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   REMEMBER 

 

Doamna noastră de poveste 

 

Doamna profesoară Deaconu Elisabeta-Cecilia a 

fost un profesor de excepție, devotat și capabil să 

identifice și să valorifice la maximum potențialul elevilor 

săi. Ea ne-a purtat, pe mine și pe alții, pe calea 

performanței,    dezvăluindu-ne tainele chimiei, materie 

considerată de foarte mulți ca fiind de neînțeles, ajungând 

într-un final la etapa națională a Olimpiadei de chimie. 

Această experiență este una dintre cele mai frumoase din 

viața mea, deoarece am văzut locuri noi și am cunoscut omeni noi, minunați, 

diferiți, și pentru aceasta nu am cuvinte să-i mulțumesc doamnei Deaconu.  

Pe parcursul ultimilor doi ani de gimnaziu am petrecut cu drag multe ore în 

plus la școală rezolvând exerciții de chimie și lucrând în laborator cu dumneaei. 

Am început să iubesc chimia, și, pe măsură ce aflam mai multe informații, 

deveneam mai curios, iar această curiozitate s-a extins și spre alte discipline 

precum fizica și biologia. 

 Lucrând atât de multe ore cu doamna Deaconu Elisabeta am ajuns să o 

cunosc nu doar ca pe un profesor. Astfel, în opinia mea, câteva adjective care o 

descriu pe doamna profesoară de chimie ca persoană sunt bunătatea, generozitatea, 

adesea se sacrifica pe sine pentru binele altora, dar și răbdarea și determinarea. 

 Am încercat să exprim in cuvinte (lucru la care nu excelez), însă ceea ce 

simt și modul în care doamna profesoară Deaconu și, respectiv, chimia mi-au 

schimbat viața sunt imposibil de tradus astfel. Îi mulțumesc încă o dată din suflet 

doamnei profesoare Deaconu Elisabeta-Cecilia.  

 

Odihnească-se în pace ! 
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 2.0 tools” și Erasmus plus 2 

 

             Şcoala Gimnazială ,,Dr. Alexandru Șafran” Bacău a derulat  în ultimii trei ani proiecte 

Erasmus Plus, importante atât pentru școală noastră, cât și pentru comunitatea educațională 

băcăuană. Este vorba de proiectele Erasmus Plus  KA219  ,,Knowing you, knowing me”,  Erasmus 

Plus  KA1 ,,Profesioniști în educație pentru o școală a viitorului”, Erasmus Plus KA1 ,,Competențe 

europene pentru profesori de succes’’,  Erasmus Plus KA 229 ,,Open a door to digital word: web 

2.0 tools” și Erasmus Plus KA 201 ,, Farm City”. 

 Pentru mine, aceste proiecte au însemnat și înseamnă bucăți din sufletul meu! Scrise la 

ceas târziu de noapte, visate și gândite doar ca niște povești, au prins contur prin aprobarea lor de 

către ANPCDEFP. Rând pe rând, prin implementarea lor au produs schimbări semnificative la 

nivelul școlii, atât prin rezultatele învățării, cât mai ales prin buna relaționare la nivelul profesori – 

elevi - părinți! 

          Fiecare mobilitate a produs o efervescență fără precent în școală noastră: selecția 

participanților, pregătirea lingvistică și pedagogică, primul zbor cu avionul, prima vizită într-o 

școală europeană, primele diseminari publice și workshopuri, etc. Toate acestea au generat în 

școală o cultură pozitivă a grupului și o altă formă de valorizare  a fiecărui participant!  

 Primul proiect aprobat a fost Erasmus Plus  KA1 ,,Profesioniști în educație pentru o școală 

a viitorului”, proiect care a fost declarat de Agenția Națională drept cel mai bun proiect KA1 al 

României, în special pentru Misiunea mea de predare, singură misiune de predare la nivel 

preuniversitar din România și din Europa.  

          Cursul opțional ,,STEAM for all” derulat în cadrul acestei misiuni de predare a fost un 

succes! Interesată de această experiență, o școală din Portugalia a lansat invitația de a preda 

acest opțional elevilor lor, printr-un proiect Erasmus Plus, și în acest context noul proiect 

KA101,,Competențe europene pentru profesori de succes’’, am avut din nou șansă de a fi Profesor 

Erasmus și de a derula o nouă misiune de predare în Portugalia și patru conferințe cu profesorii 

din Porto și Madeira.  

 Aceste proiecte au adus un mesaj de recunoștință pentru cele două momente istorice 

,,România 100’’ și ,,Șafran 50” de ani de existență. 

 Continuând firesc seria succeselor Erasmus Plus, au fost lansate și implementat în 

anul 2018 cele două proiecte noi Erasmus Plus KA1 ,,Competențe europene pentru profesori 

de succes’’, Erasmus Plus KA 229 ,,Open a door to digital word: web 2.0 tools” și Erasmus 

plus 201, ,,Farm City”. 
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 Aceste proiecte au adus un 

mesaj de recunoștință pentru cele 

două momente istorice ,,România 

100’’ și ,,Șafran 50” de ani de 

existență. 

