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3 Editorial 

     Învățământul românesc a cunoscut o 

schimbare rapidă, având în vedere sistemul 

educațional al altor țări europene.  A trecut 

de la ceaslovul din opera lui Creangă, atunci 

când accentul era pus asupra cantității 

cunoștințelor asimilate și nu asupra 

modalității, în care erau asimilate 

cunoștințele, la o eră a tehnologizării 

procesului instructiv-educativ. Un fapt foarte 

important este accesul la educație, care era 

limitat -  doar cei cu posibilități materiale 

puteau avea parte de educație, în timp ce , în 

zilele noastre educația este obligatorie.   

     În școala tradițională, predarea ocupa un 

loc important, fară a fi centrată pe elev, 

profesorul având rolul principal, iar scopul 

era „ umplerea vasului”. Școala modernă 

vine cu o schimbare majoră de viziune. Elevul 

este centrul activității pedagogice, profesorul 

fiind cel care îl ghidează pe drumul 

cunoașterii, ,, îmblânzește flacăra”, acesta 

având și rolul de a dezvălui aptitudinile 

fiecăruia și de a i le dezvolta, de a-l conduce 

pe elev către calea potrivită personalității 

sale. Latura psihologică a educației este mult 

mai importantă în sistemul actual de educație 

decât în cel tradițional. 

     Schimbarea accentuată în domeniul 

educației se datorează realității 

contemporane, educația în mediul 

instituționalizat fiind principala sursă de 

educarea tinerilor și de formare a 

caracterelor acestora.  Trecutul sistemului 

educațional înseamnă tradiție și cultură, 

fiecare sistem de învățământ ghidându-se 

după propriile valori.  Prezentul, însă, 

înseamnă transformare - schimbarea 

metodelor, a mijloacelor de învățămînt, a 

modului de a comunica cu elevii, a modului 

de a aborda procesul didactic.  Nevoile reale 

ale societății fac ca resursele educaționale și 

oferta educațională să fie într-o continuă 

schimbare.   

     Astfel, mediul educațional tradițional avea 

la bază o pedagogie specializată pentru 

fiecare disciplină, dar societatea actuală face 

ca sistemul educațional să își schimbe modul 

de abordare în procesul instructiv-educativ și 

să vină cu o viziune interdisciplinară. Omul 

modern are nevoie de perfecționare continuă, 

de competențe flexibile pentru a se plia unor 

cerințe ale unei societății în continuă 

schimbare. Sistemul tradițional se baza doar 

pe reproducerea cunoștințelor, care ajutau 

elevul să acționeze doar în anumite situații 

cunoscute, iar creativitatea este cheia 

modernității sistemului educațional, ceea ce 

face ca individul ieșit dintr-un mediu 

instituționalizat să fie pregătit să înfrunte 

schimbările existențiale.  Învățarea propusă 

de sistemul tradițional ajută doar la o 

menținere a cunoștințelor, ceea ce nu mai este 

suficient, învățarea modernă depășește 

clișeele, incită la reflexivitate.  

     Așadar, tradiționalul își respectă valorile, 

în timp ce modernul are valorile într-o 

continuă schimbare, educația fiind într-un 

progres continuu pentru a face față societății 

moderne, în care apar educații noi: educația 

ecologică, educația pentru pace, educația 

pentru drepturile omului, etc. Modernismul 

educațional este reprezentat și de alinierea 

sistemului nostru educațional la celelalte 

sisteme europene. Cel mai des, în ultimul 

timp,  la nivel de unitate școlară, acest lucru 

se face prin proiecte educaționale între școli 

din țări diferite, proiecte ce îmbogățesc 

experiența de predare a profesorilor, aceștia 

perfecționându-se, dar aceste proiecte au și o 

influență importantă în dezvoltarea elevilor, 

atât în plan psihologic, cât și educațional. 

„Educația este îmblânzirea unei flăcări,  

nu umplerea unui vas.” 

  (Socrate) 

Școala- de la tradițional la modern 

Prof. Cristian Iulia 
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1838 - 2018 

     Prin prevederile Regulamentului 

Organic, prin prima constituţie a 

Principatelor Române, s-au făcut paşi 

importanţi în ceea ce priveşte începutul şi 

organizarea învăţământului public 

românesc. În această constituţie1, 

principiile generale înscrise aici aveau în 

vedere înfăptuirea unui învăţământ general, 

―pentru amândouă secsele‖ în limba 

naţională,, şcoala devenind o instituţie 

publică de stat, desprinsă de sub autoritatea 

ecleziastică. Legea care organiza activitatea 

şcolară a fost votată în Ţara Românească la 

data de 11 februarie 1832 şi publicată în 

Buletinul Oficial al statului, sub numele de 

―Regulament al Şcoalelor Publice din 

Prinţipatul Ţării Româneşti‖2.  

     Sistemul de învăţământ constituit pe 

baza acestor legiuiri a structurat şcolile 

naţionale în patru trepte: şcoli începătoare, 

şcoli umanioare sau gimnaziale, învăţături 

complementare sau academice şi cursuri 

speciale (legislaţie, matematică aplicată şi 

agricultură practică)3.  

     După o serie de discuţii controversate, 

pe această temă, începând cu anul 1838, 

învăţământul sătesc a devenit şi el o 

preocupare a statului. Vornicia din Lăuntru 

a Ţării Româneşti a convocat, în acest sens, 

Eforia Şcoalelor, care a stabilit măsuri 

concrete pentru înfiinţarea şcolilor săteşti. 

Fiind vorba de o acţiune de mare 

răspundere şi amploare, din câte cunoscuse 

istoria învăţământului românesc până 

atunci, era firesc să se elaboreze o lege 

specială cu prevederi precise, lege care va 

fi adoptată în 18384.  

     Pentru Judeţul Buzău se remarca aportul 

entuziast al lui Dionisie Romano, 

remarcabil dascăl şi deschizător de 

drumuri, autor de manuale didactice, 

cărturar progresist cu o prodigioasă 

activitate pe plan didadctic şi cultural. 

Dupa numirea lui la Buzau ca professor, 

Dionisie Romano, cu mari eforturi, luptand 

cu greutatile inerente oricarui inceput si cu 

obtuzitatea unor autoritati locale, a 

constituit la Buzau o scoala normala5. 

     Precizarile venite din partea Eforiei 

Scoalelor, pe langa modalitatile de 

organizare a invatamantului satesc, faceau 

referiri la recrutarea si pregatirea 

candidatilor de invatatori, adunarea 

copiilor, constructia si amenajarea 

localurilor. Primii candidate pentru 

invatatori sositi la scoala din Buzau sunt cei 

din satele din plaiul Parscov. 

Povestea noastră 

Începuturile învățământului sătesc 
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     Cu raportul din 23.05.1838, profesorul 

Dionisie Romano a inaintat Eforiei 

catalogul candidatilor din plaiul Parscov 

sositi la pregatire.6 Ca anspirant la invatator 

din satul Magura, plaiul Parscov, participa 

tanarul Aron Adam, neinsurat, in varsta de 

17 ani. Din satul izvorul Ciutii participa la 

cursurile de la scoala din Buzau tanarul 

Marcu Neagu, in varsta de 22 de ani, starea 

civila, casatorit. Prima serie de invatatori isi 

incepe activitatea la 01.11.1838. Raportul 

Scolii Normale din 15 noiembrie 1838 

mentiona ca toti candidatii din plaiul 

Parscov ―au inceput invatatura in satele lor 

in case gatite din vreme‖7.  

     Prin urmare, in comuna Magura 

functionau doua scoli. Este deosebit de 

important sa mentionam ca locuitorii 

satelor si-au adus si ei aportul la sustinerea 

invatamantului, aport fara de care scolile 

satesti nu ar fi putut exista. Desi apasati de 

povara obligatiilor, satenii au participat la 

construirea scolilor, au asigurat leafa 

invatatorilor care, depasind multe 

neajunsuri, au depus eforturi sustinute 

pentru instruirea copiilor satenilor. Desi 

perioada stabilita pentru funbctionarea 

scolilor satesti era 1 noiembrie-1martie, 

totusi cursurile incepeau in octombrie, 

noiembrie opri decembrie si se sfarseau in 

februarie, martie sau aprilie8. 

     Se intampinau greutati si in ceea ce 

priveste procurarea si utilizarea 

materialului didactic. Aplicarea masurilor 

privind organizarea invatamantului satesc, 

staruita unor intelectuali progresisti, 

precum si aportul locuitaoriloir de prin sate, 

au avut ca effect dezvoltarea retelei scolare. 

Statistic, in anul scolar 1839-1840, in 

judetul Buzau functionau 109 scoli cu 1566 

de elevi, alte cifre indicand 108 scoli cu 

1654 elevi sau 108 scoli cu 1893 elevi9. In 

anul 1845 existau 149 de scoli cu 3219 

scolari iar in 1846 functionau 157 scoli cu 

3432 elevi10.  

Povestea noastră 
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 La finele anului scolar 1839-1840 

candidatii au fost examinati, iar profesorul 

a trimis Eforiei Scoalelor catalogul lor. 

Candidatii din comuna Magura au obtinut 

urmatoarele rezultate: 1 Aron Adam, 

Magura. Citire – 1; Aritmetica – 1; 

Caligrafie – 2; Cantari – 3; 2 Marcu 

Neagul, Izvorul Ciutii; Citire – 2; 

Aritmetica – 2; Caligrafie – 2; Cantari – 

1;11 

     Durata invatamantului la sate era de 2 

ani cu urmatoarea programa: scris, citit si 

socotit, instructia catihetica, predate dupa 

sistemul lancasterian, oarecare cunostinte 

de lucrare a campului si economie casnica. 

Deprinderea citirii si invatarea scripturii se 

facea dupa ―Noul Testament‖ care costa 7 

lei.12 

     In anul 1842 sunt mentionati drept 

candidati la invatatori in comuna Magura 

aceleasi persoane : în satul Măgura 

funcţiona Ioan Adam cu un număr de 17 

şcolariş şcoala şi-a început cursurile la 18 

noiembrie; la Izvoru Ciutii era învăţător 

Marcu Neagu; şcoala avea 12 elevi şi a 

început pe 23 noiembrie13. 

     În catalogul candidaţilor la învăţători pe 

anul 1843 este menţionat ca învăţător în 

satul Măgura, Gheorghe Ioan, care a 

deschis cursurile şcolii la 1 octombrie şi le-

a închis pe 15 martie; numitul învăţător 

obţinuse la examenul din 1843 gradul 

învăţături de 3.14  

     În catalogul de candidaţi din juseţul 

Buzău pentru anul 1845 sunt menţionaţi în 

comuna Măgura următorii: 1. Aron Adam 

în vârstă de 23 de ani, însurat, fiu de birnic, 

părinţii din satul Măgura, respectivul este 

invăţător la Măgura; 2. Costandin Stanciu 

de 32 de ani, însurat, fiu de birnic, părinţii 

din Izvorul Ciutii, respectivul fiind 

învăţător în acest sat, numit la 25 mai 

1845.15  

     La 22 septembrie 1847, profesorul Ioan 

Filimon, în urma examinării candidaţilor, 

propune Eforiei Şcoalelor Naţionale să fie 

atestaţi învăţători 54 de candidaţi printre 

care şi Ilie Negrescu la Măgura.16  

Povestea noastră 



7 Povestea noastră 

     Într-un „Ştat de plată a drepturilor 

băneşti ale învăţătorilor din njudeţul Buzău 

pe trimestrul al II-lea al anului 1848‖ sunt 

menţionaţi, pentru comuna Măgura 

următorii dascăli: 1. Ilie Negrescu, 

învăţător la Măgura; satul are 86 de familii; 

salariul respectivului era de 38 de lei şi 28 

parale iar zeciuiala de 4 lei şi 12 parale; 2. 

