
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 ”MIHAI VITEAZUL” 

CONSTANȚA 

50 DE ANI DE EXCELENȚĂ 

      

 

 

 

 

 

Număr aniversar/29 Mai 2018 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

La mulți ani, Școala 29! 

 

Iată-ne deci anul acesta, alături, pentru a sărbătorii cei 50 de ani de existență ai școlii noastre. 

De 50 de ani, învățători, profesori, elevi și părinți au stat alături, umăr la umăr, pentru a croi un drum cât 

mai bun în viață absolvenților școlii noastre. De aceea, și astăzi, ca și odinioară, ne mândrim cu elevii 

noștri, care an de an câștigă premii la olimpiade și concursuri școlare sau intră la licee de prestigiu, ducând 

mai departe renumele câștigat de Școala 29 în anii de muncă statornică și responsabilă. Că această muncă a 

fost eficientă şi că dăruirea, eforturile şi convingerile noastre n-au fost în zadar, ne-o arată atenția ce s-a 

acordat aniversării școlii noastre de foștii elevi si profesori. Suntem convinşi că această apreciere este, în 

fapt, recunoaşterea unei munci făcute cu dăruire şi responsabilitate, cu o mare investiţie afectivă, cu 

răbdarea şi puterea de a lua lucrurile din nou an de an de la capăt, până la reuşită. 

Toate demersurile întreprinse de școală în numele  învățăturii și al  educației,  pe care cu dăruire şi 

competenţă le-au desfăşurat în tot acest timp colegii noştri din alte generații, pe care-i salutăm cu adâncă 

prețuire, profesorii de azi, şi nu numai, elevi şi părinţi, autorităţi locale şi comunitare, au avut o unică 

finalitate: o bună pregătire a celor ce ne vor urma. Se cuvine, de aceea, ca şi pe această cale să le mulţumim 

tuturor! Mulțumim celor care au condus de-a lungul anilor, destinele acestei școli: Paraschivescu 

Constantin, Grigore Lucreţia, Rădăşanu Lazarof Doina, Făgăraş Aurora, Radu Mariana, Mihu Ana, Mincu 

Mariela, Badea Daniela Ecaterina, Cioc Mariana (directori), Mocanu Floarea, Brumă Petru, Balotă 

Georgeta, Sotir Steliana, Moldovanu Adriana, Soare Muşat Radu, Mihu Ana, Roşioru Mirela Georgeta, 

Cojocaru Gratziela, Mincu Mariela, Iambor Daniela, Vasiliev Anca Raluca (directori adjuncţi). 

Mulțumim călduros tuturor celor care ați participat activ, de-a lungul timpului, la îndeplinirea misiunii 

școlii, un lucru departe de a fi ușor. Ceea ce ne-a însufleţit pe toţi a fost spiritul de echipă şi, ceva ce a 

devenit vizibil doar prin actele noastre: o trăire permanentă care înaripează gândul, dar care şi consumă. Să 

nu ne rușinăm de aceasta, pentru că lumea emoţiilor şi a trăirilor dă substanţă fiinţei umane, înnobilându-i 

faptele. De aceea, vă invit să ne bucurăm împreună, cu emoție, la acest ceas de mare sărbătoare pentru 

școala noastră. 

Acum, la vârsta semicentenarului, noi, profesorii Școlii 29, părinţi, elevi, reprezentanţi ai autorităţilor 

locale, împreună vom continua să promovăm cele 10 valori fundamentale așa cum o facem de 50 de 

ani: ambiție, cunoaștere, curaj, devotament, generozitate, optimism, pasiune, perseverență, profesionalism 

și voință. 

 

Director, 

Prof. Ciorogaru Ion Denys 

 

 

 

 

 



 

Scurt istoric... 

 

Şcoala este locul în care, copiii dobândesc abilități, cunoştinţe, un modus vivendi care îşi va pune 

mai mult sau mai puţin amprenta pe toatǎ viaţa şi activitatea lor ulterioarǎ, locul unde învață sǎ ÎNVEȚE, 

sǎ trǎiască şi sǎ iubească, sǎ-i iubim pe cei ce le sunt mentori, pe înaintaşi, cultura şi progresul. 

Datorită creşterii populaţiei şcolare, în cartierul Tomis Nord a fost înfiinţată în anul 1968, Şcoala cu 

clasele I-VIII Nr. 29.  

Forma de învăţământ este de zi, cuprinzând  ciclul primar şi gimnazial, iar în perioada 1972/1974 

aici au funcţionat clasele a IX-a şi a X-a. În anul 1976, s-a construit sala de educaţie fizică şi s-a amenajat 

baza sportivă în aer liber. 

 Începând cu anul şcolar 2005-2006, instituţia îşi schimbă denumirea în Şcoala cu clasele I-VIII 

”Mihai Viteazul”, fiind patronată de “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil “, conform Deciziei nr. 47523 din 

31.08.2005. Prezentă în peisajul constănţean de 50 de ani, s-a remarcat în mod constant prin modul în care 

a contribuit la instruirea şi educarea tinerilor şi creşterea prestigiului şcolii româneşti, prin generaţiile de 

elevi care şi-au desăvârşit aici  personalitatea. În şcoala noastră, îşi desfăşoară activitatea peste 1000 de 

elevi şi în jur de 50 cadre didactice. În ultimii ani, şcoala s-a remarcat prin rezultatele deosebite obţinute de 

elevii noştri la olimpiadele şi concursurile şcolare, atât pe plan judeţean, cât şi naţional. An de an, şcoala se 

situează în primele cinci  la nivel judeţean, fiind o şcoală deschisă şi oferind şanse egale tuturor elevilor, nu 

numai celor care ating performanţa. 

 Din anul școlar 2012-2013, școala are titulatura de ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 ,, MIHAI 

VITEAZUL”. 

La mulți ani familiei mele numeroase din Școala Gimnazială Nr.29 ”Mihai Viteazul„ Constanța, 

colegi, elevi, părinți, colaboratori la aniversarea a 50 de ani de la înființare. 

 

Director adjunct, 

Prof. Pocora Luminița Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Ca-n basme... 

A fost odată ca niciodată o țară minunată numită România... o țară a frumuseții eterne, sporită de 

impresionanții munți care o străbăteau din sud-vest până in inima sa nord-estică. Timp îndelungat, istoria a 

ridicat numeroase stavile în calea dezvoltării acestui tărâm, însă vitregiile au dus la ocrotirea câmpiilor sale 

unduitoare și a piscurilor semețe, a pădurilor de brad și a mlaștinilor pline de păsări. Aici, tradițiile erau 

adânc înrădăcinate, în multe locuri viața se scurgea ca acum două mii de ani, iar mănăstirile pictate, 

bisericile din lemn, castelele și palatele ca în povești sau ruinele romane își șopteau secrete ale trecutului. 

În țara aceasta, trăiau oameni simpli, voioși și bucuroși de oaspeți. Aveau haine curate, albe și prin 

venele lor curgeau râuri din sângele strămoșilor. Locuiau în case simple cu pridvor, lângă strămoșii lor 

înmormântați, rugându-se cu frică la Bunul Dumnezeu. 

Aveau munți înalți, păduri dese, cascade înspumate, dealuri și câmpii, pământuri roditoare. Marea 

cea albastră scălda malurile aurii cu spuma valurilor. Trăiau acolo regi și principese în castele pe alese și 

cetăți fortificate ca să apere neamul românesc. S-au jertfit eroi pentru pământ și libertate. 

Într-un sat vechi din Oltenia, s-a născut Brâncuși ce a adunat în munca sa jertfa și iubirea unui neam 

întreg, ducându-i numele mai departe. În alt sat, din Moldova, s-a născut Eminescu... în altul, din Ardeal ... 

Lucian Blaga... si astfel, veșnicia s-a născut la sat... 

Anotimpurile treceau în fiecare an peste poporul cel ales... se nășteau copii frumoși care își iubeau 

părinții și care învățau la școlile lor cum să scrie, cum să vorbească și cum să simtă românește, cum să-și 

iubească țara... România, o floare în buchetul Europei. 

Aceasta este România visurilor mele, din copilărie şi de mai târziu, este locul în care munţii cântă în 

bătaia vânturilor, văile răsună de murmurul stropilor de ploaie şi de trăsnetele care străbat adesea văzduhul, 

iar pârâiaşele zburdă, ca apoi, râurile domolite să ducă speranţele românului în lumea largă, contopindu-se 

cu zbuciumul continuu al Mării Negre, în care s-au acumulat şi lacrimile din sufletele străbunilor mei, ce-

au trăit şi-au murit pe plaiurile Mioriţei, dar mi-au sădit în suflet mirabila sămânţă a sentimentului de 

dragoste pentru România mea şi pentru limba ei frumoasă, Limba română!… Am în suflet un cămin ce-l 

port printre străini: E România mea!… 

Și-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa... 

 

Prof. Carmen Guguș 

                                                  (discurs rostit de eleva Cernescu Larisa la vernisajul expoziției de pictură,  

1 Decembrie 2017, parterul școlii) 

 

 

 

 

 

 



 

Lecţia de patriotism 

În cei 20 de ani de predat în învăţământul preuniversitar, la nivel gimnazial, am încercat să fac din 

disciplina Istorie o materie cât se poate de atractivă şi de facilă pentru elevii cu vârste între 11 şi 15 ani. În 

fiecare lună septembrie, aproximativ 100 de elevi de clasa a V-a participă, oarecum temători, la primele 

lecţii de istorie. Pentru unii dintre ei istoria este sinonimă cu anii (datele istorice) şi li se pare că seamănă 

cu matematica. Alţii nu ştiu sau au uitat cifrele romane. Mai trist este când întâlnesc elevi care nu au studiat 

istoria în clasa a IV-a decât sporadic, deoarece în locul orei săptămânale au făcut de regulă română sau 

matematică. Dinamica populaţiei şcolare ne pune în situaţia de a constata din ce în ce mai mult, la început 

de ciclu, existenţa unor colective eterogene din punctul de vedere al conţinuturilor asimilate. Prin urmare, 

este o adevărată provocare să-i determinăm pe elevi să îndrăgească istoria. Acest fapt depinde şi de 

abilitatea noastră didactică, de empatia şi de priceperea fiecărui profesor.  