  Ne-am  bucurat împreună să avem 

un moment de bilanț aniversar, să 

atragem în acești trei ani școlari 

aproape 100.000  euro pentru școală 

noastră, să  oferim șansa de a participa la mobilități internaționale peste 100 de 

elevi și profesori și să împărtășim comunității educaționale băcăuane experiența 

noastră de învățare internațională! Erasmus plus schimbă vieți! A schimbat și 

viața școlii noastre! 

 Mulțumim ANPCDEFP pentru susținere, doamnei insp. Ana Maria Rotaru 

pentru frumoasă  colaborare, elevilor, părinților, partenerilor din comunitate 

pentru sprijin și implicare, astfel încât povestea noastră Erasmus plus să fie una 

de de succes!  

           Ne pregătim cu emoție pentru  un alt ,,val” Erasmus Plus: 23-28 septembrie 

2019 suntem gazdele mobilității LTTA din cadrul Proiectului Erasmus Plus KA 

229 ,,Open a door to digital word: web 2.0 tools”, în luna octombrie școala 

noastră este gazda pentru  profesori din Franța care vor veni pentru o săptămână 

să învețe din experiența noastră internațională în cadrul unui proiect Erasmus 

Plus jobshadowing și 10 elevi din Polonia însoțiți de doi profesori au ales școala 

noastră pentru a participa la lecțiile STEM for ALL 

împreună cu elevii noștri. 

Emoții, bucurii, gânduri, speranâe, vise împlinite și 

Oameni...mulți OAMENI, mici și mari...altfel, și  fericiți!  
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 Aceasta este pentru mine experienta 

proiectelor Erasmus plus!  

Prof. Dr.Mihaela Cojocaru- coordonator  proiecte Erasmus Plus   

               Profesioniști în educație pentru o școală a viitorului 

Sub semnul profesionalismului s-a aflat stagiul de formare Erasmus Plus KA1, „Success 
methods for students social inclusion and reducing early school leaving”, desfășurat în 
intervalul 24-28 septembrie 2017, în Konya, Turcia.  

La acesta a participat un grup de șase profesori de la Școala Gimnazială „Dr. Alexandru 
Șafran” Bacău, prin intermediul programului Erasmus Plus, coordonat de prof. dr. Mihaela 
Cojocaru. Proiectul KA1 „Profesioniști în educație pentru o școală a viitorului” este implementat 
în 2017-2018 la școala amintită, cu scopul de a crește calitatea educației prin noi competențe 
dobândite de către cadrele didactice formate în context european.   

Astfel, coordonatoarea proiectului, împreună cu directorul unității de învățământ, prof. 
Irina-Carmen Vrînceanu, prof. Oana-Andreea Bărbuț, prof. Carmen Mavrichi, prof. Mara Feneru, 
prof. pentru învățământul primar Flaviana Patrașcu-Diac au constituit o echipă diversă, 
reprezentată de membri ai majorității ariilor curriculare din școală.  

Aceștia s-au implicat în programul de formare, oferit de către asociația Hayat Boyu 
Gelisim Dernegi, din orașul gazdă, care a avut ca obiective: proiectarea demersului didactic într-
un format nou de învățare prin cooperare, care să faciliteze incluziunea socială a elevilor în 
clasă, utilizarea unor metode de predare inovatoare: introducerea TIC în procesul educativ, 
învățarea creativă, învățarea prin proiecte, educația de la egal la egal – Peer Education, 
gândirea critică, proiectarea unor instrumente și a unor materiale didactice conform principiilor 
șansei egale la educație de calitate, ținând cont de stilurile de învățare ale elevilor ș.a.Fiecare zi 
din cele cinci ale formării au  
conturat treptat tema cursului.  

Prima zi a stat sub semnul educației incluzive realizate prin intermediul artelor: muzică, 
dans, grafică, teatru. Cele menționate conferă posibilitatea creșterii gradului de atractivitate al 

Erasmus KA1 
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orelor, pentru ca în următoarele să se puncteze cauzele abandonului școlar – o problemă 
generalizată la nivel european – și să se identifice pârghii pentru stoparea sa. Jocurile de logică, 
atitudinea caldă și înțelegătoare față de elevi, nediscriminatorie conduc spre creșterea 
încrederii copiilor față de cadrele didactice și implicit față de școală. S-au prezentat multiplele 
beneficii ale utilizării instrumentelor TIC în cadrul orelor.  

S-a pornit de la analiza duratei perioadei de rezistență, chiar și a celor mai tradiționaliști 
dascăli, până să înțeleagă importanța folosirii computerului și să îl includă în activitatea 
didactică, recunoscându-i avantajele, pentru a se evidenția în final rapiditatea oferirii feedback-
ului către elevi prin utilizarea platformelor pentru evaluare.  