Costandin Stanciu, Izvorul Ciutii; satul 

număra 68 de familii; salariul era de 30 de 

lei şi 24 de parale iar zeciuiala de 4 lei şi 12 

parale.17  

     Cu privire la localurile de şcoală există 

menţiuni într-un document din 20 

noiembrie 1842 care prezintă situaţia astfel: 

„Clădiri făcute înadins pentru şcoală – 96; 

clădiri abia începute – 3; case cumpărate 

pentru şcoală de săteni – 3; case închiriate – 

7; Total – 109; Dintre ele 8 erau din 

cărămidă, 89 din paienteînopdite cu nuiele 

şi 11 din bârne.‖18  

     La 23 august 1843 conducerea Şcolii 

normale din Buzău este luată de Scarlat 

Turnavitu, întrucât profesorul Dionisie 

Romano a fost numit la Seminarul Central 

din Bucureşti. La 21 februarie 1847, 

concomitent cu promulgarea legii 

învăţământului19 s-a elaborat şi un 

regulament care stabilea structura şcolară, 

instrucţia fiind gratuită. Se prevedea ca 

satelor cu cel puţin 50 de familii sau 2-3 

sate grupate să funcţioneze şcoli comunale. 

În 1848 şcolile de la oraşe şi sate se închid. 

După reprimarea revoluţiei se iau măsuri de 

pedepsire a învăţătorilor, majoritatea fiind 

implicaţi în desfăşurarea evenimentelor. 

     La 1 noiembrie 1848, Eforia Şcoalelor, 

la ordinul caimacamului Constantin 

Cantacuzino, dispune închiderea şcolilor 

normale şi a celor de prin sate, iar clădirile 

care au fost folosite ca local de şcoală au 

fost închise şi sigilate pentru mai multă 

vreme.20  
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Recrutarea candidaţilor. Analiza 

documentelor vremii demonstrează că în 

alegerea candidaţilor s-au amestecat 

proprietarii, arendaşii, preoţii aleşii satelor, 

subocărmuitorii, astfel că au fost inevitabile 

şi numeroase abuzuri. Preoţii îşi îndemnau 

fii către noua meserie. Este probabil ca şi în 

cazul preoţilor, între săteni şi candidat să se 

încheie un înscris de învoire, autentificat de 

subocârmuire şi pe care candidatul îl 

prezenta profesorului la şcoală. Treptat 

numărul candidaţilor proveniţi din rândul 

clericilor a scăzut substanţial după cum 

arată statisticile.21  

Durata pregătirii candidaţilor a fost 

estimată, iniţial la 3 ani, dar ea a variat de 

la un judeţ la altul şi aproape peste tot mai 

mare. La Buzău această pregătire a durat 

până în 1845, când au fost eliberate primele 

atestări. Documentele vorbesc de o mare 

fluctuaţie de cadre, probabil datorită 

abuzurilor în recrutare, a greutăţilor cu care 

se confruntă dascălii sau tentaţia altor 

posturi mai bine plătite. Pentru a împiedica 

abandonarea posturilor, din 1843 au fost 

introduse „înscrisuri‖ (un fel de contracte) 

pe termen de 5 ani. 22  

Programa şcolară pentru pregătirea 

candidaţilor prevede citirea pe table, 

scrierea, cele patru operaţii aritmetice cu 

numere întregi şi fracţionare, catehismul, 

rugăciuni şi cântări bisericeşti. Ulterior au 

fost introduse cunoştinţe de gramatică, 

geografie, istorie, agrotehnică şi economie 

casnică, deprinderi practice de medicină 

veterinară etc. Se avea în vedere ca viitorii 

învăţători să aibă o pregătire multilaterală.  

Orarul zilnic al candidaţilor la venirea în 

şcoala normală era „dimineaţa un ceas şi 

jumătate înainte de a să aduna şcolarii şi 

seara iarăşi un ceas şi jumătate după ce să 

slobod şcolarii‖. De aceea, eficienţa 

maximă a pregătirii candidaţilor se realiza 

vara, în timpul vacanţelor elevilor şcolii din 

Buzău.23 
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La sfârşitul ciclului de pregătire candidatul 

primea un atestat, o dovadă scrisă eliberată 

de profesorul din judeţ. Pentru a fi atestat 

învăţător, candidatul trebuia „să ştie a citi 

slobod, a scrie frumos şi desluşit, a şti pă 

dinafară şi ci înţelegere catihisul legii 

creştineşti, a cunoaşte cântările bisericeşti, 

a şti aritmetica în toată întinderea câtă să 

cere pentru trebuinţele cele din toate zilele 

ale căsniciei, a avea cunoştinţă de 

orânduielile ce să află înscrise în cartea ce 

li să dă în mână pentru căutarea vitelor dă 

boală, precum şi alte asemenea învăţături 

folositoare lăcuitorului sătean, care toate 

sunt descrise în cărticelele tipărite într-

adins pentru asemenea învăţături.‖24 Iată 

cum se prefigurează imaginea „aposolului 

satului‖ adevăratul luminător al ţărănimii. 

Spre cinstea lor foarte mulţi şi-au dus cu 

demnitate la bun sfârşit această misiune 

nobilă. 

  

Evolutia invatamantului la Magura de la 

sfarsitul secolului al XIX lea pana la 

jumatatea secolului al XX lea 

În anul 1893 şcoala este menţionată cu 45 

elevi şi două eleve iar comuna cu 144 

locuitori ştiutori de carte. Şcoala a 

beneficiat de o construcţie nouă în anii 

1949-1950 cu patru săli de clasă, cancelarie 

şi laborator căreia, mai târziu, i s-au 

adăugat alte patru săli.  

  

Şcoala Ciuta s-a reinfiintat în jurul anului 

1903. Până la această dată  copiii învăţau la 

şcoala din satul Măgura la o depărtare de 

aproximativ 5 km. Şcoala a funcţionat timp 

de 21 ani în condiţii precare prin case 

particulare. În anul 1924 s-a construit un 

local de şcoală tip (hol, cancelarie şi o sală 

de clasă). Zidăria s-a făcut toată din piatră 

brută şi s-a acoperit cu ţiglă. Şcoala a avut 

un singur post până în anul 1929, când, 

crescând numărul copiilor s-a înfiinţat şi al 

doilea post. 
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     În anul 1940 datorită cutremurului, 

localul a fost avariat. Cu sprijinul 

comunităţii în câteva luni de zile a fost 

refăcut dar a rămas tot slăbit mai ales colţul 

dinspre sud-est,  ajungându-se ca în toamna 

anului 1950 să nu mai fie posibilă 

funcţionarea în localul de şcoală, şcoala 

fiind mutată într-o casă particulară, 

cursurile desfăşurându-se în condiţii grele. 

În anul 1958 i s-a adăugat încă o sală de 

clasă, construită cu contribuţia voluntară a 

comunităţii.  

     Incepand cu anul 1921 la Scoala Ciuta 

au functionat urmataorele cadre didactice: 

Elena Ionescu 1921-1923; Filica Iancu 

1924-1938; Constantin Popescu 1929-1932; 

M. Avramescu 1928-1929; F. Steriade 

1928-1929; Nicu Sarpe 1928-1929; M. 

Galateanu 1933-1934; Radu Popescu 1934-

1941; Ioana Popescu 1937-1941; Nicolae 

Dumitrescu 1941-1943 1945-1951; Zarabia 

Cristea 1942-1943; Nicolae Popa 1943-

1946; Temistocle Mateescu 1943-1944; 

Irina Suditu 1944-1945; Teodora 

Dumitrescu 1947-1951. 

     Scoala a functionat cu un singur post 

pana in anul 1929, cand s-a infiintat si al 

doilea post. In anul scolar 1951-1952 a 

functionat la Scola Ciuta domnul 

Negoitescu Gheorghe, invatator titular si 

Dumitru Fratila, invatator suplinitor din 

Viperesti. In anul scolar 1952-1953 la 

clasele a II-a a IV-a intregul an scolar 

functioneaza doamna Lucia Ciocarlan din 

Buzau iar la clasele I si a III-a domnul 

Mihai Popescu din Rusavat-Paliciu. In anul 

1952-1954 scoala a avut ca invatator pe 

urmatorii: Popescu C. Nelu, invatator 

director, clasele a III-a si a IV-a; Marcu 

Margareta, invatatoare la clasa a II-a; 

Ciocarlan Lucia, invatatoare la clasa I. In 

anul scolar 1954-1955 scoala a avut ca 

invatatori pe: Margarit Elena, invatatoare 

clasa I; Ciocarlan Lucia – clasa a II-a; 

Popescu C. Nelu, invatator clasele a III-a si 

a IV-a – director. 
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Şcoala de la Schitul Nifon  

     În toamna anului 1859, episcopul 

Dionisie Romano desfiinţează şcoala de 

grămătici de pe lângă episcopie şi drept 

compensaţie a înfiinţat o şcoală pentru 

pregătirea tinerilor monahi la Mănăstirea 

Dălhăuţi, la 16 km depărtare de Focşani.La 

aceasta şcoală care are o existenţă efemeră 

(1859-1860) toate mănăstirile şi schiturile 

de călugări din Eparhia Buzăului au trimis 

„câte doi-trei fraţi şi călugări tineri, 

îngrijindu-i cu cele trebuincioase‖. Pe lângă 

aceştia s-au mai primit şi alţi tineri de prin 

sate.25  

     Şcoala nu durează decât un an deoarece 

fiind prea departe de reşedinţa episcopală 

nu putea fi supravegheată îndeaproape. 

Fiind un cărturar şi un om de şcoală şi 

conştient fiind de foloasele învăţăturii, 

Dionisie Romano a luat iniţiativa înfiinţării 

unui nou lăcaş de ănvăţământ la Schitul 

Nifon din comuna Măgura. Prin urmare, 

luând consimţământul „întâiului ctitor‖ al 

Schitului Nifon, din districtul Buzău, N. 

Pâcleanu şi cu consimţământul unor părinţi 

stareţi, şcoala de la Dălhăuţi a fost mutată 

la Schitul Nifon.26  

     Deschiderea oficială a cursurilor a avut 

loc pe data de 1 octombrie 1861. La 

ceremonie au luat parte: ctitorul Nicolae 

Pâcleanu, stareţii mănăstirilor şi diferiţi 

invitaţi prezent fiind şi locotenentul 

episcopal, arhimandritul Dionisie Romano 

care a ţinut un înflăcărat discurs.  

     Analizând, pe scurt, discursul înaltului 

ierarh rostit cu această ocazie ne dăm 

seama de mesajul transmis care relevă rolul 

şcolii pentru luminarea călugărilor şi a 

poporului, în general; vorbitorul face 

referiri şi asupra adevăratului monahism şi 

a rolului acestuia în societate. Redăm, spre 

edificare, câteva freagmente din acest 

discurs:27  

„Omul, ca fiinţă materială şi morală, are 

trebuinţă de ajutoare, atât materiale, cât şi 

morale.  
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Dacă corpul cere îmbrăcăminte, locaş şi 

nutriment spre a-şi putea ţine viaţa 

materială, sufletul sau mintea cer lumină, 

învăţătură, cultură spre a-şi păstra viaţa 

morală. Dacă bolnavului îi trebuie căutare, 

doctorii şi îngrijire de aproape, spre a-şi 

dobândi sănătatea, cât trebuie să fie 

îngrijirea noastră, pentru boalele sufleteşti 

şi morale? Căci, neîngrijind a căuta boalele 

corpului, moare bolnavul, iar neîngrijind a 

căuta şi a vindeca boalele sufleteşti, se 

pierde sufletul, pentru care Cuvântul lui 

Dumnezeu a venit pre pământ şi a pătimit... 

... În toate aceste monastiri, lucrul cel mai 

principal este biserica, centrul împrejurul 

căreia se uneşte societatea omenească. 

Lângă acestea nu lipseau case pentru 

bolnavi, case de oaspeţi, şcoală, biserică şi 

alte aşezăminte de acest fel... 

... Naţia, cu toate greutăţile ce i se pun 

înainte, merge pe calea progresului. Este 

lege firească, ca toate corpurile (trupurile) 

ce au viaţă să progreseze în creştere şi 

dezvoltare. Corpul care nu sporeşte în 

creştere şi dezvoltare este putred, este 

mort... 

... Această şcoală, pentru depărtarea locului, 

neputând a o priveghia de-aproape, după 

înţelegerea ce am avut cu unii părinţi 

stareţi, am strămutat-o în acest schit Nifon, 

cu consimţământul chiar al Domnului N. 

