentează prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non intelectuali
evidenţiaţi în cercetările de până acum.
Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea creatoare a
deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea
prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. Ele angajează întreaga personalitate a copilului constituind
adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar şi metode de stimulare a
potenţialului creativ al copilului, referindu-se la creativitatea de tip şcolar, manifestată de elev în
procesul de învăţământ, dar care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe diferite coordonate.
A se juca şi a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect. Principiul aplicat în jocurile
educative şi didactice este acela al transferului de energie. Un interes care nu poate exercita încă
decât o acţiune minimă sau nulă asupra comportamentului copilului este înlocuit cu un interes
imediat şi puternic.
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Ideea folosirii jocului în ativităţile educative nu este nouă. Şi Platon în Republica
recomanda: “ Faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veţi avea prilejul de a
cunoaşte înclinaţiile fiecăruia.”
Învăţarea este o activitate serioasă ce solicită efort voluntar pentru punerea în acţiune a
disponibilităţilor psihicului ; efortul este mai uşor declanşat şi susţinut mai eficient când se
folosesc resursele jocului, când între joc şi învăţare se întind punţi de legătură.
Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informaţii, se pot verifica şi consolida
anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, se pot dezvolta capacităţi cognitive, afective şi volitive
ale copiilor, se pot educa trăsături ale personalităţii creatoare, se pot asimila modele de relaţii
interpersonale, se pot forma atitudini şi convingeri.
Copiii pot învăţa să utilizeze bine informaţiile, timpul spaţiul şi materialele puse la
dispoziţie, li se poate dezvolta spiritul de observaţie, spiritul critic şi autocritic, capacitatea
anticipativ-predictivă, divergenţa şi convergeţa gândirii, flexibilitatea şi fluenţa. Poate fi solicitată
capacitatea elevilor de a se orienta într-o anumită situaţie, de a propune soluţii, de a le analiza şi
opta pentru cea optimă, de a extrapola consecinţele unei anumite situaţii concrete, de a interpreta
şi evalua anumite experienţe, fenomene, situaţii .
Manifestând creativitate, învăţătorul va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor,
va realiza ehilibru între preocupările pentru formarea gândirii logice, raţionale, flexibile, fluide,
creatoare, depăşind înţelegerea îngustă, eronată, potrivit căreia libertatea de manifestare şi creaţie
a copiilor se dezvoltă spontan. Aplicând cu pricepere jocul didactic, învăţătorul trebuie să poată
valorifica unele din bogatele resurse formativ-educative ale acestuia în angajarea personalităţii
copilului de a desfăşura o activitate ce solicită efort susţinut, dar într-o atmosferă de voie bună, de
cooperare, de înţelegere .
Jocurile didactice în majoritatea lor au ca element dinamic întrecerea între grupe de elevi
sau chiar între elevii întregului colectiv, făcându-se apel nu numai la cunoştinţele lor, dar şi la
spiritul de disciplină, ordine, coeziune, în vederea obţinerii victoriei. Întrecerea prilejuieşte
copiilor emoţii, bucurii, satisfacţii.
Jocul didactic constituie o eficientă metodă didactică de stimulare şi dezvoltare a
motivaţiei superioare din partea elevului, exprimatăprin interesul său nemijlocit faţă de sarcinile
ce le are de îndeplinit sau plăcerea de a cunoaşte satisfacţiile pe care le are în urma eforturilor
depuse în rezolvare.
Jocurile didactice sunt antrenante pentru toţi elevii şi acţionează favorabil şi la elevii cu
rezultate slabe la învăţătură, crescându-le performanţele şi căpătând încredere în capacităţile lor,
siguranţă şi promptitudine în răspunsuri, deblocând astfel potenţialul creator al acestora.
Creativitatea, ca formaţiune complexă de personalitate, se formează şi exersează cu
metode cât mai adecvate structurii sale, metode care să acţioneze pe tot parcursul şcolarităţii
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elevului, iar din acest punct de vedere, jocurile didactice satisfac cerinţele la nivelul claselor
primare.
Am ales câteva jocuri despre creativitate pe care le-am aplicat la clasă iar rezultatele au
fost peste aşteptări. S-a dovedit astfel că posibilitatea de creativitate a copiilor este practic
inepuizabilă.

Jocuri didactice
Jocul comparaţiilor

Se alege un cuvânt în funcţie de tema abordată şi se cere să se găsească un termen
de comparaţie (ex.: ,,Aurul este ca.......” ). Se încurajează elevii să găsească
comparaţii cât mai interesante, una, două, chiar mai multe.
Comparaţiile au fost dintre cele mai variate: ,,un soare”, “inima buna”, ,,mîini
muncitoare”, ,,un sfînt”.
Lucruri şi numere

Elevii stau aşezaţi în semicerc, cu faţa spre profesoare. Aceasta spune un
număr şi indică un elev. Elevul trebuie să răspundă imediat, cu un cuvânt sau cu o
propoziţie asociată cu numărul.
Nereuşitele fiecăruia sunt notate. La trei nereuşite sau mai puţine, copilul este
eliminat.
Exemple de asocieri:
7 – periode
4 – cea mai mare electronegativitate
1 – hidrogenul
2 – electoni pe nivel I
5 – valenţa maximală a azotului
3 – nemetale în grupa a V
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Lanţul
Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul jucător trebuie să spună un alt cuvânt care
începe cu ultimul sunet al primului cuvânt. Cel de-al treilea jucător trebuie să spună un cuvânt
care începe cu ultimul sunet al cuvântului anterior. Sunt eliminaţi jucătorii care nu găsesc
cuvântul potrivit. Argint , telur , rubidium , uran , azot , titan .
Găseşte greşeala comisăcompletează tabelul:

Denumirea substanţei

Formula
greşită

Acid clorhidric

H2Cl

Amoniac

NH2

Apă

HO

Molecula de hidrogen

H

Oxid de magneziu

MgO3

Dioxid de carbon

CO3

Monoxid de carbon

CO2
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Geografie

Șoseaua șerpuită din munți

Curbele

impresionante

ale

Transfăgărășeanului, idealul oricărui
șofer, i-au dus vestea acestui șerpuitor
departe de granițele românești. Poate
datorită curajului său de a înfrunta fără
teamă înalții Munți ai Făgărașului și a
uni Muntenia cu Transilvania. Este un
drum sălbatic, în ciuda cuceririi de
către om, unde forma muntoasă abruptă
se îmbină armonios cu șoseaua, iar
valea propune peisaje de rămas în
suflet. Muntele aleargă la vale, însă tu te poți opri seren pe marginea drumului pentru a admira
plenitudinea. Și aerul dulce de munte. Aer curat îmbibat cu fel de fel de mirosuri îmbietoare ce-ti gâdelă
plăcut nările. Așa că vă așteptăm să o vizitați.
Bibliografie:
http://www.momondo.ro/inspiratie/locuri-de-vizitat-romania/

Oprea Georgiana, cls. a VII-a B
coord. prof. Trandafir Daniela
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Hai, să ne jucăm!
COPĂCELUL FERMECAT ANTONIME VĂ CERE SĂ CĂUTAŢI.
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COPĂCELUL FERMECAT SINONIME VĂ CERE SĂ CĂUTAŢI
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