Penultima zi a adus în prim-plan o problematică specifică secolului nostru, chestiunea 
migranților. Numeroase țări sunt nevoite să își conceapă strategii pentru integrarea acestora – 
o cale sigură pentru evitarea conflictelor din comunitate – să aplice principiile comunicării 
interculturale, să identifice și să ocrotească prin strategii specifice copiii/ grupurile vulnerabile.  

În spațiul băcăuan, existența unor minorități determină stabilirea și utilizarea unor 
demersuri clare pentru integrarea și păstrarea acestora în unitățile de învățământ până la 
finalul perioadei de școlarizare. În final, prin whorkshop, s-au determinat strategii de prevenire 
a violenței, s-au realizat studii de caz referitoare la tipologia amintită, cadrele didactice 
identificând împreună cu formatorul calea pentru a ajunge la sufletul elevului – soluția pentru 
păstrarea acestuia în școală alături de valorizarea sa și transpunerea în situații care să îi 
dezvolte gândirea creativă, implicit stima de sine.  

Echipa de profesori a avut posibilitatea de a vizita o școală din Turcia, de a interacționa 
cu elevii dornici de dialog intercultural, înțelegând în această manieră specificul sistemului de 
educație, prezentat în prima zi de formare. Vizitele culturale, efectuate în zilele șederii în Konya, 
au întregit experiența de învățare, oferind participanților oglinda unei culturi fundamentate pe 
tradiție, religie, promovarea propriilor valori, formulate atât de duios de către Mevlana, poetul 
care îi invită pe toți la înțelepciune și iubire. 

Prof. dr. Oana-Andreea Bărbuț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus face visele  să  devină  realitate 
 

În perioada 26-30 2018 noiembrie am participat 4 profesori de la Şcoala Gimnazială "Dr. 

Alexandru Şafran", la cursul de formare Early School Leaving, din cadrul Proiectului Erasmus 

KA1, „Competenţe  europene pentru profesori de succes”, proiect coordonat de doamna 

profesoară dr. Mihaela Cojocaru, curs ce a avut loc în Konya, Turcia.  

Astfel, echipa  de profesori a fost compusă deː prof. dr. Mihaela Cojocaru, prof. Mara 

Ciulieanu, prof. Florina Hodorobă şi prof. Cătălin Tunaru. A fost o experienţă frumoasă, de 

neuitat, memorabilă care ne-a îmbogăţit din punct de vedere profesional şi cultural. Totodată 

ne-am făcut noi prieteni de la care am avut de învăţat, cu care am împărtăşit idei, informaţii 

importante şi exemple de bune practici. Cursul a fost prezentat pe module de către trainerii din 

Turcia ce au dovedit profesionalism şi o bună pregătire de specialitate. 

A fost o experienţă frumoasă, 

de neuitat, memorabilă care ne-a 

îmbogăţit din punct de vedere 

profesional şi cultural. Totodată ne-

am făcut noi prieteni de la care am 

avut de învăţat, cu care am împărtăşit 

idei, informaţii importante şi exemple 

de bune practici. Cursul a fost 

prezentat pe module de către trainerii 

din Turcia ce au dovedit 

profesionalism şi o bună pregătire de 

specialitate.   

Astfel, în toată această perioadă, am participat la următoarele module ale cursuluiː 

practici, abordări şi strategii şcolare în Europa,  identificarea şi lucrul cu elevii cu risc de 

abandon şcolar, strategii de comunicare pentru prevenirea conflictelor, metode de predare 

inovatoare - învăţarea bazată pe sarcini de lucru, educaţia de la egal la egal, gândirea 

creativă, metode de predare colaborative, metode de evaluare a elevilor, mindfullness, 

învăţarea emoţională şi socială, multiculturalismul şi lucrul cu elevii din diferite medii socio-

economice, utilizarea eficientă a tehnologiei informaţiei şi comunicării.  
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Memorabilă a fost şi întâlnirea culturală româno-turcă unde au conferenţiat alături 

de profesorii şi studenţii turci d-na dr.prof. Mihaela Cojocaru şi prof. Tunaru Cătalin, 

dezbătându-se  similarităţile şi diferenţele culturale şi istorice ale celor două ţări.  

Programul cultural a fost peste măsura aşteptărilor şi ni s-au prezentat obiective 

reprezentative ale TurcieiːKonya cu Muzeul Mevlana şi Muzeul Fluturilor, oraşul Sille, 

Cappadochia, Akyokus, am gustat mâncăruri tradiţionale turceşti, am vorbit şi ne-am 

împrietenit cu oameni ai locurilor. Totul a fost la superlativ, din punctul meu de vedere, şi 

nu vom uita niciodată aceste momente unice. 