Pâcleanu, întâiul ctitor al acestui sfânt locaş 

şi iată că pe lângă părinţii şi fraţii schitului 

şi pe lângă cei trimişi din partea părinţilor 

stareţi, un număr de peste 45 de tineri, cei 

mai mulţi fii de preoţi, urmează această 

şcoală pregătindu-se pentru seminar.‖  

Scopul acestei şcoli era acela de a lumina 

călugării, fiind obligaţi a trece toţi fraţii şi 

călugării tineri prin ea, nefiind hirotonisit 

nimeni în ierodiacon sau ieromonah, dacă 

nu o absolvea.28 Şcoala purta denumirea 

„bisericească‖, „începătoare‖, „preparandă 

Dionisiană‖ şi „sucursală a seminarului‖ – 

termenul cel mai uzitat, chiar oficial.29  
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     Luminatul ierarh mai aducea încă un 

argument, şi mai puternic, subliniind că 

dacă un preot poate ajunge doar protopop, 

un călugăr poate fi arhiereu. Dar învăţătura 

trebuie ―stimulată prin ea însăşi, iar nu prin 

avantajele ce înfăţişează în viaţă atât pentru 

cel ce o posedă cât şi pentru societate‖.30 

     Şcoala avea, dupa cum am văzut, la 

deschidere 45 de elevi recrutaţi dintre 

monahii şi fraţii mănăstirilor din Eparhie şi 

din tinerii, în majoritate, fii de preoţi şi 

săteni care trebuiau să urmeze Seminarul 

eparhial „ca externi‖ deoarece trebuiau să-

şi plătească întreţinerea.31  

     Prin urmare, nu este vorba de o şcoală 

primară destinată copiilor sătenilor din 

împrejurimi ci „Această şcoală ... este a mai 

multor districte. Aici vin şcolari din diferite 

comune pentru învăţături mai multe decât 

acelea ce se predau la şcolile săteşti‖.32 

Şcoala era prevăzută cu internat. Pentru 

întreţinere elevii, la început de an făceau o 

învoială „prin bună înţelegere‖ de a 

contribui fiecare cu „o câtime hotărâtă de 

tot felul de producte‖ şi doi galbeni 

„răspunşi în termeni şi timpi hotărâţi‖.33 

Cărţile se distribuiau gratuit de la 

Episcopie.  

     În anul 1867 Şcoala de la Schitul Nifon 

avea şi regim de şcoală primară, 

eliberându-se atestat de clase primare cu 

trei clase în care se predau: Religia, 

Lectura, Scrierea, Gramatica, Din Istoria 

României, Geografia, Aritmetica şi Muzica 

ecleziastică.34 Profesorul şcolii era 

Gheorghe Angelescu, absolvent al 

Seminarului Teologic din Buzău, promoţia 

1861. S-a dovedit un dascăl bun care s-a 

remarcat prin „sârguinţă şi progres‖ în 

instruirea şcolarilor, plătit de locotenentul 

episcopal, pentru că toate cheltuielile 

acestei şcoli erau suportate de el.35  

     Gheorghe Angelescu functioneaza ca 

profesor pana in luna octombrie 1866 cand 

moare, inca tanar, fiind inmormantat la 

Manastirea Ratesti. 
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     In anul 1864 scoala trece in bugetul 

statului, iar profesorul Gh. Angelescu este 

inlocuit cu Filaret Ionescu, fost seminarist 

buzoian. Respectivul profesor comunica 

inspectoratului scolar ca, in urma 

desfiintarii Schitului Nifon, calugarii 

trecand la Manastirea Ciolanu, scoala nu 

mai poate functiona deoarece nu mai are 

nutrimentul si utilajul necesar.36       

     Inspectoratul trimite sesizarea la 

minister aratand ca scoala a functionat 

normal si ca a avut rezultate bune. 

Ministerul, la sesizarea respectiva intreaba 

daca aceasta scoala mai este necesara iar 

institutorul Filaret Ionescu raspunde 

negativ. Ca urmare a interventiei scrise 

adresate ministerului la 9 septembrie 1864, 

Gheorghe Angelescu este repus in drepturi 

iar Filaret Ionescu este mutat ca profesor la 

scoala primara din Targoviste. Ca urmare a 

insistentei profesorului Gh. Angelescu, 

scoala va functiona cu internat ca si in anii 

trecuti. In aceste conditii scoala va primi 

vasele necesare pentru internat, acele vase 

care au apartinut schitul desfiintat. Ca 

urmare a cresterii numarului elevilor 

epicsopul D. Romano numeste un ajutor la 

clasa I de seminaristul Atanasie Ionescu cu 

un salariu de 150 lei.37  

     Deoarece efectivele scolii sunt in 

continua crestere D. Romano cere 

ministerului, in anul 1865 ca „in numele 

tinerimii si al instructiunii‖ sa prevada la 

buget un al doilea professor cu un salariu 

de 205 lei lunar. Consiliul Permanent al 

Instructiunii, la 22 ianuarie 1866, aproba 

acest post, dup a ce exprima multumiri 

―pentru frumoasa initiative ce a luat in 

interesul acelei scoli‖38.  

      Tot in acest timp mai intalnim aici ca 

professor, platit de episcopie, pe dascalul 

pensionar Dimitrie Piso, numit la inceputul 

anului scolar 1863, unde se calugareste sub 

numele de Domitian, fiind numit in august 

1870 egumen al schitului, pana in 1873. 

Povestea noastră 
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     Ministerul Instructiunii si Cultelor, cu 

adresa nr. 12544 / 1 noiembrie 1866 face 

cunoscuta Episcopiei ca, luand aprobarea 

revizorului scolar Ion Elliade si al 

Consiliului Permanent al Instructiunii 

numeste ca institutor onorific la cls. I si a II-

a din Manastirea Nifon pe ieromonahul D. 

Piso ―in locul incetatului din viata George 

Angelescu‖39.  

      Intre anii 1871-1874 ieromonahul 

Grigore Stefanescu functiona ca institutor, 

semnand atestate ca director; avea chiar un 

professor ajutor ―al doilea professor‖ pe 

Atanasie Ionescu40. In toamna anului 1861 

scoala se instaleaza in chiliile manastirii, in 

mod provizoriu pana cand va dispune de un 

local nou destinat in acest scop. In scopul 

adunarii de fonduri necesare, episcopul 

Dionisie Romano recurge in anul 1863 la 

sistemul ―lotariei‖; un billet costa 1 icusar41. 

Printre castigatorii loteriei se numara 

prieteni ai episcopului : generalul Christian 

Tell, V. Banescu, Maria Voinescu, C. Bagdat 

iar obiectele castigatoare erau: ―carti 

romanesti‖, ―tablouri‖, ―lucruri de mana‖, 

―portretul domnitorului‖, ―chisele de tutun‖, 

―tavite de sfesnice‖, ―pernite‖, ―papuc de 

ceasornic‖, etc.42 

      In iunie 1863 o parte din cladiri era gata 

si Dionisie Romano cerea ministerului 40 de 

paturi pentru internat. Pana in 1864 se 

cheltuiesc pentru scoala 55302 lei si 33 

parale, dintre care ―15 mii socotiti la 

producte date lucratorilor cum si felurite 

transporturi de materiale‖43  

      In anul 1868 scoala este gata, dupa cum 

este mentionat pe frontispiciu: ―Scoala 

Dionisie. Fondata in zilele Prea Inaltatului 

Domn Alexandru Ioan I de episcopul 

Dionisie a<l> Episcopiei Buzaului. Anul 

Domnului 1868‖ Dupa moartea episcopului 

Dionisie Romano survenita la 18 ianuarie 

1873 scoala s-a mutat la Manastirea Berca. 

Povestea noastră 

povestea va continua… 
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 Energia unui loc, oamenii care răspund 

ideilor tale, care sunt de acord cu opiniile tale, 

libertatea de a simți că acel loc este al tău și 

că tu aparții acelui loc, toate acestea  converg 

către locul numit acasă. 

     Satul Măgura, Școala Măgura, această 

comunitate mi-au adus, încă din copilărie, 

acea senzație odihnitoare a împlinirii. 

     Am început școala la Măgura în clasa 

propriului meu părinte și nu a fost deloc ușor. 

A fost o permanentă provocare, dar au fost 

momente minunate, momente pe care le 

retrăiesc în fiecare zi de școală și sunt extrem 

de multe clipele în care îmi amintesc ușile gri, 

mirosul de cărbune, vinerea în care spălam 

clasele, îmi amintesc dascălii, colegii și, mai 

ales, ghidușiile și preocupările noastre de 

atunci. 

     Nu știu exact când am realizat că vreau să 

devin dascăl, dar știu că mi-am dorit mereu 

să-mi petrec o parte a vieții în școala care m-a 

format și m-a ajutat să devin ceea ce sunt 

acum.  După o călătorie scurtă de câțiva ani, 

prin alte școli, nu m-am simțit niciunde acasă. 

În momentul în care am pășit pentru prima 

dată în Școala Măgura ca învățător, m-am 

simțit împlinit, bucuria mi-a invadat sufletul. 

Este greu de descris ce am simțit atunci, însă 

știu că din prima clipă am vrut să fac din 

Școala Măgura un loc de care să fim toți 

mândri: profesori, elevi, părinți, comunitatea 

locală. 

     În toată această perioadă, i-am avut alături 

pe părinții elevilor, foști colegi de școală, 

comunitatea locală, pe colegii care s-au 

implicat alături de mine în tot  ce înseamnă 

parcurs educativ , iar rezultatele acestei munci 

în echipă sunt vizibile. 

     Foștii elevi ai școlii noastre ne fac cinste 

fiind absolvenți ai unor facultăți de Medicină, 

Drept, ai unor licee de prestigiu , fiind 

participanți și chiar câștigători la unele 

olimpiade, fază națională. Datorită acestor 

rezultate și a preocupării noastre, în mod 

constant, pentru îmbunătățirea condițiilor de 

studiu, dar și pentru inovarea procesului 

educativ, Școala Măgura este astăzi Școală 

Europeană, renumele său fiind făcut cunoscut 

de elevii noștri în școli din întreaga Europă. 

     Parteneriatele rezultate în urma 

implementării proiectelor Comenius și 

Erasmus+ au făcut ca Școala Măgura, 

împreună cu comunitatea locală, să 

găzduiască peste o sută de elevi din țări 

precum: Franța, Italia, Cehia, Spania, Ungaria, 

Polonia, Turcia, Austria, Slovacia,  

Germania, Portugalia, Bulgaria, Suedia, 

Islanda, Grecia, Cipru, Lituania. Acești elevi 

s-au bucurat din plin de ceea ce am reușit să le 

oferim noi, o mână de oameni cu suflete mari. 

     Acum, când încerc să rememorez parcursul 

meu, elev- profesor, înțeleg că pentru a reuși 

trebuie să existe în sufletul tău acea 

disponibilitate de a dărui oamenilor, copiilor, 

locului. 

     Școala Măgura înseamnă pentru mine 

trecut, prezent, viitor, suflet, abnegație, 

comunicare și lista ar putea continua. Este, de 

fapt, locul în care mă simt copil, locul unde 

vreau, din toate puterile mele, să dăruiesc tot 

ce e mai bun copiilor satului meu.  

Fascinația locului natal 

Prof. Dan Popescu 
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     Preocuparea pentru o educație completă a 

elevilor noștri a fost și este un obiectiv 

permanent al colectivului de cadre didactice 

ale Școlii Gimnaziale Măgura.  Noi sperăm că 

am reușit acest lucru până acum și că vom fi la 

înălțimea așteptărilor comunității locale și de 

acum înainte. Istoria instituției noastre, care 

există de 180 ani, ne onorează și ne obligă la 

atingerea unor standarde înalte în ceea ce 

privește procesul educativ. 

     În sprijinul celor afirmate, în introducere, 

vine statutul nostru de școală europeană, 

obținut anul trecut, precum și rezultatele 

exprimate prin calificative de foarte bine 

obținute la o evaluare ARACIP de către 

organizația noastră în anul 2016. Aceste 

realități nu au survenit doar ca o consecință a 

lecțiilor bine organizate și a muncii elevilor 

strict în plan formal, ci și datorită activităților 

extrașcolare, menite să îmbine utilul cu 

plăcutul, să atragă și să motiveze tinerii 

participanți pentru studiu și pentru a deveni 

cetățenii responsabili de mâine. 

