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3 Editorial 

„Şcolile să fie nimic altceva, decât 
ateliere pline de activitate. Numai astfel,  

Societatea în care trăim este o societate a 

diversităţii, aceasta fiind dată de multitudinea 

influenţelor culturale, de etniile diferite ale 

oamenilor, care aduc cu ei idei, concepte, 

credinţe diferite.  Această diversitate este baza 

multiculturalităţii, iar şcoala devine un spaţiu în 

care aceste concepte sunt puse în practică şi sunt 

însuşite de către elevi. Chiar dacă pot fi observate 

diferenţe între culturi, şcoala vine în întâmpinarea 

legăturilor dintre acestea prin promovarea unei 

atitudini tolerante, cunoaşterea celorlalţi 

contribuind  la dezvoltarea personală. 

Pentru formarea unei conştiinţe europene 

este necesară cunoaşterea valorilor propriei 

culturi, şcoala favorizând această atitudine  încă 

din clasele mici. Cultivarea respectului pentru 

propria cultură duce la respectarea culturii altor 

popoare şi la însuşirea unui comportament 

adecvat, respectând normele specifice fiecăruia 

dintre acestea.  Astfel, deschiderea către alte 

culturi devine premisa formării unei civilizaţii 

comune. 

ANPCDEFP susţine promovarea 

valorilor europene în şcoli prin implementarea 

unor proiecte europene ce vin în sprijinul 

nevoilor elevilor şi profesorilor, având şi o 

influenţă bună asupra unităţilor şcolare. Fiecare 

dintre aceste proiecte reprezintă o oportunitate de 

învăţare pentru cei implicaţi, beneficiile fiind 

aduse de transferul de idei, de accesul la 

materiale didactice noi şi modalitatea diferită de 

abordare a pedagogiei, de creativitate, dar şi de 

exersarea şi perfecţionarea limbilor străine. 

Principalul scop al acestor proiecte este 

formarea şi dezvoltarea respectului pentru 

valorile europene şi promovarea 

multiculturalismului, vizând îmbunătăţirea 

calităţii învăţământului şi implicarea partenerilor 

sociali, părinţi şi comunitatea locală, în viaţa 

şcolară. 

Efectul cel mai mare se poate observa în 

comunitatea locală, datorită faptului că membrii 

comunităţii se implică direct în desfăşurarea 

activităţilor prin promovarea culturii locale şi 

prin sprijinul acordat şcolii.  

În ceea ce priveşte managementul 

educaţional, implementarea proiectelor europene 

are efect direct asupra managementului unităţilor 

şcolare prin plierea la standardele europene, prin 

modificarea planurilor operaţionale, având  drept 

exemplu de bună practică managementul din 

şcolile partenere. O altă latură a îmbunătăţirii 

managementului o constituie lucrul în echipă, 

distribuţia sarcinilor şi motivarea cadrelor 

didactice  şi a elevilor. Unităţile şcolare îşi fac 

cunoscute rezultatele obţinute în urma acestor 

proiecte, contribuind la recunoaşterea europeană 

a calităţii învăţământului românesc şi a 

creativităţii, în ceea ce priveşte modul de 

abordare a activităţilor desfăşurate. 

Aşadar, aceste proiecte europene sunt 

parteneriate educaţionale, ce reprezintă soluţia 

pentru problemele actuale ale educaţiei. Prin 

intermediul lor este valorizată unicitatea fiecărui 

popor, dar şi multiculturalitatea, elevii fiind 

principalii actori ai acestora. Aceştia sunt supuşi 

unor transformări de ordin social şi 

comportamental, datorate urmăririi unor obiective 

de tip formal şi informal.  

   

 Prof. Cristian Iulia 

vor putea să probeze toţi, în propria lor practică, 
adevărul că: învăţând pe alţii, ne învăţăm pe noi înşine.” 

Jan Amos Comenius 

Şcoala şi valorile 
europene 
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Visul oricărui profesor este să ofere elevilor săi 

cea mai bună educație, atât în domeniul 

cunoștințelor teoretice și practice, cât și în ceea 

ce privește comportamentul și modul de a 

relaționa cu cei din jur. Deși aceste deziderate 

sunt clare, ne aducem aminte fără să vrem de 

zicala: „mai ușor de zis, decât de făcut”. 

Acestea fiind spuse, noi, colectivul 

de cadre didactice, suntem convinși 

că am făcut câțiva pași în direcția 

dorită de elevii și părinții acestora,  

 cea caracterizată de 

obiectivele de mai sus, prin 

aducerea în școală a unei 

serii de proiecte de nivel 

european.  

Aceste  

parteneriate  

între școli din Uniunea 

Europeană, Islanda și  

Turcia ne-au oferit prilejul 

de a deschide noi orizonturi 

Noi suntem bucuroși să putem constata faptul 

că elevii noștri au realizat un substanțial 

progres școlar prin implicarea în multiplele și 

variatele activități care decurg din onorarea 

contractelor de colaborare internațională. 

ale cunoașterii pentru toată comunitatea 

școlară, profesori și elevi deopotrivă.  

De la Comenius… 

…la Erasmus + 

Poveste europeană 
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Această aventură palpitantă a cunoașterii multiculturale în    

mediul formal și non-formal a debutat în anul 2011 cu 

proiectul intitulat „TerraNostra@our earth” și s-a desfășurat 

pe o perioadă de doi ani în care elevii noștri au vizitat șase 

școli europene, fiind și gazde, bune, zicem noi. De altfel, 

fiecare din proiectele derulate a implicat șapte țări participante 

și a presupus deplasări ale noastre pe perioade de maximum 

șase zile, timp în care elevii au învățat lucruri deosebite, și-au 

făcut prieteni noi, au comunicat în limba engleză, s-au jucat și 

au înțeles cu adevărat ce înseamnă multiculturalism, toleranță, 

lucru în echipă sau, pur și simplu, omenia. 

 Dar să ne întoarcem la itinerariul nostru prin lumea 

copilăriei europene: a urmat în 2012, tot pentru doi ani 

un proiect denumit „Let Us Save The Endangered 

Species”. De data aceasta am devenit, elevi și profesori, 

apărători de bază ai unor specii de plante și animale cum 

ar fi careta careta, precum și cunoscători în probleme de 

mediu și de ecosisteme. Totul s-a derulat pe un fond dat 

de o colaborare plăcută și fructuoasă, școala fiind ulterior  

capabilă să ofere un nou curs opțional legat de acest 

domeniu, curs alcătuit de echipa de proiect, adică profesori și elevi care au lucrat cu drag și 

eficient alături de prietenii lor din celelalte șase țări. 

 „Reduce, Reuse, Recycle” a fost următorul pas pe ruta 

europeană a școlii noastre și proiectul s-a finalizat chiar 

anul acesta, el fiind demarat cu trei ani în urmă. Acum 

elevii măgureni au identificat și tratat punctual probleme de 

poluare a mediului, de comportament al consumului sau de 

atitudine. Mediul non-formal creat de către toți partenerii a 

făcut posibilă învățarea noilor cunoștințe ușoară și 

temeinică, elevii și profesorii colaborând încă o dată 

frumos și achitându-se onorabil de sarcinile ce le-au 

revenit. Prietenii  legate pe termen lung, despărțiri în 

lacrimi, sentimentul că faci parte dintr-o echipă și că ai un 

scop, precum și alte trăiri ale elevilor noștri sunt deja 

episoade cunoscute ale odiseei europene moderne. 