Prof. Hodoroabă Florina 
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Profesori într-o școală a secolului XXI 

Programul Erasmus oferă din nou 
posibilitatea formării la cele mai înalte 
standarde. Și în anul școlar 2018-2019, 
în cadrul Școlii Gimnaziale „Dr. 
Alexandru Șafran" Bacău  s-a 
implementat un proiect Erasmus Plus 
KA1, „Profesori de succes pentru o 
școală a viitorului”, coordonat de prof. 
dr. Mihaela Cojocaru. În intervalul 11 – 
16 februarie 2019 o echipă alcătuită din 
patru profesori titulari ai școlii amintite: 
directorul unității de învățământ, prof. 
Irina-Carmen Vrînceanu, prof. Oana-
Andreea Bărbuț, prof. Carmen Mavrichi 
și prof. pentru învățământul primar 
Flaviana Patrașcu-Diac a participat cu 
entuziasm la stagiul de formare, 
„Teaching in a 21st Century School”, în 
Madeira, Portugalia.  

Cadrele didactice s-au implicat în 
activitățile programului de formare 
oferit de către asociația portugheză 21 
KNOWLEDGE, care creat un cadru de 
învățare interculturală prin furnizarea 
cursului unui grup alcătuit din 
șaisprezece profesori, provenind din 
șapte țări diferite: Austria, Letonia, 
Italia, Polonia, Cehia, România, Spania.  

Obiectivele au fost: dezvoltarea 
unor noi practici și metode de lucru, 
promovarea inovării în educație și 
încurajarea utilizării resurselor TIC, 
promovarea interdisciplinarității prin 
STEAM,  integrarea eTwinning în cadrul 
procesului educațional, dezvoltarea 
resurselor pentru aplicarea învățării 

diferențiate, îmbunătățirea calității 
proiectelor europene ș.a. 

Fiecare zi, din cele șase ale 
cursului, a adus în prim-planul 
participanților strategii de lucru 
potrivite pentru formarea 
competențelor profesorului care 
lucrează în secolul XXI. Acestuia îi sunt 
necesare limbile străine, instrumentele 
TIC, gândirea critică, gândirea creativă, 
abilitățile de comunicare pentru a avea 
viziunea adecvată și metodele de lucru 
potrivite pregătirii elevilor pentru o 
societate aflată în continuă 
transformare. 
  Spațiul virtual oferă resurse 
gratuite și simplu de folosit care 
facilitează comunicarea profesor – elev, 
profesor – profesor, profesor – părinte 
și în afara sălilor de curs, implicit 
transmiterea rapidă a informațiilor, a 
documentelor, a diferitelor solicitări. 
Tot în mediul virtual se regăsesc 
numeroase platforme care găzduiesc 
proiecte, modele de bune practici ce 
pot constitui surse de inspirație pentru 
profesori.   

Formatorul și coordonatorul 
programului, José Miguel Sousa, a 
prezentat un laborator al vitorului - 
„Future Classroom Lab”, realizat în 
școala în care lucrează, ce a crescut 
semnificativ interesul elevilor pentru 
disciplinele predate în acel spațiu. 
Workshopurile efectuate în „Lombada 
Innovative Lab”, un atelier special 
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amenajat din Școala Lombada, Ponta 
do Sol, au determinat înțelegerea 
avantajelor utilizării noilor tehnologii în 
educație. S-a plecat de la sublinierea 
efectelor benefice ale eTwinning, 
platformă care conectează în mod 
gratuit oamenii din spații diferite prin 
proiecte, activități de formare online, 
tutoriale etc. Formatoarea, Rosa Luisa 
Gaspar, ambasador eTwinning, a 
dezvoltat tema utilizării roboților în 
educație, exemplificând cum predarea 
și aplicarea noțiunilor teoretice poate fi 
susținută de numeroase jocuri 
didactice, efectuate cu mașinării special 
create care îi ajută pe elevi să învețe 
mai repede. 

 A fost subliniată diferența dintre 
școala din trecut și școala actuală care 
determină creșterea importanței rolului 
profesorului, în ciuda unei aparente 
devalorizări. Într-o lume a abundenței 
de informații accesibile oricui, 
profesorul este cel care sprijină elevul 
să atingă cunoașterea și să diferențieze 
materialele corecte de cele false. 

O zi a fost dedicată integrării 
artelor în școală – de la STEM la STEAM 
și elevilor cu nevoi speciale. 
Interdisciplinaritatea creează conexiuni 
incredibile între domenii și susține 
înțelegerea conținuturilor din 
programele școlare. 

 Abordarea ludică a unor noțiuni 
teoretice determină asimilarea mult 
mai rapidă a acestora. De exemplu, 
tehnica de lucru Quilling este o resursă 
excelentă de aplicare a matematicii, a 
logicii, a educației plastice, a 

creativității ș.a.m.d. prin măsurarea, 
pregătirea foilor de lucru, selectarea 
culorilor, îmbinarea lor, iar rezultatul 
poate fi utilizat cu succes la orele de 
limba și literatura română pentru a crea 
literatură pornind de la obiectul 
realizat. Membri ai „Accessibility 
Division and Technical Assistance for 
Special Education” au prezentat 
programele folosite în lucrul cu elevii cu 
nevoi speciale: „Magic Eye”, „Magic 
Key”, „Magic Switch”, „Magic Joistic” 
ș.a. Toate acestea susțin elevii cu 
diferite dizabilități, permit accesul lor la 
învățare și asigură incluziunea lor, 
atunci starea lor de sănătate o permite. 

