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Școala Gimnazială nr. 10 Suceava este 
inițiatoarea și coordonatoarea unui proiect 
Erasmus+ intitulat ”STEAM by STEAM”, 
adică ”Strategii de predare și de educare a ele-
vilor pentru stimularea învățării, folosind con-
ceptul STEAM (știință, tehnologie, inginerie, 
artă și matematică) ”. Este un proiect de parte-
neriat strategic, coordonat la nivel european de 
prof. Rodica Zimbru, director al acestei insti-
tuții, este finanțat de Comisia Europeană și are 
o valoare totală de peste 180000 de euro, grant 
distribuit între școlile partenere: Școala 
Gimnazială nr. 10 Suceava, Agrupamento de 
Escolas Boa Água, din Sesimbra, Portugalia, 
Gymnasio Iolkou din Volos, Grecia, SU Kons-
tantin Konstantinov din Sliven, Bulgaria, Juod-
silio Silo gimnazija din Vilnius, Lituania și 
Școala Gimnazială Ostra, care este cea de-a 
doua instituție din România.  

Proiectul are ca scop creșterea motivației 
elevilor de a învăța și îmbunătățirea rezultate-
lor școlare ale acestora în instituțiile partenere, 
folosind STEAM ca modalitate de dezvoltare a 
abilităților esențiale, între care se menționează: 
atitudine pro-activă, abilități de rezolvare a 
problemelor, creativitate, multitasking, iniția-
tivă, capacitate de anticipare, leadership, 
muncă în echipă, empatie, prin schimb de ex-
periențe și bune practici.  

Obiectivele acestuia sunt: dezvoltarea 
abilităților profesorilor de a planifica și de a 
realiza lecții în viziune STEAM, printr-un curs 
de formare pe această temă; aplicarea concep-
tului STEAM de către profesori, în lecții con-
cepute de ei înșiși și de parteneri; crearea unui 
cadru pentru dezvoltarea abilităților esențiale 

pentru elevi, folosind STEAM ca modalitate, 
prin lecții predate în școli de către profesorii 
din școlile partenere; realizarea unei colecții de 
materiale de dezvoltare profesională pentru 
profesori (planuri de lecții, jocuri), cu utili-
zarea STEAM, încărcate pe o platformă on-
line. Proiectul este axat pe două concepte 
foarte importante și de actualitate. Unul dintre 
ele vizează abilitățile esențiale de viață a ele-
vilor, printre care rezolvarea de probleme, 
creativitate, multitasking, inițiativă, capacitate 
de anticipare, munca în echipă, empatia, a 
învăța să învețe.  

Celălalt constă în crearea căii pentru 
îmbunătățirea sau dezvoltarea acestor abilități, 
iar acesta este conceptul STEAM, care implică 
elevi și profesori într-un proces de colaborare 
în cadrul activităților de predare și învățare. 
Activitățile sunt atât locale cât și transnațio-
nale. Între acestea, în luna februarie 2020 a 
avut loc un curs de formare în școala coordo-
natoare, pentru câte 4 profesori de la fiecare 
școală parteneră și două schimburi de elevi (6 
elevi și 2 profesori), organizate în Grecia, în 
octombrie 2021 și Lituania, în perioada 10-14 
ianuarie 2022, urmând ca celelalte două să fie 
stabilite ulterior. Proiectul se va încheia la 
sfârșitul lunii august a acestui an, el fiind pre-
lungit cu 12 luni din cauza situației pandemice 
care a afectat desfășurarea activităților trans-
naționale.  

Activitatea desfășurată așadar în săptă-
mâna 10-14 ianuarie a fost găzduită de școala 
parteneră din Lituania. Au participat șase elevi 
și doi profesori din școala parteneră din Gre-
cia, șase elevi și trei profesori din Portugalia.  

Lecții STEAM în Lituania 
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Școala coordonatoare a fost reprezen-
tată de prof. Zimbru Rodica, directorul școlii și 
coordonatorul proiectului la nivel european și de 
prof. Daniela Vîrvara, însoțitorii grupului de 
elevi, format din: Trufan Daniel și Constanti-
nescu Bogdan, ambii din clasa a VII-a C, Berco 
Bianca din clasa a VII-a D, Ciobanu Andra din 
clasa a VI-a A. Școala din Ostra a fost reprezen-
tată de prof. Masichevici Elena. Cei trei profe-
sori suceveni au susținut lecții în școala gazdă, 
având ca scop, pe de o parte, dezvoltarea com-
petențelor acestora de predare într-o școală eu-
ropeană, de comunicarea în limba engleză, de 
utilizare a conceptului STEAM pentru predare 

integrată, în condițiile în care fiecare dintre 
aceștia predă discipline care nu au legătură cu 
știința, tehnologia, ingineria, arta sau matemati-
ca, dimpotrivă, disciplinele predate sunt limba și 
literatura română, educație socială și consiliere 
școlară, discipline pentru învățământul preșco-
lar. În aceste condiții, obiectivele proiectului au 
fost atinse, ele vizând predarea integrată pentru 
motivația învățării la elevi. 

