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De peste 15 ani, Școala 
Gimnazială nr. 10 Suceava im-
plementează proiecte europene, 
Comenius, Lifelong Learning, 
Erasmus+. 
Anul tre-
cut, a ex-
ploatat și 
oportunita-
tea de a 
deveni 
școală acre-
ditată Eras-
mus+, fiind 
una din  instituțiile din primul 
eșalon al acestei oferte de fi-
nanțare din partea Comisiei Eu-
ropene. Statutul de școală acre-
ditată Erasmus+ a oferit acestei 
instituții oportunitatea de a im-
plementa un proiect Erasmus în 
valoare de 101500 de euro, pen-
tru o perioadă de 15 luni, înce-
pând din septembrie 2021 până 
în noiembrie 2022. 

Proiectul pentru care 
școala a obținut acreditare Eras-
mus+ are obiective pe care tre-
buie să le urmărească pe toată 
durata proiectului, acestea vi-
zând pe de o parte dezvoltarea 
de competențe ale cadrelor di-
dactice de proiectare și de reali-
zare de lecții și activități de în-
vățare inovative, utilizând plat-
forme educaționale și programe 
de învățare on-line, a capacității 
acestora de predare colaborati-
vă, bazată pe proiecte inter și 
transdisciplinare, iar pe de altă 

parte, creșterea motivației învă-
țării la elevi, în vederea unei 
mai bune integrări nu doar șco-
lare, ci și sociale, în următoare-

le etape ale școlarității. În vede-
rea realizării obiectivelor pro-
puse, proiectul va facilita parti-
ciparea unui număr de 45 de 
elevi la activități de învățare în 
instituții europene din Cipru, 
Italia, Slovacia și a unui număr 
de 24 de cadre didactice la 
cursuri de for-
mare în Cipru, 
Portugalia, 
Italia, Olanda 
și Slovacia. 

Ca ur-
mare, luna 
martie a debu-
tat cu partici-
parea unui 
număr de 16 
elevi din clasele a VII-a și a 
VIII-a la o mobilitate de învăța-
re în Limassol, Cipru, oferită de 
instituția intitulată ShipCon Li-
massol Ldt. În aceeași perioadă, 
7-11 martie 2022, separat și in-
dependent de mobilitatea elevi-

lor,  5 cadre di-
dactice ale școlii 
au participat la 
un curs de for-
mare având ca 
temă ”Teamwork 
and teambuil-
ding”, tot în Li-
massol, Cipru. 
Activitatea de 
învățare oferită 

elevilor a fost una extrem de 
densă și utilă, în același timp, 
combinând învățarea pe bază de 
proiect cu cunoștințele de fizică 
și robotică, precum și cu com-
petențe lingvistice, tehnologice, 
digitale, sociale și culturale.  

Astfel, prima zi a fost 
dedicată muncii în echipă și 
comunicării. Prin joc, elevii au 
învățat cum să organizeze mun-
ca în echipă și să comunice în 
cadrul echipei pentru a atinge 
obiectivul, utilizând Canva, ca-
re este o platformă de design 
grafic, utilizată pentru a crea 
grafice, prezentări, postere, do-
cumente și alte conținuturi vi-
zuale pentru rețelele de sociali-
zare. Așa, elevii au învățat cum 
să creeze reclame (de menționat 
că reclama este conținut al pro-

gramei de limba și literatura 
română).  

Cea de-a doua zi a fost 
alocată programului Filmora, 
care este un soft de editare vi-
deo care permite utilizatorilor 
să creeze videoclipuri uimitoa-
re. Ei au lucrat în echipă la edi-
tarea și partajarea mai multor 
instrumente, creând o reclamă 
video. Apoi au desfășurat o lec-
ție de istorie, vizitând siturile 
arheologice din Kurion și 
Paphos și dobândind informații 
despre mozaicurile epocii anti-
ce, păstrate cu multă responsa-
bilitate civică în muzeul în aer 
liber amenajat în aceste locuri.  

 16 elevi au deprins tainele roboticii în Cipru,  

în cadrul unui proiect Erasmus+ 
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A urmat apoi o activitate 
de patru ore, în cea de-a treia zi 
a mobilității, în care elevii parti-
cipanți au învățat despre Ardui-
no, structura sa, funcționalitatea 
și modul în care se utilizează.  

Acest soft reprezintă o 
modalitate inedită de a învăța 
inginerie la scară micro, deoare-
ce combină matematica, fizica, 
arta, muzica, tehnolo-
gia. Elevii au fost 
realmente fascinați 
de ideea de a crea 
propriul proiect, care 
să valideze cunoștin-
țele pe care le au în- 
tr-un mod atât de 
simplu și de practic.  

