
  

 

Colectivul de redacţie: 

Buletin informativ  

pentru cadre didactice, elevi şi părinţi  

MOTTO-UL  LUNII 

Preocupări educative 
 

 

”Singura greșeală 

reală este aceea 

din care nu ai 

învățat nimic “ 

 

John Powell 

Dramaturgia în sufletele 
copiilor Pag. 7 

 

Noaptea  

Cercetătorilor,  

cu clasa a II-a C 

Pag. 4 

 

 Zile de octombrie în  
Slovacia Pag. 10 

ISSN 2821–4536  

ISSN–L 2821–4536  
SUCEAVA, OCTOMBRIE 2022, ANUL 1, NR. 10 

Tehnoredactor, prof. Rodica ZIMBRU  

Inovație în educație - curs Erasmus+  

în Italia Pag. 5 
Final de  

octombrie ...  

la Iași 

Pag. 2 

Prietenia  

din spatele  

darurilor 

Pag. 11 

Poveștile lunii Pag. 16 

Corectare: Mirela IGNAT 

Această publicaţie are 
apariţie lunară şi este  

produs final al  
proiectului educaţional  
“Preocupări educative”. 

Publicitate, marketing: 

prof. Rodica ZIMBRU  

prof. Mihaela IRIMIA 

Din sumar: 

• Proiecte educaționale 

• Proiecte europene 

• Activități educative  

• Initiative demne de  urmat 

• De la elevi adunate… 

• Între știință și bucurie 

Redactori: 

înv. Viorica CIUPU 

prof. Daniela BABII 

prof.  Daniela LUCULESCU 

prof. Daniela VÎRVARA 

înv. Viviana ȚIGĂNAȘ 

prof. Rodica DIACONAȘU 

prof. Alina MUCILENIȚA 

prof. Diana AMĂRCULESEI 

prof. Carmen MIHAI 

prof. Valentina MAXIM 

prof. Luminița ANDRONACHI 

prof. Magdalena IVAN 

prof. Ancuța PUIU 

prof. Monica MOROȘAN 

Elevi: 

Victoria AXINTI 

Ioana MOROȘAN 

Adelina SARMAN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

 NR. 10  

Str. Baladei nr. 4A,  

cod 720159,  SUCEAVA 

e-mail: 

sg102004@yahoo.com 

 

Proiect Erasmus+, 
experiențe inedite 
în Sliven, Bulgaria, 
pentru 24 de elevi 

Pag. 14 



Pag. 2 

OCTOMBRIE  2022 

Vineri, 28 octombrie, am hotărât să ne bucurăm 
de o zi frumoasă de toamnă, la Iași. Deși unii 
dintre noi nu am reușit să dormim prea bine în 
noaptea anterioară din cauza emoțiilor, abia aș-
teptam să ajungem în orașul denumit capitala 
Moldovei.  
 Primul obiectiv turistic a fost Palatul lui 
Al. I. Cuza de la Ruginoasa. Am aflat că acesta a 
fost construit în primul deceniu al secolului al 
XIX-lea, de către vistiernicul Săndulache Sturza, 
care a comandat arhitectului Johan Freiwald ri-
dicarea unei luxoase reședințe pe locul vechii 
case boierești a strămoșilor săi. În aprilie 1857, 
palatul, abandonat și amenințat de ruină, precum 
și moșia Ruginoasei, cu 8.000 ha, au fost ipote-
cate de Alexandru Sturza la Banca Națională a 
Moldovei. Ratele nu au putut fi achitate la timp, 
astfel că proprietatea a fost scoasă la licitație și 
cumpărată, în anul 1862, de către Alexandru 
Ioan Cuza. Zilele de Paști ale anului 1864 au 
fost petrecute de familia domnitoare, înconjurată 
de prieteni, la Ruginoasa. Distrus în timpul celui 
de-al II-lea Război Mondial, Palatul și-a recăpă-
tat strălucirea arhitecturală și farmecul specific, 

după anul 1978, când a fost restaurat. În anul 
1982, aici s-a deschis Muzeul Memorial 
„Alexandru Ioan Cuza”, conform mijloacelor 
perioadei. Amenajarea actuală reconstituie cât 
mai fidel reședința domnitorului. 
 Pentru a rămâne în atmosfera aceasta, a 
muzeelor, imediat ce am ajuns la Iași, am vizitat 
Palatul Culturii (pentru unii, a fost... „Palatul 
Parlamentului”). Am rămas uimiți de frumusețea 
acestei clădiri emblematice. Aceasta a fost con-
struită între anii 1804-1806 de către prințul Ale-
xandru Moruzi. Afectat de incendii, palatul avea 
să fie refăcut de prințul Mihail Sturza (1841-
1843). După Unirea de la 1859 și mutarea capi-
talei la București, clădirea devine Palat Admi-
nistrativ și de Justiție. În anul 1955, destinația 

clădirii a fost schimbată în una culturală, deve-
nind gazda unor instituții culturale din Iași. As-
tăzi, Palatul Culturii este sediul Complexului 
Muzeal Național „Moldova”, ce cuprinde Muze-
ul de Istorie a Moldovei, Muzeul Etnografic al 
Moldovei, Muzeul de Artă, Muzeul Științei și 
Tehnicii „Ștefan Procopiu”.  

Cu ajutorul unui ghid, am aflat despre colecțiile 
de scoarțe (care împodobeau pereții caselor tără-
nești) și costume populare din diverse zone ale 
Moldovei. Am admirat și colecția de instalații 
din lemn (pive și vâltori pentru prelucrat suma-
ne, prese de ulei,  moara de vânt care măcina 
porumbul, etc), aceasta fiind și cea mai veche 
colecție cu acest profil din țară.  
  La un moment dat, după vizitarea galerii-
lor de artă, atenția noastră s-a îndreptat spre Sala 
Voievozilor, cea mai frumoasă și monumentală 
încăpere a palatului. Numele sălii se datorează 
unei celebre galerii de portrete ale domnitorilor 
Moldovei, pornind de la Decebal, Traian 
și Aurelian, trecând apoi la întemeietorii 
statului medieval și continuând seria con-
ducătorilor acestui teritoriu până la regele Carol 
al II-lea. În zona de vest a sălii se află un monu-
mental șemineu de marmură, decorat cu un ba-
sorelif care reprezintă un „Arbore istoric”, împo-
dobit cu portretele celor mai însemnați domni ai 
Moldovei, în vârful căruia tronează portretul re-
gelui Ferdinand. 