     Interesantul drum al proiectelor școlii 

noastre a debutat cu implicarea într-un 

parteneriat de nivel național,  în anul 2007, 

numit LeAF, patronat de Fundația pentru 

Educația Ecologică, în cooperare cu Ministerul  

Învățământului. Acțiunea ce s-a desfășurat în 

toată țara, s-a numit „Prietenii pădurii‖ și a 

avut ca scop protejarea mediului înconjurător 

prin ecologizare și împădurire, campanie care 

a avut în prim-plan elevii. Tot în aceeași 

perioadă „Satul meu, mai curat datorită mie‖ a 

fost derulat pe aceleași coordonate, fiind inițiat 

și susținut prin programul „Grant pentru 

Dezvoltare  Școlară‖.  

     În anul 2011, noi am făcut primii pași în 

Europa cu proiectul LLP Comenius (prima 

componentă a Programului de Invatare pe Tot 

Parcursul Vieții) numit Terra Nostra @ Our 

Earth, care venea ca o completare firească a 

ceea ce făcuserăm până atunci. Elevii noștri au 

colaborat pentru următorii doi ani cu colegi 

din alte șase țări în studierea diferitelor specii 

de plante și animale, publicând rezultatele într-

o revistă anuală a proiectului și pe site-ul 

acestuia.  



19 Poveste europeană 

     În vara anului următor, am avut bucuria și 

onoarea să bifăm cel de-al doilea proiect 

Comenius, cu acronimul LUSTES (Let Us 

Save The Endangerred Species). Pentru dragii 

noștri elevi au urmat alte sarcini de rezolvat, 

alte vizite în școli partenere și alte prietenii 

trainice de legat. Materialul rezultat din 

diferitele cercetări a fost folosit la realizarea 

unui curs opțional de geografie care a fost 

prezent în curricula școlii în 2015.  

     Deși proiectul s-a terminat în 2014, 

aventura cunoașterii europene a continuat 

pentru noi, pe o temă tangențială, cu „Reduce, 

Reuse, Recycle-with joy of learning‖, un 

parteneriat, parte a unuia din programele 

Erasmus+ KA2 care se desfășoară doar între 

școli, pentru următorii trei ani. De data aceasta 

am învățat, cu toții, să prețuim ce avem, să 

economisim energia și să reutilizăm o 

însemnată parte a deșeurilor. Produsele 

proiectului au fost făcute publice prin 

diseminări, întâlniri între elevi sau concursuri 

de profil la nivel național (Made for  Europe), 

unde am și obținut locul II, cel mai bun 

rezultat la nostru. 

     Neobosita echipă de proiecte europene a 

continuat seria parteneriatelor de tipul 

„Erasmus+ doar între școli‖, în 2015, prin 

implicarea în proiectul „United We Play, 

United We Win: Developing Social Skills And 

Inclusive Education Through Sport And 

Outdoor Activities‖, unde accentul s-a mutat 

de pe axa ecologică, pe cea a sănătății și 

alimentației elevilor, pentru a puncta doar două 

aspecte importante ale noii colaborări, ce avea 

să se încheie tot în 2017. În cadrul acestui 

proiect, la final, noi am avut onoarea de a 

organiza un „Multiplier Event‖ cu profesori 

din mai multe țări europene, cu și în afara 

celor din protocol, pentru a face cunoscută și a 

dezbate întreaga activitate a proiectului, 

precum și produsul acestuia, un ghid – 

îndrumător pedagogic pentru activități de tip 

non-formal numit „Sports and Outdoor 

Activities for a Better World‖.  

     Privind spre viitor, în anul 2017 am 

demarat alte două proiecte europene de aceeași 

factură. Primul se numește „Stop Bullying-

Take a Stand and Lend a Hand‖ și are un 

motiv suplimentar de mândrie la nivel de 

școală- noi suntem coordonatori principali și 

avem cea mai mare pondere în conceperea sa. 

El va fi finalizat în 2019, ca și cel de-al doilea, 

numit „Cycling on Nature’s Wheels‖. Luna 

următoare, elevii noștri abia așteaptă să le fie 

gazde prietenilor lor din cele șase țări 

europene,  pentru o săptămână. 

     Referitor strict la formarea cadrelor 

didactice, comisia pentru proiecte educaționale 

a școlii a implicat organizația noastră într-un 

proiect Erasmus+ KA1 („staff  mobility‖), 

practic un curs de formare pe teme de abordare 

pedagogică a lecțiilor prin metode non-

formale, ce se desfășoară pe trei fluxuri, două 

fiind deja efectuate în Portugalia și Cipru, iar 

ultimul având loc în mai, în Malta. Metodele 

de predare-învățare-evaluare vor fi diseminate 

și aplicate la clase, ele fiind disponibile pe 

site-ul proiectului întitulat „Învățare creativă 

pentru o școală incluzivă‖, precum și în 

produsul final al acestuia, un ghid de bune 

practici. 

     Prin toate aceste eforturi suplimentare ale 

organizației noastre, dorim să asigurăm 

elevilor un orizont larg, multicultural și să 

formăm caractere puternice, echilibrate, 

tolerante și capabile să facă față provocărilor 

societății europene de mâine. Tot ce ne dorim, 

în final, este ca noi să fim mândri de elevii 

noștri, și ei de noi.           

          Prof. Florin Falnicu 
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Noiembrie 2017, Olanda  

„Cum să motivați studenții și cum să stimulați inițiativa antreprenorială pentru a reduce 

părăsirea timpurie a școlii într-o societate de învățare de-a lungul vieții. Cum se utilizează 

metodele non-formale de predare în educația formală pentru dezvoltarea durabilă în 

contextul schimbărilor climatice și pentru o mai bună integrare pe piața muncii ”. 

     În urma colaborării dintre Școala 

Gimnazială Măgura și Quarter Mediation, am 

avut oportunitatea de a participa alături de încă 

alte două colege, la un curs de formare a 

personalului didactic, în cadrul programului 

Erasmus +, organizat la Assen, Netherlands.  

     Acest curs a avut ca obiective: motivarea 

studenților și stimularea inițiativei 

antreprenoriale pentru a reduce părăsirea 

timpurie a școlii, într-o societate în care 

învățarea se face de-a lungul vieții; utilizarea 

unor metode non-formale de predare în 

educația formală pentru dezvoltarea durabilă în 

contextul schimbărilor climatice și pentru o 

mai bună integrare pe piața muncii, aceasta 

fiind de altfel, denumirea cursului. La acesta au 

mai participat profesori din: Danemarca, 

Letonia, Bulgaria, Croația, Franța și Suedia.  

     Pentru început fiecare participant și-a 

prezentat sistemul educațional, comparând apoi 

structura sistemelor educaționale cu cel din 

Olanda.  

     Am început, în prima parte a cursului, cu  

workshop-uri cu privire la modul de utilizare a 

metodelor non-formale de predare și de predare 

interdisciplinară în educația formală pentru a 

motiva elevii să învețe pentru a reduce 

părăsirea timpurie a școlii, într-o societate în 

care învățarea se face pe tot parcursul vieții  și 

pentru a găsi un loc mai bun pe piața muncii 

după ce își vor finaliza studiile obligatorii. Una 

din metodele non-formale învățate și aplicate în 

acest workshop s-a numit ,,Stop-motion’’, fiind 

o metodă de motivare și stimulare 

anteprenorială a elevilor. 
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ÎNVĂTARE CREATIVĂ 

PENTRU  

O ȘCOALĂ INCLUZIVĂ 

, 

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

     Ghidul nostru din Muzeul Drents ne-a 

prezentat filozofia  pe care o folosește atunci 

când creează programe educaționale 

nonformale axate pe mediu, educație pentru 

dezvoltare durabilă și probleme legate de 

schimbările climatice. Programul educațional 

EduLARP, în expoziția privind bogăția 

oamenilor, a fost prezentat pentru a motiva 

elevii și cum să stimuleze inițiativa 

antreprenorială în vederea reducerii părăsirii 

timpurii a școlii. 

     Am vizitat Bibliotheek Assen și am învățat 

cum să utilizăm metode non-formale de 

predare în educația formală pentru a motiva 

elevii să învețe, pentru a reduce părăsirea 

timpurie a școlii și pentru a promova o educație 

pentru dezvoltarea durabilă. 

     ,,Treasure hunting’’, activitate în aer liber, a 

fost folosită ca metodă non-formală de învățare 

pentru o educație de dezvoltare durabilă în 

lumina schimbărilor climatice și pentru o mai 

bună motivare a studenților și dezvoltare a  

atitudinii antreprenoriale. 

     Activitățile  desfășurate într-o moară de vânt 

,,De Wacher’’ ne-au fost prezentate ca exemplu 

de bună practică, privind modul în care 

studenții sunt motivați și cum le este stimulată  

inițiativa antreprenorială pentru a reduce 

părăsirea timpurie a școlii. Am aflat cum 

trebuie utilizate metode non-formale de predare 

în educația formală pentru dezvoltare durabilă 

în contextul schimbărilor climatice și pentru o 

mai bună integrare pe piața muncii. 

     O altă metodă non-formală învățată s-a 

numit ,,Mind mapping’’, pe care am aplicat-o 

cu succes într-un workshop, lucrând în echipe. 

     Am fost implicați în cursuri, workshop-uri, 

activități în interior și în aer liber, vizite 

educaționale relevante și am finalizat prin 

susținerea unui examen unde am obținut 

certificatele de participare și formare în cadrul 

programului Erasmus+. 

     În urma sesiunii de evaluare de la finalul 

cursului ,, How to motivate students and how to 

stimulatethe entrepreneurial initiative in order 

to reduce early school leaving in a lifelong 

learning society. How to use a non-formal 

methods of teaching in the formal education for 

sustainable development in the light of climate 

change and for a better integration to the labour 

market’’evaluatorii noștrii, Cristina Ștefan și 

Tim Ștefan au postat pe pagina Quarter 

Mediation 

(https://www.facebook.com/QuarterMediation) 

câteva răspunsuri semnificative la unele 

întrebări din testul susținut de către 

participanți. 

https://www.facebook.com/QuarterMediation
https://www.facebook.com/QuarterMediation
https://www.facebook.com/QuarterMediation
https://www.facebook.com/QuarterMediation
https://www.facebook.com/QuarterMediation
https://www.facebook.com/QuarterMediation
https://www.facebook.com/QuarterMediation
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     ,,Motivation for learning, environment and 

climate change, entrepreneurial education, 

fighting early school leaving, non-formal 

teaching were the main topics of the 

European training event organized by Quarter 

Mediation in Assen, the Netherlands, from 

19th to 25th of November 2017. During the 

seven days course, the participants - teachers 

at different levels of education from Bulgaria, 

Croatia, Denmark, France, Latvia, Romania 

and Sweden - were involved in lectures, 

hands-on workshops, indoor and outdoor 

related activities and relevant educational 

visits.’’ 

     ―The workshops I have been involved in 

were very impressive. The new methods I 

learned were a large surprise for me. I never 

thought that it is so interesting and really 

possible to do it. I understood that by using 

motivating methods of teaching, at least time 

to time, can be very interesting for students.‖  

(Evi Kurina, Latvia) 

     ―I now understand that initiative can be 

developed and encouraged through various 

activities - it is not only about having an idea 

and making a profit out of it. It is so much 

more - it is about not being afraid to take a 

chance and get out of your comfort zone, to 

challenge yourself and to be confident 

enough to fail and try again.‖  

(Neva Ljustina, Croatia) 

     ―The course has given me a new angle to 

see the students that have a hard time in 

school. The course has also confirmed me my 

ideas of some of the problems to come in the 

future. The course has also given good 

answers on how to use non-formal methods in 

my work.‖ (Ole Bjørn Christiansen,Denmark) 

―It's always motivating to get out of the 

school and to visit new places. Variation 

makes students more motivated to learn. I 

learned new teaching techniques I never tried 

before, being involved in the workshops was 

very exciting and I’m sure my students will 

love the new methods.‖  

(Daniel Arosenius, Sweden) 

     ―The added value of my participation in 

this course was learning how to create new 

alternative teaching methods by using and 

applying new non-formal methods presented 

in the course, but also improving my 

knowledge about climate change and of what 

is required on the labor market as the students 

educated in this way, with a focus on their 

needs, can find a job easier.‖  

(Alina Raducu, Romania) 

     ―After this course I’ll try to make my 

lessons more interesting by using non-formal 

methods of teaching. I can combine 

environment and climate change with 

entrepreneurial education based on using 

green energy to save the nature. I can talk to 

the students more about the entrepreneurial 

initiative and give them ideas on how to start 

their own small business. In the Netherlands, 

the needs of every pupil are important and it 

is worked together with local, regional and 

state authorities.‖  

(Anelia El Amin, Bulgaria) 
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Îi place să mănânce 

prăjituri. 