Echipa de proiect a mers mai departe cu „United we 

play, united we win”, care a durat doi ani și s-a 

finalizat tot anul acesta. Sportul, dieta corespunzătoare 

și stilul de viață potrivit sunt conceptele cheie la care   

s-a lucrat, rezultând un ghid bogat în jocuri ale 

copilăriei, informații și sfaturi din această arie de 

preocupări. Realizarea de materiale implică serioase 

cunoștințe IT și elevii noștri sunt din ce în ce mai buni, 

ei lucrând cu colegi din diferite zone geografice, cum ar 

fi însorita Sardinia sau alba Islanda. 

Poveste europeană 
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Acest an şcolar a fost un an încărcat cu 

premii, care vin drept o recunoaştere a 

muncii întregii echipe. În luna mai, 

Şcoala Gimnazială Măgura, a fost 

desemnată  
 

Şcoală Europeană,  
 

fiind singura  din mediul rural al 

judeţului Buzău. Pe lângă această 

distincţie, scoala a primit şi  
 

Diploma de Onoare, 

 oferită de  

Parlamentul României – Senat – 

Comisia de Învăţământ, Ştiinţă, 

Tineret şi Sport  
 

,,în semn de preţuire pentru strădaniile 

neobosite de a da strălucire 

învăţământului românesc”.  

Poveste europeană 

Prof. Florin Falnicu 
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…povestea continuă. 

ÎNVĂTARE CREATIVĂ 

PENTRU  

O ȘCOALĂ INCLUZIVĂ 

, 

 EC Project Number:  
2017-1-RO01-KA101-036633 

 Proiectul își propune realizarea a 9 mobilități prin participarea cadrelor 

didactice la activități de formare, care vin în sprijinul soluționării nevoilor identificate ale 

școlii. Participanții la mobilități reprezintă toate nivelurile de învățământ ale organizației 

noastre, diferite arii curriculare și desfășoară activitate de predare la toate unitățile de 

învățământ de pe raza comunei, unele chiar și la alte unități. Această reprezentativitate 

poate asigura o difuzare cât mai amplă a experiențelor și competențelor acumulate prin 

participarea la stagiile de formare prin activități de diseminare. Au fost identificate trei 

cursuri de formare ale căror obiective și activități răspund nevoilor identificate ale 

organizației: 
 3 cadre didactice vor participa la cursul de formare 

"How to motivate students to finalize their compulsory 

education. The eight methods of fighting early school 

leaving. Creative teaching and learning methods for 

reducing early school leaving in a lifelong learning 

society" organizat de Quarter Mediation, Partner în 

Life long Learning în noiembrie 2017 în Olanda.  

 3 cadre didactice vor participa la cursul ”Non formal 

for inclusion – using non formal education methods to 

foster inclusion” organizat de Edu2grow; în februarie 
2018 în Cipru.  

 3 cadre didactice vor participa la cursul de formare 

"Harmony and learning! Promoting harmony through 

class management and mediation techniques to reduce 

early school leaving" în luna mai 2018 în Malta.   

Poveste europeană 
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OBIECTIVE GENERALE 
 Creșterea gradului de conștientizare a faptului că a trăi într-o lume curată și 

formarea unor bune practici de conservare contribuie la auto-îmbunătățire 
și la promovarea unei stări mentale echilibrate; 

 Sporirea abilităților privind practicile de reciclare și consumul de energie; 
 Prevenirea părăsirii timpurii a școlii, estomparea tendințelor negative, 

promovarea valorilor educaționale într-un mediu prietenos; 
 Promovarea de noi abordări și metode didactice centrate pe cursant, PBL, 

CLIL (predare integrată), învățare prin practică și prin predare, cooperare și 

învățare de la egal la egal; 

REZULTATE AȘTEPTATE 

 Activitățile proiectului ajută copiii să își dezvolte caracterul și 

personalitatea - devin mai responsabili, mai organizați, mai disciplinați și 

mai ambițioși; 

 Elevii își sporesc performanțele școlare, cunoștințele generale, abilitățile 

lingvistice și digitale, își sporesc orizonturile culturale; 

 Participanții dezvoltă abilități sociale - munca în echipă, motivația, 

autoevaluarea, cooperare și solidaritate. Ei împărtășesc sentimente, idei, 

probleme colegilor, cresc împreună, ajută, colaborează, sprijină și se 

înțeleg reciproc. 

Poveste europeană 

Inspector Proiecte educaționale 

Tony Nicolae 
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Martie 2017, Cehia  

Jurnal european 

 Unele dintre cele mai 

importante activităţi au fost realizate de către 

elevi, care au făcut prezentări având tema ,, 

Gunoiul din apă”, au făcut diverse 

experimente cu apă şi au construit adăposturi 

pentru insectele de apă şi nu numai. 

 Pentru realizarea unui schimb 

cultural, au fost întreprinse vizite la obiective 

istorice aflate în oraş, la Muzeul pălăriilor, 

dar şi în oraşele din împrejurimi, în Praga, 

Olomouc, Štramberk-  Rezervaţia municipală 
Moravian Bethleem, dar şi vizite la 
Hidrocentrala Dlouhé Stráně şi Peştera Šipka 
şi la o moară de apă. 

 În  perioada 27 martie- 1 aprilie 2017, a avut loc mobilitatea din cadrul proiectului 

„Reuse, Recycle-with joy of learning”, în Cehia, în oraşul Nový Jičín, mobilitate la care au 

participat atât cadre didactice, cât şi elevi. Activităţile desfăşurate au avut ca temă  protejarea 

apei, acestea  desfăşurându-se pe grupe mixte, fiind astfel încurajat lucrul în echipă şi 

comunicarea între  elevii unor ţări diferite.  

 Una dintre activităţile importante şi preferate de către elevi  a fost vizitarea 

grădinii zoologice Lešná, unde aceştia au observat animale marine şi le-au putut chiar atinge. În 

urma acestei mobilităţi, atât elevii cît şi cadrele didactice au acumulat cunoştinţe privitoare la 

protejarea şi ecologizarea mediului acvatic, subliniind importanţa apei pentru viaţă. 

Prof. Petruța   Popescu 
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Mai 2017, Italia  

Jurnal european 

În perioada 30 aprilie – 7 mai 2017 a 

avut loc, în Italia, o vizită transnaţională din 

cadrul proiectului, la care au participat şapte 

cadre didactice şi patru elevi de la Şcoala 

Gimnazială Măgura. 

Delegaţia românească a avut parte de o 

primire călduroasă din partea gazdelor, 

profesori şi elevi ai Istituto Comprensivo Monte 

Rosello Basso - Italia. Activităţile desfăşurate în 

timpul acestei vizite au fost diverse şi extrem de 

interesante. 

O prima activitate din cadrul acestei 

întâlniri a fost vizitarea şcolii gazdă de către 

profesori şi elevi, asistarea la câteva ore de curs, 

urmate  de vizitarea oraşului. O altă activitate 

interesantă, participarea la un curs de yoga, în 

sala de gimnastică a şcolii a fost urmată de un 

seminar pe tema educaţiei incluzive, susţinut de 

prof. Valeria Grassi. 

În martie 2017, am avut plăcuta 

surpriză de a fi ales printre membrii echipei 

care a mers în Cehia, în cadrul proiectului 

Erasmus+ ,, Reduce, reuse, recycle- with joy 

of learning”. 

Am ajuns în oraşul Nový Jičín şi am 
fost cazat la familia Krutilkova, o familie de 
oameni ospitalieri şi prietenoşi, cu doi copii, 
unde m-am integrat foarte repede.  