 Final de octombrie......la Iaşi 
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 Pentru un moment de relaxare....am mers, 
pioși, și la Catedrala Mitropolitană, acolo unde 
se află moaștele Sf. Cuv. Parascheva, ocrotitoa-
rea Moldovei. 
 „Preacuvioasei, mult-milostivei Paras-
cheva, prinos de umilință îi aducem noi, nevred-
nicii păcătoși, pentru rugăciunile sale. Că mari 
daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul 
cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitoru-
lui nostru, și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Pa-
rascheva, mult folositoare!” 
 Ultimul popas a fost la Grădina Botanică 
„Anastasie Fătu”, prima grădină de acest gen înființată în România, (1856).  Pe o suprafață de 

5 hectare, se cultivă aproximativ 2000 specii de 
plante. Tot aici se găsesc și 12 sere, fiecare ocu-
pându-se de un anumit aspect din flora și vegeta-
ția lumii: plante mediteraneene, tropicale, subtro-
picale (colecții de cactuși), flori ornamentale (36 
soiuri de azalee și 469 soiuri de crizanteme). Am 
fost norocoși să admirăm expoziția de crizante-
me, care atrage un număr mare de vizitatori. Ve-
dete au fost și daliile, diferitele soiuri de varză 
ornamentală, dar și ultimii trandafiri. 
 Oraș frumos, abia așteptăm următoarea 
vizită!!  
 Și adăugăm: ”-Doamna, care e următoa-
rea excursie???” 

(prof. înv. primar Alina Mucilenița) 

Ziua de 5 octombrie este 
recunoscută ca fiind Ziua Edu-
cației. Educația se realizează nu 
doar în mediul formal, ci și în 
mediul informal și nonformal. 
Cum putem sărbători mai bine 
această zi dacă nu prin educa-
ție? Colectivul clasei a V-a C a 
marcat Ziua Educației cu ajuto-
rul activității ”Te provoc să...”, 
fiecare dintre elevii clasei ac-
ceptând provocarea primită. 
Provocarea propune elevilor 
câte o activitate care pleacă de 
la a aprecia mai mult treburile 
casnice realizate în general de 
adulții familiei, până la a alege 
să îți petreci timpul liber citind 
o poezie, o poveste, un ziar, un 
capitol dintr-o carte, lucrând un 
exercițiu în plus la matematică 
sau vizionând un film bun, ori 
îngrijind o floare. Fiecare elev 
a ales să realizeze provocarea 
în stilul propriu.  

Te provoc să... 

coși un nasture! 
calci un tricou! 
speli o farfurie! 
citești un capitol dintr-o   
carte! 
citești o poveste! 
citești o poezie! 
dai cu aspiratorul într-o  
încăpere! 
dai cu mătura într-o  
încăpere! 
aspiri un covor! 
duci gunoiul! 
speli o farfurie! 
speli un pahar! 
gătești ceva! 
o vizitezi pe  
bunica! 
să îți faci curat  
în cameră! 
să sortezi niște rufe! 
să împăturești  
un tricou! 
să lucrezi un exerci 

țiu în plus la matematică! 
să ștergi praful dintr-o  
cameră! 
să vizionezi un film! 
să aspiri un covor! 
să periezi un covor! 
să vizionezi un film! 
să îngrijești o floare! 
să citești un ziar! 

 

(prof. Diana Amărculesei) 

Te provoc să... 
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Clasa Neînfricaților a avut ca obiectiv clar 
descoperirea științelor exacte în toată splendoa-
rea lor, la ora de înțelegere a mediului în clasele 
pregătitoare, întâi și a doua, dar și la științe în 
clasa a treia, așa că manifestarea științifică anua-
lă de pe esplanada USV vine în întâmpinarea 
dorințelor micilor exploratori. 

Copiii au dialogat cu 
studenții despre ca-
racteristicile substan-
țelor (culoare, densi-
tate) la primul stand 
la care s-au oprit toți 
cei 30 de curioși. Ca-
racteristicile fizice și 
chimice au fost de-
monstrate prin expe-
rimente legate de 
amestecuri. De ase-
menea, elevii au aflat 
despre dezvoltarea 

motricității senzoriale a corpului omenesc prin 
jocuri de cățărare, îndemânare, atenție, coordo-
nate de studenții de la educație fizică şi sport. Li 
s-a explicat că tot 
un tip de exercițiu 
fizic sunt și depla-
sările în echilibru 
cu menținerea 
unei greutăți pe 
cap. 

Elevii au fost 
interesați de mi-
nunatele aparate 
robotice care clă-
deau cuburi sau  

de grațioasele imprimante 3D care realizau    
obiecte decorative și de laboratoarele în miniatu-
ră în care au putut observa microbii la mi-
croscop. Deplasarea s-a finalizat cu crearea de 
către elevi, în clasă, a unor experimente cu roci 
la care au aplicat cunoștințele de observare știin-
țifică preluate de la studenți. A fost o zi de toam-
nă minunată, părinții copiilor bucurându-se și ei 
de festivalul științei și tehnicii de la USV. 

(prof. înv. primar Daniela Babii) 

 Elevii  clasei a III-a C la Noaptea Cercetătorilor  
 la Noaptea Cercetătorilor organizată de USV, ocazie unică de a explora științele exacte 

care nu se studiază în ciclul primar, cum sunt fizica, chimia, biotehnologiile,  

nanotehnologia, microbiologia și robotica (30 sept. 2022) 
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În luna august a acestui an, șase cadre 
didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 10 din Sucea-
va, au avut oportunitatea de a participa la cursu-
rile de formare „TICO Training. Teaching is In-
novation, Communication and Outdoor Educati-
on’’, din cadrul proiectului Erasmus+, proiect de 
mobilitate în domeniul educației și formării pro-
fesionale. 

Activitățile din cadrul proiectului s-au 
desfășurat în Italia, localitatea Soverato și au fost 
implicaţi parteneri din Spania și Polonia. 

În cele șase zile de mobilitate, cadrele 
didactice au participat la cursurile de formare 
susținute de Chaterina Perri, trainer din cadrul 
asociației Associazione Culturale Jump – Gio-
ventù in riSalto. Au avut parte de activități inte-
resante, pline de informații noi și utile. În fața lor 
a fost mereu un trainer plăcut, cald și deschis la 
toate întrebările participanților. 

Prima zi de curs a debutat cu o „Misiune 
imposibilă”, în urma căreia au interacționat cu 
localnicii, s-au familiarizat cu specificul zonei, 
descoperind numeroase valori culturale. 

Pe parcurs, au aflat care sunt beneficiile 
utilizării tehnologiei în sala de clasă, care sunt 
cele mai utile aplicații ale unor platforme și pro-
grame de educație on-line ce pot fi valorificate 
cu succes în activitățile cu copiii. 