Au învățat 
cum să conecteze un 
circuit de bază, mo-
dul în care compo-
nentele funcționează 

împreună, 
felul în care 
curentul se 
comportă în-
tr-un circuit, 
cum să utili-
zeze un mul-
timetru. Apoi 
au investigat 
modul în care 
un buzzer 
piezo produ-
ce sunet, au 
determinat 
relația dintre 

perioada undei sonore și frec-
vență. 

O altă activitate a con-
stat în construirea unei scări de 
rezistență folosind rezistențe de 
diferite dimensiuni și utilizarea  
unui multimetru pentru a inves-
tiga modul în care funcționează 
o scară de rezistență. Au inves-
tigat relația dintre câmpurile 
electrice și magnetice și au ex-
plorat utilizările condensatoare-
lor și modul în 
care acestea sto-
chează sarcina 
electrică.  

Experien-
ța de învățare a 
fost completată 
de cea de comu-
nicare în limba 
engleză, dar mai 
ales de ideea de 
învățare colaborativă și pe bază 
de proiect.  Activitățile au 
fost organizate și coordonate cu 
multă meticulozitate, dar și cu 

măiestrie, de elevi și studenți 
din Spania, Portugalia, Grecia, 
Cipru, care au facilitat învățarea 
și prin joc, și prin studiu indivi-
dual.  

Atmosfera de lucru, ca-
drul prietenos și adaptat nevoi-
lor de învățare ale elevilor au 
constituit un element esențial al 
acestor activități de învățare, 
atât elevii, cât și cele trei cadre 
didactice însoțitoare recunos-
când că școala românească, deși 
face eforturi de aliniere la siste-
mul educativ european, de învă-
țare bazată pe competențe, mai 
are încă multe de analizat și de 
reconsiderat în acest sens. 

Această mobilitate a ele-
vilor este prima din seria celor 
trei pe care școala le va realiza 
în cadrul acestui proiect, urmă-
rindu-se, în acest sens, atât creș-
terea motivației învățării la 
elevi, cât și schimbări de para-
digmă în ceea ce privește meto-
dologia didactică și sistemul de 

abordare a conținuturilor, de 
către cadrele didactice.  

(prof. Rodica Zimbru) 
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. Școala Gimnazială nr. 
10 Suceava implementează de 
peste 15 ani proiecte europene, 
Comenius, Lifelong Learning, 
Erasmus+. Devenind de anul 
trecut școală acreditată Eras-
mus+, a avut oportunitatea de a 
implementa un proiect Erasmus 
în valoare de 101.500 de euro, 
pentru o perioadă de 15 luni, 
începând din septembrie 2021 
până în noiembrie 2022, prin 
care un număr de 24 de cadre 
didactice ale școlii noastre vor 
urma cursuri de formare în in-
stituții de formare din: Cipru, 
Portugalia, Italia, Olanda și Slo-
vacia. 

Proiectul pentru care 
școala a obținut acreditare Eras-
mus+ are obiective ce vizează 
pe de o parte dezvoltarea de 
competențe ale cadrelor didacti-
ce de proiectare și de realizare 
de lecții și activități de învățare 
inovative, utilizând platforme 
educaționale și programe de 
învățare on-line, a capacității 
acestora de predare colaborati-
vă, bazată pe proiecte inter și 
transdisciplinare, iar pe de altă 
parte, creșterea motivației învă-
țării la elevi, în vederea unei 
mai bune integrări nu doar șco-

lare, ci și sociale, în următoare-
le etape ale școlarității. 

Ca urmare, în luna mar-
tie,  am participat, împreună cu 
alţi 4 colegi (prof. Neculcea 
Adina, prof. Hostiuc Ioana, 
prof. Varvaroi Georgeta, prof. 
Puiu Bogdan) la un curs de for-
mare, având ca temă 
”Teamwork and teambuilding”,  
în Limassol, Cipru, oferit de 
instituția intitulată ShipCon Li-
massol Ldt. În total au partici-
pat 33 de profesori din mai 
multe țări europene, între care: 
Islanda, Suedia, Polonia, Leto-
nia, Slovacia, Belgia, Norvegia 
și România. 

Activitatea de formare a 
debutat luni, 7.03, cu prezenta-
rea formatorului Mick Hughes 
şi a instituţiei ShipCon care s-a 
ocupat cu organizarea acestui 
curs. A continuat cu o introdu-
cere în istoria Ciprului şi îm-
părţirea participanţilor pe 3 
echipe (A, B, C), în cadrul că-
rora s-a realizat o bună inte-
racţiune cu persoane din alte 
ţări. S-a definit conceptul de 
echipă, am aflat despre tipurile 
de echipă existente, caracteristi-
cile unei echipe şi avantajele de 
a fi parte dintr-o echipă. Am 
constatat că cei prezenţi la curs 

fac parte din diferite tipuri de 
echipe şi am căpătat informaţii 
cu privire la sistemul de edu-
caţie din unele ţări. Cei din Ro-
mânia am fost puşi în situaţia 
de a acţiona ca o echipă, de a 
prezenta echipa din care prove-
nim, precum şi de a găsi împre-
ună reguli care trebuie respecta-
te în cadrul unei echipe. 

