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 Începutul de an școlar 
debutează la Școala Gimnazia-
lă Nr. 10 Suceava cu pregătirea 
intensă a profesorilor, prin 
cursuri de formare la nivel eu-
ropean. Șapte cadre didactice 
ale școlii au participat la cursul 
intitulat ”Video making for 
teachers”, în cadrul proiectului 
în care școala este acreditată 
Erasmus+. 
 Cursul a fost în special 
unul practic, vizând utilizarea 
filmului în procesul de predare-

învățare-evaluare. Agenda eve-
nimentului a cuprins cinci zile 
intense de curs, fiecare comple-
tând-o pe cea precedentă și 
constituindu-se într-o nouă eta-
pă de producere de film didac-
tic.  
 Astfel, ziua întâi a fost 
alocată introducerii în procesul 
de video making, formatorul 
ne-a prezentat suportul teoretic 
pe care se bazează realizarea 
filmelor, tipurile de filme și 

etapele premergătoare 
realizării unui film. A fost 
prezentată și importanța 
limbajului vizual al filmu-
lui, utilizându-se, ca me-
tode de abordare, intros-
pecția, analiza, pentru a 
răspunde anumitor între-
bări și a crea scenariul 
unui scurt film didactic în 
echipă. 
 În cea de-a doua zi, 

am realizat ABC-ul filmărilor 

prin practica pas cu 

pas. Utilizând scena-

riul realizat cu o zi 

înainte, participanții 

au învățat să filmeze 

o scenă prin respec-

tarea cerințelor de 

poziționare față de 

actori, de scena de 

filmat și prin raporta-

rea permanentă la 

scenariu. După practica de fil-

mare au făcut introducerea 

în software cu elementele 

specifice de montaj și su-

net. 

 A treia zi a avut ca 

temă filmarea și editarea 

unui documentar. Cea mai 

mare piață medievală din 

Europa, prima zi de școală 

în Polonia și Muzeul Aus-

chwitz au fost subiec-

tele pentru realizarea 

documentarelor. 

Cursanții au creat o 

serie de materiale 

video și foto ale acti-

vităților de team-

building și networ-

king desfășurate la 

salina Wieliczka, cu 

scopul de a crea su-

port în vederea realizării filmu-

lui documentar. Vizita a deter-

minat cunoașterea istoriei loca-

le, a obiceiurilor și a activități-

lor economice din zonă, de-a 

lungul timpului. 

 În cea de-a patra zi, ne-au 

fost prezentate partea teoretică 

referitoare la realizarea unui 

film documentar și narațiunea, 

ca bază a acestui proces. Am 

discutat și exersat diferențele 

dintre scenariul unui film docu-

mentar și tehnicile de narațiu-

ne. Am vizionat modele de 

efecte video, tranziții și titluri, 

ca exemple de bune practici 

pentru ca apoi să le exersăm. 

 “Video making for teachers ”,  

curs de formare în Cracovia 
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 Ultima zi de curs a vizat 
producția post-documentarului, 
etapele generale ale realizării 
filmelor, diferențele dintre fil-
mele documentare și filmele 
artistice. Tipurile de subiecte de 
filme au fost temele principale 
pe care le-am lucrat alături de 
asamblarea scenelor, sincroni-
zarea materialelor video-audio 
și utilizarea instrumentelor on-
line pentru colaborarea în cadrul 
proiectelor din producția video- 
audio.  

 În cadrul acestui curs, par-
ticipanții și-au îmbunătățit com-
petentele digitale și cunoștințele 
despre rolul și formele mass-
media necesare educației mo-
derne. Realizarea și utilizarea 
filmului în activitatea de preda-
re-învățare-evaluare poate creș-
te motivarea elevilor prin impli-
carea lor activă în crearea lecții-
lor. Am înțeles practic aspecte 
privind învățarea autodirijată 

care poate fi implemen-
tată prin utilizarea pro-
ducției de film. Strate-
gia de realizare a unui 
film, etapizarea, focali-
zarea pe amănunte sunt 
deprinderi importante 
pe care le voi utiliza în 
cadrul lecțiilor de dez-
voltare personală și de 
educație socială. Pentru 
realizarea unor lecții privind 
autocunoașterea, voi folosi teh-
nica filmului, în timp ce etapele 

de realizare a filmului 
vor contribui la dezvol-
tarea unor deprinderi 
personale cum ar fi răb-
darea, atenția, observa-
rea. Documentarul este 
un film care poate fi 
utilizat ca mijloc de 
predare dar și ca instru-
ment în evaluare. În 
cadrul lecțiilor de edu-
cație socială documen-

tarul este aplicabil la lecții pri-
vind diferențele cultu-
rale și umane  
La acest curs au partici-
pat: Rodica Zimbru, 
directorul școlii, An-
dreea Morar-Zimbru, 
coordonatorul proiectu-
lui, Ancuța Puiu, Dani-
ela Luculescu, Elena 
Galeș  și Veronica 
Andrei.  