Cel mai dificil lucru pe care încerc să-l formez la elevi este gândirea critică. Capacitatea de a 

analiza faptele istorice, de a stabili asemănări şi deosebiri, de a identifica cauze şi de a stabili efecte, de a 

argumenta un punct de vedere pornind de la un text istoric, sunt adevărate ţinte educaţionale care se 

regăsesc în programele de specialitate. Sunt ţinte pe care noi, profesorii trebuie să le atingem într-un an 

şcolar sau într-un ciclu. Mulţumirea finalizării materiei de predat la sfârşitul anului şcolar ar trebui să fie 

însoţită de mulţumirea formării competenţelor aferente la toţi elevii, în mod unitar. Apreciez că satisfacţia 

profesională apare dincolo de transmiterea unor conţinuturi impuse. Ea este evidentă atunci când elevii sunt 

capabili să-şi exprime şi să-şi susţină argumentat opinii personale, când observă fapte cu potenţial istoric în 

viaţa cotidiană, când stabilesc conexiuni între evenimente disparate în timp şi spaţiu, când identifică 

caracterul constatat al unor acţiuni de politică internă sau de politică externă ale unor state, când analizează 

critic anumite fapte contemporane, când se transpun în situaţiile istorice prezentate şi încearcă o înţelegere 

profundă a semnificaţiilor evenimentelor descrise.  

Satisfacţia supremă se conturează în momentul în care observi, simţi, vezi că ai „plantat seminţele 

patriotismului”. Un exemplu în acest sens este exprimarea unui punct de vedere faţă de evenimentul anului 

2018, aniversarea Centenarului Marii Uniri. Varietatea şi profunzimea răspunsurilor elevilor mei mi-a 

consolidat opinia faţă de misiunea de bază a profesorului de istorie: formarea patriotismului la elevi. Din 

păcate această misiune fundamentală nu a fost formulată în clar nici în vechea programă pentru gimnaziu, 

şi nici în actuala programă intrată în vigoare de la 1 septembrie 2017. Parafrazându-l pe prof. univ. dr. Ioan 

Scurtu, nădejdea formării patriotismului la elevi este la profesori. Cu atât mai mare este satisfacţia 

profesională cu cât constat că elevii mei îmi reamintesc în fiecare zi că patriotismul este o stare, o emoţie... 

Prof. Mirela Roşioru 

 

Centenarul pentru mine 

Ce însemnă pentru mine România? Ea este mai mult decât o ţară. Aceasta este casa mea, locul unde eu m-

am născut şi unde mi s-au născut strămoşii. 

 Dar m-am întrebat adesea cum arăta oare România de acum o sută de ani, când această ţară se 

reîntregea în hotarele ei străvechi şi de-abia se năştea ca o entitate naţională de sine stătătoare. În zilele 

noastre, atunci când suntem supăraţi dintr-un anumit motiv de ordin istoric, economic sau social, şi le 

cerem factorilor de decizie rezolvarea rapidă a solicitării noastre, nu ne gândim niciodată cum le-a fost 

românilor care au fost contemporani cu acele evenimente sângeroase, dar şi înălţătoare, care marchează 

centenarul naţiunii noastre. Azi mulţi oameni nu şi-ar putea închipui viaţa de zi cu zi fără existenţa 

maşinilor, a telefonului mobil sau a Internetului, sunt atâți români care se înstrăinează de glia  



 

strămoşească din nevoia de mai bine şi de progres, dar cum rămâne cu dorinţa de solidaritate, 

comuniunea cu neamul tău căruia îi aparţii prin cele mai profunde fibre ale simţirii?  

 Din fericire mai trăiesc încă printre noi persoane care au fost contemporane cu Marea Unire din 

anul 1918 şi cu toate celelalte evenimente istorice care i-au succedat acestui eveniment, unii dintre aceşti 

seniori fiind chiar mai în vârstă decât acest moment care a conturat formarea ţării noastre. Unul dintre 

aceştia este străbunicul meu (născut în localitatea Gârda de Sus, judeţul Alba, în anul 1916) care le-a 

povestit bunicului şi tatălui meu că, în zilele premergătoare evenimentului, toţi oamenii din satul lui se 

bucurau, plângeau de fericire şi doreau să se ducă cu toţii la Alba-Iulia cu trenul, deşi unii nici măcar nu 

văzuseră niciodată cum arăta acesta. Viaţa era grea în acele vremuri. Alimentele erau puţine, nu aveau 

decât o cantitate mică de vreascuri să se încălzească în timpul iernilor! Tot el povestea că pe la ţară 

oamenii (majoritatea ţărani fără pământuri) mâncau o mămăligă „amară” pentru că se simţeau robii altor 

neamuri, deşi trudeau din zori şi până-n noapte pentru a căpăta şi a păstra o palmă de pământ pentru 

copii lor, în ciuda oricăror nevoi.  

 Se împlinesc acum o sută de ani de la Marea Unire şi cu uimire, dar şi cu neasemuită tristeţe, ne 

dăm seama că iubirea pentru pământul acesta, deşi nestinsă din sufletul adevăraţilor ROMÂNI, pare 

pentru unii doar o metaforă golită de conţinut. Şi, reflectând mai în urmă, la acele vremuri de restrişte şi 

zbucium, când Mihai Vodă, Cuza sau Avram Iancu încercau sa adune poporul acesta mândru într-un hotar 

unic şi să scuture ţarina străbună de înrobirea atâtor neamuri potrivnice, ca mai apoi într-un 1 Decembrie 

1918 să putem deveni România Mare, visul de secole al înaintaşilor noştri, ne dăm seama de sfânta datorie 

care ne revine, aceea de a duce mai departe cu asumare şi ambiţie fala neamului nostru românesc şi să 

încercăm să-i asigurăm perenitatea pentru „urmaşii urmaşilor noştri în veacul vecilor!” 

Corcheş Radu Daniel, clasa a VIII-a B 

 

Acum 100 de ani, unul dintre cele mai importante evenimente istorice ale țării noastre a avut loc. Vorbesc 

desigur despre Marea Unire a României. În ziua de 1 decembrie 1918, provinciile locuite de români s-au 

unit în formarea unui singur stat naţional, România. Un astfel de eveniment a adunat mii de oameni care 

au venit să asiste la cum graniţele dintre ţările lor sunt rupte, pentru a forma un stat comun. Noi ne putem 

doar imagina ce sentimente au avut acei oameni când cea mai mare dorinţă a lor, cea de a se uni, devenise 

în sfârşit realitate. Îmi imaginez că un copil din acele vremuri ar vedea unirea ca un moment de 

sărbătoare, o reuşită a românilor de pretutindeni, din moment ce, deşi unii ascundeau din diferite motive 

acest fapt, românii îşi doreau cu ardoare unirea, dorinţă care cu siguranţă ar fi fost exprimată şi de copii 

acestora. Din cauza circulării mai grele a informaţiilor în acea perioadă, există posibilitatea ca unii 

români să fi aflat de unire într-o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru nu cred că a schimbat prea mult 

bucuria şi mândria pe care o aveau toţi românii de pretutindeni. Pentru ei, acea zi a fost o adevărată zi de 

sărbătoare, care marca marea reuşită a acestora, cea de a forma statul naţional România. 

Au trecut aproape 100 de ani de la acel eveniment istoric. Tehnologia a avansat enorm,iar odată cu ea 

oamenii şi viaţa de zi cu zi a acestora s-a schimbat. Acum avem mijloace de transport şi mijloace de 

comunicare mult mai rapide şi mai eficiente decât cele din acea vreme. Acum chiar şi cea mai neînsemnată 

ştire poate fi văzută de o întreagă ţară. Dezvoltarea tehnologică a schimbat în bine modul în care ne 

sărbătorim ziua naţională. Acum putem urmări cum serbează diferiţi români Marea Unire. 

Fiind un copil din zilele noastre, eu cred că Ziua Naţională este o zi în care trebuie să fim mândri că 

suntem români. Mi se pare uimitor faptul că acum 100 de ani ţara în care m-am născut nici nu exista aşa 

cum o cunoaştem acum. Sunt de asemenea mândru de ce au putut face românii când au avut cu toţii  



 

acelaşi scop şi de faptul că nu s-au oprit până nu au făcut Marea Unire, un fapt ce părea imposibil,o 

realitate. 

Acestea fiind spuse, rămân cu părerea că Centenarul Unirii, moment ce marchează 100 de ani de la Marea 

Unire, este un moment grandios pentru toată România şi pentru toţi românii. 

Ilie Rareş Mihail, clasa a VIII-a B 

 

100 de ani… Este atât de mult, şi totuși atât de puțin. Daca mă gândesc bine, este cam cât o viață de om. O 

viață trăită în pace, libertate şi liniște, așa cum o cunosc eu, sau o viață de sacrificiu, jertfă şi război, aşa 

cum au cunoscut-o strămoșii mei.  