Ziua a doua, 8.03, a fost 
o zi deosebită deoarece am 
conştientizat unele aspecte refe-
ritoare la propria persoană prin 
aplicarea şi completarea unor 
chestionare ce au vizat identifi-
carea tipului şi rolului unui ju-
cător în cadrul unei echipe. A 
fost dată o temă de lucru pentru 
cele trei echipe formate în pri-
ma zi cu finalizare până în ulti-
ma zi de curs, astfel ne-am cu-
noscut mai bine între noi şi ne-
am asumat nişte roluri. Organi-
zatorii ne-au oferit posibilitatea 
de a cunoaşte o parte din fru-
museţile ţării şi istoriei lor 
printr-o excursie la situri arheo-
logice şi la locul de naştere a 
Afroditei.Miercuri, pe 9.03 s-a 
oferit posibilitatea cunoaşterii 
mai bine a membrilor echipei 
de proiect prin întâlnirile de 
lucru avute, cu discuţii în ve-
derea stabilirii planului de  

 Experienţe educaţionale cu oameni minunaţi  

în cadrul unui proiect Erasmus+ 
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acţiune, a scenariului filmului 
de prezentare la final de curs. 
Au fost activităţi interactive 
şi prezentări teoretice cu pri-
vire la calităţile unui lider, la 
modul de rezolvare a confli-
telor atunci când apar în ca-
drul propriilor echipe. 

Ilustrarea conceptelor 
teoretice prin exemple practi-
ce a stat la baza activităţii 
desfăşurate în ziua a patra, 
10.03. Am discutat despre 
stadiile dezvoltării în echipă, 
despre importanţa încrederii 
pentru bunul mers al echipei, 
recunoaşterea meritelor şi 
oferirea feed-back-ului, ac-
ceptarea diferilor puncte de 
vedere. 

 Ultima zi, 11.03, a 
fost despre gândirea creativă 
şi metode de stimulare a aces-
teia, luarea deciziilor în ca-
drul echipelor, vizionarea  
filmuleţelor de prezentare 
date ca temă celor trei echipe 
la începutul cursului, festivi-
tatea de primire a certificate-
lor de participare la curs. A 
fost o atmosferă relaxantă în 
care ne-am bucurat de succe-
sul propriu şi al echipei. 

Modalitățile de aborda-
re a acestor teme au fost inte-
resante și atractive, modalita-

tea de lucru predilectă a fost 
organizarea în echipe, ceea ce 
ne-a oferit posibilitatea de a 
interacţiona în limba engleză 
în cadrul grupului pentru a ne 
putea îndeplini obiectivele 
fixate.  

Cursul de formare la 
care am participat a fost bine 
structurat, activitățile au fost 

teoretice, dar și practice, iar 
metodele abordate s-au pliat 
pe obiectivele cursului. Am 
avut posibilitatea să împărtă-
șim idei cu alte cadre didacti-

ce din alte 
țări europene, 
să consoli-
dăm compe-
tențele lin-
gvistice, so-
ciale și cultu-
rale. 

(Valentina 
Maxim, prof. 
înv. primar) 

 Decizia instituirii acestei sărbători 
a fost luată în cadrul Conferinței Nați-
unilor Unite pentru Mediu și Dezvol-
tare de la Rio de Janeiro, la 22 decem-
brie 1992. În România, Ziua Mondială 
a Apei se sărbătorește la data de 22 
martie din 1993.  

 Sărbătorirea Zilei Mondiale a 
Apei are ca scop aducerea în atenția 
opiniei publice a problemelor legate 
de necesitatea protejării cantitative și 
calitative a apelor și de a pune în ade-
vărata lumină rolul, îndatoririle și res-
ponsabilitățile celor cu atribuții în 
întreținerea, valorificarea și protejarea 
surselor de apă. 

 În prezent, Ziua Mondială a Apei 
este sărbătorită în întreaga lume în 
fiecare an, aducând în centrul atenţiei 
diferite aspecte. Elevii clasei I D, au 
aflat cât de importantă este această 
resursă pentru supraviețuirea întregii 
planete, despre faptul că este vorba 
despre o resursă limitată pe care tre-
buie să o protejăm, deoarece apa în-
seamnă viață.  