Îi place să cânte în 

public. 
Îi place să danseze 

Îi place să facă 

sport 

Nu îi este frică de 

păianjeni 

Vorbește două limbi 

străine 
Nu are frați 

E născut în luna 

Mai 

Are animal de 

companie 

Are permis de 

conducere 

Joc de ,,spargerea  a gheții’’ 

     În cadrul cursului Erasmus + K1, desfășurat 

în orașul Assen din  nord – estul Olandei, la 

care am avut oportunitatea de a participa 

împreună cu alte două colege, am fost plăcut 

surprinsă de una din activitățile. Începutul ne-a 

destins și ne-a relaxat, datorită unui joc de 

spargere a gheții, Bingo. Acesta a avut scopul 

de a afla, fiecare din noi, câteva informații 

(pasiuni, talente, fobii) despre partenerii noștri 

de curs, toți fiind din țări diferite. 

     Jocul este o activitate umană necesară la 

fiecare vârstă, este o formă de manifestare 

întâlnită la oameni indiferent de vârstă, rasă, 

apartenența etnică, civilizație, cultură, din cele 

mai vechi timpuri și până în zilele noastre, 

care satisface nevoia de activitate a omului 

generată de trebuințele, dorințele și tendințele 

specifice vârstei lui. E greu de definit jocul în 

câteva cuvinte, deoarece el se construiește în 

funcție de valențele sale. Jocul este mișcare, 

explorare, comunicare, socializare, observație 

și imitație, exercițiu, disciplinare, învățare și, 

mai ales, plăcere. 

     Jocurile de spargere a gheții cuprind o serie 

de activități activ-participative care au ca scop 

realizarea unui climat relaxant și reconfortant 

în vederea desfășurării unei activități 

ulterioare, dar au și rolul de încurajare a 

participanților în a interacționa și în a se 

cunoaște  reciproc în contexte neobișnuite.  

     ,,Rolul exercițiilor de spargere a gheții este 

acela de dezinhibare a participanților care 

interpretează roluri compensative cu unul sau 

mai mulți parteneri (se sprijină unul pe 

celălalt) și, desigur, reciproc (fiecare 

interpretează și o versiune, și cealaltă - ca în 

tehnica oglinzii, în care o persoană face un 

gest, iar partenerul său îl  imită)’’ I.N. 

Dobridor.  

     Ținând cont de scopul lor, jocurile de 

spargere a gheții se recomandă a fi făcute la 

începutul unei activități, dar și de fiecare dată 

când intervine monotonia în desfășurarea 

activității. Acest joc poate fi aplicat cu succes, 

începând cu copiii care fac parte din ciclul 

primar de școală, până la vârsta adultă. 

 

Jocul  BINGO 

     Scopul jocului este de a cunoaște 

participanții și de a interacționa. 

     Materiale necesare pentru desfășurarea 

jocului sunt: instrumente de scris, fișa de joc-

coală A4, mici obiecte, recompense pentru 

câștigători dar și pentru premiul de consolare. 

     Cum se procedează: fiecare participant 

primește o fișă de joc pe care se află  10 sau 25 

de rubrici ( la alegerea propunătorului pot fi 

mai multe sau mai puține). În fiecare rubrică 

se va găsi o activitate, un posibil hobby, o 

fobie sau orice se consideră oportun la 

momentul respectiv. Participanții la joc trebuie 

să se plimbe printre ceilalți colegi cât mai 

repede și să-i găsească pe aceia care le pot da 

răspunsurile la joc. Numele celor care sunt 

solicitați să răspundă trebuie să se regăsească o 

singură dată pe fișa de joc astfel încât să 

realizeze linie (pe verticală sau orizontală) și 

se strigă ,,Linie!’’, iar când rubricile fișei sunt 

complete se strigă ,,Bingo!’’. Câștigătorul este 

verificat și premiat. Provocarea de la finele 

jocului este aceea de a demonstra că 

răspunsurile celor care au participat au fost cât 

se poate de sincere și reale, aceștia fiind puși 

în situația de a dovedi ( pe cât e posibil) că 

într-adevăr  pot face ceea ce au răspuns. 

Exemplu de fișă de joc 

Găsește pe cineva care..... 
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Prof.  Alina Răducu 
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     În perioada 19-25 noiembrie 2017, 

am participat la un curs de formare a 

personalului didactic, în cadrul 

proiectului Erasmus+ organizat în 

Assen, Olanda, de către Quarter 

Mediation. Titlul cursului a fost ,,Cum 

să motivați elevii și cum să stimulați 

inițiativa antreprenorială pentru a 

reduce părăsirea  timpurie a școlii într-o 

societate de învățarepe tot parcursul 

vieții. Cum se utilizează  metodele non-

formale de predare în educația formală 

pentru dezvoltarea durabilă în 

contextual schimbărilor climatice și 

pentru o mai bună integrare pe piața 

muncii’’. 

     Alături de profesori din Danemarca, 

Letonia, Bulgaria, Croația, Franța și 

Suedia am avut vizite, conferințe și 

workshop-uri cu privire la utilizarea 

metodelor non-formale în activitatea de 

predare –învățare și predare 

interdisciplinară pentru a motiva elevii 

să învețe într-un mod cât mai plăcut 

pentru a reduce părăsirea timpurie a 

școlii. 

     O metodă non-formală de învățare 

foarte interesantă a fost ,,Mind –

mapping‖ pe care am aplicat-o într-un 

workshop, lucrând în echipe. Această 

metodă am aplicat-o cu success la 

clasă. Tehnica ,,Mind-mapping‖ este o 

metodă de învățare eficientă constituită 

din reprezentări menite să organizeze 

informația și să faciliteze înțelegerea 

unor concepte și a relațiilor dintre 

ele. Harta are în centru, într-un chenar, 

unul sau câteva cuvinte cheie, care 

rezumă conceptul analizat. Acesta este 

conectat prin linii ori săgeți cu 

explicații corelate. Cititorul nu va 

parcurge materialul de la stânga la 

dreapta și de sus în jos, ci din centru 

urmând săgețile. 
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     Tema propusă, la clasa I, pentru 

folosirea acestei metode a fost 

,,Primăvară’’. 

     Elevii au  fost împărțiți în trei grupe 

omogene. Prima echipă a avut de realizat 

lucrarea, dispunând  doar de imagini 

decupate de ei din reviste, a doua echipă a 

dispus de imagini, scriind ce reprezintă 

fiecare, iar a treia echipă a lucrat doar cu 

propoziții și cuvinte reprezentative.  

     Elevii au comunicat foarte bine, au 

colaborat și au reușit să finalizeze 

lucrările cu succes. Fiecare echipă și-a 

prezentat lucrarea în fața celorlalte. 

     Această metodă este  o abordare utilă, 

de creștere a eficienței procesului de 

învățare, îmbunătățind modul de stocare a 

informațiilor, dezvoltând abilitatea de 

rezolvare creativă a problemelor, este o 

metodă eficientă de luarea notițelor, de 

rezumare a informațiilor și implicit de 

memorare. Ajută, totodată, la asocierea 

ideilor, stimularea gândirii creative și 

realizarea conexiunilor dintre informații, 

favorizând eficiența învățării.  

Prof. Petruța Popescu 

Jurnal european 



28 

Februarie 2018, Cipru  
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O zi de lucru în… vacanță. 

 

     Trei cadre didactice, printre care și eu, am 

avut șansa și onoarea să participăm la un curs 

de formare în Larnaca, Cipru, în cursul 

vacanței intersemestriale, în cadrul 

proiectului KA1 „Staff mobility‖ denumit 

„Învățare creativă pentru o școală incluzivă‖ 

(Creative learning for an inclusive school) și 

coordonat de domnul inspector Nicolae 

Valeriu-Tony.  

     Denumirea cursului este: ‖Non formal for 

inclusion– using non formal education 

methods to foster inclusion‖ și formatoarele 

sunt două cadre didactice tot din România, 

Craiova. De altfel, acolo au mai fost prezente 

reprezentantele a două școli din țara noastră, 

din Galați și Dolj. Totuși, limba de 

comunicare a fost engleza, întrucât alte 

organizații au venit din Serbia, Polonia și 

Lituania. 

     În continuare, doresc să vă relatez o zi din 

cele șapte de cursuri, toate fiind deosebit de 

interesante și instructive. 

 

Ziua 5 

     Aceasta s-a concentrat pe creativitate în 

slujba incluziunii prin metode nonformale în 

mediul formal și extrașcolar. În deschidere, 

am rezolvat, individual, un test de creativitate 

legat de unirea a nouă puncte prin linii. 

Acesta evidențiază gândirea în „cutie‖ sau în 

afara ei.  

     S-a definit conceptul de creativitate, pe 

scurt, punerea unor idei noi în practică. 

Detalii legate de aceste noțiuni au urmat, 

flexibilitatea în gândire, recombinare de idei 

și introspecție (intuiție). Ca aplicație, pe 

grupe, am descoperit moduri de a folosi 

diferite materiale în predare, în mod 

neobișnuit. Grupa mea a lucrat cu tangram, 

altele având quilling și plastilină. 

     O a doua verificare a fost sarcina, tot de 

grup, de a stabili calitățile  personale și 

profesionale ale unui profesor și de a alcătui 

un poster sugestiv. Structura posterului a fost 

dată de componentele competenței 

pedagogice: știința, abilitățile și atitudinea. 

     În continuare, am vizionat un material 

video cu tema „40  moduri de a stimula 

creativitatea‖ (ex. Lucrează când ești obosit; 

ia o pauză; plimbă-te prin parc; întâlnește-te 

cu persoane creative etc.). Ca activitate 

individuală, am avut „silent floor‖, 

identificarea unei metode de stimulare a 

creativității la elevi, apoi am justificat 

alegerile noastre, pe grupe.  

     Următorul exercițiu de stimulare a 

creativității a avut la bază metoda „star 

bursting‖. Aceasta a fost explicată, aflând că 

trebuie să concepem câte șase întrebări: cine, 

ce, cum, unde, de ce și când, iar problema 

centrală a fost: metode nonformale de 

prevenire a ESL. Grupa mea a alcătuit 

întrebări pentru Cine și a răspuns grupei Ce. 

Similar, celelalte grupe au formulat întrebări 

și au răspuns altora. Astfel au fost generate 

răspunsuri din mai multe perspective asupra 

aceleiași probleme.  

     În final, am alcătuit un plan de învățare 

după o schemă dată în trei variante. S-a pornit 

de la alegerea unei abilități care necesită 

îmbunătățiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prof. Florin Falnicu 
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Clubul de lectură 

     Roman de ficțiune „Șirul pierdut al timpului‖ tratează cu 

succes, într-o carte pentru adolescenți, o temă importantă a 

vremurilor în care trăim, cea a timpului. Această temă este 

abordată din prisma unui copil, scriitoarea fiind pasionată de 

cărțile pentru copii, deoarece aceasta le consideră deținătoarele 

unor importante lecții de viață. Unele dintre personajele 

romanului au corespondenți în viața reală, printre prietenii 

autoarei, acest fapt fiind, alături de inserția unor pagini de jurnal 

și a unor programe zilnice, strategii de autenticitate pe care 

autoarea le folosește cu scopul de a apropia de realitate acțiunea 

romanului.  

     Romanul este structurat în 23 de capitole, ce dau impresia 

unui jurnal, scriitura fiind una subiectivă, naratorul subiectiv este 

personajul principal. Primul capitol debutează cu repetarea unei 

interjecții „Bip.Bip.Bip.Bip‖, interjecție care face trimitere la 

tema romanului și care delimitează timpul personal la atingerea 

tuturor însemnărilor din programul zilnic, guvernat de 

atotputernicul „ceas‖.  