Am vizitat Praga, capitala ţării, 
Muzeul de Pălării- unde am făcut poze, 
Muzeul Tatra- o fabrică de camioane. Şcoala 
era o clădire foarte mare cu  multe 
laboratoare, sală de mese şi atelier. Am 
prezentat proiectul şi am participat la 
activităţi interesante, am legat prietenii cu 
elevi din alte ţări. Mâncarea a fost 
foaaaaarte gustoasă. 

Am cumpărat o mulţime de suveniruri 

pentru familie. A fost o experienţă minunată 

şi sper să mai am ocazia să vizitez şi alte  

ţări!  

David Bogdan, clasa a VI-a 

 În luna martie, am avut 

plăcerea să vizitez o altă ţară, Cehia. Acolo 

am stat la un bun prieten, Tomas  Materanca. 

A fost o experienţă incredibilă! 

Am stat într-un frumos oraş numit Nový Jičín, 

în care erau  păstrate  şi respectate tradiţiile 

şi obiceiurile.  Am vizitat Muzeul cu pălării, 

Primăria şi şcoala. Şcoala lor era frumoasă, 

iar copiii, prietenoşi. 

 A fost o experienţă plăcută şi 

îi multumesc domnului director pentru 

oportunitatea de a face parte din echipa de 

proiect! 
Androne Teodor, clasa a VI-a 
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Un alt moment care ne-a captat atenţia a 

avut loc în parcul Baddi Manna şi a constat în 

desfăşurarea de jocuri de mişcare locale şi 

internaţionale, urmat de organizarea unui 

picnic, unde s-au servit gustări sănătoase, 

preparate de elevi. A urmat vizitarea oraşului 

Alghero şi a Pesterii lui Neptun, unul dintre 

cele mai frumoase locuri din Sardinia. 

Această vizită transnaţională a oferit un 

bun prilej pentru profesorii din cele şapte ţări 

de a promova multiculturalismul, cooperarea 

în domeniul educaţional, precum şi 

încurajarea inovaţiei în ceea ce priveşte 

metodele pedagogice şi tehnicile 

informaţionale.  

Domnul Popescu Dan, coordonatorul 

proiectului pentru Școala Gimnazială Măgura 

şi, totodată, directorul instituţiei, afirma: 

„United we play, united we win”  a apărut în 

viața școlară a elevilor de la Şcoala 

Gimnazială Măgura din dorința cadrelor 

didactice de a le îmbunătăţi acestora 

performanţele şcolare, cunoştinţele generale, 

competenţele lingvistice şi digitale şi de a-şi 

spori orizontul cultural.” 

 Şcoala nostră participă la 

un proiect european, Erasmus +, datorită 

căruia, în mai, eu împreună cu trei colegi 

de clasă  am plecat o săptamână în Italia, 

pe insula Sardinia, în oraşul Sassari. Acolo 

am stat la o gazdă  minunată, pe nume 

Elisa Pirass. Ea şi părinţii ei au fost foarte 

amabili cu mine. 

 

 În Sassari, am vizitat multe 

locuri frumoase, şcoala lor, unde am făcut 

multe  activităţi. Într-o zi, chiar am facut 

yoga şi a fost foarte amuzant. De două ori 

am fost şi la plajă, unde  

ne- am distrat foarte tare. 
Vizitiu Daria, clasa a VI-a 

Prof. Adriana  Rînciog 

 La plecare am fost foarte tristă că o să mă despart de Elisa, dar sper că ne vom 

revedea. M-aş întoarce oricând în Italia, deoarece mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă am văzut 

doar o mică parte din ea, dar şi pentru că are nişte oameni foarte afectuoşi şi primitori.  
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Mai 2017, Spania  

Jurnal european 

Şcoala Gimnazială Măgura continuă şi 

în acest an şcolar, alături de şcoli din alte şase 

state europene: Polonia, Spania, Franta, 

Turcia, Suedia si Republica Cehă, activităţile 

din cadrul proiectului  „Reduce, Reuse, 

Recycle-with joy of learning”, proiect ce face 

parte din noul program ERASMUS+, 2014-

2020.  

Obiectivele generale ale proiectului 

vizează construirea de noi relații între tinerii 

europeni și formarea unei gândiri ecologice, 

cu aplicare imediată asupra mediului local. 

Prioritățile parteneriatului ce decurg din 

aceste obiective sunt centrate pe nevoile 

micilor beneficiari şi anume îmbunătățirea 

performanțelor școlare ale tinerilor, inclusiv 

ale acelora care sunt expuși riscului de 

abandon școlar timpuriu și promovarea unui 

stil de viață sănătos. 

 

În perioada 21 – 24 mai 2017 a avut loc 

în Spania ultima vizită transnaţională din 

cadrul proiectului, la care au participat şase 

cadre didactice, ce fac parte din echipa de 

implementare a acestuia. Scopul acestei vizite 

transnaţionale a constat în evaluarea 

activităţilor curente şi programarea 

activităţilor următoare din cadrul proiectului.  

Delegaţia românească a avut parte de o 

primire  călduroasă şi activităţile desfăşurate 

în timpul acestei vizite au fost diverse şi 

extrem de interesante. Cele mai multe dintre 

activităţi au avut loc la şcoală, această întâlnire 

fiind aceea în care s-au enunţat şi s-au discutat 

concluziile desprinse în urma desfăşurării 

acestui proiect. Fiecare delegaţie participantă 

şi-a prezentat propriile păreri şi concluzii în 

legătură cu desfăşurarea acestui proiect. 

Această vizită transnaţională a oferit un bun 

prilej pentru profesorii din cele şapte ţări 

pentru a promova multiculturalismul, 

cooperarea în domeniul educaţional. 

 

„Reduce Reuse Recycle-with joy of 

learning” a apărut în viața școlară a elevilor de 

la Şcoala Gimnazială Măgura din dorința 

cadrelor didactice de a le consolida acestora 

noțiunile legate de conservarea mediului și de 

calitatea de a fi cetățean european. Obiectivele 

generale ale proiectului vizează construirea de 

noi relații între tinerii europeni și formarea 

unei gândiri ecologice, cu aplicare imediată 

asupra mediului local. 

Prof. Dan Popescu 
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 Alături de şcoli din 

şase ţări europene: Italia, Bulgaria, 

Spania, Turcia, Lituania şi Islanda, 

Şcoala Gimnazială Măgura a 

participat la proiectul „United we 

play, united we win – developing 

social skills and inclusive education 

through sport and outdoor 

activities”, în cadrul unui parteneriat 

internaţional în domeniul şcolar, în 

noul program Erasmus +, 2014 – 

2020. Proiectul a avut o perioadă de 

implementare de 2 ani, respectiv 

2015 – 2017. 

 Obiectivele generale 

ale proiectului vizează creşterea 

gradului de conştientizare a faptului 

că adoptarea unui stil de viaţă 

sănătos este de interes pe tot 

parcursul vieţii şi contribuie la 

echilibrarea atitudinii mentale şi 

permite copiilor şi adulţilor să 

capete abilităţi de a negocia, de a 

descoperi metode pentru a face faţă 

emoţiilor negative şi stresului.  