 Cursul Erasmus de care 
am beneficiat din partea institu-
ției a fost integrat armonios în 
ansamblul cursurilor oferite. 
Practica în cadrul acestui curs 
ne-a oferit prilejul să apreciem 
fascinația locului și istoria Cra-
coviei, să integrăm armonios 
partea didactică cu dezvoltarea 
personală si profesională. 
 Video making este o me-
todă digitală atractivă și adapta-
tă noilor contexte educaționale 
dar și preocupărilor noilor gene-
rații.  

(prof. Daniela Vîrvara) 
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Așa cum un fir de nisip se întoarce, uneori, 
din locul în care o adiere de iulie l-a răpit, pur-
tându-l prin cine știe câte alte locuri, tot așa       
m-am întors și eu, după patru ani, la școala atât 
de dragă sufletului meu, Școala Gimnazială Nr. 
10. Cu pași timizi am pășit în curte, în prima zi 
de școală. Nu, n-am rămas repetentă și nu, nici 
nu am venit să mai urmez o dată școala gimnazi-
ală, ci de această dată, intrând pe ușa din față,   
m-am prezentat spunând: „-De azi sunt doamna 
învățătoare!“ Era ca un vis devenit realitate, dar 
parcă nu reușeam să realizez că totul se petrecea 
„de-adevăratelea“.  

Privind în jur, o bucurie imensă mi-a invadat 
sufletul, căci zâmbetele prietenoase ale colegelor 
mele m-au asigurat că sunt în locul potrivit.      
Le-am cunoscut cu entuziasm și am realizat că 
voi avea de la cine să învăț cât mai multe lucruri.  

Să mai vorbim despre emoții? Un tsunami de 
emoție și nerăbdare parcă m-a înghițit cu totul în 
momentul în care am ieșit în curtea școlii. Sute 
de priviri mă analizau curioase. Să mă ascund 
după vreo pietricică? Să mă înghită vreo pisică? 
Fiindcă  așa de mică mă simțeam atunci. Ei bine, 
mama m-a făcut o luptătoare, așadar, gândin-   
du-mă a doua oară, mi-am îmbrăcat zâmbetul cel 
mai larg pe care l-am găsit și scuturându-mi min-
tea de gândurile acelea sâcâitoare, am așteptat   
să-mi cunosc Ștrumfii. Doamna director strigă 
numele clasei noastre. Ce mă fac? Ce mă fac? 
Strigă și numele primului copil…CE MĂ FAC? 
Și când credeam că n-am să mai scap de această 
întrebare, cea mai dulce și strânsă îmbrățișare mă 
învăluie și mă face să uit de toată îngrijorarea. 
Prima îmbrățișare, a doua, a treia…și dintr-o da-
tă, o armată curioasă de ștrumfi, cei mai frumoși 
copii, mă înconjoară. Ce pot să îmi doresc mai 
mult?  

Să mai vorbesc despre primele mo-
mente din sala de clasă, acolo unde emo-
țiile nu mai voiau să mă părăsească, pen-
tru că le era frică să sară de la etaj? Pot 
spune doar că am fost foarte mulțumită de 
veselia cu care cei mici au umplut clasa și 
de felul în care au analizat, cu ochișorii 
lor sclipitori, fiecare colțișor al încăperii. 
Am încercat să trec peste privirile scepti-
ce și chiar îngrijorate ale părinților, înțele-
gându-le teama de a-și lăsa copilul pe mâ-
inile unui debutant. I-am asigurat că, la 
fel ca ei, și eu îmi doresc tot ce este mai 
bun pentru micii ștrumfi și, de aceea, le 
voi oferi cea mai bună educație și cea mai 

frumoasă experiență a cla-
sei pregătitoare. I-am ru-
gat atunci să fie răbdători 
cu mine și să-mi ofere o 
șansă. 

Prima ședință cu pă-
rinții a început ca o bătălie 
internă, gândindu-mă că 
trebuie să le demonstrez 
acestor oameni că sunt 
capabilă să le insuflu co-
piilor lor niște valori morale și să le deschid ori-
zontul cunoașterii. Astfel, am avansat cu pași 
mărunți, dovedindu-se a fi mai puțin înfricoșător 
decât am crezut. Am cunoscut oameni frumoși, 
implicați, înțelegători, care au devenit tot mai 
deschiși față de mine, odată cu trecerea timpului.  