De asemenea, au participat la jocuri și 
activități outdoor ce au vizat dezvoltarea abilită-

ților de interacțiune cu alte persoane, dar şi dez-
voltarea personală. Tehnicile de educație outdoor 
au valorificat în același timp cultura, istoria și 
stilul de viață local. 

Activitățile au fost perfect îmbinate, acti-
vitățile indoor au fost completate cu activități 
outdoor, astfel încât toți participanții au avut par-
te de un program cultural în cadrul căruia au vi-
zitat o multitudine de obiective, locuri prin care 
au pătruns în istoria zonei, au simțit viața italie-
nilor, cu tradițiile și obiceiurile lor. Toți au fost 
fascinați de peisajele descoperite, de farmecul 
naturii și de una din bijuteriile Calabriei, orașul 
Badolato. 

În urma participării la aceste cursuri de 
formare profesională, au fost derulate în școală 
activități de predare-învățare în care au fost valo-
rificate informațiile dobândite. Astfel, au fost 
realizate materiale didactice cu ajutorul diverse-
lor aplicații Canva, Prezi, Frame, Storybird, Bo-
okcreator, Tales 2 go etc. 

Activitățile din cadrul proiectului au fost 
o experiență unică. Mobilitatea nu a însemnat 
doar pregătire în domeniul IT, ci, pe lângă cu-
noștințele acumulate, a fost descoperită o lume 
nouă, o lume în care s-a creat oportunitatea de a 
interacționa cu oameni noi, de a descoperi o altă 
cultură  de unde fiecare a plecat cu un bagaj de 
cunoștințe și amintiri unice. 

(prof. înv. primar Carmen Mihai)  

Inovație în educație 
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Sănătatea în atenția copiilor 

"Fără sănătate, viața nu este 
viață, este doar o stare de neli-
niște și de suferință."  

(Francois Rabelais) 

      Ca să nu ajungă la starea 
despre care precizează Fran-
cois Rabelais, elevii cl. a IV - a 
D (înv. Viorica Ciupu) au orga-
nizat, în luna octombrie, o acti-
vitate, la care au invitat-o pe 
doamna asistentă a școlii, ca să 
afle mai multe despre modul 
cum să ne păstrăm sănătatea și 

cum putem preveni îmbolnăvi-
rea. 

      S-a discutat despre regulile 
de igienă, despre alimentația 
sănătoasă, despre importanța 
mișcării, a plimbărilor în aer 
curat pentru dezvoltarea armo-
nioasă a organismului uman. 

      Doamna asistentă le-a 
răspuns cu răbdare la toate în-
trebările, apoi le-a arătat o pre-
zentare PPT despre piramida 
alimentelor, explicându-le că 
toate produsele alimentare sunt 
necesare pentru om, dar nu în 

exces. Copiii au realizat desene 
cu ceea ce le place lor să 
mănânce, cu meniuri 
sănătoase; colaje cu fructe de 
toamnă. Au compus împreună 
un CVINTET despre sănătate. 

      Toți elevii au înțeles pe de-
plin că:  

"Cei mai buni șase doctori, pe 
care nu îi poate contesta ni-
meni, sunt: lumina soarelui, 
apa, odihna, aerul, mișcarea și 
dieta" (Wayne Fields) 

(înv. Viorica Ciupu) 

 

      "Există o armonie în 
toamnă și o strălucire în cerul 
ei, care nu pot fi regăsite de-a 
lungul verii, ca și cum n-ar 
putea fi, ca și cum n-ar fi fost 
niciodată."  (Percy B. Shelley) 
 
        Elevii clasei a II-a A 
(prof. înv. primar Diaconașu 
Rodica) au hotărât să sărbăto-
rească toamna, să-i elogieze 
bogățiile ei. 
    Au adus la școală coșuri cu 
fructe, bostani, borcane cu za-
cuscă și gem, prăjituri cu mere, 

prune și nuci, sucuri naturale. 
Au ornat mesele cu flori de 
toamnă, crizanteme și tufănele, 
apoi au aranjat produsele aduse 
într-un decor tomnatic mi-
nunat. 
     Au făcut tartine cu zacuscă 
de vinete și cu ciuperci, apoi au 
încins un ospăț delicios cu 
tartine, prăjituri și suc. Ca să 
mulțumească anotimpului 
pentru darurile bogate cu care 
ne răsfață, copiii i-au cântat 
câteva melodii de toamnă și i-
au recitat poezii. 
     Au compus împreună o 
poezie drăguță ca să-și arate 
întreaga lor recunoștință. 

                                                          
Bogățiile toamnei 

Mulțumim, plăcută toamnă, 
Că tu ești darnică doamnă! 
Tu ne-aduci fructe zemoase  
Și faci compoturi gustoase. 
Gem, dulceață, suc și must, 

Toate au al toamnei gust. 
Prepari zacuscă, murături, 
Și ne dai multe-nvățături. 
Te iubim, mărită toamnă! 

Te-ndrăgim, superbă doamnă!                                                                      
(prof. înv. primar 

Rodica Diaconașu) 

Bogățiile toamnei 



 Spectacolele de teatru, ca şi activităţi ex-
tracurriculare, le formează copiilor o capacitate 
extraordinară de percepere, înţelegere, observare 
şi explorare a realităţii.  
 Teatrul oferă şansa copiilor să acceseze 
lumi noi, unde pot acumula cunoştinţe despre 
personaje istorice şi evenimentele la care au par-
ticipat, opere clasice şi autorii lor şi multe altele. 
Acest tip de activitate dezvoltă curiozitatea 
pentru subiecte noi, care poate fi satisfăcută apoi 
prin lectură. Astfel se ajunge la o îmbogăţire a 
culturii generale a copilului. 
 Elevii clasei IC, Clasa Steluţelor, au vi-
zionat, pe 28 septembrie 2022, piesa de teatru 
”Păcală şi Tândală”, la Casa de Cultură a Sindi-
catelor Suceava, o ocazie potrivită de a fi îm-
preună cu toţi colegii, de a se amuza împreună de 
glumele actorilor de pe scenă, de a se crea o stare 
de bine, atât de necesară pentru activitatea de 
învăţare. 