 Priorităţile parteneriatului, ce decurg din aceste obiective, sunt centrate pe 

nevoile micilor beneficiari şi anume îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale tinerilor, mai 

ales ale acelora care sunt expuşi riscului de abandon şcolar timpuriu şi promovarea unui stil de 

viaţă sănătos, includerea elevilor cu nevoi educaţionale speciale, proveniţi din medii 

dezavantajate, prin asigurarea unui climat de o mai bună înţelegere, toleranţă şi respect. 
 Odată cu finalizarea unui proiect de amploare Erasmus + numit ,,United we 

play ,united we win’’, demarat acum doi ani de Şcoala Măgura din Buzău, sub conducerea 

domnului Dan Popescu în calitate de director, Şcoala Gimnazială Măgura a organizat un 

Seminar internaţional-eveniment de multiplicare, la care comunitatea a avut onoarea de a avea 

prezenţi reprezentanţii acestui proiect din cele şapte ţări participante : Italia, Turcia, Bulgaria, 

Spania, Islanda, Lituania şi România, dar şi din alte ţări europene precum Grecia. Elevii şcolii 

Măgura, alături de dascălii lor,  nu sunt la prima experienţă internaţională, ei având ocazia de a 

participa şi de a face schimb de informaţii şi cultură, alături de copiii din ţările ce le-au fost 

gazdă în schimbul de experienţă din acest proiect. Evenimentul s-a bucurat şi de prezenţa 

conducerii Consiliului Judeţean Buzău, reprezentat de vicepreşedintele Romeo Lungu, a 

conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean, reprezentat de Florina Stoian, inspectorul şcolar 

general şi Daniela Palcău, inspector şcolar general adjunct . Primarul Măgurii, Cîrstea Daniel, 

a făcut posibilă întâlnirea, găzduind la Casa de Cultură Măgura, conferinţa internaţională de 

încheiere a proiectului. 

  Iunie 2017, România  
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Rând pe rând, reprezentanţii ţărilor 

participante de la: Istituto Comprensivo 

Monte Rosello Basso,Sassari (Italia); General 

Secondary school ”Konstantin Velichkov”, 

Plovdiv (Bulgaria);  Glerárskóli , Akureyri 

(Islanda); Katyciai Basic School of  Silute 

Region (Lituania); Institut Bernat el Ferrer, 

Molins de Rei (Spania); Cakilli Sehit Kasim 

Poyraz Ortaokulu (Turcia) şi ai Școlii 

Gimnaziale Măgura (România) au luat 

cuvântul şi au diseminat rezultatele şi 

metodele folosite în cadrul activităţilor.  

 

Proiectul a avut două părţi: în prima parte au 

fost prezentate jocuri  locale tradiţionale 

(jocurile copilăriei), câte trei jocuri din 

fiecare ţară participantă, descriind fiecare 

jocul şi regulile acestuia, iar în a doua parte a 

proiectului au fost prezentate  

,,Abordări practice și instrumente pentru predarea și formarea competențelor sociale și a 

educației incluzive prin activități sportive  în aer liber’’, fiecare ţară având de tratat o anumită 

temă: Bulgaria a avut ca temă SOA (Sports and Outdoor Activities) - activităţi în echipă şi 

abilităţi de Leadership, Islanda – SOA împotriva agresivităţii,violenţei şi Bullying-ului, 

Italia- SOA pentru educaţie incluzivă, Lituania- SOA pentru recunoaşterea comunităţii locale 

prin sport, Romania- SOA pentru promovarea educaţiei sănătoase, Spania-SOA- clădirea 

toleranţei şi Turcia – SOA  pentru promovarea educaţiei de la egal la egal. Au fost prezentate 

imagini din timpul vizitelor în țările partenere, impresii și considerații ale elevilor care au 

participat la schimburile de experiență. 



16 

Ca oricare altul, şi proiectul nostru ,, United 

we play, united we win’’ a trebuit să aibă şi o 

finalitate. Şi nu vorbim doar despre produsul 

final concretizat în ghidul ,,DIGITAL 

TEACHER’S GUIDE OF PRACTICAL 

APPROACHES AND TOOLS, FOR 

TEACHING AND TRAINING SOCIAL 

SKILLS AND INCLUSIVE EDUCATION 

THROUGH SPORT AND OUTDOOR 

ACTIVITIES’’, ci mai ales despre utilitatea 

acestuia, nu doar pentru noi, cadrele didactice, 

ci şi pentru elevi, părinţi sau alte persoane 

interesate, aceasta fiind prima întrebare pe 

care ne-am pus-o înainte de a concepe acest 

material: ,, Care este utilitatea acestui ghid?’’ 

Ideea a venit de la problemele de care ne 

lovim fiecare dintre noi, în calitate de cadru 

didactic sau  părinte şi, de aceea, am pornit de 

la doua dintre problemele majore ale 

generaţiei tinere şi anume, sedentarismul şi 

alimentaţia nesănătoasă. Principalul scop a 

fost de a găsi o modalitate prin care să-i luăm 

pe copii din faţa calculatoarelor şi a 

telefoanelor mobile şi de a-i aduce în mijlocul 

naturii, de a-i face să comunice între ei faţă în 

faţă, să lucreze în echipă, să le facem 

cunoscută lumea şi jocurile copilăriei noastre, 

atunci când nu existau atâtea dispozitive 

electronice şi, de asemenea, de a le oferi 

alternative la alimentaţia cu produse tip fast-

food şi gustări nesănătoase. 

Cum putem capta atenţia şi interesul copiilor 

de a participa la activităţi de tip outdoor? Cum 

putem fi mai aproape de ei sau chiar participa 

la jocurile lor, nu doar să stăm în faţa lor ca  

profesori? Cum putem să îmbinăm informarea 

lor despre o viaţă sănătoasă şi activă şi să le 

redăm încrederea de sine (datorită vârstei ), 

participând la diferite jocuri împreună cu 

colegii lor? Toate întrebările  acestea  s-au 

concretizat în anumite obiective, puse în 

practică prin anumite jocuri prezentate de 

fiecare dintre cele 7 ţări participante. 

Activităţile şi instrumentele pedagogice 

folosite în desfăşurarea jocurilor propuse, 

pentru promovarea educaţiei sănătoase din 

cadrul proiectului ,,Sports and Outdoors 

Activities for a better world’’ au fost diverse. 

 

Jocurile şi activităţile propuse de noi copiilor 

au fost concepute atât pentru lecţiile de 

educaţie fizică cât şi pentru recreerea şi 

îmbunătăţirea stilului de viaţă al acestora. Ele 

au fost integrate cu activităţi de consolidare  a 

cunoştinţelor despre modul de a se hrăni cât 

mai sănătos şi de a-şi activiza atenţia, 

dezvoltându-şi capacitatea şi agilitatea 

mentală. Jocurile au fost concepute pentru a 

solicita atât mintea, cât şi corpul.  

Copiii trebuie să înţeleagă nevoile propriului 

corp. Pentru o bună funcţionare a acestei  

,, maşinării vii” şi pentru menţinerea energiei 

pe parcursul unei zile, este  nevoie de o hrană 

cât mai sănătoasă. 

 În prima parte a jocurilor 

propuse, copiii şi-au consolidat cunoştinţele 

despre ce înseamnă hrană sănătoasă- legume 

şi fructe- şi aportul acesteia de vitamine adus 

propriului corp. Copiii au înţeles că, făcând 

alegeri inteligente cu privire la mâncare şi 

corpul lor le va oferi suficientă energie pentru 

a putea face faţă tuturor jocurilor şi 

activităţilor  la care vor dori să participe. 

 Educaţia fizică este şi ea o 

parte necesară a educaţiei minţii, pentru că nu 

putem avea pe deplin o gândire sănătoasă, 

dacă organismul nu cunoaşte mişcarea, 

exerciţiul fizic.  

 Sperăm că acţiunea şcolii din 

Măgura va reprezenta un imbold şi pentru alte 

unităţi şcolare din mediul rural şi nu numai, 

de a-şi lărgi orizontul cultural şi de a da curs 

unor noi provocări. 
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Prof. Alina Răducu 
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Sculpturile sunt încă vii ! 