M-au marcat profund cifrele care redau într-un calcul matematic rece numărul soldaților prizonieri, 

răniţi, morți, şi m-au îndurerat cifrele civililor morți. Îmi imaginez cu groază cum o fată de vârsta me, a 

trăit acele vremuri. Îmi imaginez, stând comod pe canapea, cum ea alerga îngrozită printre dărâmături, 

strigându-şi în zadar părinţii… Ne este atât de ușor, crezând că aşa a fost mereu, şi de multe ori nu reușim 

să conștientizăm cât de importantă este libertatea şi pacea . 

Avem datoria să prețuim acele jertfe, să păstrăm veșnic vie amintirea acelor oameni care s-au jertfit 

pentru un vis. Visul romanilor de pretutindeni, de a trăi între granițele unui stat românesc unit, liber şi 

independent. 

Ivăncescu Simina Cristina, clasa a VIII-a B 

  

1 Decembrie 2018 - 100 de ani de istorie în care România a cunoscut o serie de transformări profunde, de 

la Regat la Republica Populară și Republica Socialistă (stat comunist) până la statul democratic şi social 

din ziua de astăzi. Este fapta istorică a întregii naţiuni române ce reprezintă cea mai mare împlinire din 

întreaga sa istorie. 

În urma înfăptuirii unirii, dezvoltarea țării s-a bazat pe forțe proprii, pe resursele sale naturale și a 

potențialului sau agricol, nemaifiind exploatate de alte state. Impactul dezvoltării economiei a avut ca 

efect dezvoltarea învățământului și apariția unor personalităţi care au făcut cunoscute lumii întregi 

cultura și arta românească: sculpturile lui Constantin Brâncuşi, muzica lui George Enescu, istoria 

religiilor a lui Mircea Eliade sau scrierile contemporane ale lui Mircea Cărtărescu. 

În opinia mea, unirea din 1918 a avut consecințe economice pozitive prin aportul de resurse naturale, 

umane și teritoriale, crescând puterea economica a României Mari. În același timp, potențialul său 

economic a fost exploatat mai târziu de Germania nazistă și Rusia comunistă, proces care a stopat 

dezvoltarea economiei.  

Înlăturarea comunismului în 1989 și reconstrucția democratică ar fi trebuit să conducă România către o 

dezvoltare economică măcar la nivelul statelor din vestul Europei. Personal cred că lipsa de 

responsabilitate a clasei politice actuale și perpetuarea unor mentalități comuniste mențin România la un 

nivel de dezvoltare economică și socială care nu fac cinste înaintașilor care au înfăptuit Unirea. 

 Lupu Ana Maria, clasa a VIII-a B 

 

 



 

 

                                                         Cupa Unirii la șah! 

24 Ianuarie 2018 

 

      24 Ianuarie este ziua în care Hora Unirii  răsună pe meleagurile țării. Cei cu inima română dau 

mână cu mână, reînviind momentele de mare emoție ale anului 1859, încercând să aducă astfel un omagiu 

înaintașilor. 

 Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 29  ,,Mihai Viteazul‟  din Constanța au ales să sărbătorească acest 

eveniment printr-o elegantă etalare a inteligenței și perspicacității, într-o tradițională competiție de șah, 

,,Cupa Unirii la șah‟. Acțiunea face parte din calendarul Proiectului Educațional Regional ,,Prin șah ne 

descoperim‟, în anul școlar 2017-2018. Acest eveniment a antrenat foarte mulți elevi ai școlii și a adus 

multă bucurie și entuziasm timp de doisprezece ani.   

      La ciclul primar, concursul a avut 44 participanți de la clasele pregătitoare până la clasa a IV-a. 

Doamnele profesor Rădulescu Renata, Rădulescu Ingrid, Ghiban Ioana, Negrilă Mariana,  Mirică Elena, 

Primavera Enuță au supravegheat și arbitrat rundele de șah disputate aprig între cei mici.  

 

 

 

 

 

Clasele Pregătitoare-II  

Premiul I –Trofimov Andrei-clasa  I D 

Premiul II- Dumea Darius-clasa  a II-a A 

Premiul III- Grădinaru Mihail- clasa  a II-a C 

 

Clasele III- IV   

Premiul I Țigănescu Răzvan- clasa a III-a D 

Premiul II- Ghenescu Edwin- clasa a III-a D 

Premiul III- Costea Gabriel- clasa a III-a C 

Mențiune Mateescu Eva-clasa a IV-a C 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POEZII 

 

Floare de cicoare 

Raicu Matei 

clasa a II-a A 

Într-o zi plină de soare 

Pe o floare de cicoare 

Un bondar și o albină 

Zumzăie cât pot de tare 

Căutând polenul care 

Le servește drept mâncare 

 

Floarea-soarelui 

Doroftei Iris 

Clasa a II-a A 

 

 

Un cățel și o pisică 

Se uitau la o furnică 

Ce mergea grăbită tare 

Spre ghiveciul cu o floare 

Ce părea cam somnoroasă 

Aplecată către masă. 

Pe fereastră mândrul Soare 

Cu lumină și căldură 

Încerca parcă să spună  

Că e sora lui cea bună 

Floarea-soarelui măreață 

În ghiveciul de pe masă. 

Hoața 

Roșu Matei 

clasa a II-a A 

 

 

Pisicuța noastră hoață 

A făcut o boroboață. 

În cămară a intrat 

Pe furiș și a furat. 

Mama nu știa că fură 

C-o lăsa în bătătură. 

Cățelușul 

Dragomir Andrei 

clasa a II-a A 

 

 

Un cățel ca un purcel 

Era tare frumușel. 

A venit la mine-n grabă 

Și i-am dat mâncarea toată. 

Astfel, el a devenit 

Cățelușul favorit. 

Cățelușul  

Floroiu Teodora 

clasa a II-a A 

 

Cățelușul meu pufos 

Astăzi e cam somnoros 

Fiindcă ieri, până în seară 

Ne-am jucat numai pe-afară. 

Și ca să-l trezesc un pic. 

Îi arăt un os mai mic. 

O dorință 

Bondoc Tudor 

clasa a II-a A 

 

De-aș avea un câine mic 

I-aș da să bea mult lăptic 

L-aș plimba, l-aș alinta, 

Toată ziua ne-am juca! 

Mi-ar fi cel mai bun amic 

Chiar de-ar fi foarte …pitic. 

Ploaia 

Mihalcea Davia 

clasa a II-a A 

 

Uite, un nor negru! 

Oare vine ploaia? 

Bine ar fi să vină 

Să ude-n grădină! 

Îți ofer o floare, 

Ție, dragă ploaie! 

Vara 

clasa a II-a A 

(colaborare) 

 

Vara cea luminoasă 

Nu ne mai ține în casă. 

Ne trimite la plimbare 

Să mergem frumos la mare, 

Printre razele de soare 

C-a venit VACANȚA MARE! 

 



 

Cum numărăm anii de acasă... 
 

 

  Toți dacălii își doresc elevi cu cei șapte ani de acasă. Eu visez la elevi cu măcar șase ani de 

acasă. Însă ne confruntăm cu situația în care în clasa pregătitoare sunt înscriși copii care nu au împlinit încă 

șase ani. Evident:  acest lucru este posibil pentru că acel copil a trecut printr-o comisie de specialiști care au 

admis faptul că este apt pentru școlaritate. 

 Nici nu contest acest lucru! Nu vârsta celor mici o dezbat, ci anii petrecuți în familie, timpul 

petrecut în mod activ alături de membrii familie, fie ea restrânsă sau lărgită. 

 Până la urmă cei șapte ani de acasă reprezintă experiențele dobândite de cei mici în prezența, în 

interacțiune cu familia. Și atunci descoperim o noua fațetă a celor șapte ani de acasă – ei reprezintă timpul 

necesar întregii familiei, nu numai copilului, să intre în școlaritate. Deopotrivă – părinți și copii – au nevoie 

de creștere și dezvoltare a microsistemului familial care să permită implicarea lor într-o nouă activitate. 

 Mai în glumă, mai în serios, obișnuiesc să spun că îmi doresc elevi sănătoși și părinți cuminți. Asta 

înseamnă pentru mine cei șapte ani de acasă. Elevi  sănătoși emoțional și relațional și părinți care să 

valorizeze nevoia de independență a copiilor lor. 

 Nu, nu este nevoie să știe să scrie și să citească când vin la școală. E de dorit însă să prețuiască 

povestea de noapte bună, să asocieze lectura cu emoțiile pozitive, cu timpul de calitate petrecut alături de 

cei dragi. 

 Nu este nevoie să știe să socotească, cum de altfel nu trebuie să aibă cunoștințe din niciun alt 

domeniu științific. E de dorit însă să iubească natura, să fie dornic și răbdător să o observe, să fi petrecut 

suficient timp în natură pentru a asocia noțiunile pe care le va primi ulterior cu propriile sale experiențe. 

 Nici să exceleze la pian, balet, pictură nu e obligatoriu. E suficient să aibă abilitatea de a-și exprima 

liber și constructiv emoțiile, de a respecta artele și artiștii. 

 Și nu, chiar nu trebuie să vină la școală cu scopul vădit de a fi cel mai bun. Părerea mea este că 

trebuie să vină la școală pentru a cunoaște alți oameni (copii sau adulți) cu care să împărtășească noi 

experiențe de învățare afectivă, relațională, intelectuală. 

 În aceste întâlniri copilul va aduce cu el familia; fizic – la activitățile desfășurate în cadrul 

parteneriatului școală – familie, dar și în afara acestui cadru prin comportament fizic și verbal, prin tipare 

de reacție la anumiți stimuli, prin opinii, prin dorință și nivel de implicare, etc. 

Și atunci revin prin a spune că cei șapte ani de acasă nu îi numărăm neapărat pe calendar, ci în 

experiențe trăite alături de membrii familiei – părinți, bunici, frați/surori . 