Ce beneficii emoționale are teatrul pentru copii? 
 Teatrul are un rol cât se poate de practic 
și bine conturat în dezvoltarea copilului, atât sub 
aspect emoțional, cât și psihologic, intelectual și 
conceptual.  
 Cea mai importantă este emoția, 
încărcătura afectivă pe care copilul o trăiește 
alături de personaje, împreună cu ele, faptul că 
împrumută din trăirile lor și le transpune în plan 
real, în mica lui realitate. Povestea din piesa de 
teatru rezonează în inimile copiilor. Ca-
pacitatea lor de a recunoaște ceea ce  
gândesc sau simt alți oameni crește, 
aceasta ducând la dezvoltarea inteli-
genţei emoţionale. 
 Spectacolul, în sine, este un in-
strument de joacă, de divertisment ceea 
ce asigură un context pozitiv în care se 
pot cultiva valori și modele atât de utile 
celor mici în evoluția lor, pentru o 
creștere echilibrată, armonioasă și 
sănătoasă.  
Dincolo de componenta de poveste, de 

magia și fascinația unui spectacol de teatru 
pentru copii, se află manifestări, comportamente 
și experiențe umane ce creează o traiectorie 
emoțională și morală plină de semnificații pentru 
copilul în plină creștere și evoluție care vede, 
observă, imită și își însușește acum cele mai im-
portante repere de viață, ceea ce duce la 
înţelegerea lumii înconjurătoare. 
 Desenele animate vizionate la televizor 
sunt o formă de divertisment unde copiii nu sunt 
obișnuiți să se concentreze pe un singur lucru 
pentru o perioadă mai mare de timp. La teatru, 
copiii nu văd o imagine nouă la fiecare câteva 
secunde, ceea ce poate fi o adevărată provocare. 
În timp, cei mici își vor da seama că o poveste 
poate fi distractivă și captivantă fără o schimbare 
constantă a decorului. Astfel, ei vor învăța să 
stea liniștiți, să-i respecte pe ceilalți și să fie 
atenți la desfășurarea acțiunii, ceea ce duce la 
dezvoltarea răbdării. 
 Teatrul este fascinație, este locul unde 
imaginația nu are limite, iar joaca este o condiție 
esențială pentru a fi, ducând la dezvoltarea crea-
tivităţii. Teatrul e sinonim cu zâmbetul și cu 
bucuria nemăsurată a copilului care descoperă 
lumea prin farmecul poveștilor. Aici, el își 
creează propria percepție asupra universului 
vieții, dar și începe să își proiecteze viitoarea lui 
devenire ca om. 

(prof. înv. primar Valentina Maxim) 
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 Cum am ajuns eu aici? Mi-a răsunat în 
minte această întrebare când am ajuns prima dată 
în viitoarea mea clasă. O clasă în care eu voi fi 
învățătoare, iar elevii îmi vor fi copii. Acestora le 
voi transmite cunoștințele necesare integrării în 
viața socială, cunoștințe cu care ei vor fi capabili 
să înțeleagă această lume în care trăiesc. Însă nu 

doar cunoștințe, ci și valori morale de care se vor 
folosi pe tot parcursul acestui drum și pe care le 
vor transmite, la rândul lor, celorlalți, atunci 
când vor fi mari. Și totuși, întrebarea încă îmi 
răsuna în minte: „Cum am ajuns eu aici?” Medi-
tând o clipă, am realizat că am ajuns aici din do-
rința de a-mi îndeplini visul. Iar visul meu este 
acela de a crea modele prin propriul model, de a 
crea niște caractere care vor influența în bine so-
cietatea. Cum? Prin efort, dedicare și sacrificiu. 
Sunt conștientă că această meserie necesită multă 
muncă, însă doar muncind din greu știu că voi 
avea parte de realizări. Nu este ușor, dar știu că 
bucuriile de la sfârșit vor fi mult mai mari decât 
acum. 

În aceste două luni de școală, am descoperit că 
efortul meu din fiecare zi este răsplătit întotdeau-
na de zâmbetele calde ale elevilor și de îmbrăți-

șările cu care mă primesc când intru în clasă. Am 
văzut că dincolo de fețele lor drăgălașe, se află o 
inimă dornică de cunoaștere, ce abia așteaptă să 
exploreze uimitoarele surprize ale viitorului. Fi-
ind plini de entuziasm, au avut dorința de a se 
ajuta la nevoie, de a descoperi lucruri noi și de a 
se implica în diferite activități de stimulare a 
imaginației. 

Am fost conștientă și de faptul că nu voi putea 
reuși singură, însă am avut parte de un colectiv 
minunat ce m-a primit cu bucurie. Am întâlnit în 
viața mea oameni frumoși, însă aici am întâlnit 
oameni deosebiți. Nu am putut să nu observ căl-
dura din inimă a acestora care acum îmi sunt co-
legi. Simt o mare recunoștință pentru acești oa-
meni minunați cu care îmi petrec timpul zi de zi. 
De asemenea, școala este una de prestigiu, care a 
reușit să formeze elevi și profesori extraordinari, 
niște adevărate modele de urmat.  

Mă simt extrem de norocoasă să fiu cadru di-
dactic în această școală și sper ca începutul meu 

timid, dar plin de încredere, să fie încununat cu 
mulți ani de dăruire, iubire și efort necontenit 
pentru a schimba lumea 

(înv. Luisa-Viviana Țigănaș) 

Un nou început... 
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 În perioada 17-23 octombrie 2022 s-a desfășurat în școala noastră proiectul „Nu vreau să fiu 
o victimă” coordonat de prof. Ivan Magdalena alături de prof. Moroșanu Monica. Activitatea  a fost 
dedicată marcării Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, iar rolul principal al 
acesteia a fost de creștere a nivelului de conștientizare a elevilor către o problemă reală, cea a trafi-
cului de carne vie.   

 Valorificând informațiile primite din partea cadrelor didactice, au avut loc discuții despre 
cine poate fi victima traficului de persoa-
ne, cauze, consecințe și persoane sau insti-
tuții la care putem apela pentru a cere aju-
tor. 

 Elevii au observat un tipar pe  care 
toate victimele traficului de persoane îl 
împărtășeau, anume relațiile dezechilibrate 
cu familia. Cei mici au înțeles cât de im-
portant este să ne sprijinim unii pe alții, să 
ne respectăm, dar și să ne tratăm cu grijă 
și iubire față de apropiații noștri. Făcând 
din dragoste un deziderat, traficul de per-
soane devine o amintire neplăcută, imposi-
bil de repetat. (prof. Magdalena Ivan) 

17-21- octombrie - „Săptămâna prevenirii traficului de persoane” 

  Proiectul ”PLASTEAM - STEAM 
education for  

plastic-free primary schools”  
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       În perioada 17-21 
octombrie, un grup format din 
15 elevi din clasele a VII-a și a 
VIII-a, însoțiți de 4 cadre didac-
tice: Mihaela Irimia - director 
adjunct, profesor de istorie, Da-
niela Orhei - profesor de limba 
engleză, Gabriela Maftei - pro-
fesor de educație fizică și Dani-
ela Luculescu - profesor de in-
formatică, a participat la activi-
tăți desfășurate în Spojená škola 
Svätej Rodiny (Școala unită a 
Sfintei Familii) din Bratislava, 
în cadrul proiectului Erasmus+. 