Experiența care completează pregăti-
rea atât a elevilor, cât și a profesorilor a constat 
atât în colaborarea cu profesorii și elevii celorlal-
te școli implicate, cât și în activitățile de intercul-
turalitate la care au participat, vizitele și lecțiile 
desfășurate atât în școală, cât și la expoziția 
”Body World” din Kaunas, la Muzeul Trakai, 
lecția ”Test-tube”. Participanții au fost impresio-
nați de felul cum este organizat învățământul în 
școala lituaniană, de dotarea impresionantă a la-
boratorului de științe, de profesionalismul cole-
gilor din școlile partenere, care au desfășurat lec-
ții de o înaltă calitate didactică pentru elevii im-
plicați în proiect. 

Proiectul este o inițiativă îndrăzneață a 

Școlii Gimnaziale nr. 10 Suceava și reprezintă o 
oportunitate de a oferi cadrelor didactice și elevi-

lor exemple de învățare activă, colaborativă, du-

pă modele consacrate europene, ceea ce va spori 
valoarea educației oferite de instituția suceveană. 

De asemenea, el a reprezentat un punct de pleca-

re în derularea de parteneriate europene pe tema 
educației STEAM, având în vedere faptul că in-

stituția este școală parteneră într-un alt proiect 

intitulat ”PLASTEAM – STEAM for Plastic-
Free Primary Schools”, coordonat de o instituție 

olandeză, care se derulează începând din 2020 pe 

durata a doi ani. (prof. Rodica Zimbru,           

coordonator de proiect)) 
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 Recunoscători geniului 
literaturii române, elevii clase-
lor a VIII-a A, a VII-a B și a 
VII-a D, a VI-a B și C, a V-a 
A, au dedicat câte o oră din 
prima săptămână a semestrului 
al doilea operei și activității 
poetului, dramaturgului,  
gazetarului, Omului ales,  
Mihai Eminescu, marcând și 
Ziua Culturii Naționale.  

Aceștia au fost dornici 
a trezi amintiri ale epocii clasi-
cilor, readucând în prim-plan 
imaginea vremii, în care spiri-
tul Junimii impunea valori na-
ționale în cultura română, acți-
ona pentru susținerea literatu-
rii naționale, pentru răspândi-
rea spiritului critic. Aspirațiile 
intelectualilor junimiști, pre-
cum și valorile promovate 
atunci- respectul față de carte, 
dragostea față de neam și de 
țară, dorința de autodepășire, 
prin muncă și disciplină, drep-
tatea, adevărul, folclorul, soli-
daritatea- au atras atenția tutu-
ror copiilor. Prin recitarea poe-
ziilor scrise pe tema iubirii și 
naturii, istoriei, timpului, prin 
interpretări ale lui Gheorghe 
Sărac, a piesei Eminescu de 
Ioan și Doina Aldea Teodoro-

vici s-au destins pensulele și 
creioanele care au realizat și 
lucrări plastice. 

Din ecourile activității 
dedicate Zilei Eminescu și Zi-
lei Culturii Române:  
172 de ani de la nașterea lui 
Mihai Eminescu – un eveni-
ment școlar 
         Luni, pe 17ianuarie, am  
sărbătorit 172 de ani de la 
nașterea lui Mihai Eminescu. 
La școală, copiii au recitat 
poezii, s-au prezentat cu pos-
tere, afișe, desene, poezii sau 
informații despre viața și ope-
ra poetului. Ne-au atras aten-
ția în mod special  câteva din-
tre  paradoxurile care definesc 
opera lui Mihai Eminescu. 
         Eminescu este scriitorul 
român cu cea mai scurtă acti-
vitate literară: doar treispre-
zece ani veritabili.   La   aceș-
tia se mai pot adăuga și primii 
patru  ani, din 1866, anul de-
butului în revista Familia, pâ-
nă în anul 1870, anul debutu-
lui în ,,Convorbiri literare”.  
În ciuda tuturor aparențelor, 
Eminescu a publicat foarte 
puțin, doar 73 de poezii și câ-
teva proze. 
Eminescu era 
mereu îngri-
jorat de soar-
ta poeziilor 
sale. Nicioda-
tă nu părea 
mulțumit de 
forma pe care 
o luau: măr-
turie stau va-
riantele mul-

tiple care însoțesc orice text 
până la forma finală. Pentru 
fiecare poem a exersat enorm. 
Iar textul era rescris până 
ajungea la forma perfectă. 
Eminescu nu și-a publicat un 
volum de poezii așa cum și-ar 
fi dorit.  Volumul  ,,Poesii”, cu 
o prefață semnată de Titu Ma-
iorescu, mentorul său, nu l-a 
mulțumit pe poet. Eminescu a 
lăsat nepublicată cea mai ma-
re parte a operei sale. În cele-
brele ,,Caiete”, texte manus-
crise care numără 15.000 de 
pagini, s-au găsit de zece ori 
mai multe poezii decât a ac-
ceptat să publice. De unde re-
zultă că Eminescu mai mult a 
proiectat decât a terminat. 
Vreme de un secol, poeziile 
sale postume au întregit ima-
ginea poetului.  Aceste poezii 
postume au fost publicate de 
criticul literar Perpessicius. 
(Fărmuș Paula-Miruna, clasa  
a VI-a B- știre) 