Tot înfricoșătoare au fost și toate documente-
le care trebuie întocmite la începutul anului șco-
lar, despre care nu te avertizează nimeni. Totuși, 
așa cum bine știm, există o rezolvare în toate. Cu 
ajutor din partea colegelor mele atât de săritoare, 
problema n-a mai părut chiar așa de „problemă“. 

Zilele au început să treacă, iar aceia care ini-
țial erau pași mici și timizi, s-au transformat în 
pași grăbiți, încrezători și veseli. Pe cât de greu 
mi s-a părut începutul, pe atât de satisfăcătoare 
au fost clipele ce au urmat, alături de dragii mei 
învățăcei. 

Cu ambiție, cu puțin curaj și cu determinare 
am reușit să-mi îndeplinesc visul și am realizat 
că în orice există un început, de obicei mai greu, 
dar ale cărui rezultate sunt mai mult decât com-
pensatoare.  

Astfel, dacă cineva spune că nu poți, zâmbeș-
te-i și demonstrează-ți ție de ce ești în stare. 

(înv. Alexandra Tucaliuc) 

 Bobocul cu bobocei 
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16 septembrie 

    Început de an școlar 

          Dor de a fi...împreună  

              Nu doar la școală...ci și ...afară 

                   La un picnic în aer liber în Parcul 
amenajat lângă râul Suceava. 

Alături de copiii din clasa a VII-a B, am 
petrecut două ore în aer liber, cu vreme frumoa-
să, jocuri, câte o gustare și multă voie bună. Îm-
preună, în acest context, parcă suntem... altfel... 
mai odihnitori, mai relaxați, mai drăguți, mai 
responsabili.  

M-am bucurat, și cred că acest sentiment 
a fost unul reciproc, să descopăr așa, ”pe furiș” 
parcă alți omuleți, care au dat dovadă de multă 
maturitate, și chiar am fost mândră de ei.  

Perioada cu restricțiile de tot felul pe 
care am trăit-o, ne-a  învățat poate cel mai im-

portant lucru și anume faptul că educația nu în-
seamnă numai transmitere de cunoștințe, ci pre-

supune comunicare de la om la om, suflet la su-
flet, înseamnă ascultare, muncă, empatie,  bucu-
rie... Înseamnă împreună, alături... 

(prof. Mihaela Șalar) 

Dor de a fi...împreună   
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Vizite în armonii de toamnă 

       "Informația nu este cunoaștere. Singura 
sursă a cunoașterii este experiența." 

(Albert Einstein) 

          Ca să capete experiență au pornit pe 
drumul cunoașterii și elevii claselor a IV-a C 
(prof. înv. primar Doina Crainiciuc) și a IV-a D 
(înv. Viorica Ciupu), într-o zi de septembrie 
2022, ploioasă, dar care nu i-a descurajat 
nicicum pe micii exploratori. 

 S-au oprit mai întâi la Muzeul de Istorie 
pentru prima lecție de cunoaștere a trecutului 
istoric al neamului nostru. Au ascultat cu 
atenție explicațiile ghidului și au observat cu-
rioși și interesați exponatele din muzeu. La Sala 
Tronului au fost foarte emoționați audiind cu-
vintele marelui domnitor Ștefan cel Mare din 

discursul către moldoveni. 

 Apoi au vizitat Muzeul de Științe, fiind 
încântați de dioramele expuse, de acvariile cu 
pești și broscuțe țestoase. 

 Au ajuns și la Mănăstirea Sfântul Ioan 
cel Nou de la Suceava, unde s-au închinat la 
icoane și la Sfintele Moaște, au fost miruiți și li 
s-a citit o rugăciune pentru sănătate, luminarea 
minții și spor în toate. Au ascultat foarte atenți 
și cu ochi luminoși, cu sufletul curat și plin de 
smerenie. 

 Când s-au deplasat de la un obiectiv la 
altul, au respectat regulile de circulație, s-au 
comportat civilizat și s-au simțit minunat. 