      Copiii au fost primiți cu de-
osebită atenție de către elevii și 
profesorii școlii. Încă de la înce-
put, gazdele, organizate impeca-
bil, și-au prezentat orașul într-
un mod original, printr-o vână-
toare de comori. 
      În fiecare zi, elevii au parti-
cipat activ la multe și diverse 
ore de curs, alături de colegii lor 
slovaci, și-au împărtășit unii 
altora impresii, gânduri, au des-
coperit asemănări și diferențe 

între cele două sisteme de învă-
țământ - român și     slovac. 
      Profesorii și-au structurat 

lecțiile astfel încât copiii români 
să fie integrați și să comunice 
cu ceilalți elevi.  
      La una din orele de limba 
engleză, conținuturile au fost 
pline de informații referitoare la 
cele două țări, iar profesorul a 
dirijat procesul didactic astfel 
încât copiii să descopere frumu-
sețile și valorile României și 
Slovaciei. 
      Au fost și activități sportive 
unde copiii, organizați în echi-
pe, au jucat handbal și fotbal.  
Comunicarea s-a făcut în limba 
engleză, astfel elevii noștri și-au 
valorificat și dezvoltat compe-
tențele lingvistice și sociale. Un 

alt obiectiv al 
proiectului a 
fost acela ca 
elevii să-și 
îmbogățească 
cultura gene-
rală prin vizi-
tarea orașului 
gazdă - capi-
tala Slovaci-
ei, a unor muzee, precum și a 
renumitei cetăți Bratislava. 
      Într-una din zile, grupul de 
elevi și profesori a vizitat capi-
tala Austriei, Viena. Printre  
obiective s-au numărat: Muzeul 

Sisi, Trezoreria Imperială, Gră-
dina Zoologică și Metroul vie-
nez cu care s-a făcut drumul 
spre Grădina Zoologică. 
      Participarea elevilor și a 
profesorilor la acest proiect a 
fost o oportunitate de a prelua 
exemple de bune practici pentru 
învățarea activă, de a împărtăși 
experiențe, de a colabora în pro-
cesul didactic, dar și în afara lui 
și de a vizita locuri noi, culturi 
noi pentru îmbogățirea bagaju-
lui de cunoștințe generale.  

(prof. Daniela Luculescu) 

 Zile de octombrie în Slovacia, cu experiențe de neuitat 

- mobilitate Erasmus+ -  
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În cadrul programului 
socio-educațional județean  O 
lume a prieteniei, în parteneriat 
cu colegii din Grădinița cu Pro-
gram Prelungit Prichindel, co-
ordonați de dna prof. Bordeia-
nu Adina, elevii clasei  a VIII-a 
B, ai Școlii  Gimnaziale  Nr. 10 
Suceava, sub îndrumarea 
doamnei diriginte, prof. Lumi-
nița Andronachi, au participat 
la acțiunea caritabilă și de vo-
luntariat PRIETENIA DIN 
SPATELE DARURILOR cu 
donații din contribuții proprii 

de produse de igienă, alimente 
de bază și obiecte de îmbrăcă-
minte.  

Părinți, copii, animați 
de dragostea de semeni și din 
dorința de a aduce puțină bucu-
rie și zâmbet pe chipul bătrâni-
lor, în ziua de 18 octombrie 
2022, s-au deplasat la Centrul 
de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Zvoriștea. 
 Deși beneficiari au fost 

considerați cele 60 de persoane 
din centru, adevărații câștigă-
tori au fost elevii care au avut 
parte de momente unice, încăr-
cate de emoție, datorită lecțiilor 
primite. 

Elevii au mărturisit:  
Pentru mine întâlnirea cu 
acești bătrâni a fost un prilej 
de bucurie și de recunoștință 
adusă divinității pentru că mi  
s-a oferit șansa să-i ajut și să 
le zâmbesc celor care ne cău-
tau cu privirea blândă. Chiar 
dacă sunt oameni cu probleme, 

fiecare dintre ei are 
o poveste mai mult 
sau mai puțin tragi-
că. Am remarcat  
că un mărunt gest 
poate însemna foar-
te mult pentru altci-
neva. Îmi imaginez 
că viața celor aflați 
la centru nu a fost 
ușoară și îmi do-
resc ca toți vârstni-

cii să aibă o familie iubitoare. 
Impactul asupra părinți-

lor implicați a fost major. O 
mamă declară: În  miez de 
toamnă, acțiunea desfășurată 
sub semnul respectului și a re-
cunoștinței pentru toți cei ce 
prețuiesc oamenii oricum ar fi 
ei, ne îndeamnă să avem mereu 
grijă de oamenii bolnavi și bă-
trâni. Nu mi-am putut imagina 
că o pereche de șosete sau un 
pachet de biscuiți care, pentru 
noi, nu reprezintă prea mult, 
pot aduce lacrimi  de fericire. 

De asemenea, cred că vizita 
făcută la centru le-a dovedit 
oamenilor că nu sunt singuri și 
părăsiți, iar noi, din ceea ce 
avem, le-am putea încălzi su-
fletele cu bucurie mai des.  

(prof. Luminița Andronachi) 

Prietenia din spatele darurilor 
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”Misiunea Consiliului Național al Elevilor este de a reprezenta elevii ca principali benefi-
ciari ai sistemului de învățământ, participarea activă în forurile decizionale, supravegherea          
respectării drepturilor elevilor, cât și prin susținerea dezvoltării substructurilor sale. 

Consiliul Național al Elevilor are ca substructuri existente Consiliul Județean al Elevilor, 
organizat pe fiecare județ, respectiv Consiliul Municipal al Elevilor București, și Consiliul Școlar al 
Elevilor organizat pe fiecare școală, unitate de învățământ. În unele instituții se organizează Consil-
iul Școlar al Elevilor Junior (cu elevi din clasele V-VIII).” 