 Această sărbătoare a cuprins o 
serie de activități: vizionarea filmului 
didactic ,, Floppy și apa”, realizarea 
unor picturi cu tema ,,Apa înseamnă 
viață”, precum și  crearea unui colaj 
reprezentând un acvariu decorat cu 
plante și animale marine. Apa este 
viață! Fiecare strop contează!                                                                       
(înv. Brîndușa Ieremciuc) 

Ziua Mondială a Apei 
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În perioada 21 februarie 
– 14 martie 2022, la propunerea 

Fundației FARA, ne-am impli-
cat într-o activitate de volunta-
riat prin care am realizat o ex-

poziție cu vânzare de mărțișoa-
re. Elevii școlii noastre au avut 
șansa să aducă bucurie pe chi-

pul copiilor din casa de tip fa-
milial „Sf. Nicolae” a Fundației 
FARA, cumpărând mărțișoarele 

confecționate de aceștia. Banii 
adunați au fost redirecționați 
sub formă de donație, pentru a 

acoperi o mică parte din nevoi-
le acestora. În același timp, ac-
tivitatea desfășurată a dezvoltat 
abilități și competențe sociale: 

spirit civic, solidaritate, toleran-

ță, încredere în sine și în cei-
lalți. Voluntariatul te transfor-

mă într-o persoană conștientă 
de aspectele lumii în care tră-
iești și care presupui că nu au 

nicio legătură cu tine. Implica-
rea în activități de voluntariat 
ne face să vedem lucrurile prin 

ochii celor aflați în dificultate.  
 Proiectul s-a bucurat de 

un real succes în rândul cadre-

lor didactice voluntare, în rân-
dul copiilor, al părinților și al 
comunității locale.  

 „Viața noastră este lega-
tă de a tuturor. Nu poate fi feri-
cit cineva care se uită numai la 
dânsul și care aduce toate lu-

crurile spre interesul lui; trebu-

ie să trăiești și pentru altul, da-
că vrei să trăiești pentru tine.” - 
Seneca. (prof. înv. primar  

Varvaroi Georgeta)  

Târgul mărțișorului 

       "Cred că cel mai frumos dar pe care poți să îl oferi familiei 
tale și lumii este să fii sănătos." (Joyce Meyer) 

        Elevii clasei I A (prof. înv.primar Rodica Diaconașu) au înțe-
les foarte bine această maximă și au 
organizat o activitate în luna martie, 
în cadrul Campaniei IEC - "Cu un 
zâmbet mai aproape de sănătate!" 
pentru a adopta comportamente să-
nătoase în vederea menținerii sănă-
tății orale și pentru a încuraja trata-
mentul precoce al potențialelor pro-
bleme dentare. 

        Au vizionat mai întâi un video-
clip privind, Ziua Mondială a Sănătății Orale ce se celebrează pe 20 
martie.  

        Au aflat că este necesar să se spele de cel puțin 
două ori pe zi, timp de 2-3 minute, că trebuie să 
schimbe periuța de dinți la 2-3 luni și că aceasta este 
doar pentru uz personal, cum să-și perieze corect din-
ții, că trebuie să meargă la stomatolog pentru controlul 
sănătății orale.  

        Au decupat și au lipit măști reprezentând dinți și 
măsele și și-au exprimat opinia despre importanța igi-
enei orale. 

        "Prevenția este mult mai importantă decât tra-
tamentul" (Erasmus). 

(prof. înv. primar Rodica Diaconașu)  

Igiena orală 
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 Clasa Neînfricaților a avut ca oas-
pete, la ora de explorarea mediului, pe 
dna profesoara Apostol Cecilia, care ne-a 

prezentat un power-point despre zonele 
deșertice planetare vorbind despre fauna 
și flora specifică  fiecărui tip de zonă, cal-
dă sau rece. 
        Copiii au dialo-
gat despre caracteris-
ticile animalelor și 
plantelor de deșert. 
Cămila dromader și 
cămila batriană au 
fost eroinele unei pre-
zentări separate, iar 
elevii au putut afla că 
în cocoașă ele depozi-
tează grăsime și nu 
apă, cum află copiii din diverse surse ne-
științifice. Reptilele deșertice au atras 

atenția tuturor prin adaptabilitatea fantas-
tică la temperaturi de 50 grade cu plus. 
De asemenea elevii au aflat despre tem-
peraturile extrem de scăzute din deșert pe 
timpul nopții. 
        Li s-a explicat că tot un tip de deșert 
este și cel arctic, discutându-se despre 
condițiile 
grele de 
trai ale 
animalelor 
și plante-
lor arctice 
și subarc-
tice la 
tempera-
turi de  
peste – 40 de grade Celsius. Elevii au fost 
interesați de minunatele păsări arctice, de 

grațioșii pinguini, de 
masivitatea leului de 
mare și de hrana ursu-
lui polar. 
       Proiectul s-a finali-
zat cu crearea de către 
elevi a unor proiecte în 
cutie cu informații și 
imagini despre deșertul 
cald și rece, proiecte 
care au constituit expo-
natele unei expoziții pe 

holul de la etajul II al școlii noastre. 
(prof. înv. primar Babii Daniela) 

Deșertul arctic și cel cald, pretext pentru a realiza proiecte în cutie   
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 Școala Gimnazială Nr. 10, Școală euro-
peană pentru a treia oară consecutiv, este insti-
tuție parteneră într-un proiect strategic de dez-
voltare 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.  