Redimensionez importanța acestei perspective adăugând un alt aspect al acesteia, și anume faptul că 

prin acțiune – la început prin copierea modelului familial, mai apoi prin reacție personală – 

comportamentele dezirabile sunt validate, cele indezirabile sunt infirmate de suficient de multe ori , astfel 

încât la intrarea în școlaritatea mică elevul poate decela binele de rău, frumosul de urât, poate să evalueze și 

să se autoevalueze corect; este pregătit să analizeze și să interiorizeze noi norme. 

Da! Așa obișnuiesc eu să număr anii de acasă! Și tot așa obișnuiesc să număr și anii de școlaritate! 

E lesne de înțeles că la fel număr și vechimea mea în învățământ! 

 

        Prof. Înv. Primar Ghiban Ioana 

 

 

 

 

 

 



 

Interviu cu un olimpic național 

 

Anul acesta eleva Teodora Onciul din clasa a VI-a C a reusit să aducă, pentru a patra 

oară în istoria școlii noastre, Premiul I la Olimpiada de Lingvistică „Solomon 

Marcus” și calificarea la Etapa Națională, obținând punctajul maxim. A ajuns aici 

datorită pasiunii sale pentru cunoaștere, insuflată de dascălii minunați pe care a avut 

șansa să-i întâlnească. 

 

Reporter: Cât de importantă este școala la care studiază un elev care vrea sa facă 

performanță? 

Teodora: Școala la care studiază un elev este deosebit de importantă în obținerea 

performanțelor școlare. Dascălii ar trebui să fie foarte bine pregătiți din toate 

punctele de vedere și să fie deschiși să lucreze suplimentar la standarde înalte. De 

asemenea, școala trebuie să descopere și să susțină elevii cu aptitudini speciale în 

anumite domenii. 

 

Reporter: Ce face diferența între un elev silitor și un olimpic? 

Teodora: Un elev silitor învață la toate disciplinele fiind la zi cu lecțiile predate și având note bune în catalog. Un 

elev olimpic își dorește să se pregătescă suplimentar și la nivel superior la disciplina aleasă. De asemenea, participă 

cu interes la olimpiade, având rezultate bune și remarcându-se totodată dintre elevii silitori. 

 

Reporter: Cum arată ziua unui olimpic național? 

Teodora: Pe lângă îndatoririle pe care le are orice elev, un olimpic are multe ore de lucru în plus. Acesta lucrează și 

își ia din timpul lui liber pentru a învăța și exersa la disciplina preferată. Îmi doresc să lucrez la lingvistică și, uneori, 

pentru a mă pregăti îndeajuns, iau din timpul altor discipline la care sunt nevoită să învăț. Deci, muncă și timp 

acordat studiului și informării. 

 

Reporter: Cât timp dedici pregătirii/ studiului? 

Teodora: Pentru că îmi place foarte mult lingvistica și îmi doresc să am rezultate foarte bune, îmi rezerv  aproximativ 

opt ore pe zi pentru a exersa la acesta materie foarte interesantă. După rezultatul meu la faza județeană, mi-am dat 

seama că trebuie să mă pregătesc mult mai mult decât o făceam înainte pentru a mă menține la nivelul celor 100 de 

puncte obținute. 

 

Reporter: Ce alte pasiuni mai ai in afara de științele limbii? 

Teodora: În afară de limba română și de programul școlar, mai am câteva pasiuni pe care le consider la fel de 

importante. Îmi place foarte mult muzica, îmi place să cânt cu vocea și la pian. Ca sport prefer voleiul, iar în timpul 

liber am activități pentru menținerea sănătății fizice. Pe lângă toate acestea, sunt cercetaș. Cercetășia pentru mine, 

este educație pentru viață, acesta completând educația pe care ne-o oferă școala și familia. Cercetășia dezvoltă 

dorința de cunoaștere de explorare, de a descoperi și de a învăța în fiecare zi ceva nou. 

 

Reporter: Ce preferi să faci atunci când vrei să te relaxezi? 

Teodora: Atunci când am nevoie de o pauză, de relaxare, citesc o carte. Alteori, ies cu pritetenii la plimbare pentru a 

mă recrea sau pur și simplu ascult muzică care îmi aduce o stare de bine de fiecare dată când sunt extenuată. 

 

Reporter: Ce te motivează să faci performanță? 

Teodora: Sunt o fire competitivă și imi place să fiu foarte bună în ceea ce fac. Lingvistica este o disciplină grea, dar 

in același timp foarte interesantă. Poți performa doar prin exercițiu și prin dorința de a ști cât mai mult. Un rol 

însemnat îl are doamna profesoară de Limba română Carmen Guguș, care mi-a arătat acest drum și m-a susținut de 

când am inceput clasa a V-a.  Aceștia sunt factorii care mă motivează să învăț și să fac performanță. 

 
Reporter: Iți urăm mult succes în tot ceea ce faci și numai reușite! Suntem foarte mîndri de tine, mai ales în acest an 

al Centenarului României și al semicentenarului școlii noastre. 

Teodora: Vă multumesc! 
 

 

 

 

 



 

 

SĂ ÎNGRIJIM ȘI ÎNDRĂGIM ANIMALELE! 

PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 
 

  ,,ABC-ul îngrijirii animalelor de companie” a intrat anul acesta școlar 2017-2018, în Școala 

Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul”, Constanța, iar elevii claselor CP B, coordonator   prof. înv. primar 

Ingrid Rădulescu,  I B, prof. înv. primar Renata Rădulescu,  a III-a E, prof. înv. primar Elena Mirică  au 

participat cu mare entuziasm la toate activitățile sugerate de programul educațional inițiat la nivel național. 

Asociația Producătorilor de Hrană pentru Animalele de Companie (ARPAC), recunoscând și promovând 

importanța și rolul social al animalelor de companie, a început derularea acestui program din anul 2015, 

mai întâi în București, apoi în întreaga țară.    

Cei mici își doresc foarte mult un animal de companie dar acesta implică și o mare responsabilitate. 

De aceea, pentru început, prima activitate a fost cea de informare cu privire la regulile de bază ale îngrijirii 

animalelor de companie și beneficiile pe care le aduc acestea în viața oamenilor. De pe site-ul 

https://petabc.ro/program-educational/ au primit informații despre câini și pisici, acestea fiind cele mai 

dorite de copii. Au fost interesați să afle rasele de câini și de pisici, limbajul corpului acestor animale, 

modalitățile de îngrijire dar și cum ar putea să le aducă veselia în suflet, un prieten necuvântător. 

 

  
 
  Elevii clasei IB au desfășurat un concurs de ghicitori, iar răspunsurile se refereau la câte un animal 

de companie: câine, pisică, pește, papagal, hamster. La sfârșitul concursului, în urma unui chestionar 

aplicat elevilor cu întrebarea ,,Care animal de companie e preferatul tău?”, majoritatea a optat pentru 

PISICUȚĂ.  
De aceea, în Săptămâna ,,Școala Altfel, 21-25 mai,  elevii au realizat din diverse materiale o 

pisicuță din hârtie. Cel puțin pentru început, pot avea grijă de aceasta și apoi de una adevărată.  

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

https://petabc.ro/program-educational/


 
Dar, pentru că sunt și mari iubitori de câini, împreună cu d-na învățătoare au vizionat la 

cinematograf filmul ,,Operațiunea ham, ham” care i-a familiarizat mult mai mult cu lumea fascinantă a 

necuvântătoarelor.  

Elevii Clasei Pregătitoare B au discutat cu un medic primar, invitat în timpul Școlii Altfel să le 

povestească copiilor despre secretele îngrijirii unui animal de companie, despre rasele de câini, pisici. 

Copiii i-au pus întrebări medicului despre media de viață a acestora, despre cum trebuie îngrijite animalele 

care sunt bolnave, sau despre cum să-și aleagă un animal de companie.  

 
   

După discuțiile avute, copiii au ieșit în curtea școlii și au desenat, așa cum s-au priceput,  fie 

animalul de companie deținut, fie pe cel dorit. 

 
 

                                                        
  
 
 
 



 
Elevii de la clasa pregătitoare au realizat din cartoane pisicuțe de hârtie, lucrări realizate cu mult 

suflet, sub impresia discuțiilor avute cu medicul veterinar. 

   
Elevii clasei a III-a E, au primit informaţii referitoare la animalele de companie, in special, câini şi 

pisici, de pe site-ul “ABC-ul ingrijirii animalelor”, după care am desfaşurat împreună o amplă dezbatere 

referitoare la ceea ce reprezintă animalele în viaţa lor. Fiecare copil şi-a descris, în doua fraze, animalul de 

companie.  

   
O altă activitate a avut drept scop acela de a stabili o listă cu regulile principale de comportament, 

în preajma animalelor. 

 
 

Activitatea favorită a elevilor a fost aceea care s-a desfaşurat în laboratorul multimedia, unde au 

realizat, în Paint, câte un desen cu animalul de companie îndrăgit, după care au au avut de compus o 

poveste, pe care au ilustrat-o cu desenul grafic. Prin aceste texte, copiii şi-au exprimat sentimentele faţă de 

animale şi au emis judecăţi referitoare la modul în care omenirea poate salva vietăţile în pericol. 

 



 
Ca temă pentru acasă, au avut de făcut o fotografie relevantă, care să reflecte dragostea şi 

comportamentul lor faţă de animalul pe care-l au în îngrijire. 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

Geto-Dacii 

Un popor mic de origine indo-europeană ajunge să fie strămoșul a multor popoare din zilele noastre. 

Prin anii 87, unicul Decebal, al doilea conducător al lor, devine regele geților.  Decebal câștigă prima sa 

“luptă”, sau mai bine zis “bătălie” cu romanii, cu împăratul Domițian la pământ. 