El este și va fi al nostru, 
al tuturor. Este nume de străzi, 
bulevarde și festivaluri, se află 
în manualele școlare, este pa-
triot, romantic, este Luceafă-
rul poeziei  românești. Este 
sculptat în piatră și în bronz, 
în inima și sufletul nostru. Es-
te nemuritor pentru noi, prin 
moștenirea scrisă, lăsată nea-
mului nostru. (fragment din-  
tr-o pagină de jurnal a elevei   
Gavriluț Diana, cl. a VIII-a A) 
(prof. Andronachi Luminița) 

Eminescu, modelul românului adevărat 
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             15 ianuarie și 15 iunie stau sub semnul 
„Domnului Eminescu”. Al iubirii de Eminescu. 
La întrebarea „de ce îl iubim pe Eminescu?”, 
elevii clasei a VII-a C au răspuns: ” fiecare copil 
îl iubește în felul său pe Mihai Eminescu”, 
„pentru că el este însăși poezia”, „pentru că este 
o parte din sufletul nostru”, „Eminescu este și 
va rămâne un pisc, frumos, unic”,” nu cred că 
există vreun român care să nu știe măcar o stro-
fă din poezia eminesciană”. Răspunsuri ce respi-
ră Eminescu prin profunzime și trăire. 

Apoi, elevii l-au sărbătorit: au cântat ro-
manța „Pe lângă plopii fără soț”, au recitat poe-
zii, au ascultat „ Scrisoarea a III-a ” interpretată 
de actorul Gheorghe Cozorici, au învățat să reci-
te poeziile într-un mod artistic, expresiv, declan-
șând emoții ascultătorilor. In final au rezolvat 
un test quizz interesant despre momentele im-
portante din viața marelui poet. 

Eminescu a fost al timpului său, este al 

timpului nostru și va rămâne al timpului care 

vine. (prof. Violeta Irimescu) 

De ce îl iubim pe Eminescu? 

     "Vreme trece, vreme vine, 

     Totul este trecător..." 

Chiar dacă timpul a trecut, chiar 
dacă peste el s-au lăsat umbrele 
tăcerii, noi nu l-am uitat pe ma-
rele Eminescu, pe poetul nemu-
ritor al neamului. 

 Pe 14.01.2022, elevii 
clasei a III-a D (înv. Ciupu 

Viorica) au organizat o activi-
tate interactivă pentru a 
sărbători ziua Luceafărului 
poeziei. 

 Au vizionat prezentări 
PPT despre viața și opera 
poetului, au citit și au recitat 
poezii, au realizat postere cu 
tema "Pe urmele lui Eminescu", 
scriind versuri, decupând și 
lipind imagini, desenând 
aspecte legate de opera 
eminesciană. Am fost încântați 
să împărtășim și părinților 
experiența noastră, postând pe 
Classroom fotografii și video-
uri cu activitatea efectuată. Am 
primit felicitări și aplauze, iar 
copiii au fost încântați și mândri 
că "au pășit" pe urmele marelui 

și inegalabilului poet român. 

 Lumina Luceafărului 
eminescian să strălucească în 
inimile tuturor, să fie izvor de 
credință și optimism pentru 
viitor! (înv. Viorica Ciupu) 

Pe urmele lui Eminescu 



Pag. 6 

IANUARIE 2022 

      „Cerul și pământul/ În cântec răsună/                                                                                 
Îngeri și oameni /Cântă împreună/                                                               

Hristos se naște!” 

Armonie și prietenie, mai buni, mai uniți 
își doresc să fie elevii clasei a VII -a C. 
În preajma Sărbătorii de Crăciun, au exersat mai 
mult decât oricând asta. Au pregătit colinde, mai 
vechi, mai noi, au repetat, au muncit împreună  
să-și armonizeze vocile cu chitara, cu vioara și 
tamburina. Au pus suflet! 
 Și-au colindat cu drag profesorii la ore,    
i-au colindat online și pe colegii de la celelalte 
clase, și-au dăruit mici cadouri unii altora, au 
făcut poze, s-au bucurat. 

L-am sărbătorit pe Hristos, am sărbătorit 

clipele petrecute împreună la școală. 
(prof. Violeta Irimescu) 

Împreună 

Concurs: ”Clasa lui Moș Crăciun” 
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10 ianuarie ”Ziua matematicii, a informaticii și a științelor naturii” 

Elevii de la clasele a VII-a D și a VIII-a C 

au sărbătorit (în cadrul orelor de fizică) ”Ziua 
matematicii, informaticii și științelor naturii” în

-tr-un mod plăcut, recreativ, fiind creativi și 

entuziaști. Au pus în evidență diverse fenome-
ne fizice, îmbinând experimentele atractive cu 

filmulețe animate, măsurători și  demonstrații 

matematice. S-au realizat lecții interdisciplina-
re, elevii au explicat fenomenele fizice folosind 

cunoștințe de fizică, biologie, chimie, matema-

tică și informatică. 
(prof. Violeta Irimescu) 

 Frumusețea sărbătorilor de 
iarnă nu a trecut fără să-și lase am-
prenta de magie și suspans în rân-
dul cadrelor didactice ale școlii. S-a 
încetățenit de mai mulți ani ideea 

de Secret Santa în clasele de elevi. Diriginții și 
învățătorii i-au obișnuit de-a lungul timpului pe 
elevi cu bucuria de a dărui.  