 Proiectul vizează conștientizarea școlilor 
cu privire la impactul materialelor plastice 
asupra mediului, realizarea de activități didac-
tice pentru promovarea sistemelor și bunelor 
practici de management al materialelor plastice 
pentru școlile primare, vizând în special redu-
cerea articolelor din plastic de unică folo-
sință. De asemenea, proiectul in-
tenționează să contribuie la dezvoltarea 
abilităților necesare elevilor pentru a con-
testa 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 înconjurator. 
 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 ac-
tivități s-au derulat on-line. A avut loc o  
întâlnire de proiect în Malta, în noiembrie 2021. 
Cea de-a doua întâlnire desfășurată cu prezență 
fizică a avut loc în Atena, în perioada 30 martie 
- 1 aprilie 2022, fiind găzduită de Școala Parti-
culară ”Themistoclis”, din Pireu, Grecia. 
 Activitatea a debutat cu o conferință de 
diseminare și valorizare a rezultatelor proiec-
tului, între acestea, cea mai valoroasă fiind con-
siderată aplicația Footprint de gestionare și 
monitorizare a consumului de plastic de unică 
folosință. Conferința a găzduit peste 50 de par-
ticipanți din țările partenere și nu numai și a evi-
dențiat importanța reducerii consumului de plas-
tic. A constat în două workshopuri prin care 
participanții au evidențiat felul în care consumul 
de plastic afectează mediul înconjurător și cum 
ar putea școlile să contribuie la educația copiilor 
în vederea conștientizării nevoii de a reduce 
acest fenomen. 
 Au urmat apoi două zile alocate dis-
cuțiilor pe marginea activităților desfășurate în 
cadrul proiectului și pașii care vor fi parcurși 
pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia. 

(prof. Rodica Zimbru) 

Proiectul ”PLASTEAM - STEAM education for plastic-free 
primary schools” continuă 
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   Ideea de a sărbători 
primele 100 de zile din viața 
unui școlar este preluată din al-
ternativa educaţională step by 
step. Începerea şcolarităţii este 
o perioadă mai delicată deoare-
ce copiii se despart de mediul 
preşcolar cunoscut şi îşi asumă 
statutul de şcolari, pornesc pe 
un alt drum, al şcolarităţii, pre-
sărat cu noi aventuri.  
Au fost voci care au întrebat 
”De ce 100 de zile?”, iar răs-
punsul ar fi că este o perioadă 
suficient de lungă de timp, 
deoarece se referă la 100 de zile 
în care elevii au mers efectiv la 
şcoală, fără a socoti week-end-
urile, vacanţele şi zilele libere, o 
perioadă în care au avut timp să 
se cunoască, să devină parte a 
şcolii, să se simtă şcolari.  

 Dacă ar fi să ne referim 
strict la numărul 100 am putea 
merge mai departe şi să ne gân-
dim la cifrele din care este com-
pus. Cifra 1 înseamnă noi înce-

puturi, un 
punct de ple-
care, încredere 
în sine, crește-
re și dezvolta-
re,  motivație, 
acțiune și îm-
plinire. Cifra 0 
înseamnă 
energie, per-
fecţiune, în-

treg, mărește influența și semni-
ficația numărului lângă care 
apare. Numărul 100 este un 
semn că există  capacitatea de a 
depăși obstacolele care îți apar. 
Proiectul “100  de zile de şcoa-

lă” se adresează în primul rând 
elevilor de la clasa pregătitoare, 
dar şi părinţilor acestora, deve-
nind o modalitate de a se cu-
noaşte mai bine, de a arăta va-
loarea lor împreună, părinți și 
copii, un mod de exprimare prin 
intermediul artei. 