Anul următor, împăratul Domițian îl învinge pe Decebal. Pacea de după războiul eșuat la daci îi 

avantajează pe ei să își mărească puterea, în anul 89. Între anii 101 și 102 are loc primul război daco-

roman, între împăratul Decebal și conducătorul romanilor, Traian. Dar vai și amar de geto-daci în anul 106. 

Traian a preluat dacii și i-a transformat în provincie romană, prin procesul de romanizare. 

Înainte să trecem mai departe, am să vă spun cum erau dacii, dacă existau aristocrați și de ce a vrut 

Traian s-o preia, plus ceva bonus la final . 

Dacii erau oameni normali, și da, existau aristocrați care se numeau “Tarabostes”. “Tarabostes” 

aveau un semn de aristocrație. Da, “fesul”  era semnul de aristocrație la daci, pe care îl purtau până și vara.  

Existau și oameni simpli, numiți “Comati”.  “Comati” se ocupau de viticultură, minerit, agricultură și 

creșterea animalelor. 

Motivele prin care Traian voia să cucerească Dacia sunt: dorința de extindere a Imperiului Roman și 

bogățiile Daciei. 

Dacii aveau un model de construcție foarte unic, dar și rezistent, numit “Murus Dacicus”. Era așa 

puternic, că aveai nevoie de vreo 7 berbece ca să-l „dărâmi”, mai bine zis să-l „dobori”, “Murus Dacicus” 

formând un „Dave”, cetatea dacilor, rezistând la orice atac. 

Bonus ! 

Importanța celor doi regi, Decebal și Burebista, este că Burebista a unificat statul geto-dac pentru 

prima oară, iar Decebal unifică statul geto-dac a-II-a oară în istoria geților. 

Matei Memedemin 

Clasa a-V-a A 
 

Pasiunea mea… baschetul 

Încep prin a defini baschetul ca un sport de echipa format din 

minim 12 jucători dintre care doar cinci au voie să joace în sferturi. Se 

joacă câte patru sferturi a câte zece minute. 

În baschet există cinci poziții pentru fiecare jucător: powerforword 

- omul mare care joaca sub cos, smallforword - cel care aleargă pe lângă 

tuşă pe partea dreapta,  center - creierul jocului, pointguard - cel care 

pătrunde pe cos, shootinguard - cel care printr-o schemă de echipa trebuie 

să rămână singur să poată să efectueze aruncarea pentru a marca. 

Eu joc baschet de aproximativ patru ani timp în care mi-am 

dezvoltat un stil de viaţă organizat şi mi-am făcut mulți prieteni. 

Sunt înscris la echipa locală de baschet  CS PHOENIX 

CONSTANŢA. Prin perspectiva baschetului mi s-au deschis multe 

oportunităţi de viitor şi în același timp s-au creat legături strânse între noi, colegii de joc, şi  antrenorii. 

Victoriile, înfrângerile şi timpul petrecut împreună au format o a doua familie.  

Jucătorul meu preferat este Lebron James, jucător de baschet in NBA la echipa Cleveland Cavaliers. 

El joaca două poziții dintre cele cinci, anume smallforword şi powerforword. Acu , la sfârşitul sezonului, 

este un momentul foarte important pentru el şi echipa sa să câștige calificările pentru a ajunge în final four 

(ultimele patru echipe – cele mai bune). Alte echipe de baschet faimoase sunt: BOSTON CELTICS, 

INDIANA PACERS, HOUSTON ROCKETS, PHILADELPHIA. 

O legendă a baschetului este Michael Jordan pentru Statele Unite ale Americii care şi-a încheiat 

cariera la CHICAGO BULLS. În același timp ne putem mândri şi noi cu singurul jucător roman ajuns în 

NBA,  GHIŢĂ MUREŞANU. 

BASCHETUL este un sport în care contează coordonarea, organizarea, seriozitatea şi, avându-le pe 

toate acestea, echipa va avea un succes real. 

 

 

OMER NASER 



 

INTERESTING FACTS ABOUT ANIMALS 

 The Dolphins are wonderful animals that seem to be very intelligent and sociable, fascinating 

people for centuries. While  dolphins are loved by everybody, very few know  about their life and 

about the dangers and threats that lurk or even about the basic. 

 The Monkeys lock language communication replaces articulated gestures Varied and expressive  

range of gestures and mimics help them understand  how to understand  each been best studied in 

the following species: baboons, macaques, chimpanzees, orangutans and gorillas. 

 Zebras are African horses and that`s a fact. Zebras are known for having many black and white 

stripes. All zebras have very short fur because they leave in hot areas. Zebras live in Africa, south 

of Sahara desert. 

 Elephants can hear the sounds of one another, even from eight km. away. It`s the biggest animal in 

the world. The largest elephant weight it`s about 10.900 kg. An adult elephant sleeps only 2-3hours 

a day.  

 Giraffe is a wild animal . It is a long neck type of animal , and very high . It is gentle with people 

and not carnivorous but herbivores. I like because it is a fun and animal eyes have to look very 

high.  

 Wolves live and hunt in groups called a pack. A pack can range from two wolves to as many as 20 

wolves depending on such factors as habitat and food supply. Most packs have one breeding pair of 

wolves, called the alpha pair, who lead the hunt. 

 Sea otters use rocks and empty shells to feed on marine snails, crabs, sea urchins and mussels. 

There are only a handful of non-primate species known to use tools, including dolphins and 

octopuses. Sea otters hold hands when they sleep to keep from drifting apart. 

 A newborn squirrel is about an inch long. Squirrels are acrobatic, intelligent and adaptable. 

Squirrels can find food buried beneath a foot of snow. Food is important during the cold winter 

months for squirrels. It makes sense, therefore, that some species are able to smell food under a 

foot of snow. The squirrel will then dig a tunnel under the snow, following the scent to their (or 

another squirrel’s) buried treasure. Squirrels plant thousands of new trees each year simply by 

forgetting where they put their acorns. 

 The penguins. All 17 species of penguins are found exclusively in the Southern Hemisphere. 

Emperor Penguins are the tallest species, standing nearly 4 feet tall. The smallest is the 

Little Blue Penguin, which is only about 16 inches. Gentoo penguins propose to their life mates 

with a pebble. 

 The bears. When you think of a big, fierce bear, you’re probably thinking of brown bears. North 

American brown bears are sometimes called grizzlies, and they are definitely big, fierce animals. 

Brown bears live in Europe and Asia too. All About Brown Bears: The North American Grizzly 

Bears. Brown bears are the second largest bear, after polar bears. Male brown bears weigh between 

300 and 900 pounds. These big bears love salmon and other fish. In Alaska, Washington 

and Canada, they stand in rivers and catch the fish in their mouths or with their paws. Brown bears 

aren’t just brown. Some are cream or black.  

 

Written by:  

                                            Cocolos Alessia & Huzum Bianca 
 

 

 

 

 

 

https://www.mspca.org/pet_resources/interesting-facts-about-farm-animals/
http://www.nwf.org/kids/ranger-rick/got-squirrels.aspx
http://www.nwf.org/kids/ranger-rick/got-squirrels.aspx
http://easyscienceforkids.com/all-about-bears/
http://easyscienceforkids.com/animals/
http://easyscienceforkids.com/all-about-polar-bears/
http://easyscienceforkids.com/all-about-canada/


 

 

 

POEZII 

 
 

Ochii 

                 

Ochii sunt cheia 

Cǎtre poarta sufletului, 

Ochii îţi dau valoare, 

Lumina sufletului... 

 

În sus și în jos 

Te poartǎ ei, 

Chiar dacǎ vrei, 

Chiar dacǎ nu  vrei. 

 

Comoara vieţii tale 

Ce Dumnezeu ţi-a dat-o, 

Sǎ o preţuiești mereu, 

Ştii cǎ El ţi-a înmȃnat-o. 

 

Ziua și noaptea 

Ei te ajutǎ sǎ le vezi, 

Florile și natura 

Tu trebuie sǎ le crezi. 

 

Acolo și dincolo 

Ei te duc, 

Privilegiul de-a vedea 

Este de necomparat. 

 

Verde, mov, roz, albastru 

Pe ele le miroși cu nasul, 

Le inspiri adȃnc 

Şi în ochi îţi ajung. 

 

Calotǎ Cǎtǎlina          

Clasa a V-a C 

 

 

Aventură și mister în 

vacanța mare                                                         
                                

A venit și anul ǎsta  

Vara și-odatǎ cu ea 

Vacanţa cea așteptatǎ 

De copii, de clasa mea. 

 

Anul ǎsta-i special, 

Pentru cǎ noi vom pleca 

Într-o tabǎrǎ la munte, 

Eu și toatǎ ,,gașca" mea. 

 

Pe drumurile șerpuite 

Cu excursii, drumeţii, 

Cui nu i-ar plǎcea sǎ vadǎ 

Atȃtea minunǎţii? 

 

Cel mai mult aș vrea sǎ vǎd 

Şi sǎ bat tot la picior: 

Crestele munţilor 

Şi iarba poienilor. 

 

 

Peisajele de munte 

Te-ncȃntǎ, te vrǎjesc 

Şi cu-a lor splendoare multǎ 

Tare mult te odihnesc. 

 

Sunt mistere și legende 

Legate de-ai noștri munţi 

Iar pǎdurile bǎtrȃne 

Ne zic multe, de le-asculţi. 

 

Sigur ne vom împrieteni 

Şi mai apropiaţi vom fi, 

Toţi copiii mai uniţi, 

Niciodatǎ despǎrţiţi. 

 

Asta chiar e-o aventurǎ, 

Ce ieșire în naturǎ... 