 Inițiativa ”Secret Santa” a fost transferată 
în colectivul de cadre didactice. Dacă între elevi 

în final ajungeau să știe de la cine au primit da-
ruri, pentru profesori, Moș Crăciun a rămas, în-
că, un secret. Ei au ca obiectiv pentru anul acesta 
să descopere cine a fost cel sau cea care le-a ofe-
rit daruri.  

 Firește, activitatea l-a avut ca protagonist 
pe Moș Crăciun, însă secretul este încă bine păs-
trat. Poate în următoarele 11 luni, toate cadrele 
didactice vor reuși să dezlege misterul darurilor 
primite. Le dorim succes. (Redacția) 

Împreună cu Secret Santa 
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Școala noastră, acreditată Erasmus+ până în 2027 

 Acreditarea Erasmus reprezintă instru-
mentul prin care organizațiile și instituțiile pot 
participa în mod continuu în cadrul programului 
Erasmus+ 2021-2027, oferindu-li-se anual acces 
simplificat la finanțare în cadrul Acțiunii-cheie 1, 
proiecte de mobilitate. Acordarea acreditării 
Erasmus confirmă faptul că organizația aplicantă 
este capabilă să implementeze un plan de dezvol-
tare strategică pe termen mediu sau lung.  
 Pentru aceasta, organizația candidată ela-
borează un plan de punere în aplicare a unor acti-
vități de mobilitate de înaltă calitate, denumit 
Plan Erasmus, ca parte a unui efort organizațio-
nal mai amplu de a-și gândi strategic dezvolta-
rea. 
 În acest context, școala noastră a depus în 
anul 2021 documentația pentru acreditare, în ca-
drul programului Erasmus+. Pentru perioada ur-
mătoare, ca parte a proiectului ce stă la baza 
acreditării, școala își propune: dezvoltarea de 
competențe ale cadrelor didactice de proiectare și 
de realizare de lecții/activități de învățare inova-
tive, utilizând platforme educaționale si progra-
me de învățare on-line. Justificarea acestui obiec-
tiv este faptul că era digitală pe care o trăim, dar 
și condițiile atipice care pot apărea și afecta acti-
vitatea didactică a cadrelor didactice impune fa-
miliarizarea cu tehnologia și utilizarea tot mai 
mult a acesteia în procesul didactic.  
 Ca urmare, acestea trebuie să cunoască 
foarte bine modalitatea de proiectare și de reali-
zare de activități prin utilizarea dispozitivelor 
mobile și platforme educaționale. Mai mult, tre-
buie să cunoască acele modalități de a păstra ele-
vul conectat la activitatea de învățare, indiferent 
de situație. Realizarea acestui obiectiv va rezolva 
problema acelor cadre didactice care nu se simt 
confortabil să utilizeze internetul, rămânând fi-
deli predării cu creta la tablă, prin creșterea capa-
cității acestora de utilizare și de gestionare a ca-
nalelor de comunicare și de achiziționare de cu-
noștințe utilizând calculatorul și motoare de cău-
tare sau programe IT de predare-învățare-
evaluare.  
 Un alt obiectiv vizat este dezvoltarea ca-
pacității cadrelor didactice de predare colaborati-
vă, bazată pe proiecte inter și transdisciplinare. 
Predarea colaborativă implică o reală sincroniza-
re între noțiuni din diferite arii curriculare, pen-
tru că activitatea de învățare să fie complexă, in-
ter și transdisciplinară, conectată la viața reală, 
care este un amalgam de noțiuni și cunoștințe. 
 Acest lucru se poate realiza prin dobândi-
rea de informații, dar și prin contactul nemijlocit 

cu modele ale altor instituții europene, care au 
adoptat astfel de abordări, care au dus la o crește-
re vizibilă a motivației învățării la elevi. 
 În acest sens, școala noastră a primit pen-
tru anul acesta 100500 de euro, pentru activități 
de învățare desfășurate de elevi și cadre didactice 
în instituții europene. Astfel, un număr de 24 de 
cadre didactice și 45 de elevi vor participa la ac-
tivități de învățare. Distribuția  cadrelor didactice 
este următoarea:  
 “Teamwork & Teambuilding”, organizat 
de SHIPCON în Limassol, Cipru, în perioada 7-
11 martie 2022, la care vor participa 5 cadre di-
dactice; 
 “Innovative Teacher, Motivated Student, 
Collaborative Problem Solving”, organizat de 
CREF Sesimbra, în perioada 4-9 iulie 2022, cu 
participarea a 4 cadre didactice; 
 “Creativity in teaching and learning for 
a better students' motivation”, organizat de 
Quarter Mediation, în Assen, Olanda, în perioada 
30 iulie - 5 august 2022; 
 “TICO Training - Teaching is Innovati-
on Communication and Outdoor education”, 
organizat de Gioventu in riSalto/JUMP, în peri-
oada 10-17 iulie 2022, în Soverato, Italia; 
 “Future classroom”, organizat de Kál-
lósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület, în pe-
rioada 22-26.08.2022 în Bratislava, Slovacia.  
 În urma selecției participanților, desfășu-
rată la data de 29 ianuarie 2022, pentru primul 
flux se pregătesc următoarele cadre didactice: 
Puiu Bogdan, profesor de sport, Varvaroi Geor-
geta, Hostiuc Ioana, Maxim Valentina și Necul-
cea Adina, toate patru fiind cadre didactice pen-
tru învățământ primar.  
 Mobilitățile elevilor se vor desfășura în 
Cipru, Slovacia și Italia. Prima dintre acestea va 
avea loc în Limassol, Cipru, în martie și vor par-
ticipa 16 elevi, dintre care 13 de clasa a VIII-a, 2 
din clasa a VII-a și o elevă din clasa a V-a. Elevii 
vor fi însoțiți de 3 cadre didactice. 
 Avem convingerea că activitățile propuse 
pentru acest an vor constitui un preambul pentru 
implicarea unui număr cât mai mare de elevi în 
activități de învățare.  
 Participarea cadrelor didactice și a elevi-
lor la  proiecte europene constituie o modalitate 
de motivație a învățării, de cultivare a valorilor 
europene, de dezvoltare a competențelor lingvis-
tice, sociale și civice, dar și a competenței de a 
învăța să înveți, valorificând experiențele dobân-
dite pe durata mobilităților.  