 Copiii au participat cu 
mare entuziasm la această acti-
vitate cu caracter extracurricu-
lar, care a avut ca scop creşterea 
calitativă a actului învățării. 
Creativitatea elevilor a fost pro-
movată şi stimulată prin prezen-
tarea proiectelor 100 de zile de 
școală, în a căror realizare am 
implicat părinţii în ideea de a 
petrece timp de calitate în fami-
lie. În cele 100 de zile care au 
trecut de la începutul anului 
școlar, am avut momente în ca-
re am învățat să fim prieteni,   
ne-am bucurat de fiecare zi pe-
trecută împreună, de zâmbetele 
și de voioșia care ne înconjoară, 
învățând mereu ceva folositor. 
Zi de zi s-au pregătit pentru ma-
rea sărbătoare învăţând litere, 
cifre, poezii, cântece, poveşti.  
 Ziua a 
început sub 
imperiul nu-
mărului 100, 
au avut de nu-
mărat obiectele 
care apăreau în 
interiorul nu-
mărului. 
Având în vede-
re că până în 
acest moment 

au fost învăţate doar numerele 
până la 20, elevii au fost împăr-
țiți pe 5 echipe, 5 culori, fiecare 
echipă având 20 de inimi pe 
care au scris fiecare câte un cu-
vânt care le-a venit în minte 
atunci când s-au gândit la cele 
100 de zile de școală care au 

trecut. Toate inimile 
au fost lipite și am 
obținut o inimă uria-
șă care a cuprins cele 
100 de inimi micuțe, 
fiind un proiect al 
întregii clase. Jocul 
zilei a fost: "Dă cu 
zarul până ajungi la 
100!" După multă 
muncă a venit răspla-

ta: medalii, diplome pentru cele 
100 de zile și ceva dulce cu care 
am compus numărul 100. 
 În şcoala primară se în-
vaţă elementele cele mai simple 
ale limbajului artistic, se educă 
şi se formează o serie de proce-
se psihice intelectuale, afective 
şi motivaţionale, care sunt  foar-
te importante în actul creator. 
 Consider că genul acesta 
de activităţi sunt foarte impor-
tante pentru identificarea pro-
priilor valori şi a grupului din 
care fac parte. Colecţiile  de   
100   de  obiecte   se  vor   păs-
tra    expuse  în   clasă, fiind   
un   bun   stimulent   în   activi-
tatea   viitoare   a   elevilor. 

(prof. înv. primar  
Valentina Maxim) 

100 de zile de şcoală...cu 100 de zile mai isteţ... 

...în Clasa Steluţelor 
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Zâmbete de martie 

"Martie este o lună de tranzit, 
Când vânturile iernii sunt încă 
puternice 
Dar zilele blajine ne amintesc 
Că primăvara vine și iar vine." 

(Charles Dickens) 

    Ca să alunge vânturile ier-
nii, ca să aducă zâmbetul pri-
măverii, elevii clasei a III-a D 
(înv.Viorica Ciupu) au con-
fecționat mărțișoare pentru a 
le oferi tuturor celor dragi. Au 
pus în ele gingășia sufletului 

de copil, candoarea privirii 
lor, căldura cuvintelor de spe-
ranță, dragostea lor pură, ne-
condiționată. 
    Pentru a omagia Ziua Ma-
melor, au pregătit cu grijă și 
cu iubire felicitări, tablouașe, 
utilizând tehnica Quilling, au 
realizat ornamente cu flori de 
primăvară. Au intonat cu gla-
suri emoționate și pline de 
afecțiune cântece pentru ma-
ma. 
     Chiar dacă mămicile și bu-
nicile nu au putut fi prezente, 
am trimis pe Classroom foto-
grafii și videouri ca să împăr-

tășim împreună bucuria și 
emoția zilei de 8 Martie. Co-
piii și-au exprimat gândurile 
bune și urările de sănătate 
pentru toate femeile din în-
treaga lume. 
         Fie ca gesturile și glasu-
rile lor să aducă adevărata pri-
măvară, cu pace și liniște su-
fletească, cu sănătate și armo-
nie în viață. 
"Martie este o lună a speran-
ței." 
(Emily Dickinson) 

(A consemnat  
înv. Ciupu Viorica) 

       Luna „Mărțișor” este o lună în care fiecare femeie primește o floare și 
un mărțișor. Ziua de 8 Martie este recunoscută ca sărbătoare internațională. 
Martie este prima lună de primăvară, când toată natura renaște și razele soa-
relui încep să ne mângâie ușor. Coincidență sau nu, în această lună se sărbă-
torește Ziua Femeii, Ziua Mamei. Femeia, cea mai importantă ființă din lu-
me, mamă și iubită, elemente fără de care întregul univers nu ar exista. 

      Nu puteam lăsa o asemenea zi să treacă fără ca noi, ștrumfii isteți de la 
clasa a II-a D, să sărbătorim mamele. Prin activitățile realizate, s-a urmărit dezvoltarea sentimentu-
lui de dragoste a copiilor față de ființa care le-a dat viață, cel mai drag element al orânduirii lumești 
„ MAMA”. Nu am omis nici scopul educativ al acestei activități și anume valorificarea potențialu-
lui artistic și creativ al copiilor prin intermediul activităților artistico-plastice și practice și stimula-
rea curiozității și interesului copiilor pentru manifestările ce exprimă Ziua Mamei. 