Foc de tabǎrǎ și luminiţe, 

Bucurie în cosiţe, 

 

Obrǎjori și ochi rotunzi 

De copii isteţi, profunzi... 

Despre noi vorbeam, se pare, 

Aţi vǎzut ca noi odoare? 

 

Delivasile Eduard 

Clasa a VII-a A 

 

Sunt un fluture venit 

din amintire... 

 

Sunt un fluture venit 

din amintire... 

Dintr-un colţ al unei 

întȃmplǎri, 

M-am trezit din 

amorţire, 

Sǎ ies pe poarta 

fanteziei, 

Sǎ zbor departe, în 

zǎri... 

Cǎ aici nu am ce face 

Şi nu multǎ lume mǎ 

place. 

Mǎ cred mic, 

neimportant, 

Doar un detaliu uitat. 

 Voi face dar ceva 

anume, 

Ce nimeni n-a mai 

încercat: 

Voi pleca din astǎ lume 

Într-un ţinut îndepǎrtat. 

Iatǎ raza de luminǎ ce 

mǎ scoate din abis 

Şi mǎ duce-n zǎri, 

departe, -ntr-o lume de 

vis. 

Dar meleagul nu-i 

schimbat... 

Parcǎ tocmai m-am 

întors 

De unde de-abia am 

plecat. 

Parcǎ vǎd ceva diferit: 

Acest fluturaș, în 

sfȃrșit, e iubit... 

 

Costea Vlad                                                         

Clasa a VII-a A 

 

 

Ultima zi 

                                                  

Încet în bǎtaia vȃntului 

Astǎzi își dǎ duhul 

Pǎdurea, odatǎ mirificǎ, 

Acum cea plinǎ de 

fricǎ... 

Fǎrǎ apǎ, fǎrǎ soare 

Își așteaptǎ ea sfȃrșitul. 

Se aud zgomote-n zare 

Cum se pregǎtesc sǎ 

taie 

Oamenii cei fǎrǎ suflet 

O pǎdure care moare... 

În urmǎ rǎmȃn doar 

cioturi, 

Doar frȃnturi dintr-o 

poveste... 

A rǎmas doar amintire... 

 

Huzum Bianca                                          

Clasa a V-a C 

 

 

 

 



 

 

Mighty Pickles - the craziest clown ever 

 
The clown was standing behind the curtains, listening to all the voices in the audience, shouting: 

Pickles, Pickles, Pickles.The show was close to the end and they were waiting for him to  show up. He was 

really famous and all the children were very anxious to see him. 

He did some tricks and told them some jokes,  but the most exciting part was when a big machinery 

was descending from the ceiling. It was a huge device that produced soap bubbles. Pickles loved bubbles 

and he used them to invite children from the audience to dance with him among the balloons of soap. The 

children were extremely happy and Pickles danced until his clothes were all wet, full of soap. 

And this was how he got his name. A little girl told him at one of his shows :” You are wet and cold 

like a pickle”. 

That night he felt that something special was about to happen. He entered the stage and all the kids 

started applauding and screaming. Everything went very well until the most expected moment. Everybody 

was shouting bubbles time, bubbles time but nothing happened. 

Pickles instantly felt that something was wrong so he started to climb a very high ladder to the 

ceiling. He realized what was wrong, the machinery was unplugged and the suspects were the two 

monkeys. Their trainers used to let them free to play inside the circus. 

It only took ten seconds for Pickles to fix the machinery.  When the bubbles started falling down, 

one little boy shouted:” Mighty Pickles, you are great!” People started applauding at once and Pickles was 

smiling, a little embarassed, but in his heart he couldn’t have felt more proud. 

Gherghe Andrei 

Clasa a VI-a 

Profesor coordonator: Mădan Florentina 

 

 

Interesting facts about Earth… 

 
1. The average person walks the equivalent of three times around the world in a lifetime. 

2. It would take 1000 years to watch every video on YouTube. 

3. Since 1945 all British tank come with tea making equipment. 

4. The Dutch village of Giethoorn has no roads; its buildings are connected entirely by canals and 

footbridges. 

5. Most lipstick contains fish scales. 

6. In Calama, a town in the Atacama Desert of Chile, it has never rained. 

7. In space, astronauts cannot cry because there is no gravity and tears can't flow. 

8. A "jiffy" is an actual unit of time: 1/100th of a second. 

9. A rainbow can be seen only in the morning or late afternoon. It can occur only when the sun is 40 

degrees or less above the horizon. 

10. It is physically impossible for you to lick your elbow. 

11. Men can read smaller print than women. Women can hear better. 

12. It takes approximately 12 hours for food to entirely digest. 

13. Our eyes are always the same size from birth, but our nose and ears never stop growing. 

14. Wearing headphones for just an hour will increase the bacteria in your ear by 700 times. 

15. Almost everyone who reads this will try to lick their elbow. 

16. Crocodiles and alligators are surprisingly fast on land. Although they are rapid, they are not agile, so if 

you ever find yourself chased by one, run in a zigzag line. You'll lose him or her every time. 

17. Butterflies taste with their feet. 

18. "Typewriter" is the longest word that can be made using the keys on only one row of the keyboard. 

19. The "sixth sick sheik's sixth sheep's sick" is said to be the toughest tongue twister in the English 

language. 

20. When water freezes it expans by 9% 

21. 111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321 



 

Ziua de 1 Iunie 
  

Vară… Soare… Lumină… Iunie… 

Este prima zi a lunii lui Cireşar, ziua de 1 Iunie, ziua tuturor copiilor lumii. 

M-am trezit mângâiată de razele aurii ce jucau pe geamurile camerei mele.  

Mami şi tati zâmbeau lângă patul meu aşteptând să mă trezesc. 

Am deschis ochii iar cântecul de la mulţi ani al părinţilor mei m-a înviorat. Camera mea era 

împodobită cu baloane colorate în formă de inimioară pe care era inscripţionat : La mulţi ani, Anamaria ! 

Bucuria mea a fost mare, dar acesta a fost numai începutul unei zile feerice. Sufrageria decorată ca 

pentru o mare sărbătoare era încărcată de cutii multicolore, frumos     

împachetate, cu funde colorate ce ascundeau misterios o mulţime de surprize. 

 Mami, tati şi bunicii mi-au pregătit în mare taină o mulţime de cadouri îndeplinindu-mi chiar şi cele 

mai mici dorinţe. Nu-mi mai încăpeam în piele când am rămas cu gura căscată la apariţia bunicii ducând în 

mână o tavă imensă cu un tort nemaipomenit în formă de inimioară. A fost delicios, un gust extraordinar, o 

combinaţie pe care numai dragostea bunicii ar putea-o realiza. Au deschis apoi sticlele de şampanie care au 

umplut cupele de cristal. 

 A fost o petrecere pe cinste pe care nu o voi uita niciodată... şi totuşi ziua nu s-a sfârşit. A urmat 

petrecerea acestei minunate zile împreună cu colegii şi cu doamna mea. 

 Surpriza finală a doamnei învăţătoare care a încununat această minunată zi a fost imensul tort cu 

frişcă şi căpşuni care ne-a delectat pe toţi. 

Seara nu mai puteam adormi de atâta fericire, căci mi se derulau prin minte clipele minunate 

petrecute în această zi. 

Mi-aş dori să rămân veşnic copil ca să am parte mereu de asemenea sărbători fericite. 

La mulţi ani, copii !      

     

Stamat Anamaria                                                                                            

 Clasa a II-a C 

                                                                                 Profesor : Enuţă Primavera Florentina 

 
 

Farmecul copilăriei mele!... 
 

Copilăria mea consider că este cel mai frumos dar pe care l-am primit vreodată şi pe care nu mi-o  

poate lua nimeni. 

Farmecul copilăriei mele  este că mie nu-mi place să stau cu ochii în faţa televizorului sau al 

calculatorului, ci îmi place să citesc, să scriu, să scriu, să  joc fotbal, să ies afară şi să descopăr minunile 

naturii. 

Îmi doresc să-mi trăiesc copilăria din plin, să o împart cu prietenii şi cu toată natura ce îmi oferă 

cele mai plăcute jocuri. 

Abia aştept să vină vacanţa, să ies la joc, să uit de lecţii, de griji şi de tot ce mă poartă cu gândul la 

teme. 

Voi citi în această vacanţă multe poveşti,… poveşti ce au o vrajă necunoscută în lumea copilăriei 

mele. 

                Copilăria mea este ca o floare viu colorată şi parfumată ! ...  

                Copilăria mea înseamnă veselie şi gingăşie !...  

                Copilăria mea este o minune!.... 

                De aceea copilăria mea are un farmec aparte ! 

 

Radu David Gabriel 

Clasa a II a C  

       Profesor: Primavera Florentina Enuţă 

 

 



 

Proiecte Comenius 

,,Healthy body, healthy mind, healthy friendship” (,,Corp sănătos, minte sănătoasă, prietenie 

sănătoasă”) 2008-2010 

Primul proiect cu finanţare europeană prin prin Programul Lifelong Learning a debutat în şcoala 

noastră în anul 2008 şi pe parcursul a doi ani de zile am colaborat cu cei şapte parteneri , şcolile  CEIP Dª 

LAURA GARCÍA NOBLEJAS Y BRUNET –Spania, Yealmpstone Farm Primary School-Marea Britanie, 

2ND DIMOTIKO SHOLIO NEAS SMYRNIS-Grecia, Colégio Casa-Mãe-Portugalia, Scuola Primaria 

L.G.Poma-Italia, Zespol Szkolno - Przedszkolny w Borkowie-Polonia şi OS Spodnja Siska, Ljubljana-

Slovenia. 