Sculpturile: Zbor, Cuplu, Timpul, Omagiu lui 

Brâncuşi, Formă şi mişcare, Meşterul Manole sunt o 

parte infimă a poveştilor de piatră, ce veghează la poalele 

pădurii şi care, totodată, dau viaţă fiecărui firicel de 

iarbă, pe întinderea a 21 ha. 

Iniţiativa de a organiza acestă tabără de sculptură 

a aparţinut sculptorului Ghe. Coman. Timp de 16 ani, la 

Măgura, au lucrat 163 de sculptori, iar cele 256 de 

lucrări realizate în piatră, în perioada 1970-1985, 

reprezintă o legătură între generaţii şi un minunat mod de 

a spune ca arta este cea care va învinge mereu timpul. 

Îmi amintesc că, într-o zi însorită de toamnă, în 

anul 1985, în urma inaugurării celei de-a doua aripi a 

Taberei de Sculptură Măgura, elevii şcolii gimnaziale, 

strânşi ca în fiecare dimineaţă, având găletuşe de plastic, 

au pornit spre  plantaţia de meri, spre frumosul loc 

destinat artei, menţionat anterior. 

Ajunşi pe platourile întinse din împrejurimile 

Mănăstirii Ciolanu, am aflat că urma să ajutăm sculptorii 

să cureţe locurile din preajma operelor fiecăruia dintre ei. 

Prea multe amintiri nu imi vin în minte, dar  rememorez 

momentul în care ne plimbam de la o statuie la alta şi ne 

întrebam, fiecare dintre noi, ce reprezintă acele obiecte 

abstracte de artă. În mod sigur, îmi amintesc cum un 

sculptor aşezat pe iarbă a stat minute în şir admirându-şi 

capodopera, apropiindu-se şi depărtându-se, ca şi cum nu 

şi-ar fi încheiat lucrarea, ca şi cum ceea ce făcuse era 

însufleţit. 

Au trecut ani și a apărut o carte despre această 

tabără de sculptură, un muzeu în aer liber, şi astfel am 

înţeles faptul că totalitatea sculpturilor expuse în acel loc 

binecuvântat, aflat în apropierea  carierei de piatră, 

folosită încă de la începutul secolului, sunt încă vii, 

însufleţite de trăirile sculptorilor . 

Tabăra de sculptură de la Măgura reprezintă, de fapt, un muzeu în aer liber, unic în 

Europa. Piatra folosită a fost extrasă din cariera de piatră de la Măgura, de pe dealul 

Cetăţuia, calitatea calcarului fiind una de excepţie. Piatra de calcar de la Cetăţuia- Măgura a 

fost folosită încă din 1845 de un călugăr, care a ridicat o biserică, folosind-o. 

Prof. Claudia Mirea 
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Pentru păstrarea tradițiilor vii, pentru 

transpunerea obiceiurilor regionale     

într-un dans, plin de culoare și de viață, 

dar, cel mai important, pentru 

transmiterea optimismului și a veseliei 

caracteristice vârstei, puse în lumină 

parcă de jocul popular, a luat ființă 

ansamblul folcloric ,,Mugurii Măgurii”, 

coordonat de doamna profesoară 

Mădălina Mirea și de doamna educatoare 

Alina Răducu, care au reușit, cu răbdare 

și dedicare, să creeze acest grup, să 

adune copiii satului, dând naștere unui 

grup jovial, păstrator al valorilor 

naționale ale unui popor talentat. 

Tradiții 
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 Îmbinând cântecul tradiţional, bucuria, dansul, cu portul 

naţional specific Munteniei, copiii, sub îndrumarea cadrelor 

didactice, se bucură de această activitate, nu numai prin 

încântarea publicului la sărbătorile locale, ci și prin participarea 

la concursuri, unde se întrec în carismă și creativitate cu alte 

ansambluri de dans popular din toată țara. Pentru noi, acesta 

este cel mai potrivit mod de a manifesta mândria față de cultura 

și tradiție.  

 De asemenea, elevii participanți, minunați tineri dansatori,  

făcând parte din ciclul primar, sunt încântați de activitatea 

desfășurată și speră să aibă mult succes și pe viitor, cu sprijinul 

oferit de domnul director și de doamnele profesoare, precum și 

de conducerea Primăriei Măgura, care a contribuit la împlinirea 

visului acestor copii, purtători însuflețiți ai tradițiilor și 

bogățiilor culturale. 

Tradiții 

Prof. Roxana Mirea 
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Clubul de lectură 

Hoţul de cărţi este un roman de ficţiune istorică, 

care a câştigat opt premii pentru literatură şi care 

impresionează printr-o tehnică modernă de scriitură, atât 

din punct de vedere structural, cât şi al conţinutului. 

Romanul este structurat în Prolog, Epilog şi nouă 

părţi, fiecare dintre acestea fiind împărţită în capitole cu 

titluri sugestive, fiind succedate de o explicaţie a ceea ce 

urmează să se nareze în capitol. Naratorul comunică 

direct cu cititorul, iar ceea ce este special la această carte, 

reprezintă faptul că naratorul este însăşi moartea: 

,,Cinci sute de suflete. Le-am purtat în degete, ca pe 

valize. Sau le-am aruncat pe umăr. Numai pe copii i-am 

dus în braţe. Până când am terminat, cerul devenise 

galben ca un ziar în flăcări. Dacă mă uitam îndeaproape, 

puteam vedea cuvintele, titlurile informative care 

comentau evoluţia razboiului şi aşa mai departe. Cum 

mi-ar fi plăcut să-l trag pe tot în jos, să mototolesc cerul 

ca un ziar şi să-l arunc departe! Braţele mă dureau şi nu-

mi puteam permite să-mi ard degetele. Încă mai era 

multă treabă de făcut.”  

Naratorul- moarte este surprinzător prin umanizare, 

prin sensibilitate, devenind chiar un narator- personaj cu 

trăsături pozitive: „Un om nu are o inimă ca a mea. Inima 

omenească este o linie, în timp ce a mea este un cerc şi 

posed abilitatea infinită de a fi la locul potrivit la 

momentul potrivit. Consecinţele acestui lucru sunt că 

mereu găsesc oameni în cel mai bun moment al lor şi în 

cel mai rău. Văd urâţenia şi frumuseţea lor şi mă întreb 

cum poate cineva să fie în două feluri în acelaşi timp. 

Totuşi, ei au un lucru pe care îl invidiez. Oamenii, lăsând 

la o parte orice altceva, au bunul-simţ de a muri.”         

Romanul urmăreşte mai multe planuri paralele, care, însă, 

au un numitor comun, pe Liesel Meminger, hoţul de cărţi, 

care este, de fapt, un personaj feminin. Astfel, aceste 

planuri urmăresc relaţia sa cu alte personaje: Liesel şi 

Rudy, Liesel şi Max, Liesel şi părinţii adoptivi, Liesel şi 

Ilsa Herman. Fiecare dintre aceştia are un rol în 

dezvoltarea sa psihologică . 

„Oamenii observă culorile unei zile 

numai la sfârşit şi la început, dar pentru 

mine este destul de clar că ea combină o 

multitudine de nuanţe şi tonuri, cu fiecare 

moment care trece. O singură oră poate 

consta în mii de culori diferite.” 

Acţiunea romanului se petrece în 

Germania nazistă, în timpul celui de-al 

doilea Război Mondial, personajul principal 

Liesel, o fetiţă de 9 ani, fiind despărţită de 

părinţi datorită faptului că erau consideraţi 

comunişti, găseşte în cărţi o cale de scăpare 

din lumea măcinată de conflicte. 