 (prof. Rodica Zimbru, coordonator de proiect) 
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 A devenit deja o tradiție care durează de 
peste 18 ani ca Școala Gimnazială Nr. 10, 
Școală europeană pentru a treia oară consecu-
tiv, să fie implicată an de an în proiecte de par-
teneriat european. Cu o bogată experiență în 
scrierea, coordonarea și implementarea proiec-
telor europene Comenius, Grundtvig, Pesta-
lozzi, Erasmus+, școala noastră va continua 
pentru următorii doi ani această preocupare, 
fiind implicată, ca partener european, într-un 
nou proiect strategic de dezvoltare și inovare, 
intitulat ”PLASTEAM - STEAM education for 
plastic-free primary schools”.  
 Proiectul este coordonat de Agora Roer-
mond - Stichting Onderwijs Midden Limburg și 
Stichting Nationaal Centrum Voor Weten-
schaps- En Technologiecommunicatie, din Țări-
le de Jos și are ca parteneri: Asociatia Centrul 
National pentru Productie si Consum Durabile, 
Timișoara,  România, Mediterranean Infor-
mation Office for Environment, Culture and 
Sustainable Development Association și Private 
School Themistoklis S.A din Grecia, Finance & 
Banking, Associazione per lo Sviluppo Or-
ganizzativo e delle Risorse Umane, Italia, Euro, 
Eurodimensions School din Malta și școala    
noastră.  
 Acesta dorește conștientizarea școlilor cu 
privire la impactul materialelor plastice asupra 
mediului, realizarea de activități didactice 
pentru promovarea sistemelor și bunelor prac-
tici de management al materialelor plastice 
pentru școlile primare, vizând în special redu-
cerea articolelor din plastic de unică folosință. 
De asemenea, proiectul intenționează să con-
tribuie la dezvoltarea abilităților necesare ele-
vilor pentru a contesta modelele de producție/
consum existente, pentru a le îmbunătăți și 
pentru a construi altele noi. Generațiile tinere 
sunt de fapt mai dependente de atitudinile de 
consum. PLASTEAM se așteaptă să transforme 
elevii în „nativi ai mediului” care au 
„curiozitate pentru lume și  gândire critică". 
 Elevii de școală primară reprezintă, prin 
urmare, grupul țintă perfect pentru acest proiect, 
deoarece funcționează ca un teren fertil pentru a 
fi semănat cu semințele durabilității și respec-
tului pentru natură și mediu inconjurator. 
 Dintre activitățile proiectului, 
menționăm: realizarea unei microcercetări, pe 
bază de chestionare aplicate elevilor și cadrelor 

didactice, cu privire la utilizarea de obiecte din 
material plastic, realizarea unei aplicații speci-
fice care să cuantifice utilizarea de obiecte din 
plastic, editarea unei broșuri informative.  
 Proiectul se va derula în perioada 2021-
2023. Până în prezent, cele mai multe dintre 
activități s-au derulat on-line. A avut loc o sin-
gură întâlnire de proiect în Malta, în noiembrie 
2021. El se va finaliza cu o conferință inter-
națională de valorizare a produselor intelectuale 
realizate. (prof. Rodica Zimbru) 

”STEAM education for plastic-free primary 
schools”, un nou proiect de parteneriat european  
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Eminescu - emoție în culori 

,,Întâlnirea" cu un scrii-
tor, la orele de limba și literatu-
ra română, creează, de fiecare 
dată, o stare de bine, un cumul 
de emoții ce deschid poarta 
spre un univers în care copiii 
descoperă lucruri noi despre ei 
înșiși, frumosul pe care-l poartă 
în suflet. 

Aniversarea a 172 de ani 
de la nașterea poetului Mihai 
Eminescu a devenit pretextul 
unei astfel de ,,întâlniri", elevii 
clasei a VI-a D marcând eveni-
mentul prin participarea la un 
concurs care să pună în valoare 
talentul, calitățile fiecăruia. 