Formarea a implicat și vizitarea a 
trei unități de învățământ diferite ca 
dimensiune, vârstă a elevilor școlarizați, 
viziune, fiind oglindirea celor transmise 
de formatori în timpul stagiului. Vizitele 
culturale efectuate la Quinta Vigia 
Gardens, Santa Catarina View Point, 
Capela do Espirito Santo Lombada ș.a. 
au asigurat o experiență completă într-
un spațiu numit „paradis” de către 
localnici. Relieful, predominat de spații 
terasate, scăldat de apele Oceanului 
Atlantic, clima subtropicală, vegetația 
luxuriantă au contribuit la 
aprofundarea diverisității și la atașarea 
imediată față de oameni, experiența de 
învățare și de locuri.   
 

Prof. Bărbuț Oana-Andreea 
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  Experiența  

Erasmus Plus din Grecia 

Experienţa oferită de programul Erasmus Plus a fost pentru mine un vis devenit realitate. De 
când eram mică mi-am dorit să vizitez o ţară străină! Mereu am fost atrasă de limba engleză, însă 
niciodată nu mi-am imaginat că timp de o săptămână voi trăi asemenea unui veritabil grec. Pe 
lângă faptul că acest proiect a reprezentat o experienţă unică, au fost şi alte întâmplări care mi-au 
completat experienţa. Ceea ce mi-a plăcut încă de prima dată a fost schimbul de impresii și faptul 
că am interacționat cu alţi copiii din cele patru țări partenere. Cea mai importantă activitate din 
Grecia pentru care ne-am pregătit cu mare interes, a fost Festivalul Internaţional de Muzică și 
Dans. Am văzut oraşul unde am vizitat Biserica ,,Sf. Dumitru’’, Turnul Alb, Biserica Agia Sofia, Arcul 

ACTIVITĂȚI 

DUPĂ 

MOBILITATE 

În cadrul Proiectului Erasmus K1 Plus 
COMPETENTE EUROPENE PENTRU PROFESORI 

DE SUCCES,  doamna profesoară Mavrichi Carmen 

și-a însușit cu succes modul în care funcționează 

aplicația Plickers. Aceasta presupune printarea unor 

carduri, utilizarea unui calculator, a unui 

videoproiector sau a unei tablete pentru a scana 

cardurile. Astfel, se realizează o clasă virtuală și se 

pot da teste. 

Aplicația a fost folosită în cadrul orelor de 

geografie. De exemplu, a fost realizat și aplicat un 

test referitor la Canada. 

 



13 
 

 lui Galerius, Rotonda, Fortăreața Eptapyrgion sau 
Citadela și ne-am plimbat cu vaporul pe Marea Egee. Tot 
în această mobilitate am avut norocul de a învăța noi 
aplicații (Kizoa, Kahoot, Quizlet)  pe diferite dispozitive 
(telefon, laptop). 
        Activitatea cea 
mai plăcută pentru 

mine a fost vizita alături de colega mea, Anastasia Mitrofan, 
acasă la familia Dimitrei, o elevă a școlii din Grecia. 
           Am învățat cum să rețin multe informații 
prin faptul că văd liber lumea, nu doar din 
imagini și cuvintele profesorului și, nu în ultimul 

rând, cum 
învățatul poate 
fi ceva plăcut și 
distractiv, nu 
doar stresant, 
cum îl percep 
majoritatea elevilor. 

           În urma participării la mobilitatea din Grecia, din cadrul proiectului ,,Erasmus+ OPEN A 
DOOR TO DIGITAL WORLD: WEB 2.0 TOOLS”, am realizat că toate activitățile extrașcolare 
reprezintă niște experiențe benefice interacțiunii dintre oameni; îți formează caracterul și îți 
dezvoltă abilitățile într-un mod recreativ – social pregătindu-te pentru viață. Am învățat că trebuie 
să ne trăim viața frumos, într-un mod echilibrat și să prețuim timpul, canalizându-l pe lucrurile cu 

adevarat folositoare. 
           Am fost încântată de oportunitatea oferită de 
programul Erasmus Plus, deoarece a fost ca o rampă de 
lansare pentru un viitor mai bun.  
          În concluzie, toată această experienţă oferită  
incredibilă, plină de întâmplări şi amintiri de neuitat. 

 
 

 

 

Eleva Vrînceanu Daria Maria 

Clasa a V-a B 
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                                                                        Prof. Elena Lepădatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Erasmus Plus  

„Open a Door To Digital Word : Web 2.0 

Tools” 

În perioada 27.05.2019 – 31.05.2019, am avut 

şansa de a participa la întâlnirea transnaţională, care a 

avut loc la Kajetana Trybusa Primary School in 

Wojaszowka, din Polonia în cadrul proiectului Erasmus 

Plus „Open a Door To Digital Word : Web 2.0 Tools”, 

coordonat de dna prof. Cojocaru Mihaela. Pentru cei 

şase elevi participanţi în această mobilitate, împreună 

cu noi, cadrele didactice care i-am însoţit, a fost o 

experienţă unică de învăţare a competenţelor digitale în 

cadrul workshop-urilor desfaşurate, de consolidare a 

competenţelor lingvistice şi de dezvoltare personală. 