Romanul este o carte despre puterea 

cuvintelor de a crea lumi. 

„Cuvintele. De ce trebuiau să existe? 

Fără ele, nu ar mai fi nimic din toate 

astea. În lipsa cuvintelor, Fuhrerul nu era 

nimic. Nu ar fi prizionieri care 

șchiopătează, nevoia de consolare sau de 

trucuri cu vorbe care să ne facă să ne 

simțim mai bine. La ce sunt bune 

cuvintele?” 

Clubul de lectură 

Prof. Iulia Cristian 



21 Clubul de lectură 

Raul Drăghici 

 ,,Poate că pe o fereastră aburită,un 

deget  mic a desenat o căsuţă cu o uşă, două  

ferestre şi hogeagul din care ieşea codiţa unui 

cârlionț de fum.“ 
(Ionel Teodoreanu, În casa bunicilor) 

  

 ,,Soarele e atât de lipicios, că 

parcă a mâncat el singur toată halviţa lunii şi nu 

s-a şters bine pe mâini“  
(Ionel Teodoreanu, Furtuna) 

Teodor Androne 

 „Ieși, copile cu părul bălai, şi râde 

la soare, doar s-a îndreptat vremea! Şi vremea se 

îndreaptă după râsul meu.„  
(Ion Creangă, Amintiri din copilărie) 

Sîrbu Eduard 

 „De aici încolo începu pentru el o perioadă bizară de friguri , de aiureli, în 

care toate noțiunile se confundau , unde timpul , spațiul şi distanţele nu mai aveau rost .” 
(Jules Verne, Steaua Sudului) 

 

Mirea Teodora 

 ,,Oamenilor non-magici (mai cunoscuți ca Mageamii) le era foarte frică de 

magie în epoca medievală, dar nu prea se pricepeau s-o recunoască. În rarele ocazii, când 

prindeau o vrăjitoare sau un vrăjitor în carne și oase, arderea lor nu avea niciun efect.” 

(J.K. Rowling, Harry Potter şi prizonierul din Azkaban)  

Andreea Aron 

 „Cum te-aş putea eu pierde pe tine, când tu eşti soarele meu, când razele tale 

mă încălzesc pe acest drum de ţară? Cum să uit eu soarele? ” 

(Mircea Eliade, Maitreyi)  

  

 „Închid ochii, să n-o mai văd nici pe ea. Nu vreau să mai văd pe nimeni. Vreau 

să mă văd numai pe mine singur. Dar nu pe cel de până acum. De acela sunt sătul. Vreau să mă 

văd altfel, aşa cum aş vrea să fiu cu adevărat, aşa cum mi-ar plăcea să-mi apar mie însumi din 

întuneric.” 
(Ion Minulescu, Corigent la limba romana) 

  

 „Nu-ţi dai seama ce copleşitor lucru e să simţi câteodată că timpul ţi-a luat-o 

înainte, că n-ai făcut anumite lucruri esenţiale la vremea lor şi că ai să te trezeşti într-o bună zi 

singur, îmbătrânit, incapabil de a mai repara ceva.” 
(Mircea Eliade, Nunta în cer)  

Grafica, Vizitiu Daria 
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 Într-o zi însorită de vară, pe când 

stătea la umbra unui copac, aude un 

glas de copil, ce îl cheamă la poartă: 

 Bătrâne Cuvânt, am nevoie de 

ajutor! 
 Ce s-a întâmplat, copile? 

 Pisica mea s-a urcat în copac să 

doarmă, iar acum nu vrea să se mai 

dea jos. Cum să procedez? Te rog, 

spune-mi!  

 Nu trebuie decât să rosteşti pe un ton 

calm: pis, pis, pis! Iar ea va veni la 

tine.  

 Mulţumesc! Am să te răsplătesc    

într-o zi. 

 Copilul a plecat în grabă, iar 

Cuvântul a rămas cu gândurile sale: 

,,Ce bine că am putut să îl ajut pe acest 

copil minunat şi cuminte! Cred că este 

foarte fericit acum alături de pisica 

sa.’’ 
 Şi astăzi, bătrânul Cuvânt trăieşte 

printre oamenii săi, care locuiesc pe 

tărâmul Magitop în pace şi întelegere, 

iar miracolele înfăptuite de el au loc la 

tot pasul.  

 A fost odată un tărâm îndepărtat pe nume Magitop. Acesta era condus de un împărat 

batrân, Cuvântul. El era înţelept, bun, inimos, dar şi magician. 

 În fiecare zi, împăratul Cuvânt arăta diferit. Uneori purta căciuli de diferite forme, 

puncte fel de fel, linii, liniuţe, alteori bastonaşe, cârlige şi fel de fel de semne, numai el ştiind 

ce reprezintă fiecare dintre acestea. 
 Datorită lui, pe tărâmul magic, pe care  îl conducea şi de care era tare mândru, s-au 

schimbat vieţile oamenilor. Locuitorii îşi puteau exprima părerile liber, emoţiile, 

nemulţumirile, tristeţea şi furia. Oamenii îl considerau cel mai bun prieten al lor. Totdeauna 

reuşea să aline durerea cuiva,  prin puterile sale magice. Tot ce făcea el era considerat a fi un 

adevărat miracol de către oameni. 

Popescu Mihnea, 

Clasa a VII-a 

Clubul de lectură 

Grafic a, Androne Teodor 
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Cuvântul este împăratul unui tărâm magic numit Comunicare. Fiecare cetăţean i se 

închina şi îl considera un om bun la suflet, blând şi credincios. Cu vorba sa plină de 

înţelepciune şi dulce ca mierea, alina sufletul şi până celui mai posomorât om. 

Într-o zi, împăratul a descoperit că are puteri magice. Magia lui era vorba bună şi îşi 

încercă puterile asupra supuşilor săi. 

Aceştia erau virgule, cratime, puncte şi linii de dialog, dar pe lângă aceştia mai exista şi 

un grup de cetăţeni foarte nemulţumiţi. Toţi s-au adunat în faţa împăratului să îşi spună 

păsurile. 

David Bogdan, 

Clasa a VII-a 

 De ce sunteţi supăraţi? întrebă împăratul. 

 Mărite Împărat, noi, virgulele, simţim ca suntem neimportante. 

 Dar voi aveţi rolul vostru în Comunicare: marcaţi pauza în vorbire, delimitaţi elementele 

unei enumeraţii, izolaţi construcţiile în vocativ... Iar tu, cratimă, ai rol fonetic, morfologic, 

sintactic, stilistic... 

 Noi, liniile de dialog, marcăm doar replicile unor persoane. 

 Nu este adevărat. Rolul vostru este foarte important. Fără voi ar fi un haos în Comunicarea 

scrisă. Nici nu am şti ale cui sunt replicile. 

 După ce mulţumi primul grup, împăratul trecu la cel de-al doilea şi făcu o 

magie prin care le dădu nume fiecăruia şi le stabili  câte un rol: 

 Tu, te vei numi Substantiv şi vei fi foarte important, alţii vor depinde de tine şi vei arăta 

fenomene ale naturii, fiinţe, obiecte, stări.  

Din acea zi, toţi cetăţenii 

regatului au devenit foarte buni 

prieteni, atmosfera fiind una de 

basm şi au înţeles că vorba dulce 

mult aduce şi poate atinge sufletul 

omului. 

 Dar eu? strigă un cetăţean care stătea lângă Substantiv. 

 Tu vei fi Pronumele, îi vei ţine locul Substantivului dacă va fi 

bolnav. 