(înv. Viorica Ciupu) 
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 Proiectul Erasmus+ ”STEAM by 
STEAM”, coordonat de școala noastră s-a înche-
iat. 
 Proiectul a avut ca scop creșterea motiva-
ției elevilor din instituțiile partenere de a învăța, 
materializată în  îmbunătățirea rezultatelor școla-
re ale acestora, folosind STEAM ca modalitate 
de dezvoltare a abilităților esențiale de viață. În-
tre acestea, se menționează: atitudine pro-activă, 
abilități de rezolvare a problemelor, creativitate, 
multitasking, inițiativă, capacitate de anticipare, 
leadership, muncă în echipă, empatie, prin 
schimb de experiențe și bune practici.  
 Obiectivele proiectului au vizat: dezvol-
tarea abilităților profesorilor de a planifica și de 
a realiza lecții în viziune STEAM, aplicarea con-
ceptului 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, realizarea unei 
colecții de materiale de dezvoltare profesională 
pentru profesori  cu utilizarea STEAM, încărcate 
pe o platformă.  
 Instituțiile partenere au fost din Portuga-
lia, Grecia, Bulgaria, Lituania și Școala Gimna-
zială Ostra, care este cea   de-a doua instituție 
din România. 
 Proiectul a fost finanțat de Comisia Euro-
peană cu un grant de aproximativ 180.000 de 
euro. Pentru următoarele două luni, partenerii 
din proiect vor colabora pentru a realiza raportul 
final. 
 Există certitudinea că materialele realiza-
te în cadrul proiectului vor contribui atât la creș-
terea motivației învățării la elevi, cât și la conști-
entizarea faptului că educația elevilor nu se limi-
tează doar la disciplina pe care profesorii o pre-
dau, ci este necesară o continuă conexiune între 
acestea, cu transfer de informații de la una la al-
ta, pentru a conecta învățarea cu viața însăși. 

Proiectul Erasmus+ ”STEAM by 
STEAM”, la final de drum 

 În cadrul manifestării dedicate Zilelor 
Erasmus, școala noastră va fi partenera a Școlii 
Gimnaziale nr. 4 Suceava, în organizarea sim-
pozionului intitulat ”Educație europeană în 
școala noastră”. 
 Este o oportunitate pentru toate cele 24 
de cadre didactice ale școlii participante la 
cursuri de formare în cadrul proiectului în care 
școala este acreditată Erasmus de a disemina 
informații și exemple de bune practici. 
 De asemenea, școala noastră este parte-
neră a Școlii Gimnaziale Ipotești, în organiza-
rea simpozionului internațional ”Demersul di-
dactic care promovează învățarea experienția-
lă”, care se va desfășura la data de 21 octom-
brie, începând cu ora 10.00. 

Erasmus Day 



Pag. 8 

SEPTEMBRIE  2022 

  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.  
  Acesta vizează conștientizarea școlilor cu 
privire la impactul materialelor plastice asupra 
mediului, realizarea de activități didactice 
pentru promovarea sistemelor și bunelor practici 
de management al materialelor plastice pentru 
școlile primare, vizând în special reducerea arti-
colelor din plastic de unică folosință. De ase-
menea, proiectul intenționează să contribuie la 
dezvoltarea abilităților necesare elevilor pentru 
a contesta modelele de producție/consum       
existente, pentru a le îmbunătăți și pentru a con-
strui 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". 
  Printre produsele realizate în cadrul pro-
iectului Erasmus+ intitulat ”PLASTEAM - 
STEAM education for plastic-free primary 

schools”, se încadrează: 
- website-ul proiectului, https://plasteam.eu/  

- platforma:  

https://www.maius.nl/index.php?r=mp%2F
mp-td-user     

- tutoriale video privind utilizarea aplicației 

  În perioada 27-28 septembrie, s-a des-
fășurat la Timișoara cea de-a patra întâlnire în-
tre reprezentanții instituțiilor partenere.  
 Întalnirea a evidențiat cu precădere realizările 
din cadrul acestui proiect. Între acestea, 
menționăm:  
IO1 – Aplicația Plastic Footprint 
A1. Methodologia de realizare a aplicației 
A2. Crearea aplicației 
A3. Testarea și validarea aplicației 
A4. Colectarea de date ale utilizării acesteia 
IO2 - ‘Școli fără plastic’ recomandări și con-
curs 
A1. Harta provocărilor din școli 
A2. Recomandări către directori și profesori 
pentru școli fără plastic 
A3. Recomandări către directori și elevi pentru 
școli fără plastic 
A4. Metodologia de organizare a concursului 
IO3 - ‘STEAM Box and Labs 
A1. Metodologia realizării cutiei STEAM 
A2. Realizarea de materiale și instrumente pen-
tru cutia STEAM 
A3. Laboratorul STEAM 
  Între activitățile ce urmează în perioada 
imediat următoare se înscriu concursul și eve-
nimentul de multiplicare info day. Acesta va 
avea loc la data de 19 noiembrie și va fi o con-
ferință județeană, intitulată ”Abordări 4R, pen-
tru o școală fără plastic”. Cei 4R înseamnă: Re-
du, Refuză, Reciclează, Reutilizează. 