Copiii au valorificat oportunitatea de a conştientiza şi 

înţelege alte culturi, de a construi relaţii cu elevi şi 

profesori din şcolile partenere în proiect: Lituania, 

Grecia, Turcia şi Polonia, de a dezvolta sentimente de 

cetăţenie şi identitate europeană. De asemenea, 

această întâlnire ne-a oferit posibilitatea de a promova 

valorile noastre culturale, de a împărtăşi din tradiţiile, 

istoria şi legendele poporului nostru. 

 

Prof. Lepădatu Elena 
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Experienţa Erasmus Plus - Polonia 2019 

               Mă bucur foarte mult că Școala Gimnazială „Dr. 
Alexandru Șafran” Bacău mi-a oferit șansa de a participa la o 
mobilitate din cadrul Proiectului Erasmus Plus ,,OPEN A DOOR 
TO DIGITAL WORLD WEB: 2.0 TOOLS” ce a avut loc în 
Polonia, în orasul Krosno. În general, nu îmi place să îmi 
construiesc aşteptări ca să nu risc să fiu dezamăgită. Las 
lucrurile să meargă de la sine şi la final satisfacţia este mai mare. Motivul pentru care am decis să 
mă înscriu pentru aceasta mobilitate: experimentarea unui nou stil de învățare și socializare. 
              În Polonia, am mers în prima zi la școala din Krosno unde ne-am întâlnit cu ceilalți copii. 
Profesorii alături de elevi ne-au primit cu brațele deschise în școala lor frumos arajantă. Ei ne-au 
condus în sala de sport unde ne-au prezentat un spectacol de neuitat. În timpul spectacolului ne-am 
alăturat și noi pentru a învăța un dans. La început ne-am încurcat, dar încet încet am reușit să ținem 
pasul cu ei. După spectacol, am mers pentru a servi masa împreună. Acolo am început să legăm 

prietenii cu ceilalți copii din țările partenere, care mi s-au părut foarte 
deschiși și buni cunoscători de limbă engleză. 
                Următoarea zi am mers în vizită la familiile copiilor din 
Polonia. Această acitivitate mi s-a părut foarte interesantă și tot în 
același timp și captivantă. Odată ajunși la locul de întâlnire am făcut 
cunoștință cu famiilie. Eu și cu încă cinci copii am fost în vizită acasă 
la Kaksta și Peter, care sunt o familie 
primitoare. Ea ne-a arătat în spatele 
casei un lac în care vara pescuiau, iar 
iarna se plimbau cu patinele. După ce 
am mâncat, am ieșit în curte să ne 
jucăm cu mingea. Vizita se apropiase de 

sfârșit, dar am aflat ca toate familiile stabiliseră sa facă un foc de tabară. 
A fost foarte interesant. Partea mai puțin plăcută a fost că a plouat, dar 
cu toate acestea m-am distrat. 
             Miercuri am fost la gradiniță unde am gătit gogoși, pâine si 
cornulețe cu dulceață. Când am terminat această activitate, domnii 
profesorii au hotărât să mergem la mall. Cu toții ne-am bucurat de 
această veste știind că de acolo ne vom putea achiziționa obiecte ce ne 
vor aminti de orașul Krosno. Seara a avut loc masa festivă unde am învățat dansurile tradiționale 
fiecărei țări. La sfârșitul acelei seri minunate ni s-au înmânat certificatele. 
            Vineri am pornit dis-de-dimineață către Cracovia unde am vizitat câteva obiective turistice. În 
Cracovia mi-au atras forte mult atenția spațiile verzi frumos amenajate. Am observat că oamenilor 

din Polonia le plăcea foarte mult să meargă cu bicicleta.  
              În această mobilitate am realizat că la școală fiecare muncește 
pentru construirea sinelui. În activitățile desfășurate în Krosno, am învățat 
să lucrăm împreună pentru un rezultat bun de care să ne bucurăm cu 
toții. In școală accentul se pune foarte mult pe teorie, dar cultura 
universală nu poate fi învățată teoretic. Cu ajutorul doamnei profesoare 
Cojocaru Mihaela, coordonatorul acestui proiect minunat, am luat parte la 
viața de zi cu zi a unor persoane din alte țări și am ajuns să le cunoaștem 
și să le înțelegem mai bine cultura. 
              Mi-a plăcut foarte mult această mobilitate și mi-aș mai dori să am 
ocazia să plec și în alte mobilități. 