 Şi eu? spuse un cetăţean care avea trăsături ca ale 

substantivului. 

 Tu eşti Adjectivul şi vei înfrumuseţa 

Substantivul, însoţindu-l. 

 Pe mine m-aţi uitat? strigă un 

cetătean ce avea o figură importantă. 

 Nu. Tu eşti cel mai important, eşti 

nucleul Comunicării, fără tine 

propoziţia nu există. Tu eşti Verbul. 

Clubul de lectură 

Grafica, Adam Ramona 
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Aş vrea să fiu mereu 
copil 

  

Aş vrea să fiu mereu copil, 

Să mă-nvârtesc fără sfială,  

S-alerg desculţ şi pe afară, 

Prin iarbă vreau să merg tiptil. 

 

Aş vrea să fiu mereu copil,  

Şi mâna mamei peste frunte, 

Să se transforme într-o punte 

Pentru adultul,de ieri copil. 
 Drăghici Raul, clasa a VII-a 

Amintiri 

  

 Se mai văd prin rămi de lemn 

Amintiri de-o viaţă, 

Ce se scurg în gândul meu 

Ca o dulce apă. 

 

Iar acum încep să plâng, 

Privind pe fereastră 

Amintindu-mă pe mine, 

Lângă cei de-acasă.  
Mirea Teodora, clasa a VII-a 

Zâmbeşte, copile! 

  

E minunat să fii copil,  

Să ai zile cu soare,  

Să te trezeşti în zori de zi, 

Să stai întins la soare! 

 

Alături de amici să fii,  

Să te distrezi cât poţi,  

Zâmbeşte! Joacă-te, copile! 

Atâta timp cât poti.  
Mirea Mara, clasa a VII-a Copilărie 

  

Copilăria, o carte plină cu poveşti, 

În care scrii până atunci când creşti 

Şi, uneori, doreşti să retrăieşti 

Măcar o parte din poveşti. 

Copilăria, o primăvară nesfârşită, 

Chiar dacă tu o să mai creşti, 

Imaginează-ţi-o în câte feluri îţi doreşti,  

Plutind prin vise supraomeneşti.  
Mirea Clara- Maria, clasa a V-a 

Copilărie e un basm 

În care te-ntâlneşti 

Cu orice zână din poveşti 

Pe care o iubeşti. 

Magia cuvintelor 

Grafica, Radu Ana-Maria 

Grafica, Vizitiu Daria 

Grafica,Vizitiu Daria 
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Mosule, eu te aştept! 

           Alexandra Ioniţă 

  

Bunicuţo, toti îmi spun, 

 Că în seara de ajun, 

 Moşu- aduce jucării 

 Însă, doar pentru copii. 

  

 Dar eu văd că sub brăduţ 

 Toţi din casa au un dar. 

 Ce să cred eu, aşadar? 

  

C-o să vină acuș acuș,  

Să-l pândim şi pe la usi! 

 Hai fuguţa ,hai fuguţa! 

 Lustruim frumos ghetuţa! 

Iarna 

                    Bogdan David 

  

Iarna vine cu zăpadă,  

Sania trece ca o spadă.  

Moşul este pregătit, 

Bradu-i gata-mpodobit 

Cu beteală argintie  

Şi cu cadouri o mie. 

Ce colinde minunate 

Se-aud la casele urate! 

  

Covorul de nea 

 Vizitiu Daria 

  

Iarna a sosit şi ea. 

E acum la uşa ta. 

Numai nea este afară, 

Acoperind întreaga ţară. 

  

Un om mare de omăt 

Scoate nasul să îl vad 

Cât de mare a crescut, 

De copii e el facut. 

  

Un fulg mare de zăpadă 

A sosit acum pe stradă. 

Parcă este dantelat, 

De bunica croşetat. 

Iarna 

             Androne Teodor 

  

Iarna ne bate la geam, 

Cu clinchete de , zurgălăi, 

Şoimul tremură pe ram, 

Peste tot e doar polei. 

  

Iarna cerne iar zăpadă. 

O aştept cu bucurie! 

Ies copiii prin ogradă 

Şi sunt plini de bucurie. 

  

Moş Crăciun e musafirul 

Aşteptat cu nerabdare. 

Haideți să-i cântăm colindul! 

Tot in jur e-n sărbătoare 

Grafica,Vizitiu Daria 

Grafica, Vizitiu Daria 

Grafica, Vizitiu Daria 
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La neige 

Androne Teodor 

 

Il neige‚ il neige‚ il neige‚ 

Le pays est comme un ange. 

Le soleil est caché 

Derrière les nuages cernés. 

  

Les enfants font de la luge 

Et leurs joues sont rouges. 

Lorsque le printemps viendra 

La neige partira. 

  

  
En attendant Le Père Noël  

 Androne Teodor 

 

Des anges sont dans le ciel 

Et avec eux est Le Père Noël . 

Pas des hommes dans la ville 

Ils attendent le père gentil. 

 

Laissez  vos soucis de côté 

Faites des bonnes pensées ! 

Chaque personne doit avoir en coeur 

Seulement  du bonheur. 

Prof. coord. Macoveanu Georgiana 

 Winter 

 David Bogdan 

  

Winter came again 

Cheering  up anyone  

Cause Santa over the plain 

Will, in the eve, come. 

  

Dear Santa, with his bag 

W2ill arrive by sort of stag 

To bring many gifts 

And enchant the  kids. 

A Carol 

Ciupirlan Eduard 

  

Winter’s come with lots of snow, 

Happy kids anxious to play, 

Happy parents spread away 

Gifts for kids to happy grow. 

  

Again it’s snowing over earth, 

In my singing for winter’s birth, 

Carols to kind people 

And for friends… a riddle. 

Prof. coord. Falnicu Florin 

Grafica, Vizitiu Daria 

Grafica,Vizitiu Daria 



Într-o după-amiază de vară  

călduroasă, m-am oprit să îmi trag 

sufletul şi să mă răcoresc sub coroana 

umbroasă a unui stejar. Razele 

arzătoare ale soarelui răzbăteau cu greu 

printre crengile falnicului stejar. 

Deodată, mi se păru că am auzit o 

voce. O voce groasă, pătrunzătoare 

ieşea din scorbura aflată pe tulpina 

stejarului. Pentru câteva clipe, am 

crezut că mă aflu în           ,, Pământul 

de Mijloc”, ţinut magic, în care copacii 

vorbitori duc o bătălie crâncenă cu 

hoardele de invadatori.  Speriat şi 

curios, îmi lipesc urechea de stejar şi 

constat că acesta chiar vorbea cu mine. 

– De mult timp, nu am mai văzut o 

fiinţă aşa mică şi inocentă cu care să 

povestesc, zise el. 

– Cu mine vorbeşti? întreb mirat. 

– Desigur, copile! Îmi aminteşti de 

mine, când eram la vârsta ta. Primăvara  

florile îmi încărcau ramurile, vara 

frunzele mele dese ofereau răcoare 

călătorilor osteniţi, toamna eram un bun 

popas pentru stolurile de păsări. Cât  

mai stăteam cu ele la sfat! Îmi aduceau 

poveşti din ţări îndepărtate, cu prinţi şi 

prinţese, cu inorogi şi ape învolburate. 

Iarna cea albă şi maiestuoasă îmi 

încărca ramurile cu zăpadă diafană. 

Ascultam fascinat povestea bătrânului 

copac şi mă gândeam câte au trecut 

peste el şi tot  falnic a rămas. Deodată, 

o uşoară tristeţe se simţi în glasul 

stejarului. Întreb curios: 

– De ce te-ai întristat? 