Concursul interdisciplinar 
intitulat ,,Eminescu - emoție în 
culori" s-a născut la inițiativa 
celor mici care au dorit să intre 
pe tărâmul artelor, poezia, mu-
zica și desenul, fiind modalități 

de exprimare a sinelui, de eva-
dare în spațiul special creat de 
Eminescu pentru cei însetați de 
cunoaștere. 

Cele cinci echipe au avut 
de parcurs două probe în 50 de 
minute.  

La Concursul de cultură 
generală  elevii au răspuns la 

zece întrebări 
despre viața și 
opera scriitoru-
lui iar momen-
tul artistic s-a 
concretizat în 
recitarea unei 
poezii sau adap-
tarea unei poe-
zii la o linie 
melodică.  
Echipajele au 
fost generoase 
în aplauze, răs-

plătindu-i astfel pe cei care au 
recitat și au cântat ,,Sara pe 
deal", ,,Mai am un singur dor" 
și ,,Floare albastră". Ultimele 
minute din concurs au fost de-
dicate transpunerii în lucrări de 
artă plastică a lumii pe care 
poetul romantic o descrie în 
operele sale.  

Nu a fost o surpriză să 
constat că toți participanții sunt 
talentați, că iubesc poezia și 
artele plastice, răspunsurile și 
lucrările lor dovedind-o. 

Am certitudinea că elevii 

vor începe să iubească câte pu-
țin limba română ascultând 
versurile lui Eminescu și poate 
(de ce nu?) printre participanţi 
se numără un viitor poet, actor 
sau profesor de limbă română 
sau arte plastice.                                                                                                   

(prof. Cucuveică Maria) 

Elevii clasei a VI a B 
au exprimat artistic  

prin desen câteva 
dintre cele mai 

cunoscute versuri ale 
poetului Mihai 

Eminescu, 
 cel care a făcut 
cinste neamului 

nostru românesc.  
RECUNOȘTINȚĂ! 
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Unirea Moldovei cu 
Valahia (Țara Românească), 
din 24 ianuarie 1859, a fost ro-
dul unor eforturi seculare, 
încununate cu apariția Ro-
mâniei pe harta politică a Eu-
ropei. Mica Unire avea să 
scoată în evidență o pleiadă de 
patrioți, cu o înaltă pregătire 
culturală și cu o viziune asupra 
viitorului națiunii. Data de 24 
Ianuarie este considerată de 
români drept Mica Unire sau 
Unirea Principatelor Române, 
dată la care, fiecare român este 
cuprins de emoție și mândrie. 
Destine din istorie au devenit 
modele pentru contemporanei-
tate, adesea marcate prin acti-
vități tematice. Cu prilejul zilei 
Unirii de la 24 Ianuarie 1859, 
elevii clasei I D, au desfășurat 
activitatea ,, Hai să dăm mână 
cu mână !, activitate care face 
parte din programul acti-
vităților extracurriculare pentru 

anul școlar 2021-2022 .La 
această sărbătoare, copiii au 
fost îmbrăcați în frumoase cos-
tume populare, deoarece iubesc 
tradiția și portul popular .Au 
aflat despre personalitatea 
domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza, au ascultat întâmplări pe 
înțelesul lor despre Unire, au 
discutat despre țară și dragostea 
de țară și despre cât de impor-
tant este să fie uniți. Au realizat 
lucrări plastice și au cântat cân-
tece patriotice. Au fost deosebit 
de entuziasmați când au cântat 
și dansat Hora Unirii.  

(înv. Brîndușa Ieremciuc) 

Unirea, națiunea a făcut-o! 

 De Ziua Internatională a Matematicii, 
Informaticii şi a Stiințelor Naturii, elevii clasei 
a VI a C şi-au prezentat la ora de 
biologie,machetele realizate din materiale 
reciclabile, care redau anatomia şi parțial 
fiziologia sistemului respirator uman.  

Această temă practică are rolul ca prin 
modelare, elevul să-şi fixeze noțiunile de 
anatomie ( sticla- cutia toracică, paiul – traheea, 
balonul – plamânii, iar balonul care acoperă 
baza sticlei- muşchiul diafragm), dar pot şi 
înțelege legătura dintre plămâni şi muşchiul 
diafragm. Cum? Dacă tragem de balonul de la 
bază, va intra prin pai aer în balonul suspendat, 
exact aşa cum se întâmplă în respirație. 
 Explicarea procesului de respirație este 
în strânsă legătură cu procese fizico-chimice 
(variația presiunii aerului din cutia toracică, 
combinațiile gazelor respiratorii cu sângele). 

(prof. Mihaela Șalar) 

Ziua Internațională a Matematicii, a Informaticii  

şi a Științelor Naturii  
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De ce educație STEAM? 