 
Eleva Vrînceanu Ioana Adnana 

Clasa a VII-a B 

1 
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 Experienţa Erasmus a fost o experienţă unică pentru mine. Acolo am invăţat să mă descurc singură, 
mi-am facut noi prieteni şi am experimentat multe lucruri noi. 
                 Duminica, prima zi, a început promiţător, cu emoţiile unei noi experienţe ce avea să înceapă. 
Drumul de la Bacău la Bucureşti a fost destul de liniştit cu somn, gânduri la ce va urma să vină şi iar somn. 
Când am ajuns în aeroport, toţi eram foarte entuziamaţi, deoarece pentru majoritatea dintre noi era prima 
oară cand zburam cu avionul. Zborul a fost uimitor!!! Un alt lucru care mi-a placut a fost jocul pe care l-am 
invăţat în aeroport eu şi colegii mei împreună cu domnul profesor de istorie cât timp îi aşteptam pe colegii de 
proiect din Turcia să ajungă. Drumul până la Krosno l-am petrecut cântând, vorbind, ba chiar şi dormind. Într-
un final, am ajuns şi la hotel obosiţi, dar nerăbdători pentru o nouă aventură. 
      Luni am început ziua prin a vizita şcoala din Polonia. Am rămas plăcut impresionată! Mi-a plăcut 
organizarea, cei de acolo organizînd un spectacol foarte frumos pentru noi, la sfârşit având şi o surpriză: 
coregrafii la dansuri pe melodii din fiecare ţară participantă la acest proiect, urmând, mai apoi să dansăm cu 
toţii. După ce spectacolul s-a terminat, am mers într-o altă încăpere în care fiecare grupă şi-a prezentat cum a 
ştiut mai bine, ţara şi şcoala. A urmat o activitate placută în care am pictat, mai apoi urmând să luăm masa. 
După masă am participat la o altă activitate, de data aceasta folosind dispozitivele electrice în care intram pe 
diferite site-uri, elevii polonezi învăţându-ne cum să le folosim. Înainte să plecăm, profesorii polonezi ne-au 
prezentat şcoala lor care, din punctul meu de vedere, este foarte frumoasă, bine organizată şi îngrijită. La 
hotel am ajuns extenuaţi şi gata pentru a începe ziua urmatoare.  
     Ziua de marţi a fost o zi în care am vizitat oraşul, prima oprire fiind la muzeul de istorie unde ghidul 
ne-a povestit despre oraşul Krosno, în Epoca Medievală. Următoarele două opriri au fost  la două biserici 
mirifice, din Epoca Medievală unde ni s-a povestit despre construirea acestora. Ultima oprire s-a produs la o 
fabrica de sticlă foarte interesantă, unde ne-au fost arătate etapele prin care trece sticla pentru a ajunge la 
produsul finit pe care el vedem noi, de la formarea unei figurine, până la pictarea acesteia. 
     În a doua parte a zilei ne-am întâlnit cu famillile poloneze la care ne-a făcut mare plăcere să 
mergem. Eu, împreună cu alţi doi colegi din grupa mea, am nimerit la o familie foarte draguţă şi primitoare. 
Casa acestora mi-a depăşit aşteptările, deoarece era o casa frumoasă, îngrijită cu un iaz superb în spate şi 
mult spaţiu verde. Acolo am şi mâncat, ne-am jucat şi am explorat zona. După ce am plecat din acea casă, ne-
am întâlnit şi cu ceilalţi copii şi ne-am adunat la un foc de tabără care a durat până târziu. A fost o zi pe 
cinste! 
     Miercuri fost o zi destul de încărcată, dar frumoasă. În prima parte a zilei am vizitat o cetate, urmând 
să organizăm un foc de tabără, iar apoi să facem nişte boluri din lut. Înainte să plecăm, am vizitat camera de 
tortură unde ghidul nostru ne-a explicat cum erau oamenii pedepsiți în vremurile acelea. 
     După ce am plecat de la cetate, ne-am oprit pentru a merge la ‘Babe’. La început, nu prea eram 
foarte incântată, deoarece era destul de frig, dar urcând m-am încâlzit şi chiar a început să îmi placă ce am 
văzut şi auzit. 
      A urmat partea mult asteptată de unii dintre noi: mersul la mall. Am fost încântaţi când am ajuns 
acolo. După ce am mâncat, fiecare a mers în treaba lui începând cumpărăturile. 
     Ultima parte a zilei a fost cina festivă unde toate grupele, elevi şi profesori, s-au întâlnit. Acolo am 
dansat, am cântat, am socializat şi ne-am distrat. După Mariola, profesorul din Polonia care ne ghidase până 
atunci, a chemat fiecare ţară pentru a primi diplome şi certificatele de participare. A fost o zi excepţională 
petrecută cu oameni excepţionali! 
     Joi am mers la o fabrică de extragere a petrolului. Din păcate, nu m-am putut bucura aşa de mult 
deoarece era foarte frig, făcându-mă să nu fiu foarte atentă, mai ales că majoritatea timpului am stat afară, 
dar am fost şi în încăperi unde ne-au arătat cum erau farmaciile şi laboratoarele înainte într-un mod distractiv 
şi… haios. După masă, am mers să gătim împreună cu primarul localităţii. Am pregătit pâine şi alte deserturi 
delicioase. La sfârşitul zilei, noi, copiii, ne-am întâlnit şi am petrecut împreună. Am dansat, am cântat şi ne-
am distrat de minune! Din păcate, a trebuit să încheiem noaptea mai devreme, deoarece ziua următoare 
aveam un drum lung de parcurs. 