      Începând cu ziua de 1, am realizat mărțișoare din  materiale inedite: paste 
făinoase variate, pe care le-am colorat, le-am lipit pe un suport din carton speci-
al. Am venit cu o idee nouă: sfințișori mici, pictați și transformați în mărțișoare. 
Unele fetițe le-au confecționat din mărgeluțe de plastic.        

 Ziua de 8 Martie am dedicat-o mamelor. Prin intermediul unor cântecele, 
ne-am bucurat de această zi frumoasă. Am confecționat un coșulet cu flori din 
carton și hârtie colorată. Am realizat chipul mamei și l-am ornat cu flori. 
Și......va continua..... 

      Prețuiți-vă mamele! Nu așteptați ziua de naștere, ziua onomastică sau 8 Mar-
tie. Îmbrățișați-le, zâmbiți-le, întrebați-le: „Ce mai faci? Cum te simți? Cu ce să te ajut?” până când 
nu e prea târziu! (prof. înv. primar Mucilenița Alina)  

ZIUA MAMEI 
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  Începând din luna fe-
bruarie, școala noastră deru-
lează proiectul educational 
”Educație on-line prin 
parteneriate - Valori culturale 
locale ”, având ca și instituție 
parteneră Instituția Publică 
Gimnaziul ”Ioan Sârbu”, 
Mașcăuți, Republica Moldova. 
Acțiunea este rezultat al unei 
mai vechi colaborări cu școli 
din țara vecină, în cadrul unei 
valoroase inițiative venite de 
la Chișinău, de mentorat prin 
parteneriate, în care prof. 

Rodica Zimbru a avut calitatea 
de mentor pentru programe și 
platforme de învățare on-line. 
Așa   s-a înfiripat așa-numitul 
dialog peste Prut, care a dat 
naștere unei frumoase 
colaborări între cele două 
școli. Scopul proiectului, așa 
cum a fost el stabilit de in-
stituția din Republica Moldova 
este ”Promovarea locurilor 
pitorești, a obiceiurilor, a lo-
calnicilor, prin explorare, dis-
cuție și descoperire, com-
parând cu altă localitate, de a 
identifica mijloacele de 
promovare a localității prin 
prioritizarea acestora”. 
 Astfel, cele două școli 
au desemnat două clase, a V-a 
din Mașcăuți și a VII-a A de la 
școala noastră, care au derulat 
un număr de 4 întâlniri vir-
tuale, fiecare având teme dis-
tincte: prezentarea celor două 
școli, a personalităților mar-
cante locale, tradiții și obicei-
uri, care a coincis cu debutul 
lunii martie, jocurile copilăriei 

și viața de școlar. Fie-
care clasă s-a întrecut 
în a oferi cât mai multe 
și diverse informații 
colegilor, au făcut 
schimb de informații, 
schimb de jocuri, au 
constatat că există 
multe asemănări între 
culturile și tradițiile 
noastre - oare de ce n-
ar fi, dacă vorbim aceeași 
limbă? 
 Astfel, elevii școlii noas-
tre au aflat multe despre poet-

ul Ioan Sârbu, al 
cărui nume este 
cinstit de școala 
parteneră, au  
aflat că în sat 
există o bibli-
otecă, o casă-
muzeu a poetu-
lui. Au aflat, de 
asemenea, că 

școala s-a înființat în anul 
1983, la doi ani de la înfi-
ințarea școlii noas-
tre, a fost la vremea 
aceea a doua şcoală 
medie tip pentru 
1076 elevi, însă 
anul acesta,  sunt 
doar 346 elevi, din-
tre care  160 elevi 
în ciclul primar și 
186 elevi în ciclul 
gimnazial. 
 Impresionant a fost fe-
lul în care s-au mobilizat elevii 
clasei a VII-a A, pentru toate 
întâlnirile de proiect: au reali-
zat prezentări, au cules 
informații, au realizat 
filme, dar cel mai fru-
mos moment a fost 
acela care a relevat ro-
lul educației în viața 
omului, prin scenete 
scrise, regizate, inter-
pretate și procesate ca 
filme,  chiar de ei. În 
felul acesta au arătat 
fața nevăzută a 

învățării, faptul că există în ei 
potential care nu iese la iveală 
în cadrul lecțiilor, ci mai 
degrabă în acțiuni spontane, 
neîngrădite de rigorile posibi-
lei notări în catalog. Și credem 
că aceasta este adevărata față a 
elevului educat, care poate 
valorifica spontan și în mod 
inedit cunoștințele, că poate să 
arate ce știe să facă cu ceea ce 
știe, în situații inedite. 
 Proiectul a fost o verita-
bilă lecție de patriotism, de-
oarece elevii școlii din 
Mașcăuți ne-au arătat că își 

iubesc satul, țara, tradițiile, 
oamenii de cultură, la fel ca și 
elevii școlii noastre.  