– Vezi, copile, de mult timp nimeni  nu  

mi-a mai ascultat povestea! Aş vrea să 

îmi promiţi că mă vei mai vizita şi aşa 

vei mai cunoaşte întâmplări minunate, 

adunate de mine, în secole de viaţă. 

Surprins şi încântat, i-am promis că 

mă voi întoarce. Pădurile încă ascund 

poveşti prea puţin cunoscute: poveşti 

de viaţă ale călătorilor, poveşti de 

suferinţă ale poporului, legende 

străvechi. Deşi nu par, copacii sunt 

asemenea nouă, oamenilor, au clipe de 

fericire, pentru că, în ultimul timp, 

oamenii parcă sporesc suferinţa 

pădurilor prin comportamentul lor. 

 

Androne Teodor 

27 Magia cuvintelor 

Un copac fantastic 
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Vizitiu Daria 

Vizitiu Daria 

Adam Ramona Adam Ramona Adam Ramona 

Adam Ramona 
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ACTIVITĂȚI 

Teoria jocului nu este o joacă 

Există prejudecata conform căreia 

matematica și, în general, știința sunt 

plictisitoare. Ce ai spune dacă ți-aş zice că 

există în matematică o ramură numită „Teoria 

jocurilor”? Chiar așa. Abordând problema 

comportamentului optim în cazul jocurilor de 

două sau mai multe persoane, aceasta teorie 

caută să găsească modalități de a alege 

strategiile cele mai bune pentru obținerea 

rezultatelor optime în cadrul unui joc, în 

funcție de „mișcările” adversarilor.  

Teoria jocurilor este o ramură relativ 

nouă a matematicii (prin „nouă” înțelegând 

„doar” câteva sute de ani) și își are originile 

pe la începuturile secolului al XVIII-lea când 

filozoful și matematicianul german Gottfried 

Wilhelm von Leibniz formulează nevoia unei 

teorii asupra jocurilor de strategie (1710), iar 

diplomatul englez James Waldegrave 

formulează principiul (teorema) minimax 

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Minimax) ca 

soluție la un joc de cărți format din două 

persoane (1713), teoremă demonstrată abia în 

secolul XX de către matematicianul ungur 

John von Neumann (1926). El este cel care 

pune bazele acestui domeniu al matematicii, 

un domeniu extrem de serios, în ciuda 

numelui, și care și-a făcut cunoscute, de-a 

lungul timpului, implicațiile puternice în alte 

sectoare precum economie, afaceri, științe 

politice, informatică, logică, biologie, 

filozofie, etc. 

Întorcându-ne însă la jocuri, m-am gândit 

să vă prezint unul aparent simplu, chiar dacă 

nu este chiar un joc de strategie, și care se 

numește „4 de 4”. Regulile acestui joc sunt 

destul de simple: folosind doar de 4 ori cifra 

4, oricare și oricate paranteze doriți și toate 

operațiile de bază, încercați să obțineți ca 

rezultate ale acestor calcule numerele 

naturale (0, 1, 2, 3, 4, etc.). Operațiile de bază 

pe care le puteți folosi sunt adunarea, 

scăderea, înmulțirea, împărțirea, ridicarea la 

putere, radicalul (de ordin 2 sau 4). De 

asemenea, sunt acceptate în calcul expresiile 

*4 , însemnând 0,4, respectiv 4!, însemnând 

1.2.3.4. 

Iată câteva exemple: 

 7 = 4 +4 – 4 : 4 

 12 = 4 . (4 – 4 : 4) 

 19 = 4! – 4 – 4  4 

Calculele nu sunt unice. Unele numere se 

pot calcula în multe moduri. De exemplu: 

15 = 4 . 4 – 4  4 dar și 15 = 44  4 + 4 

Vă invit să obtineți și voi alte numerele 

naturale, folosind doar 4 de 4. Succes! 

 

 

Gabriel Florin Macsim 

Activități 
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 Primul pas a fost făcut în urmă cu câţiva ani, când Şcoala Gimnazială Măgura a 

devenit una dintre puţinele şcoli din mediul rural din judeţul Buzău, în care se desfăşoară 

proiecte europene pe tema ecologiei. Luând exemplul dlui director Dan Popescu, dna 

profesoară Sandu Neluţa, în calitate de coordonator, a implementat în unitatea de învăţământ 

de la Măgura campania „Şcoala Ecoterrienilor”, organizată de către Asociaţia ECOTIC, 

ECOTIC BAT SRL.  Campania este organizată şi se desfăşoară, 

în total, în maxim 200 de şcoli la nivel naţional. 

Ea presupune participarea şcolilor şi a 

comunităţilor din care acestea fac parte, prin 

profesori, elevi, cât şi familiile acestora în 

activităţile cu specific ecologic desfăşurate de 

instituţia de învăţamânt implicată în campanie 

şi îşi propune să schimbe atitudinea şi 

comportamentul populaţiei privind protecţia 

mediului şi în special cel al colectării separate, 

reutilizării resurselor şi utilizării energiei verzi, 

detaliind modul în care se pot reduce poluarea 

şi economisi resursele prin colectarea corectă a 

deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice (DEEE) şi a deşeurilor de baterii şi 

acumulatori (DBA) şi predarea acestora într-un 

mod corect şi prietenos mediului. Realizarea 

activităţilor cuprinse în această campanie de 

către elevi şi profesori vor conduce la 

schimbarea atitudinii lor, cât şi a persoanelor 

din comunităţile în care are loc campania de 

colectare separată a deşeurilor şi reciclarea 

acestora în special. 

Activități 
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 Urmărind obiectivele acestei campanii şi de 

asemenea cele pe care elevii acestei şcoli deja 

le cunoşteau din celelalte proiecte desfăşurate în 

unitatea de învăţământ, prof. Sandu Neluţa şi-a 

propus o serie de activităţi împreună cu elevii şi 

profesorii Şcolii Gimnaziale Măgura: plantare 

de copaci – acţiune ce se va desfăşura cu ocazia 

Lunii Pădurii cu ajutorul Primăriei Comunei 

Măgura şi a Ocolului Silvic din 

zonă, ecologizare – acţiune menită ecologizării 

traseului turistic Măgura-Mănăstirea Ciolanu şi 

de asemenea, ore de eco-educaţie. 
 Ziua de 1 martie a venit la Şcoala 

Gimnazială Măgura nu doar cu obişnuitele 

mărţişoare, ci şi cu ora de eco-educaţie. În 

cadrul acesteia, coordonatorul, prof. Sandu 

Neluţa le-a prezentat preşcolarilor şi  şcolarilor 

din ciclul primar şi gimnazial ai acestei unităţi 

de învăţământ, mesajul Ecoterrienilor privind 

schimbările climatice şi poluarea, reciclarea, 

limitarea deşeurilor şi colectarea selectivă a 

acestora. 
 La aceste activităţi au luat parte nu doar toţi 

elevii şcolii, ci şi cadrele didactice. Materialele 

PowerPoint, clipurile prezentate şi discuţiile 

care le-au urmat, au captat atenţia celor prezenţi 

şi au lămurit diverse probleme actuale legate de 

subiectul campaniei. 
 La Şcoala Gimnazială Măgura vor 

continua activităţile prevăzute în această 

campanie, în paralel cu cele din proiectele 

europene în care unitatea de învăţământ este 

implicată, continuând ceea ce s-a instaurat 

aici ca o adevarată tradiţie: protejarea 

mediului. 

Florin Gabriel  Macsim 

Activități 