(prof. Rodica Zimbru) 
 

Proiectul ”PLASTEAM - STEAM education for plastic-free 
primary schools” continuă 
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Criterii Descriere Pct 

a) Calitatea 

aplicației 

Calitate generală de la idee la rezultat, 

demonstrație și comunicare a proiectu-

lui atât pe hârtie, cât și pe video. 

  

b) Originalitate 

/ creativitate 

Originalitatea sau creativitatea ideii 

propuse ca soluție pentru o școală fără 

plastic 

  

c) Cât de 

”verde” / 

sustainabilă e 

soluția oferi-

tă? 

În ce măsură ideea reduce amprenta 

de plastic a școlii (sau, în general, o 

ajută să fie mai durabilă?)? 

  

d) Metode 

pedagogice? 

Calitatea metodelor pedagogice și a 

lucrului în echipă. Vor fi favorizate 

abordările pedagogice care se dove-

desc a fi îmbrățișat gândirea de proiec-

tare, rezolvarea problemelor, învățarea 

bazată pe investigații, educația pentru 

dezvoltare durabilă (ESD) și STEAM. 

  

e) Applicabili-

tatea la nivelul 

școlii 

Ideea este descrisă doar pe hârtie, sau 

este practică și efectiv implementată în 

școală? 

  

f) Cine este 

implicat? 

Proiectul se aplică la câțiva elevi sau la 

o clasă sau se adresează întregii co-

munități școlare? Se evaluează pozitiv 

nivelul de implicare a întregii școli și nu 

numai (familii, cartier) în pro-

iect/soluție. 

  

f) Rezultate Există schimbări pozitive, de exemplu 

în ecologizarea școlii, un comporta-

ment observat sau o practică de pre-

dare documentată ca rezultat al pro-

iectului? 

  



 Un bărbat a fost rugat să vopsească o barcă. Și-a adus vopseaua și pensulele și a început să 
vopsească barca de un albastru intens, așa cum a cerut proprietarul. În timp ce vopsea, a observat că 

barca are o gaură și a reparat-o cu calm. Când a terminat, și-a primit banii și a plecat. 
 A doua zi, proprietarul bărcii s-a dus la cel care îi vopsise barca și i-a prezentat un cec, mult 
mai mare decât plata pentru munca depusă. 

 Pictorul a fost surprins și i-a spus:  
 - Mi-ați plătit deja pentru pictarea bărcii, domnule! 
 - Dar acest lucru nu este pentru vopsea. Acesta este pentru repararea găurii din barcă. 

 - Ah! Dar a fost un serviciu atât de mic… cu siguranță nu merită să-mi plătiți o sumă atât de 
mare pentru ceva atât de nesemnificativ. 
 - Dragul meu prieten, nu înțelegi. Lasă-mă să-ți spun ce s-a întâmplat. 
  Când te-am rugat să pictezi nava, am uitat să menționez gaura. Când barca s-a uscat, copiii 

mei au luat barca și au plecat la pescuit. Ei nu știau că există o gaură. În acel timp, eu nu eram aca-
să. Când m-am întors și am observat că au luat barca, am fost disperat pentru că mi-am amintit că 
barca avea o gaură, și mi-am făcut griji pentru ei. Imaginează-ți ușurarea și bucuria mea când i-am 

văzut întorcându-se de la pescuit.  
 Așadar, am examinat barca și am constatat că ați reparat gaura. Vezi acum ce ai făcut?   Mi-
ai salvat viața copiilor! Nu am destui bani ca să plătesc pentru mica ta faptă bună.” 

Întotdeauna puneți un strop de iubire și atenție în toate lucrurile pe care le faceți, acea milă în plus 
poate pe care o arăți celorlalți poate salva viața cuiva… 
 

 Indiferent cine, când sau cum, continuați să susțineți, să sprijiniți, să ștergeți lacrimile, să 
ascultați cu atenție și să reparați cu atenție toate „spărturile” pe care le găsiți în barca sufletului.  

Începeți cu barca din lăuntrul vostru.  
 Acolo este defecțiunea, de obicei, cea mai mare.   
 Reparându-te pe tine, repari și ceea ce este în exteriorul tău.  

 Nimeni nu știe când cineva are nevoie de noi. Pe parcurs, este posibil să fi reparat nume-
roase „găuri din bărci” pentru diverse persoane fără să-ți dai seama câte vieți ai salvat.  

Povestea lunii septembrie 

Barca albastră 
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