(prof. Rodica Zimbru) 

”Educație online prin parteneriat”,  
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 Un bunic s-a aşezat pe o piatră, la soa-

re, lângă râu, cu nepoţelul său. “Spune-mi o 
poveste” a cerut copilul. “Aceasta este o poves-
te despre doi lupi” a spus bunicul. “Pe măsură 

ce creştem uneori simţim că sunt doi lupi în noi 
care se bat pentru a prelua controlul. Poţi să-ţi 
imaginezi că primul lup are părul gri şi moale 

şi o privire blândă, poate chiar un zâmbet cald.  
 Este un lup care îşi arată dinţii foarte 
rar şi este dispus să stea la urmă pentru ca cei 

mici să poată mânca. Pe acesta putem să-l nu-
mim lupul păcii, blândeţii, bunătăţii, pentru că 
acest lup crede că dacă toţi trăim în pace unii 
cu alţii toate animalele şi toţi oamenii ar fi mult 

mai fericiţi”. “Pentru acest lup, dragostea con-
tează mai mult decât orice altceva. Vezi tu, se 
ştie că fără dragoste lumea noastră de oameni 

şi animale ar înceta să mai existe.  
 Existăm pentru că o mamă îşi iubeşte 
copilul pe care îl îngrijeşte, îl hrăneşte, îl îm-

bracă, îl adăposteşte, îl apără de rău. Ajungem 
în această lume ca urmare a iubirii şi ne hrănim 
cu dragostea care ne-o arată părinţii. Avem ne-

voie de dragoste şi vieţile noastre sunt mai bo-
gate şi mai frumoase când iubim şi suntem 
iubiţi.” “Acest lup ştie că bunătatea face parte 

din dragoste. Când suntem buni cu ceilalţi este 
posibil – nu întotdeauna se întâmplă aşa – să ne 
întoarcă binele făcut. Zâmbeşte cuiva şi sunt 

şanse mari să îţi zâmbească înapoi. Du-te şi 
ajută pe cineva şi este foarte posibil să primeşti 
şi tu ajutor când vei avea nevoie.  

 Lupii seamănă cu oamenii şi trăiesc în 
grupuri. Se amestecă unii cu alţii, şi, în general, 
se simt mai bine când se bucură unii de alţii şi 

trăiesc în armonie”. “Dar” continuă bunicul “să 
ne imaginăm că există un alt lup în haită care 

nu gândeşte în acelaşi fel. Acest lup are o faţă 
răutăcioasă şi urâcioasă. Îşi mişcă buzele pen-

tru a-şi arăta ameninţător dinţii la celelalte ani-
male.   Când face aşa ele simt frică mai 
mult decât dragoste şi respect, pentru că acesta 

este lupul fricii, al lăcomiei, şi al urii. Poate 
este înfricoşat sau îi este frică de ceva de aceea 
este tot timpul în gardă. Din nefericire nu a în-

văţat că fiind aşa de nervos şi agresiv, gândin-
du-se la cine şi ce urăşte mai mult decât la cine 
şi ceea ce îi place, cultivă foarte multe senti-

mente negative în sine şi la cei din jur.  
 Acest lup vrea să fie primul în vreme ce 
lupul păcii vrea dragoste, bunătate şi vrea bine-

le celorlalţi aşa cum îl vrea pe al său”. “Îţi poţi 
imagina că dacă cei doi lupi sunt în aceeaşi  
haită ar putea fi interesant de văzut care iese în 

faţă. Lupul dragostei, păcii şi al bunătăţii vrea 
să împartă acele valori cu toată lumea, dar lu-
pul fricii, lăcomiei şi al urii se preocupă doar 

de sine. El se simte rău şi îi face şi pe cei din 
jur să se simtă rău”. “Să ne imaginăm mai de-

parte” spuse bunicul, “că cei doi 

lupi se luptă în interiorul tău”. 
 Micul băieţel s-a uitat în 
sus la bunicul său, cu ochii mari. 
“Care va câştiga?” a întrebat cu 

nerăbdare. Bunicul s-a uitat în 
jos, cu ochii blânzi, şi cu voce 
liniştită a răspuns: “Cel pe care îl 

hrăneşti”.  
 
 Sursa: www.sapovestim.ro    
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 Povestea lunii martie 

Hrăneşte ceea ce doreşti să crească  

 