Obiectivul proiectului a fost  formarea   unui   stil de viaţă sănătos, dezvoltarea de relaţii sociale 

pozitive precum şi implicarea activă în dimensiunea socio-culturală a comunităţii europene.  Activităţile 

desfăşurate au fost integrate în curriculum-ul zilnic şcolar, la discipline ca educaţie fizică, limba engleză, 

informatică, muzică, ştiinţe sociale, ştiinţe naturale, desen şi unele au constituit subiecte legate de 

evenimentele generale ale şcolii (zile speciale, festivaluri).  Elevii şi profesorii din ţările partenere au 

comunicat în engleză, folosind tehnologie modernă  informatizată şi scrisori tradiţionale.   În timpul 

mobilităţilor, copii şi profesorii au avut posibilitatea de a se cunoaşte mai bine, au realizat schimburi de 

experienţă, de tradiţii și au stabilit împreună modalităţile cele mai potrivite pentru implementarea unui stil 

de viaţă sănătos. Implicarea in activităţile proiectului, schimbul intercultural, pedagogic și interpersonal a 

motivat echipa de lucru pentru îmbunătăţirea competenţelor de limbă engleză și TIC. Am preluat multe 

dintre metodele și tehnicile de lucru de la parteneri și le-am adaptat la cerinţele școlii noastre. Un exemplu 

este activitatea Gymkhana care îmbină sportul cu îndemânarea și cu cunoștinţele teoretice în cadrul unor 

întreceri cronometrate, unde fiecare membru al echipei își aduce contribuţia în mod direct, putându-se 

evidenţia prin ceea ce stăpânește mai bine.  

Activităţile au fost diversificate, orientate spre dezvoltarea fizică, psihică și relaţionare socială prin 

colaborare cu colegii din proiect în realizarea produselor finale și a activităţilor comune din timpul 

mobilitaţilor - puzzle, expoziţii, scenete, miniEurovision, workshop-uri pe teme de sănătate fizică și 

mentală, schimb de experienţă didactică și utilizare IT pentru chat, videoconferinţe.  

Sub implicarea coordonatorului european și a reprezentanţilor Agenţiei  Naţionale ne-am 

îmbunătăţit cunoștinţele de management de proiect, iar socializarea cu partenerii s-a extins și în afara 

proiectului sub forma unor strânse relaţii de prietenie (socializare pe Facebook, Skype, e-Twinning, vizite, 

etc. ) 

Produsele finale sunt folosite ca materiale în cadrul Curriculum-ului zilnic şcolar la orele de 

Educaţie pentru sănătate (Guide for a healthy life, Carte cu salate), Educaţie fizică (CD si portofoliu cu 

jocuri specifice ţărilor partenere, Broşura despre sport, Gymkhana – ghid de bune practici premiat  cu locul 

III la Consursul Naţional „Made for Europe” din 2011 si European Games), Informatică (utilizare Office, 

creare de PPT-uri, filme de prezentare, benzi desenate, desene in Paint, comunicare prin chat, Skype, 

messenger, videoconferinţe etc.), Geografie (realizare și vizionare de PPT-uri, portofolii, filme  și postere 

cu imagini și informaţii despre ţări / orașe/ școli din Europa), Muzică (CD-uri cu muzică tradiţională, 

dansuri populare, cântece pe tema prieteniei, festival „Eurovision” cu cântece pe teme de prietenie și 

sănătate), sau în cadrul orelor de Limba Engleză și opţionale  (Nursery Rhymes, Friendship Book of Music 

sau Myths and Legends about Friendship, Antismoking Play).  

Gymkhana a devenit activitate specifică diverselor ore de studiu dar și evenimentelor sportive și 

culturale, fiind foarte bine primită în rândul elevilor de orice vârstă și chiar în rândul părinţilor care 

organizează astfel de întreceri în excursii, tabere, campinguri și în parc.  

Impactul a fost major atât asupra şcolii ca instituţie (s-a creat o reţea nouă de comunicare, s-a 

efectuat schimb de bune practici privind metodele de predare –evaluare, s-au îmbunătăţit abilităţile de 

comunicare ICT şi de limbă engleză etc.) dar şi la nivelul comunităţii. Copiii și cadrele didactice din școlile 

foste partenere continuă colaborarea la nivel virtual prin chat-uri si videoconferinţe pe teme de sănătate, 

prietenie și  cultură. 

Pentru clasele doritoare s-a introdus opţionalul „Stil de viaţă sănătos” care a fost un rezumat al 

proiectului, o continuare a muncii de formare în rândul tinerilor și a familiilor lor a unei noi mentalităţi 

legate de modul în care putem să ne protejăm și să trăim în armonie cu mediul, cu cei din jur și cu noi 

înșine. 

 

 



 

Acest proiect a contribuit în principal la promovarea dimensiunii europene a şcolii, prin 

consolidarea dimensiunii europene de predare şi de stabilire a unor parteneriate de cooperare cu şcolile 

partenere dar și cu alţi factori importanţi pentru dezvoltarea socială, economică și culturală. 

Prin activităţi de diseminare am informat alte şcoli de modul de derulare a proiectului  nostru şi am 

realizat, de asemenea, activităţi comune și parteneriate cu beneficii multilaterale.  

Am postat informaţii despre activităţile proiectului nostru pe unele site-uri de internet: 

www.didactic.ro, www.youtube.com, www.myschoollife2009.piczo.com, portalul eTwinning și pe site-ul 

școlii, făcând astfel disponibile pentru părinţii şi toate persoanele interesate atât modul de realizare a 

activităţilor dar și diverse materiale de interes general, lucru care ne-a adus recunoașterea naţională prin 

acordarea de către coordonatorii portalului E-Twinning din România a  diplomei European Label, în 

ianuarie 2010.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Coordonator,                                                                                                                                           

Prof. Mariana Negrilă 
 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.myschoollife2009.piczo.com/


 

„Children’s eayes, children’s hearts” 

 2013-2015 
 

Acest proiect a urmărit să ajute copiii să devină cetățeni activi, să-și înțeleagă drepturile și 

responsabilitățile, să-și respecte propria lume și să identifice lucrurile bune și rele în jurul lor. Elevii au 

parcurs 3 nivele de participare: eu și școala mea, eu și orașul meu, eu și lumea mea. Elevii au învăţat să 

decidă ce pot schimba în școala lor, în mediul lor de viaţă. Aceștia au luat parte la dezbateri cu 

reprezentanții administraţiei locale pentru a afla ce fac pentru a rezolva anumite probleme, cum ar fi 

protecția mediului sau asistența socială, și au ales să lucreze asupra unor aspecte abordabile vârstei lor. 

Colaborând cu colegii lor din școlile partenere, ei au devenit conștienți de problemele copiilor din alte țări 

europene. Studenții noștri au arătat ceea ce îi face fericiți și trişti, dar și ceea ce le place și nu le place în 

lume. Am colaborat cu ONG-urile care lucrează pentru copiii de pe alte continente pentru a afla ce acțiuni 

sunt întreprinse pentru a schimba situația. Elevii au selectat acțiunile globale cărora vor să se alăture 

împreună cu alți parteneri, au realizat videoconferinţe cu reprezentanţi ai unor ONG-uri din ţări 

subdezvoltate, au adunat fonduri pentru cazuri sociale sau organizaţii de sprijin, au colaborat la crearea de 

produse finale cu impact asupra îmbunătăţirii spaţiului şcolar şi comunitar („Scoala ideală”, „Oraşul 

nostru”, Paşi pentru o schimbare, activităţi de voluntariat şi antreprenoriat –„Calendar european” si donaţii, 

ghid de activităţi pentru profesori şi caiet de lucru pentru elevi şi  multe alte produse finale deosebite). 

Au fost organizate ateliere de lucru în domeniul artelor și meșteșugurilor tradiționale și s-au folosit aceste 

forme diferite pentru a-și arăta implicarea în probleme și a face expoziții în oraș sau în ONG-uri. Elevii au 

învățat să folosească şi câteva instrumente Web2.0 pentru a comunica, a produce lucrări de colaborare ca 

postere, a scrie rapoarte, a comenta cu privire la constatările partenerilor, a pregăti prezentări, a informa 

despre activitățile proiectului – Padlet, Tricider, Kahoot sunt câteva dintre instrumentele pe care le folosim 

şi în prezent în cadrul orelor de curs sau în proiectele Etwinning. Activitățile multiple și diverse au oferit 

studenților posibilitatea de a lua diferite roluri, de a aprofunda interesele și de a-și spori abilitățile. Proiectul 

a reflectat toate problemele orizontale și a sprijinit dezvoltarea celor mai multe competențe-cheie specifice 

programului european Erasmus+. Activităţile au fost integrate în curriculum-ul școlar, caietele şi ghidul de 

lucru create în cadrul proiectului fiind folosite în opţionalul cu acelaşi nume, opţional ce a asigurat 

sustenabilitatea proiectului în anii următori. 

Toate școlile din proiect știu că rolul lor s-a extins dincolo de curriculum-ul disciplinei și au întreprins 

activități care să-i ajute pe copii să înțeleagă modul în care responsabilitatea și cetățenia activă influențează 

viața și calitatea vieții celorlalți. Concentrându-ne pe copii și perspectiva lor, s-a lucrat la conștiința de sine 

și a sentimentului de putere pentru a schimba lucrurile în jur. Copiii au învăţat să  acționeze în conformitate 

cu ceea ce văd cu ochii și cu ceea ce simt în inima lor. Pentru a aprofunda înțelegerea, au fost organizate 

ateliere despre sentimente și emoții și au avut diverse sarcini pentru a învăța despre viețile copiilor de pe 

alte continente. Elevii au înţeles că trebuie să învățăm cum să observăm situațiile din jur, cum să înțelegem 

mass-media actuală, cum să provocam o schimbare şi cum să ne exprimăm punctul de vedere în atmosfera 

de toleranță, cooperare, solidaritate și responsabilitate.  