     Pe lângă tema timpului, autoarea atinge anumite probleme importante ale societății contemporane: lipsa 

timpului pentru familie, umplerea programului copiilor pentru a suplini prezența părinților, suprimarea 

afecțiunii părinților în detrimentul creșterii competitivității și a eficienței muncii copilului. Societatea 

dezvăluită de carte este una dezumanizată, robotizată pusă în antiteză cu lumea fantastică de pe Tărâmul 

Posibilității. 

     Penelope, personaj principal al romanului, își dorește să devină scriitoare, dar avântul său creator este 

înăbușit de mama sa, obsedată de planificarea strictă a timpului: „Nu putea spune adevărul, anume că 

pierduse șirul timpului. Mama ei n-ar fi înțeles. Nu atâta vreme cât în fiecare cameră din casă exista un 

ceas, plus încă unul la încheietura mâinii ei.‖ 

     Singurul refugiu al fetei este la domnișoara Maddie, care are un rol important în luarea deciziei de a-și 

scrie propria carte: „Singura poveste în stare să dovedească asta este viața ta. […] A întins mâna spre 

buzunarul din spate, cu respirația tăiată. Oare avea să-l găsească? Oare povestea era adevărată și o aștepta 

pe ea să o scrie?‖. 

     Într-o zi, așa cum Dorothy a fost purtată de o tornadă tocmai în țara lui Oz, la fel și Penelope se trezește 

pe Tărâmul Posibilității, unde copiii pot să viseze cât vor cu ochii deschiși, unde Ideile, Fanteziile și 

Grijile sunt personificate, unde Ceasornicarii tiranului Cronos pândesc orice mișcare. 

     Șirul pierdut al timpului este o carte ce dezvăluie două lumi, una similară realității contemporane, iar 

cea de-a doua o transpune pe prima într-o poveste alegorică, imaginația învingând realitatea: „Poti face 

orice, a spus o voce din capul ei. Poți face orice.‖ 

     Întregul conținut al romanului este sintetizat, în ultimul capitol, în cuvintele domnișoarei Maddie, 

acestea avînd efectul unei vrăji asupra Penelopei: 

     „— Vreau să îți faci timp pentru tine însăți. Nimeni altcineva n-o va face în locul tău.  

     Penelope s-a întors la masă. A luat creionul și l-a privit un moment, învârtindu-l între degete. Avea de 

gând să se întoarcă acasă și să facă imposibilul.‖  

Prof. Cristian Iulia 
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       „Câţi oameni sunt într-un singur om? Tot atâţia câte stele 

sunt cuprinse într-o picătură de rouă sub cerul cel limpede al 

nopţii". 
(Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis) 

 

      „Lumea-i visul sufletului nostru. Nu există nici timp, nici 

spațiu – ele sunt numai în sufletul nostru.‖ 
(Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis) 

 

       „Avem taine și le purtăm cu noi, taine mai mici, taine 

mai mari, când se dezvăluie își pierd o parte, două, trei, șapte, 

nouă părți din puterea lor, alteori se pierd de tot, ca puful 

păpădiei suflat de un vânt tăricel. Dar avem taine și le purtăm 

cu noi și suferim, ne întristăm, plângem din pricina lor sau 

râdem și ne bucurăm, fiindcă sunt și altfel de taine, care 

ascund câte fericiri nu gândești.‖ 
(Radu Tudoran, Toate pânzele sus) 

 Raul Drăghici 

       „ Minamoto Yoshitsune a intrat devreme în posesia moștenirii sale. Băiatul nici nu știa să 

meargă când tatăl său i-a lăsat un război pierdut ,o familie distrusă și un dușman înverșunat.‖ 
                  (Pamela S. Turner, Samurai) 

Mirea Teodora 

    „Regele Alfons al XII-lea Fără un Sfert avea doi supuși, dar asta doar așa, dacă nu-l punem 

la socoteală și pe Lukas care, de fapt, nu era un supus adevărat, ci un mecanic de 

locomotivă.’’ 

                                        (Michael Ende, Jim Năsturel și Lukas, mecanicul de locomotivă) 

Ana Radu 

      „În bătaia vântului, care șuiera înfiorător printre coastele dezvelite ale viitoarei nave, sub 

cerul gol, biciut uneori de ploaie, ars de soare alteori, Anton Lupan învăța să mânuiască 

barda, ferăstrăul, sfredelul și rindeaua, dar mai cu seamă, învăța cum și din ce iscusință luau 

naștere liniile vasului, însușirea lui cea mai însemnată pentru a se putea lupta cu oceanul.‖  

                                                 (Radu Tudoran, Toate pânzele sus ) 

Vizitiu Daria 

     „Lucrul cel mai important pe care l-am învățat a fost că lucrurile nu sunt întotdeauna ceea 

ce par și că, de fapt, ai nevoie de puține lucruri să fii fericit.‖  

                                           ( Alex Moldovan, Olguța) 

   „Orice e posibil pe hârtie, am vrut ca măcar aici, Ivan să aibă o voce și-o poveste de spus.‖ 

              ( Katherine Applegate, Ivan cel fără de seamăn) 

Adam Ramona 

   „ De-a lungul anilor, am învățat să înțeleg vorbirea oamenilor, dar a le înțelege vorba nu e 

totuna cu a-i înțelege pe oameni. Oamenii vorbesc prea mult. Trăncănesc mereu, ca 

cimpanzeii și fac mult zgomot, chiar și când nu au nimic de spus.‖ 
             (Katherine Applegate, Ivan cel fără de seamăn) 
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Primăvara 

Androne Teodor, cls. a VII-a 

 

Natura s-a trezit la viață, 

Totul în jur a înverzit, 

Albinele roiesc de dimineață, 

Urându-i primăverii bun venit. 

 

Soarele timid zâmbește, 

Parfumul florilor ne-mbie. 

Rândunica somnoroasă ciripește, 

Iar pe un ram se leagănă o ciocârlie. 

  

Vântul zburlit aleargă vuind nemilos, 

Triluri se înalță lin la cer, 

Învăluind mugurii cruzi ce poartă sfioși 

Fluturi de mătase la rever. 

 

Câmpia înflorită surâde tăcută, 

Mirosind a iarbă și  a cetini ruginite, 

Copacii amorțiți visează și-ascultă 

Foșnetul uscat al ninsorii piedute. 

Venirea primăverii 

Vizitiu Daria, cls. a VII-a 

 

Fluturii zboară încetișor 

Pe deasupra florilor. 

Ei așteaptă zi de zi 

Sosirea primăverii. 

 

Se aude printre flori,  

Cele pline de culori, 

 Zumzetul albinelor, 

Răsunînd deasupra câmpiilor. 

 

Soarele strălucitor 

Ne zâmbește dintre nori. 

El alungă vremea rea, 

Să vină primăvara. 

Primăvara 

Drăghici Raul, cls. a VII-a     

 

  Primăvară, primăvară, 

  Bine ai venit în țară! 

  Primăvară, tu ne aduci 

   Multe, multe fructe dulci. 

  

   Cu lalele ,viorele, 

   Ghiocei și albastrele 

   Păsări multe și frumoase, 

   Ce se-ntorc la alor case. 
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 Bătrînul tei 

Drăghici Raul, cls. a VII-a 

 

 Bătrâne tei, sub ramurile tale,  

 Mii de generatii s-au adăpostit. 

 Ai fost izvor de umbră și răcoare, 

 În fiecare an frumos ai înflorit. 

Primăvara a venit 

Mirea Clara , cls. a III-a  

 

Iarna rece a trecut, 

Gerul iute a dispărut 

Și zăpada s-a topit,  

Câmpul iar a înverzit. 

  

Primăvara a venit, 

Ghiocelul a-nflorit, 

Florile s-au dezvelit 

De omătul liniștit. 

 

Copacii au înflorit,  

Fluturii au și sosit, 

Păsările n-au lipsit, 

Primăvara  a sosit. 

Primăvara 

Șerban Adina 

cls. a III-a  

 

Primăvara a venit, 

Floricele au răsărit,  

Ghioceii au ieșit, 

Primăvară, bun 

venit! 

 

Natura a reînviat, 

Pământul s-a 

dezghețat, 

Totul în jur e 

colorat 

Și noi mult ne-am 

bucurat. 

 

Ghiocelul 

Marcu Maria, cls. a VI-a  

 

E plăpând, dar nu se lasă 

Și-l găsești la orice casă,  

Mai toți îl vor adunat,  

Și de toți e admirat. 

 

Ghiocel el se numește,  

Primăvara ne vestește,  

Și cât e el de micuț,  

Pe atât e de drăguț, 

 

Vai de mine , ce frumos 

Când din gheață capu-ai scos 

Și când m-am mai bucurat, 

Când câmpia ai decorat. 

Primăvara 

 Androne Teodor, cls. a VII-a  

 

Soarele rotund și palid 

Iese din norii pufoși, 

Dorul de vară amarnic. 

 

Copacii sunt iar înmuguriți  

Și crinii iar înfloriți, 

Păsările iar se-ntorc 

Să ne țină-un monolog. 

 

Grafica, Adam Ramona 
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Spring Time  

David Bogdan, cls. a VII-a  

 

The Spring makes the world a happy place  

You see smiles on every face ,  

Winds of March we welcome you 

There's work for you to do  

 

April is a rainbow month  

Filled with springtime flowers 

Brightened up by the snowdrops 

Full of light's showers 

 

We may think the summer had begun ,  

But the spring is not yet done . 

 

 

  

Spring Season  

David Bogdan,, cls. a VII-a  

 

The snowdrop is purity  

He's the waited sign  

You announce , in the country 

The Spring had come  

With heat , with light and bees' zooms  

With verdure on the lane , and with the 

kids out of rooms. 

 

 

„Totul râde, totul cântă, primăvara este 

sărbătoarea infinitului.” 
             V. Hugo 

„Cât seamănă a iubirii primăvară cu slava cea 

plăpândă a unei zile de April. Acum soarele s-arată 

în plină frumuseţe, acum trece câte un nor şi stinge 

totul.‖ 

  William Shakespeare 

La nature 

Androne Teodor, cls. a VII-a  

 

La nature est comme une fleur, 

Qui nous donne une belle odeur. 

Comme un arbre florissant, 

Comme une plaine pleurnichante. 

L’histoire de la nature 

Est comme un chanson d’amour, 

Qui nous embellit la vie 

Et nous donne des sourires. 

Prof. coord. Trifan Otilia 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1230059413794066_1230091750457499&av=100003858633632
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1230059413794066_1230174373782570&av=100003858633632
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Dinozaurul cu ochelari de soare 

    A fost odată un dinozaur care avea ochelari de soare. Era foarte mândru de el. Într-o 

zi  se întâlni cu cel mai bun prieten al lui: 

— Ce faci, Paleosaur? 

— Bine, Spinozaur. 

— Îmi împrumuți ochelarii? 

— Nu. 

— De ce? 

— Pentru că sunt ai mei. 

      Atunci Paleosaur se înfurie și ăi luă ochelarii  de pe cap. 

— Nuuuuuu! strigă  Spinozaur și începu să-l urmărească pe Paleosaur. 

      Apăru Tiranosaur și spuse: 

— De ce vă certați? 

— Nu voia să îmi dea ochelarii și i-am luat de pe capul lui. 

— De ce mi i-ai furat, Paleosaur? 

— Pentru că nu voiai să mi-i dai. 

— Liniște! Dacă nu vă împăcați, vă mânânc pe amândoi. 

— Bine. 

— Sunt de acord. 

— Nu puteai să mă rogi frumos? 

      Se duseră la vânzătorul de ochelari și cumpărară o pereche de ochelari. Era ultima. 

În acel moment se declanșă drama. Tiranozaur îi fură perechea de ochelari, iar 

Spinozaur spuse: 

— Offff! Nu iar. 

— Ha! Ha! Ha! 

— Hai să căutăm altundeva! 

— Bine, dar dacă cineva îmi mai fură perechea, renunț. 

— Bine. 

      Merseră ei ce merseră, dar nu gasiră nimic. Apăru Pteranodon și începu  a pune  

sute de întrebări: 

— Ce faceți? 

— Căutăm ceva. 

— Ce anume? 

— O pereche de ochelari de soare. 