 Hai să începem cu înce-
putul: ce este STEAM? 
 STEAM reprezintă con-
ceptul  educațional ce se bazea-
ză pe ideea de educare a elevi-
lor și studenților în patru dome-
nii: știință, tehnologie, ingine-
rie și matematică, folosind o 
abordare pluridisciplinară și 
aplicată.  În locul predării dis-
ciplinelor separat și distinct, 
STEAM le integrează într-o 
metodă de învățare coerentă 
bazată pe aplicații din lumea 

reală. 
 STEAM (știintă, tehno-
logie, inginerie, arte și mate-
matică) este o nouă abordare a 
filozofiei STEAM ce recunoaș-
te valoarea artelor atât în dez-
voltarea armonioasă a individu-
lui cât și a societății umane. 
Puse laolaltă, aceste discipline 
au puterea de a ne oferi o nouă 
viziune asupra lumii, o aborda-
re care chiar poate schimba lu-
mea în bine. Cum? Prin inter-
disciplinaritatea care stă la ba-
za ei. 
 Problemele actuale ale 
societății/comunității în care 
trăim sunt atât de complexe 
încât nu își mai pot găsi rezol-
varea într-o singură disciplină. 
Interconectivitatea devine o 
cerință a viitorului. Nevoia 
pentru interdisciplinaritate, in-
terconectivitate este din ce în 
ce mai mare. Piața locurilor de 
muncă va căuta indivizi inde-
pendenți, capabili nu doar să 
identifice din timp problemele, 
ci și să aibă o abordare holisti-

că în rezolvarea lor.  
 Suntem noi, adulții, ga-
ta să îi pregătim pe cei mici 
pentru acest viitor? Educația 
STEAM vine cu soluții, trebuie 
doar să o integrăm în progra-
mul celor mici. Elevii din zilele 

noastre sunt mult mai motivați 
dacă subiectele sunt predate 
din perspective diverse și  dacă 
sunt bazate pe fapte din viața 
de zi cu zi. „Cel mai puternic 
argument pentru in-
terdisciplinaritate es-
te chiar faptul că 
viaţa nu este împărţi-
tă pe discipline”, spu-
nea Jean Moffet. 
 Educația 
STEAM devine un 
punct cheie în pregă-

tirea tinerelor generații pentru 
viitor. Cum se poate face acest 
lucru? În primul rând, promo-
varea și utilizarea unor metode 
de predare bazate pe explorare, 
investigare și anchetă, pentru a 
implica elevii (ex. https://
www.edutopia.org/article/
inquiry-and-research-
process).  Apoi, prezentarea și 
promovarea de modele de cari-
ere în domeniu, în așa fel încât 
elevii să regăsească un exem-
plu demn de urmat. 

În cadrul orelor de ma-
tematică putem îmbina atât de 
frumos arta cu tehnologia, 
lecțiile devenind mai atractive 
pentru elevi. Unul dintre ca-

pitolele la care se poate utiliza 
lecții STEAM este ,,Simetrie”.  

Cu ocazia Zilei  Ma-
tematicii, a Informaticii și a 
Științelor clasei a VI-a D a des-
fășurat o  lectie cu te-
ma ,,Simetria față de o 
dreaptă”. Copiii au pus în evi-
dență elemente de simetrie față 
de o dreaptă în variate con-
texte.  Au realizat un braduț în 
care s-a pus în evidență sime-
tria față de o dreaptă, au       
descoperit efectele oglinzilor în 
simetria în spațiu.  

(prof. Ancuța Puiu) 

https://www.edutopia.org/article/inquiry-and-research-process
https://www.edutopia.org/article/inquiry-and-research-process
https://www.edutopia.org/article/inquiry-and-research-process
https://www.edutopia.org/article/inquiry-and-research-process
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 În urma participării la cursul Preventing 
Bullying in Schools, în perioada 22-28 august 
2021, în Split/ Croația, în cadrul programului 
Proiect Erasmus+ "PIECE - Profesori inspirati, 
elevi competenti si educati" am  învățat cum să 
creez un mediu de învățare sigur, cum să recu-
nosc semnele de agresiune - atât agresorii, cât și 
cei agresați, precum și modalități de a le face 
față. Voi prezenta câteva exemple de bune prac-
tici și câteva exerciții ce pot fi utilizate în 
lecțiile de dirigenție, cât și în lecțiile de dezvol-
tare personală. 

Astfel,  copiii se vor  familiariza cu dife-
riți termeni specifici din sfera bullying-ului și 
vor afla, pe rând, răspunsuri la diferite întrebări: 

Ce este bullying-ul? Comportament de inti-
midare, hărțuire, umilire, excludere, luare în de-
râdere a cuiva. 

Care sunt caracteristicile bullying-ului? 

• este intenționat (agresorul are intenția să ră-
nească pe cineva), 

• este repetat (aceeași persoană este rănită me-
reu), 

• dezechilibru de forțe (agresorul își alege victi-
ma care este percepută ca fiind 
vulnerabilă, slabă și nu se poate apăra singură). 

Unde se întâmplă bullying-ul? La școală, 
în pauză, pe terenul de sport, pe stradă, în parc, 
în drum spre școală; 

Cum se simte cel agresat (victima)? Trist, 
furios, umilit, rănit, temător, vinovat, plânge, 

neimportant, neîncrezător, lovește, dezgustat, 
slab; 

Care sunt metodele? Porecle, bârfe, lovit, 
jignit, umilit, tachinare, smuls, împins, înjurat, 
amenințat, râde de victimă, cyberbullying, depo-
sedare de lucruri; 

Ce obțin cei care fac bullying? Apreciere, 
valorizare, atenția colegilor, bunuri, popularita-
te, putere; 

Jocul educativ cu inimioare prin care co-
piii, folosind o bucată de hârtie roșie, au îndoit, 
pe rând, câte o parte din hârtie la rostirea unei 
expresii jignitoare, iar apoi la auzul fiecărei ex-
presii pozitive, au desfăcut pliurile. 