Coordonator proiecte , 

Prof. Mariana Negrila 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLTAG MIT ODER OHNE COMPUTER 

Lieber Leser, 

 

heute möchte ich dir von meinen persönlichen Erfahrungen in Zusammenhang mit dem Computer erzählen.  

Computer spielt eine große Rolle für uns. Heutzutage ist es schwer,  unser Leben ohne Computer 

vorzustellen.   

Ich habe auch seit 5 Jahren einen Computer. Wenn ich ein Problem habe, gehe ich an den Computer und 

dann suche im Internet verschiedene Informationen. Ich kann die Hausaufgaben machen, verschiedene 

Referate oder Projekte schreiben oder E-Mails schicken.    

Jeden Tag darf ich nur eine Stunde den Computer benutzen. Aber am Wochenende kann ich ein bisschen 

länger davor sitzen, ungefähr 3 bis 4 Stunden. Ich benutze Facebook, Messenger oder Google.  

Vor kurzem habe ich schon Computerspiele gespielt. Mein bester Freund hat mir gezeigt, wie das geht und 

ich finde es natürlich toll. 

 

In Rumänien gibt es fast in jedem Haus einen Computer. Fast alle Kinder haben einen eigenen Computer. 

Nur wenige Kinder auf dem Land und ältere Menschen haben keinen Computer. Aber in den reichen 

Familien haben sogar alle Mitglieder einen eigenen Computer.   

Besonderes benutzen die Jugendliche folgende soziale Netzwerke wie: Facebook, Messenger, Instagram, 

Skype, Twitter, Snapchat, usw. Sie finden es cool, immer mit vielen Freunden im Kontakt zu bleiben.  

Leider gibt es Kinder, die den ganzen Tag gern am Computer spielen. Natürlich sind die Eltern nicht damit 

einverstanden, dass ihre Kinder so viel vor dem Computer sitzen. Sehr wenige Kinder gehen draußen zum 

Spielen. Besonders nur kleine Kinder.   

 

Die Vorteile des Computers sind:   

Mit einem Computer kann man leichter lernen. Das Üben mit dem Computer finde ich nicht so langweilig 

wie mit einem Lehrbuch. Das ist sehr spannend und atraktiv.  

Es gibt viele Lernprogramme in Fremdsprachen, Mathe, Physik.  

Mit dem Computer kann man alles bestellen, reservieren, kaufen und verkaufen.  

Im Internet kann man alte und neue Freunde finden, Kontakte aufbauen, Fotos austauschen, Musik machen.  

Es ist unglaublich, aber im Internet gibt es Informationen aus der ganzen Welt. 

 

Die Nachteile sind:  

Die Kinder verbringen sehr viel Zeit vor dem Bildschirm. Für sie ist der Computer ein attraktives 

technisches Spielzeug. Sie arbeiten weniger mit dem Computer und sie spielen lieber. Oft haben diese 

Kinder keine Freunde und streiten sich immer mit ihren Eltern.  

 

Computer ist auch nicht gut für die Gesundheit der Kinder. Einige haben Augen- oder Kopfschmerzen, 

können nicht gut konzentrieren oder in der Nacht schlafen.    

Ich denke, dass für die meisten Jugendlichen am Computer zu spielen und das Internet im Alltag zu 

benutzen, spielen eine wichtige Rolle. Für mich ist es auch. Meiner Meinung nach ist Computer nützlich 

und jeder muss lernen, richtig ihn zu benutzen: z.B: E-Mail senden, viele Informationen suchen, neue 

Menschen kennen lernen, Filme sehen, Musik hören, u.a.  

 

Aber verbringt nicht so lange vor dem Computer! 

 

 

       BORDEA VLAD 

Clasa a VII-a B 

     Prof.îndrumător: TUDORACHE ANDRA SORINA 

 

 



 

Automotivarea 
 

Un obiectiv fără un plan este doar o dorinţă. 

 

Atunci când stabilim un obiectiv, există mai multe şanse de reuşită dacă folosim automotivarea. În 

automotivare, acţiunea nu mai este îndreptată de la o persoană asupra alteia (cazul motivării), ci este 

direcţionată asupra propriei persoane. În această situaţie, ne identificăm capacităţile şi competenţele ce pot 

declanşa o acţiune care va conduce la succes. 

Există numeroase tehnici de automotivare din care am selectat câteva după cum urmează: 

conştientizarea, adaptarea, anticiparea „ca şi cum”, învăţarea,  modelarea. 

Conştientizarea presupune ca persoana să îşi dorească să îşi construiască pe cont propriu prin 

alegeri conştiente un plan de atingere a unui obiectiv (de exemplu reuşita la un examen/concurs, rezultatele 

şcolare, promovarea în carieră etc). Conştientizarea se bazează pe două elemente ale conceptului de sine  - 

autoevaluarea (evaluarea subiectivă a propriilor trăsături de personalitate, aptitudini şi competenţe) şi 

autoidealul (persoana care ar trebui să fie sau care ar trebui să devină). Din aceste două elemente rezultă 

nivelul de aspiraţie al unei persoane. Acesta trebuie să fie unul realist, nici prea înalt nici prea scăzut, în 

ambele cazuri rezultând eşecul atingerii obiectivului.  

Astfel, putem utiliza principiul motivării prin paşi mici care stă la baza altei tehnici de automotivare 

– adaptarea, prin care persoana îşi propune atingerea obiectivului etapizat, de la simplu la complex, de la 

uşor la greu (de exemplu dacă obiectivul final este participarea la un concurs naţional/internaţional primul 

pas ar putea fi reprezentat de un concurs local la nivel de şcoală sau de judeţ; sau dacă dorim să eliminăm o 

frică, de exemplu de a vorbi în faţa clasei, începem prin a vorbi unui număr restrâns şi familiar cum ar fi 

familia sau prietenii apropiaţi).  

Anticiparea presupune ca persoana să îşi imagineze viitorul – „ca şi cum” obiectivul a fost atins. 

Acestă tehnică ajută la experimentarea dinainte a reacţiilor emoţionale şi comportamentale  şi plănuirea 

unor răspunsuri şi soluţii posibile precum şi acomodarea mentală cu viitoarea situaţie. Persoana îşi 

imaginează că s-a deplasat în viitor (o săptămână, 6 luni sau un an), un viitor plin de succes apoi se întoarce 

şi se întrebă „care din paşii pe care i-am făcut m-au condus la acest rezultat?” De exemplu, examenul de 

capacitate sau altfel de evaluări importante – poate fi anticipat pe baza unui plan care să cuprindă  întrebări-

suport precum: care este scopul meu precis şi detaliat? Când se va realiza sau în ce perioadă de timp? Care 

sunt piedicile şi provocările?  Cum voi proceda? Există şi alte moduri de a atinge obiectivul? Pe cine mă 

pot baza sau de ce resurse am nevoie? Cum voi ştii că am reuşit? Cum mă voi simţi? Cine se va bucura 

alături de mine? Cum mă voi răsplăti? După ce am atins obiectivul, ce urmează?  Şi cea mai importantă 

întrebare, pentru energia de activare a persoanei – care este primul pas?  

Poziţionarea persoanei în starea de „visător” (în care imaginaţia nu are limite, orice este posibil), de 

„realizator” (trăieşte visul ca şi cum ar fi adevărat) şi de „critic” (identifică obstacolele şi provocările) ajută 

la construirea unui obiectiv, respectiv plan de acţiune, cât mai eficient. 

Învăţarea raportată la automotivare constă în faptul că, prin repetiţie, se dezvoltă competenţa şi 

apoi deprinderea de a dezvolta planuri de acţiune pe cont propriu, independenţa de acţiune şi de atingere a 

succesului. Pentru aceasta este nevoie de autodisciplină, perseverenţă, determinare, creativitate, curiozitate, 

încredere în sine, dorinţa de a fi mai bun în raport cu sine, de a fi performant etc. Succesul este în sine un 

motivator puternic, mai ales dacă este repetat. Eşecul învaţă persoana cum să facă mai bine data viitoare. 

Modelarea este o tehnică de automotivare prin utilizarea modelelor de comportament ale altor 

persoane – persoane de succes.  De exemplu, identificăm o persoană care a reuşit deja să atingă obiectivul 

pe care noi îl planificăm şi studiem strategiile folosite de aceasta pentru a avea succes.  

În concluzie, automotivarea - prin cele câteva tehnici menţionate (conştientizarea, adaptarea, anticiparea 

„ca şi cum”, învăţarea,  modelarea) este forma de motivare cu un nivel înalt de eficienţă prin controlul 

propriului comportament şi prin gradul de dezvoltare personală pe care îl generează. 

 

Prof. Psiholog CJRAE Constanţa 

Eleni Mirică 
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Kreuzworträtsel 
 
 

 
 

kleines hat viele 
Zimmer 

kleine 
erster schwimmt 

wo man Monat im Wasser 

Kind Seiten kocht Stadt im Jahr  
      

 
 
 

für die lustiger legt die  
Haare Mann im Henne  

 Zirkus   

 
 

 
wachsen fünf Sonne, 
auf dem an einer Mond 

Kopf Hand und ... 

die Mutter macht  
von deiner Quack  

Mutter Quack  

rotes  Gegenteil 
 

vom Gemüse  
 

Winter   

zweiter  isst 
Wochen- Haustier man im 

tag  Sommer 
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vom Tag 

 
rot Mama 
gelb 

kann 

und 

grün 
fliegen 

Papa 

 
 
 
 

eine  
große 
Tür 

 
sitzt auf  
dem Kopf 

 
hat einen  
Rüssel  
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