— Cum arătau? 

— Erau negri.  

— Dacă vreți, vă dau o mână de ajutor. 

— Chiar te rog. 
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     Merseră trei kilometri și tot nu găsiră nimic. Spinozaur începu să se vaite: 

— Vai de mine! Nu vom găsi nimic. 

— Ba da, vom găsi. 

— Uitați, Templul ochelarilor! 

— Supertare! 

      Atunci își dădu seama că trebuie să rezolve o ghicitoare. 

— Spune-o, mărețe rege al templului! 

— Ce este mov, are formă e sferă și este comestibil? 

— Mure. 

— Nu.  

— O minge? 

— Este comestibil, nu te poți juca cu el. 

— Afine? 

— Da. 

      Ușa templului s-a deschis și au intrat. Acolo văzură statuile celor care au împietrit, 

încercând să ia perechea. 

— Vai! Dacă o să împietrim ca ei? 

— Liniștește-te, Tiranozaur! 

— Nu, pentru că eu nu renunț. 

      Trecură de capcane și au luat perechea de ochelari. Blestemul s-a ridicat, iar  

Spinozaur a fost făcut președintele Dinolumii. 

    

Popescu Mihnea, cls. a VII-a 
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Radu Ana- Maria Adam Ramona 

Ianculeasa  Cătălin Vizitiu Daria 

Adam Ramona 
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ACTIVITĂȚI 

Matematica și bețele de chibrit 

  

     Testele de logică și perspicacitate sunt exerciții necesare dezvoltării și menținerii unui 

creier sănătos și activ. Printre acestea se numără și cele cu bețe de chibrit. În ciuda 

aparențelor, jocurile cu bețe de chibrit, deși par simple, se dovedesc de multe ori extrem de 

provocatoare și solicitante, testându-ți perspicacitatea, puterea de a gândi rațional. În 

majoritatea acestora sunt folosite noțiuni de aritmetică și geometrie. 

În cele ce urmează vom prezenta câteva exemple pe care vi le propunem spre rezolvare. 

Menționăm faptul că în rezolvarea acestor probleme nu este permisă ruperea bețelor de 

chibrit. 

  

1) În figurile următoare, mută un singur băț de chibrit pentru ca relațiile obținute să devină 

adevărate: 

  

 

 

 

 

 

 

 

2) În figura următoare muta 3 bețe de chibrit  
pentru a obține 2 pătrate 

 

 

 

 

 

3) Se dă figura: 
 

Mută: 
  a) 3 bețe pentru a obține 5 pătrate; 
  b) 4 bețe pentru a obține 10 pătrate. 
  
 

 Figurile sunt preluate de pe http://dan-caragea.ro/blog/2014/02/02/exercitii-logice-cu-

bete-de-chibrit/ 

Prof. Macsim Gabriel 



39 Activități 

     Momentul în care pe chipul unui copil  

poți vedea uimire, zâmbet, bucurie și 

încredere este cel în care realizezi că ești 

pe drumul către finalitatea dorită, 

momentul în care constați că ai câștigat.  

Acela este momentul  speranței și bucuriei  

pentru profesor. 

    ,,Când descoperi singur ceva, lași în 

urma ta un drum pe care poți păși din nou 

atunci când se ivește nevoia‖ – sunt 

cuvintele care exprimă cel mai bine 

importanța efectuării experimentelor  

chimice. 

        Provocarea acestei știinte a naturii, 

chimia, nu este simplă, iar noi, cei care 

încercăm să stimulăm interesul copiilor 

pentru această disciplină nu trebuie să 

uităm  importanța experimentului. Uneori e 

imposibil ca un copil să asimileze anumite 

informații noi într-un interval de timp 

scurt, așadar, noi, profesorii, apelăm la o 

corelare a jocului cu noțiunile teoretice, 

astfel încât, să ajutăm elevii să privească 

disciplina chimie, cu interes și entuziasm. 

         Prin urmare, după o mobilizare  

hotărâtă, elevii clasei a VII-a au venit 

pregătiți pentru activitatea  ,,Chimia-Joc și 

știință‖,  plini de energie, cu întrebări  în  

priviri  și cu bucurie în suflet. 

S-au grupat, și-au ales lideri, și-au împărțit 

sarcinile de lucru astfel încât fiecare să 

aibă propria contribuție în desfășurarea 

experimentelor, s-au încurajat, s-au felicitat 

pentru rezultatele obținute. 

Chimia în experimente 
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Ana Radu: Experimentele pe care le-am făcut la chimie au fost extraordinare. Am putut vedea 

de ce e în stare știința. Am făcut niște experimente pe care le putem realiza singuri în casă, cu 

ingrediente din bucătăria noastră. După această oră am rămas cu o impresie foarte bună și cred 

că ar trebui repetată. 

Daria Vizitiu: Eu consider că activitățile la chimie sunt foarte utile pentru noi, deoarece învățăm 

cum să facem anumite experimente cu lucruri pe care le avem la îndemână tot timpul. 

Teodora Mirea: Părerea mea despre minunata ora de chimie este foarte bună, deoarece am 

învățat să facem niște experimente extraordinare din lucruri simple, ce alcătuiesc o avalanșă de 

culori. 

Bogdan David: În opinia mea, experimentul de la ora de chimie a fost foarte bine-venit, 

deoarece   am aplicat în experimente teoria învățată. 

Teodor Androne: Am o părere foarte bună despre aceasta activitate. A fost un lucru minunat să 

descoperim ce se întâmplă în natură și sper să mai repetăm această experiență frumoasă. 

Raul Drăghici: Eu consider că acest experiment este genial, deoarece am învățat să 

experimentăm cu lucruri mărunte. 

                          Prof. Mirea Claudia 

 Experimentele desfășurate în cadrul activității au avut rolul de a explica fenomene simple 

întâlnite în viața de zi cu zi, au sporit gradul de înțelegere al anumitor fenomene chimice și au  

demonstrat că această disciplină misterioasă ne poate aduce explicații simple la tot ce se 

întâmplă în jurul nostru. 

 Elevii au avut posibilitatea  de a desprinde  concluzii  imediate, dar, mai ales, și-au 

manifestat creativitatea,  spontaneitatea și curiozitatea  într-un mod unic, care vor  marca, în mod 

sigur, viitoarele lecții de chimie. Cel mai important aspect rămîne, totuși, această corelare a 

jocului din experimentele chimice cu dorința de a percepe lucrurile mai ușor, mai firesc. În urma 

acestei lecții elevii și-au exprimat părerea despre acest tip de activitate. 
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În decembrie 2017, elevii de la gimnaziu din 

Școală Gimnazială Măgura au realizat 

împreună cu doamnele învățătoare Adriana 

Rinciog și Petruța Popescu activitatea nr. 4 

din cadrul proiectului ―Cycling on 

nature’s  wheel‖, activitate ce presupune 

realizarea de chestionare și puzzle-uri despre 

țările partenere, învățând astfel despre 

acestea, despre culturile și tradițiile lor. 

Proiectul ―Cycling on nature’s wheel‖ este un 

proiect european, ce are ca 

obiective  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, 

îmbunătățirea calității procesului educațional 

și consolidarea educației prin schimburi 

interculturale între instituții similare din 

Europa. Școlile partenere din cadrul acestui 

proiect sunt din șapte țări europene, respectiv 

Cipru, Italia, Bulgaria, Grecia, Portugalia, 

Polonia și România. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea desfășurată a fost una interesantă 

și atractivă pentru elevii școlii noastre, atât 

prin tema abordată, cât și prin modul de 

execuție. Această a avut loc prin  realizarea 

unor puzzle-uri ce reprezentau hărțile țărilor 

partenere și prin popularizarea de noi 

informații despre acestea, informații ce au 

fost colectate chiar de către elevi. Aceștia au 

fost împărțiți în șapte echipe și fiecare echipă 

a strâns informații despre una dintre țările din 

proiect și după ce a realizat puzzle-ul ce 

reprezenta harta țării respective, a adresat 

întrebări celorlalți elevi despre aceasta și, 

dacă ei nu știau răspunsurile, le spuneau 

membrii echipei, realizându-se astfel 

chestionare orale prin intermediul cărora 

elevii școlii și-au îmbogățit cunoștințele 

referitoare la partenerii noștri. De asemenea, 

întocmirea puzzle-urilor a fost o activitate 

distractivă, la care au participat activ toți 

elevii solicitați, deoarece puzzle-ul reprezintă 

o activitate fără vârstă. Acesta îi oferă 

copilului ocazia să se concentreze asupra unei 

acțiuni care are un final. Și în cazul de față, 

când puzzle-ul este rezolvat împreună cu 

colegii, el presupune și interacțiune socială. 

 Activitatea realizată cu elevii noștri și-a 

atins obiectivele propuse, în urma acesteia 

copiii îmbogățindu-și cunoștințele despre 

țările partenere din proiect, atât cele 

geografice, cât și cele despre tradițiile și 

cultura lor. Ei și-au petrecut  timpul într-un 

mod agreabil, rezolvarea de puzzle-uri fiind 

una dintre activitățile preferate de aceștia, 

bineînțeles dacă dificultatea acestuia este 

adaptată vârstei  lor. 

                                    

Prof. Rînciog Adriana 

 Învățăm despre 
partenerii noștri 
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 Cu toţii ne întrebăm ce înseamnă 

francofonie, de unde provine  acest termen, 

dacă are legătură cu Franţa sau de ce este 

utilizat atât de des în ultima perioadă. 

 Uitându-ne la explicaţia din DEX, 

cuvântul francofonie provine din fr. 

francophonie şi reprezintă ansamblul politico-

cultural al popoarelor care folosesc ca limbă 

oficială sau ca limbă de comunicare 

internaţională limba franceză. 

 Termenul francofonie a apărut spre 

sfârşitul secolului al XIX-lea pentru a descrie 

ţările şi persoanele vorbitoare de limbă 

franceză. Dobândeşte semnificaţia cunoscută 

până astăzi, când, câteva decenii mai târziu, 

francofonii realizează existenţa unui spaţiu 

lingvistic propice schimburilor culturale. 

Oamenii de litere au fost la originea acestei 

mişcări. Nucleul interguvernamental al 

Francofoniei a fost creat la 20 martie 1970, 

dată care este celebrată în fiecare an 

drept  Ziua Internaţională a Francofoniei.  

Organizaţia Internaţională a 

Francofoniei reuneşte state şi guverne de pe 

cinci continente care au în comun afinitatea 

pentru limba franceză. 

 Valorile promovate de Francofonie - 

pacea, democrația și drepturile omului, 

diversitatea culturală, solidaritatea pentru 

dezvoltarea și diversitatea țărilor care au în 

comun limba franceză a determinat România 

să facă parte din instituția Francofoniei din 

1991 (mai întâi în calitate de observator, apoi, 

începând cu anul 1993 ca membru cu drepturi 

depline al Organizației Internaționale a 

Francofoniei / OIF). 

 România a găzduit mai multe evenimente 

majore Francofoniei: 1998 - a XII-a conferinta 

ministeriale a francofoniei (CMF); 2006 - al 

XI-lea Summit al Francofoniei. 

 De câţiva ani, Centrul Cultural Francofon 

Buzău organizează în lunile de vară, în diferite 

locaţii din judeţ, Tabăra Francofoniei la care 

participă elevi din toată ţara, dar şi din 

străinătate, pe toate nivelurile de învăţământ: 

primar, gimnazial şi liceal.  Acest proiect 

internaţional are ca obiectiv promovarea 

limbii franceze şi a valorilor francofoniei şi 

creşterea interesului elevilor şi al tinerilor 

pentru studiul limbii franceze. 

 În timpul taberei se organizează ateliere în 

limba franceză, ateliere de jurnalism şi scriere 

creativă, de teatru şi improvizaţie teatrală, de 

muzică şi dans, de bricolaj, de wood-craft, 

toate având ca scop principal perfecţionarea 

competenţelor de înţelegere, exprimare orală 

şi scrisă în limba franceză ale elevilor. 