Viziunea conducerii și a cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr.10 Suceava este 
de promovare a perspectivelor elevilor asupra metodelor de învățare, de a implica activ elevii în 
procesul instructiv - educativ. Elevilor li se asigură îndrumarea și suportul de a experimenta roluri 
sociale, de a acționa și a învăța din rezultatele propriilor acțiuni. Cu acest scop elevii au fost in-
formați, apoi încurajați să participle și să organizeze Consiliul Elevilor Junior. Elevii exersează ro-
lurile de cetățeni, votanți, lideri, fiind îndrumați pentru a învăța despre responsabilitățile și îndato-
ririle care revin acestor roluri. Cadrele didactice au oferit și oferă modelul unei echipe în cadrul 
căreia se comunică, se colaborează, se respectă rolul fiecărui membru, se negociază, se încurajează 
și se susțin inițiativa și bunele practice. (prof. Daniela Vîrvara) 
   

Educația socială, civică în formarea caracterului  

Consiliul elevilor al Școlii Gimnaziale Nr.10 

Moroșan Ioana, cl a VII-a C - Președinte al Consiliului Elevilor Junior 
 
„Acum 4 ani am simțit că am ajuns pentru prima dată 

în lumea adulților prin participarea la Consiliul Elevilor orga-
nizat în cadrul școlii. Nu știam exact ce înseamnă acest lucru, 
dar colegii m-au votat ca și șefă a clasei și efectiv m-am 
„trezit” într-o ședință, un consiliu și ......  că trebuie să votez 
președintele consiliului din anul 2018! Atunci a fost o dorință, 
o sclipire și îmi promit să ajung președinte la rândul meu. Anii 
au trecut și eu am așteptat momentul glorios cu nerăbdare. 

Anul acesta sunt elevă în clasa a VII-a C. Aflu de or-
ganizarea alegerilor și când am oportunitatea de a candida 
întâmpin zeci de probleme: nu reușesc din motive obiective să 
particip la alegerile pe clasă așa că nu primesc nici un post 
care să-mi permită să particip la alegerile la nivelul școlii. Fac 
tot posibilul să reluăm alegerile și lupt zi și noapte. Când ele-
vii încep să își declare candidatura, ajung șefa clasei și ziua 

următoare îmi prezint 
ideile din clasă-n 
clasă. Caut ajutor din 
partea profesorilor, 
caut idei, soluții și 
desigur că aștept ziua 
votării cu nerăbdare. După ore de muncă și ani de 
așteptare primesc postul de președinte al Consiliului Ele-
vilor. Dorința arzătoare de a conduce un colectiv mare 
vine de la spiritul meu de lider și convingerea de a face din 
lume un loc mai bun. Chiar dacă fac pași mici, vreau să 
ajung departe. Doresc să le mulțumesc colegilor mei 
pentru faptul că și-au pus încredere în mâinile mele și mi-
au oferit șansa de a arăta ce pot. Contează foarte mult 
pentru mine și sunt recunoscătoare.”  
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Lideri în devenire 
 (Acsinti Victoria, clasa a VII D) 

Pentru viitor, Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava pregătește copiii nu numai pe plan edu-
cațional, ci și pe plan cultural, unde imaginația, curajul, responsabilitatea și multe alte valori morale 
sunt accentuate de profesori și elevi. Dar, pentru ca aceste valori să fie puse în practică, fiecare 
clasă își alege doi colegi care să-i reprezinte prin devotamentul și cunoștințele lor. 

Alegerile acestora se fac de către colegi, pregătindu-i, treptat, de vârsta când vor fi nevoiți 
să aleagă liderul țării, fără a regreta, după, opțiunea făcută. Fiecare elev al clasei își scrie favoritul 
pe o foaie de hârtie, anonim fiind, iar, la final, se numără voturile și se descoperă câștigătorii. Aceș-
tia își continuă mandatul, intrând de asemenea și în Consiliul Elevilor. 

Pentru mine, Consiliul Elevilor înseamnă o familie creativă, dar rațională, unde opiniile sunt 
apreciate și dezvoltate de toata lumea. Ca fost șef al clasei, sunt și am fost recunoscătoare pentru 
această recunoaștere, deoarece m-a învățat ce înseamnă cu adevărat lumea.  

Activitățile pe care le-am plănuit în anii trecuți, alături de alți elevi ai școlii, precum parada 
de 1 Decembrie și balul de iarnă „Talentul meu de nota 10” (2019) sau concursurile online (2020-
2021) au fost organizate cu suflet și minte. 

Acum sunt mândră să spun că, după „căzăturile” de la repetiții, extenuarea și munca depusă 
în cadrul evenimentelor pe care le-am organizat noi, ca și elevi, colegii mei au avut propriile rea-
lizări, astfel încât sunt noii lideri în devenire.” 

Sarman Adelina-Ioana, cl a VI-a D – Vicepreședinte  Consiliului Elevilor Junior  
 
„Mă numesc Sarman Adelina-Ioana și fac parte din Consiliul Școlar al Elevilor din Școala 

Gimnaziala Nr. 10 Suceava. În luna octombrie a acestui an școlar au avut loc alegeri pentru 
președintele și vicepreședintele Consiliului Școlar al elevilor.  

Elevii claselor V-VIII au votat și am ajuns eu vicepreședinte al Consiliul Școlar al Elevilor 
Școlii Gimnaziale Nr. 10 Suceava. Am fost onorată să aflu că unii elevi din școală au avut atâta în-
credere în mine încât să mă voteze. Am constatat că nu e ușor deloc să ai un rol atât de important. 
Pentru a participa la alegeri a fost necesar să ne prezentăm candidatura și a trebuit să ne facem un 
fel de Campanie Electrorală pentru a le spune și celorlalți colegi din școală despre noi. Nu am fi 
reușit deloc fără doamna prof. Ivan Magdalena și pentru toate aceste lucruri frumoase îi mulțumesc 
și ei.  

Este important ca prin intermediul unor reprezentanți, elevii să poată să fie ascultați și auziți 
și sunt onorată și mândră că, elevii m-au ales să-i reprezint. Este important să avem conducători, 
coordonatori, șefi ai clasei și noi, ca și elevi, să putem să ne spunem dorințele, să ne organizăm și de 
aceea a apărut Consiliul Școlar al Elevilor 

În încheiere aș vrea să menționez faptul că fără în-
credere de sine nu aș fi reușit sa ajung unde sunt acum! 
Deși am o vârstă destul de fragedă, orice lucru este posibil! 
Vreau să le mulțumesc profesorilor din școală, în special 
domnului diriginte Puiu Marius Bogdan, care mi-a fost 

alături și m-a sprijinit 
mereu, pentru mine el este 
ca un al doilea tată, un 
tată pe care nu l-am putut 
avea niciodată. De ase-
menea, vreau să le mulțu-
mesc colegilor care îmi 
sunt ca o a doua familie, o 
familie extrem de bogată. 
Iar pentru a nu uita, vreau 
să le mulțumesc părinților 
mei pentru o tot ce au 
făcut pentru mine!” 
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 La sfârșitul modulului I, în 
perioada 22 - 29 octombrie al 
acestui an școlar, 5 cadre didac-
tice: Ivan Magdalena, Morar 