Expresii jignitoare: Nu ai fost invitat!, Pâ-
râcioasă!, Nu ești cool!, Ciudatul!, Plângăcio-
sul!, Grasa!, Ochelaristul!, Tocilarul!, Săracul!; 

Afirmații pozitive: Ești deștept!, Ești amu-
zant!, Mă simt bine cu tine!, Îți stă bine cu oche-
larii!, Ești un coleg important!, Ești curajos!, 
Stai cu noi!, Ești înțelegător!, Ești bun!; 

Pe baza acestui exercițiu și-au dat seama 
de consecințele negative ale bullying-ului 
și efectele sale dezastruoase pentru cei mici, 
atât din punct de vedere emoțional cât și edu-
cațional.  

Copiii au dedus faptul că „Rănile fizice se 
vindecă mai ușor, dar cuvintele lasă urme grele, 
chiar și după trecerea anilor”. 

 (prof. Laura Chiticariu) 

Pentru o clasă fără bullying 

Povestea zilei de 14 
ianuarie 2022 a început, în 
clasa noastră, cu rememorarea 
biografiei marelui poet român. 
Mihai Eminescu. Tema activi-
tății, intitulată „Porni  Lucea-
fărul…”, a debutat cu citirea  
primelor patru strofe din poe-
mul Luceafărul, a urmat po-

vestirea firului epic al poeziei, 
prin urmărirea unui Power Po-
int și, la final, extragerea me-
sajului. Elevii au concluzionat 
că cel mai frumos si impresio-
nant gest al Luceafărului este 
sacrificarea nemuririi sale 
pentru dragostea fetei de îm-
părat.  

Alte grupe de patru 
strofe au fost recitate în cor de 
elevi. Unii au recitat alte stro-
fe, pentru a reîntregi poemul.  

La invitația clasei a II a 
A, am recitat și citit restul po-
emului. S-a evidențiat muzica-

litatea unică a poeziei emines-
ciene. Întorși în clasă, elevii 
au desenat imaginile transmise 
de o strofă preferată din poem.  

Astfel, porni Luceafă-
rul, ca poem și mesaj, în sufle-
tele elevilor mei.  

(prof. Babii Daniela)  

Clasa a II a C, Neînfricații, au celebrat împlinirea a 172 de ani  

de la nașterea poetului   Mihai Eminescu, de Ziua Culturii Naționale 
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Povestea lunii ianuarie 

 O cioară trăia în pădure și era absolut 
mulțumită de viața sa. Însă, într-o zi, a văzut o 
lebădă… 
 “Această lebădă este atât de albă”, s-a 
gândit cioara. “Și eu sunt atât de neagră. Această 
lebădă trebuie să fie cea mai fericită pasăre din 
lume.” 
 Cioara i-a comunicat lebedei ceea ce 
gândea. “De fapt”, i-a răspuns lebăda, “simțeam 
că sunt cea mai fericită pasăre din împrejurimi 
până când am văzut un papagal care avea două 
culori. Acum cred că papagalul este cea mai feri-
cită pasare care a fost creată.” 
 Apoi cioara l-a abordat pe papagal. 
Papagalul i-a explicat: “Am trăit o viață foarte 
fericită până când am văzut un păun. Eu am doar 
două culori, însă păunul are o multitudine de 

culori.” 
 Mai târziu, cioara a vizitat un păun de la 
grădina zoologică și a văzut că sute de oameni s-
au adunat ca să îl vadă. 
 După ce oamenii au plecat, cioara s-a 
apropiat de păun. “Dragă păun”, a spus cioara, 
“ești atât de frumos, în fiecare zi mii de oameni 
vin să te vadă. Când oamenii mă văd pe mine, 
imediat mă gonesc. Cred că ești cea mai fericită 
pasăre de pe planetă.” 
 Păunul a răspuns: “Am crezut dintot-
deauna că sunt cea mai frumoasă și fericită pasă-
re de pe planetă. Însă, din cauza frumuseții mele, 
sunt închis în această grădina zoologică. Am 
cercetat cu atenție grădina zoologică și am reali-
zat că cioara este singura pasăre care nu este în-
chisă într-o cușcă. Așa că zilele trecute m-am 
gândit că dacă aș fi o cioară, aș putea să hoi-
năresc fericit pretutindeni.” 
  
 Morala: Aceasta este și problema noas-
tră. Ne comparăm în mod zadarnic cu alții și ne 
întristăm. Nu prețuim ceea ce Dumnezeu ne-a 
dat ceea ce duce la ciclul vicios al nefericirii! 
Învață să fii fericit cu ceea ce ai în loc să te 
agăți de ceea ce nu ai! Întotdeauna va exista 
cineva care va avea mai mult sau mai puțin 
decât ai tu! 
Persoana care este mulțumită cu ceea ce are este 
cea mai fericită persoană din lume! 
,,Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu 
inima mulţumită are un ospăţ necurmat.” 

Ne comparăm în mod zadarnic cu alții 
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Ne fie tuturor anul care a venit prilej de bucurii, de împliniri 

și mai ales de răgaz de a ne bucura de frumusețea a tot ce ne înconjoară. 