 Atelierelor de limbă franceză li se mai 

adaugă şi alte activităţi distractive şi pe placul 

elevilor, cum ar fi excursii la Vulcanii 

Noroioşi, Tabăra de Sculptură de la Măgura, 

municipiul Buzău, Mănăstirea Ciolanu sau 

Răteşti. De asemenea se organizează şi 

activităţi în parteneriat cu Poliţia Rutieră, ISU, 

Jandarmeria sau cu Asociaţia Cercetaşilor 

Militari în rezervă şi în retragere. 

 Francofonia este o cultură şi o limbă care 

au inspirat umanitatea şi o vor inspira în 

continuare, datorită acţiunilor demarate şi 

implicării a cât mai multor tineri dornici de 

perfecţionare. 

Prof. Georgiana Macoveanu 

  

FRANCOFONIA 

http://www.francophonie.org/
http://www.francophonie.org/
http://www.francophonie.org/
http://www.francophonie.org/
http://www.francophonie.org/
http://www.francophonie.org/
http://www.francophonie.org/
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  EUROPEAN CLUB HENRI COANDĂ 

Buzău îşi propune să promoveze în rândul 

elevilor valorile specific europene şi să 

asigure accesul la materiale informative 

despre Uniunea Europeană. Viziunea 

clubului nostru este de a deveni un model al 

formării şi calificării profesionale a elevilor 

la nivelul standardelor europene. În acest 

sens, clubul european dezvoltă permanent 

parteneriate şi colaborări eficiente cu factori 

interesaţi. Una dintre colaborările care au 

vizat dezvoltarea abilităţilor nonformale şi de 

comunicare a fost derularea proiectului 

Competenţe cheie prin activităţi formale şi 

extracurriculare alături de Asociaţia Cadrelor 

Didactice din România şi Școala Gimnazială 

Măgura Buzău.  

 Scopul proiectului desfăşurat a vizat şi 

realizarea de ateliere tematice bazate pe 

exemple de bună practică, respectiv 

promovarea valorilor europene , punându-se 

bazele unor atitudini pozitive faţă de cei din 

jur. Am considerat util şi benefic constituirea 

unui astfel de club pentru cetăţenie europeană 

care să apropie elevii în spirit european. Aşa 

s-a născut acest proiect prin care ne 

propunem, nu doar dobândirea de către elevi 

a cunoştinţelor despre Uniunea Europeană, ci 

în primul rând EDUCAŢIA PENTRU 

EUROPA, iar obiectivul general pe care ni l-

am propus este: crearea la elevi, profesori şi  

părinţi a conştiinţei europene prin dezvoltarea 

valorilor democratice precum: solidaritate, 

cooperare, protecţia mediului înconjurător, 

respectarea tradiţiilor şi identităţii 

naţionale,  respectarea drepturilor omului.  

 În vederea dezvoltării dimensiunii 

europene a educaţiei şi promovării cooperării 

între instituţii educaţionale la nivel european, 

acest club răspunde unor nevoi actuale ale 

şcolii româneşti, având ca scop dezvoltarea 

unui mediu de promovare a valorilor şi 

practicilor democratice europene şi a 

spiritului european în şcolile din România.  

 În contextul actual al integrării României 

în Uniunea Europeană educaţia pentru 

cetăţenie europeană capătă noi valenţe. 

Clubul are ca grup ţintă elevi cu vârste 

cuprinse între 3 și 18 ani, profesori, părinţi, 

cetăţeni ai comunităţii locale şi a luat naştere 

din necesitatea de a crea o structură simplă 

dar eficientă, similară cluburilor din alte ţări 

europene, care să antreneze şi să dinamizeze 

toţi factorii implicaţi în educaţia pentru 

cetăţenie europeană şi anume: EUROPEAN 

CLUB. 
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 Se poate considera că dimensiunea europeană din rândul clubului nostru a adus un plus 

de valoare obiectivelor generale ale şcolii, care contribuie la: 

 acordarea de şanse egale pentru fiecare; 

 dezvoltarea capacităţii tinerilor de a acţiona autonom, de a face judecăţi; 

 dezvoltarea capacităţii elevilor de a obţine performanţe la nivel maxim în activităţile propuse  

şi a disponibilităţii de a învăţa; 

 înarmarea tinerei generaţii cu cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a facilita încadrarea 

lor în campul muncii;  

 Activităţile principale: 

  crearea bazei de informare şi documentare; 

 seminarii; 

  schimburi de experienţă; 

  dezbateri; 

  diseminarea exemplelor de bună practică; 

  vizite de studiu; 

  excursii; 

  activităţi culturale; 

  concursuri; 

 expoziţii tematice. 

 Activităţile care s-au realizat în cadrul clubului au vizat teme de interes, precum: Eu, 

cetăţean european;  Mărţişoare europene; Paşaport pentru lectură; Călător prin Europa; Să 

descoperim Europa; Atelier european; Călătorie multiculturală; Ziua Primăverii europene; 

Simboluri şi legende europene;  La mulţi ani, Europa!; Elevii de azi , cetăţenii de mâine; Porţi 

deschise spre Europa; Şcoala Europeană, o speranţă pentru o planetă vie; Dialog cu cetăţenii 

europeni . 

 Pornind  de la ideea că omul sfinţeşte locul, am adus ca motto pentru clubul nostru 

afirmaţia Regelui Ferdinand: „ Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa‖, iar 

viziunea o exprimăm prin cuvintele Europei  „TO KNOW, TO DO, TO BE, TO LIVE IN 

COMMUNITY‖.  

 În concluzie, putem promova o educaţie de calitate, cultivând relaţii bazate pe valori 

europene, fiind noi înşine modelele de care au nevoie elevii noştri .  

Prof. Constantin Malancă Veronica                                                                                

coordonator club european Liceul Tehnologic ‖Henri Coandă‖ Buzău  
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       Grădinița este mediul în care copilul își dezvoltă creativitatea, locul în care se pune baza 

educației pentru școală.  Aflându-ne în era vitezei și cerințele educaționale cresc. Astfel, un 

copil care termină grădinița trebuie să  aibă competențe de citire, scriere, procesul educativ 

fiind unul dinamic. 

       Pe lângă acestea, grădinița reprezintă un spațiu în care copilul învață să socializeze, să 

interacționeze cu alți copii, dezvoltându-și aptitudinile de comunicare, de colaborare. Datorită 

acestor  capacități, copiii își perfecționează limbajul, își coordonează reacțiile, stabilește relații 

de prietenie, învață să se comporte. 

         Rezumând cele spuse anterior, grădinița are o mare influență în dezvoltarea cognitivă a 

copilului, a viitorului elev. Chiar dacă activitățile se realizează, în mare parte, prin joc, copilul 

asimilează cunoștințe de cultură generală, scrie, socotește, citește și chiar poate învăța o limba 

străină.  

         Creativitatea copiilor este stimulată prin activități desfășurate la diferite ateliere, cercuri, 

cluburi, activități bazate pe jocuri didactice care dezvoltă cognitiv copilul. Odată cu 

dezvoltarea personală a copilului vine și nevoia acestuia de a fi independent, de a gândi liber, 

de a-și exprima emoțiile, de a-și forma stima de sine. Toate acestea sunt posibile datorită 

educatorilor, dar, mai ales, prin experimentare. 

          Cunoașterea prin joc,  datorată în mare parte curiozității,  disciplina, stabilirea unui orar 

face copilul să își formeze caracterul, își dezvoltă abilitățile și capătă anumite deprinderi. 

            Așadar, în unitatea nostră, activitățile copiilor urmăresc dezvoltarea cognitivă și nu 

numai, prin activități bazate pe diverse jocuri, desfășurate în interior sau în aer liber, 

dezvoltându-le abilitațile și stimulând creativitatea elevilor. 

   prof. Podoreanu Cerasela 

Rolul grădiniței în 
educația  copilului 
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 În viața oamenilor, dansul are un rol 

crucial. Poporul nostru are dansuri de o 

deosebită bogăție și varietate, dansuri ce 

diferă de la o regiune la alta. Dansul nostru 

popular a început să se diversifice în zonele 

rurale, fiind îndrăgit de toate categoriile de 

vârstă și consacrat în manifestări de diferite 

tipuri. 

 Deseori, mi s-a întâmplat să particip la 

manifestări care promovau tradițiile și portul 

popular, însă nu întotdeauna am întâlnit acel 

freamăt în muzică sau în suflet, dar, în școala 

noastră, în interiorul acestei mici cete de 16 

sufletele frumoase, am văzut pasiune, 

sinceritate și dorința de învățare. Am văzut 

prietenie și dăruire. 

 Cum altfel să se cheme faptul că vrei să 

mergi la un program fix, fără să te oblige 

cineva, să dansezi  până la epuizare, să repeți 

pași de dans ore în șir, să mergi pe stradă și să 

reiei o mișcare, pe care crezi că nu o 

stăpânești? 

 Am văzut prin ochii acestor copii cum 

arată dragostea pentru tradiție și joc. 

 Da, acești copii dansează din plăcere, se 

vede pe fețele lor transfigurarea, transmit 

emoția și sunt total implicați în ceea ce fac.  

Acești copii mi-au transmis gândurile lor cu 

privire la ceea ce înseamnă pentru ei acest 

ansamblu folcloric. 

 Mirea Raisa – Paula (clasa a II-a, 

membru ansamblu folcloric):  „Pentru mine, 

ansamblul Mugurii Măgurii înseamnă 

relaxare, bucurie, prietenie și distracție. Îmi 

place să port costumul național. În momentul 

în care urc pe scenă, dansez frumos, chiar 

dacă, de fiecare dată, am emoții.‖ 

 Baba Robert (clasa a II-a, membru 

ansamblu folcloric): „Ansamblul folcloric 

Mugurii Măgurii este format din copii de la 

clasele I-IV. 

 Înainte de a intra în acest ansamblu, nu 

știam să dansez dansuri populare românești, 

dar doamna Mădălina Mirea s-a ocupat de 

fiecare în parte și așa am învățat să dansăm. 

Ne-a făcut să ne placă foarte mult dansul și să 

așteptăm cu drag fiecare repetiție, dar, mai 

ales, să așteptăm concursurile. Noi le 

mulțumim doamnelor profesoare Mirea 

Mădălina și Răducu Alina, domnului director 

Popescu Dan și Primăriei Măgura, care ne-a 

sprijinit și ne-a ajutat în toată activitatea 

noastră. 

 Suntem pregătiți să învățăm cât mai 

multe dansuri populare românești și să vă 

încântăm cu bucuria noastră.‖ 

 

          

MUGURII MĂGURII - TRADIȚIE ȘI  PASIUNE 
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 De asemenea, nu pot uita concursurile 

și spectacolele la care am participat, unde 

spectatorii din întreagă sală s-au ridicat în 

picioare și m-au aplaudat. 

 În încheiere, vreau să mulțumesc 

doamnelor profesoare și domnului 

director pentru că au dat viață 

ansamblului.‖ 

 Cazacu Rareș (clasa a IV-a, membru 

ansamblu folcloric) 

„Pe când eram în clasa a III-a, școala 

noastră  a creat un ansamblu folcloric, 

numit Mugurii Măgurii, coordonat de 

doamna Mirea Mădălina și doamna 

Răducu Alina. 

 Ansamblul este format din 16 copii. 

Printre acești copii, am fost ales și eu și 

m-am bucurat foarte mult. Cu această 

ocazie, am participat la multe concursuri, 

la serbările școlare și la diverse alte 

evenimente. Mă înțeleg foarte bine cu 

colegii mei din ansamblu și mă bucur ori 

de câte ori avem repetiții. 

  Sper ca acest ansamblu să continue în 

acest ritm, iar noi să căpătăm cât mai 

multă experiență pentru deveni 

profesioniști în dansul 

popular.‖                                          

      

     Așadar, muncă, pasiune, talent, 

dragoste și tradiție. Toate acestea conduc 

la reușită în dansul popular și nu pot fi 

transmise mai departe decât cu inima. 

Șerban Adina (clasa a III-a, membru ansamblu folcloric): „ Mă numesc Adina, sunt elevă în 

clasa a III-a și fac parte din ansamblul Mugurii Măgurii. 

Când mi s-a propus să fac parte din acest ansamblu, am fost reticentă, dar, în același timp, 

curioasă. Ușor, ușor, am început să îndrăgesc această activitate și să descopăr frumusețea 

portului popular românesc, a muzicii populare și a jocului strămoșesc. 

Prof. Mirea Roxana 