Zimbru Andreea, Puiu Bogdan, 
Puiu Ancuța sub coordonarea 
doamnei director Rodica Zim-
bru au însoțit un grup de 24 de 
elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 
10 într-un schimb de experiență 
în cadrul proiectului Erasmus+ 
pentru școlile acreditate. 
 Activitățile elevilor au avut 
loc la școala SU Konstatin Kon-
stantinov din Sliven, Bulgaria, 
școală care a fost parteneră cu 
școala noastră în proiectul 
STEAM by STEAM.  
Mai mulți profesori dedicați 
meseriei lor au organizat activi-
tăți interesante la care au parti-
cipat elevii școlii noastre.  
 În prima zi copiii au avut 
deosebita plăcere de a împărtăși 
cu elevi din școala parteneră 
tainele dansului popular. Atât 
elevii din Bulgaria, cât și elevii 
noștrii au avut bucuria de a par-
ticipa la dansuri tradiționale 
specifice fiecărei țări.  
 În aceeași zi, elevii au parti-
cipat la un workshop în care au 
învățat tainele roboticii. Împăr-

țiți pe echipe, copiii au construit 
un robot din piese Lego pe care 
l-au pus în funcțiune cu ajutorul 
unui program. Elevii dintr-o altă 

echipă coordonată de 
un  profesor au învă-
țat tainele gravurii pe 
lemn, iar pe hârtie au 
imprimat diverse 
modele cu ajutorul 
unor ustensile pe ca-
re au învățat să le 
manevreze cu mare 

ușurință.    
În următoarea zi, elevii au învă-
țat  cum să combine ingrediente 
pentru a obține plastilina. Au 
amestecat făină, apă, colorant 
artificial, ulei, zeamă de lămâie 
și sare, după care au fiert com-
poziția până când aceasta s-a 
întărit. Au modelat plastilina și 
cu ajutorul unei baterii au reușit 
să experimenteze cum este  
transmis curentul electric. S-a 
remarcat faptul că sarea este un 
bun conductor electric, iar plas-
tilina în compoziția căreia se 
afla zahăr în locul sării, nu mai 

conducea curentul electric.   
 Într-o altă activitate în cola-
borare cu elevii școlii partenere 
au învățat cum să recicleze hâr-
tia. Din hârtia recicla-
tă au confecționat o 
felicitare. 
 În ultima zi de 
activitate a elevilor la 
școala din Sliven, 
aceștia au preparat, 
după o rețetă primită, 
pâinea tradițională 
bulgărească. Copiii   
s-au bucurat pentru 

câtva timp de statutul de bucă-
tar, timp în care au modelat alu-
atul sub forma unor pâini care 
ulterior au fost coapte și consu-
mate de către aceștia. Ca o ulti-
mă activitate, elevii au partici-
pat la o vânătoare de comori. 
Culegerea indiciilor au dus la 
colectarea unor piese ascunse 
dintr-un puzzle pe care ulterior l
-au ansamblat, imaginea fiind 
cea a hărții Europei. Activitățile 
elevilor au fost alternate cu mici 

excursii în care aceștia au vizi-
tat cetatea de la Tsarevets, bise-
ricile rupestre din Ivanovo, Mu-
zeul Național de Industrie Tex-
tilă, Castelul Tuida, locuri unde 
au aflat câte puțin din istoria 
poporului bulgar.       
 În urma acestei minunate 
experiențe educaționale, elevii 
școlii au venit acasă mai bogați 
din punct de vedere spiritual. 
Au învățat cât de minunat este 
să-ți faci noi prieteni și că barie-
ra lingvistică nu este una peste 
care să nu poți trece atunci când 
dorești cu adevărat să empati-
zezi cu oameni ce împărtășesc 
aceleași valori europene.   

(prof. Ancuța Puiu) 

Proiect Erasmus+, experiențe inedite 
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Gânduri despre Simpozionul Național  
„Educație europeană în școala noastră” 

 În urma participării la Simpozionul Național „Educație europeană în școala noastră” din data 
de 15 octombrie 2022 organizat de Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava în parteneriat cu Şcoala Gim-
nazială Nr. 10 Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și CJRAE Suceava, profesorii parti-
cipanți împărtășesc următoarele impresii: 
 Doamna profesor consilier școlar, Vîrvara Daniela, a susținut că participarea la o conferință pe 
teme de educație europeană, vizând în principal diseminarea cursurilor /proiectelor Erasmus, repre-
zintă o formă eficientă de formare continuă prin schimb de bune practici. 
 Prezentarea diferitelor cursuri și proiecte în cadrul acestei conferințe a oferit o alternativă de 
formare continuă a cadrelor didactice. Am avut ocazia de a face o analiză reflexivă a propriei activi-
tăți. A intra în contact cu metode și strategii de învățare din alte sisteme educaționale ne oferă posi-
bilitatea acceptării diferențelor, dar și a alternativelor. Modalitatea de prezentare a fiecărui partici-
pant a fost în sine o lecție transdisciplinară. „Dacă eu am un măr și tu ai un măr și facem schimb de 
mere vom avea fiecare câte un măr, dar dacă eu am o idee și tu o idee și facem schimb de idei vom 
pleca fiecare cu câte cel puțin două idei”. 
 Cursul din Cracovia se adresează profesorilor și personalului școlar de la nivelul preșcolar pâ-
nă la învățământul primar, secundar, profesional, pentru adulți și copii cu nevoi speciale, personalu-
lui organizațiilor neguvernamentale, factorilor de decizie guvernamentală și politică și personalului 
companiilor, precum și studenților și tuturor celor care doresc să-și îmbunătățească competențele 
digitale și să învețe cum pot utiliza tehnologia pentru a îmbunătăți învățarea. Cursul se va concentra 
pe utilizarea practică a producției video, precum și pe oportunitățile de creare a resurselor de preda-
re și învățare prin acțiuni de producție media și editare video. 
 Doamna director adjunct, prof. Irimia Mihaela, consideră că a fost un schimb de experiență 
deosebit și foarte necesar prin proiectele Erasmus. Tot ceea ce învățăm în cadrul acestor proiecte ne 
face să inovăm demersul didactic din punct de vedere metodic, dezvoltându-ne creativitatea. Ne 
face să abordăm diferit procesul de învățare şi rolul nostru ca profesori, acela de partener al învăță-
rii. Doamna profesor Puiu Ancuța a enumerat, în cadrul conferinței, câteva obiective ale proiectului 
STEAM  by STEAM: dezvoltarea abilităților profesorilor de a planifica și de a realiza lecții în vizi-
une STEAM, printr-un curs de formare pe această temă; aplicarea conceptului STEAM de către 
profesori, în lecții concepute de ei înșiși și de parteneri;  crearea unui cadru pentru dezvoltarea abili-
tăților esențiale pentru elevi, folosind STEAM ca modalitate de lucru, prin lecții predate în școli de 
către profesorii din școli partenere; realizarea unei colecții de materiale de dezvoltare profesională 
pentru profesori (planuri de lecții, jocuri), cu utilizarea STEAM, încărcate pe o platformă on-line. 
 Având în vedere impactul pe care îl au materialele video la nivel de ciclu primar (și nu nu-
mai), doamna profesor pentru învățământ primar Morar-Zimbru Andreea Teodora consideră că 
acest curs de video making pentru profesori, din Polonia, a fost unul dintre cele mai importante 
cursuri de formare pe care îl poate parcurge un profesor în aceste vremuri în care tehnologia evolu-
ează și pare a fi indispensabilă. Totodată susține ideea prin prezentarea a 5 motive pentru care ar 
trebui introduse materialele video la orele de curs: captează imediat atenția elevilor; facilitează în-
vățarea; reprezintă aplicații din lumea reală; stimulează activitățile din clasă; hrănesc și stimulează 
creativitatea elevilor.  
 Doamna profesor Moroșan Monica a amintit și de conferinţa europeană „STEAM – dezvolta-
rea abilităților de viață” care a avut loc la Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava, între 27 - 28 mai 
2022, care a avut ca scop facilitarea de schimburi de informații, experiențe și bune practici în ceea 
ce priveşte valorificarea experiențelor dobândite de instituții educaționale din România și Europa în 
cadrul proiectelor de parteneriat regional, național sau european, focalizate pe abordări interdiscipli-
nare în demersul didactic, utilizând conceptul STEAM, ca modalitate de dezvoltare a abilităților de 
viață. Mai mult decât atât, cele mai de succes activități au fost workshopurile, subliniind importanța 
părții practice, aplicative. 
 Schimburile de experiență prezentate de colegele de la Școala Gimnazială Nr. 4 au prezentat 
mare interes și o parte nemaivăzută a Europei, prin ochii participanților la diferite mobilități. În loc 
de concluzii, doamna profesor subliniază importanța cunoașterii unei limbi străine în cadrul acestor 
mobilități, în special a limbii engleze, dar și a deschiderii profesorilor spre nou, spre noi metode de 
predare, adaptate lumii în continuă schimbare din jurul nostru. (prof. Monica Moroșan)  



 În timp ce mergea pe drum, un călător a văzut într-o grădină un pom frumos, de crengile 

căruia atârnau nişte mere mari şi roşii de-ţi lăsa gura apă. Văzând omul că nu-i nimeni prin preaj-
mă, ce s-a gândit? Bine ar fi dacă ar gusta şi el câteva, aşa, de poftă! Dar cum să facă? Până la pom 
trebuia să treacă de un gard înalt şi de o mare băltoacă.  

 A stat el ce-a stat, s-a sucit, s-a învârtit, dar, nemaiavând răbdare, şi-a zis: "Fie ce-o fi!" şi   
a-nceput să se caţăre pe gard. Cu greu, a reuşit să ajungă în curte, dar supărat nevoie mare, fiindcă 
într-un ghimpe din gard îşi agăţase haina şi o rupsese. Acu, ce să mai facă! Nu mai putea schimba 

nimic. Ba, mai mult, grăbindu-se, a uitat de băltoaca plină cu noroi şi s-a afundat în mâl. 
 Când, în sfârşit, a ajuns sub pomul cu pricina, a luat câteva mere, dar, uitându-se la ele cum 
arată, şi-a spus: 

 - E drept că am obţinut eu ce-am vrut, dar a meritat oare? Haina mea cea bună e ruptă, în-
călţările şi pantalonii murdari... 
 Cum stătea el aşa şi îşi plângea singur de milă, apare în curte stăpânul casei. Când l-a văzut 
pe călător cum arăta, i-a spus: 

 - Bine, omule, trebuia să te munceşti atâta pentru câteva mere? Uite ce-ai păţit! Ca să nu 
mai spun că nu înţeleg de ce-ai încercat să le iei pe furiş? Dacă ai fi bătut la mine în poartă şi mi-ai 
fi cerut câteva mere, eu ţi-aş fi dat cu drag. Acum, haide în casă să te speli şi să te odihneşti şi apoi 

îţi vei vedea de drum! 
 Tare bucuros şi mulţumit a fost călătorul, văzând bunătatea gazdei sale, dar, în acelaşi timp, 
şi-a promis sieşi că altădată nu va mai fi atât de nesăbuit. 

 În viaţă, nu este important doar să obţii, ci şi cum obţii! Sunt oameni care vor să aibă mai 
mult şi, atunci muncesc fără tihnă. Alţii, însă, fură, gândindu-se mereu cum să fugă de muncă şi să 
înşele. Aceştia singuri se înşală, fiindcă nu este totul să ai un lucru; contează şi cum l-ai obţinut! 

 
"În cele trecătoare, nu poţi deveni bogat decât sărăcind pe altul. În cele duhovniceşti, nu poţi 

deveni bogat decât îmbogăţind pe altul". 
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Cei doi vecini 

Un ţăran cam rău la suflet a găsit, într-o zi, pe păşunea sa, vaca vecinului. Mânios, omul a luat 
animalul la bătaie, după care l-a legat şi l-a dus înapoi, spunându-i vecinului său: 

 - Dacă mai găsesc o singură dată vaca ta la mine-n grădină, să ştii că o bat şi mai rău, ai 
auzit? 
 A doua zi, însă, vecinul cel dintâi găsi şi el, în bătătura sa, două oi ale celuilalt, ce se stre-

curaseră printr-o spărtură a gardului. S-a apucat omul şi a reparat gardul, după care a luat frumos 
oile şi le-a dus stăpânului lor, celui crud, spunându-i: 
 - Am găsit la mine-n curte două dintre oile dumitale. Le-am adăpat şi ţi le-am adus acasă. 

Dacă am să le mai găsesc şi altă dată în curtea mea, să ştii că am să fac la fel: am să le port de gri-
jă şi am să ţi le aduc nevătămate. 
 - Îţi mulţumesc, i-a răspuns ţăranul. Puteai să faci la fel ca mine, dar acum îmi dau seama 

că eu am greşit. Vei vedea că a doua oară nu se va mai întâmpla! 
 Şi, într-adevăr, ţăranul s-a ţinut de cuvânt. Când vrei să-i arăţi cuiva că a greşit, nu trebuie 
să o faci cu răutate, ci cu blândeţe şi răbdare şi, atunci, cu siguranţă, vei reuşi. 
 
"Învăţătura din constrângere nu este făcută să rămână, dar cea care pătrunde în suflet prin 

dragoste şi bunăvoinţă, aceea rămâne acolo pentru totdeauna". 