2 
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     În ultima zi ne-am trezit dimineaţă pentru a merge în Kracovia, vechea capitala a Poloniei, un oraş 
plin de legende şi mistere. Ne-am întâlnit cu ghidul nostru care ne-a arătat foarte multe monumente 
atrăgătoare, dar dintre toate, cel mai mult mi-a plăcut statuia dragonului Wawel şi o altă biserică foarte 
frumoasă în care, din păcate, nu am putut face poze. La un moment dat, ne-am oprit să vedem un scurt 
filmuleţ 3D despre istoria oraşului foarte interesant. 
     După o masă bine-meritată şi mult-asteptată ne-am dus să ne luăm bagajele, noi pregătindu-ne să 
plecăm. Ne-am despărţit cu greu de prietenii noştri de acolo, promiţând că vom păstra legătura. 
     Mai târziu am ajuns în aeroport, plecând de acolo cu avionul spre Bucureşti. De acolo am luat un 
autocar spre destinaţia finală, Bacău. După un drum în care mulţi au dormit, inclusiv eu, am ajuns în staţie 
unde ne-au întâmpinat părinţii noştri. 
     Pentru mine experienţa Erasmus a fost o şansă de a dovedi că sunt capabilă să mă descurc şi 
singură, o şansă de a forma noi prietenii, o şansă de a descoperi lumea şi nu în ultimul rând, o şansa de a-mi 
testa limitele. Sunt recunoscatoare pentru tot ce mi s-a întamplat şi le mulţumesc tuturor celor care au 
participat şi au făcut această experieţă posibilă şi de neuitat. 

       Dorneanu Maia Elena  
                                                                                                                  Clasa a VII – a B 

 

 

  

 O poveste 

îndeplinită! 

           Erasmus, o poveste îndeplinită! 

       Erasmus este un proiect minunat. 

         Acesta chiar m-a entuziasmat. 

                     Eu foarte mult am lucrat, 

                  Nu am avut timp de stat! 

              Este foarte frumos să vezi 

             Că mai mulți oameni creează 

 

 

Şi nu o spun cu emfază. 

            Tu, de crezi 

Legături trainice formezi! 

          Împreuna ne-am distrat 

          Dar timpul nu ne-a lasat 

Să ne cunoaștem mai mult 

Totuși, noi o distanta am rupt. 

 

Căsăneanu Maria-Gabriela 

Prof. îndrumătorː Hodoroabă Florina 
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ACTIVITĂȚI DIN PROIECTUL UNICEF 

Proiectul „Incluziune socială prin servicii integrate la nivel comunitar”, coordonat de către 

UNICEF, a avut continuitate în ultimii ani la nivelul Școlii Gimnaziale „Dr. Alexandru Șafran” 

Bacău, activitățile din cadrul acestuia având mare succes în rândul elevilor, al profesorilor și al 

părinților. Tocmai de aceea, și în anul șolar 2018-2019, dir. prof., Irina-Carmen Vrînceanu a 

coordonat micrograntul TRADIŢIA MERGE MAI DEPARTE care a adus o nouă salbă de întâlniri, 

formări, activități extrașcolare pline de semnificație în rândul șafraniștilor. 

                         FIZIOTERAPIA PENTRU GRĂDINIȚĂ 

ARMONIE, MIŞCARE, DEZVOLTARE 

În cadrul proiectului Incluziune socială prin servicii integrate la 
nivel comunitar, componenta Dezvoltarea de capacități și sprijin pentru 
școli selectate derulat de UNICEF Romania, la nivel preșcolar, cadrele 
didactice ale Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 24 Bacău: Miron Elena 
Cristina, Popa Didica, Zătu Maria, Alupoaei Sorina, Radovici Rodica, 
Gabor Denisa, Andreea Păduraru, Isabela Manea, Ioana Burcă, Mocanu 
Ioana, Pitica Veronica, Munteanu Mihaela, Adina Bodea, Mirela Boca, 
Aurora Hongu, Nicoleta Ichim au proiectat și desfășurat activitatea 
Armonie, mişcare, dezvoltare, în parteneriat cu Colegiul Fizioterapeuților 
Bacău și Cabinet de kinetoterapie adulți și copii, prin kinetoterapeuții 

Madălina și Vasile Aprofirei. 
  Activitatea a contribuit la stimularea corespunzătoare a posibilităţilor de dezvoltare fizică armonioasă 
şi de manifestare ale copiilor cât mai de timpuriu (respectiv în perioada 3-6/7 nu numai în cadrul 
curriculumului obligatoriu, pentru a se ajunge, în timp, la idealul armonic pentru a asigura „dezvoltarea 
aptitudinilor psiho-motrice şi formarea capacităţii copiilor/elevilor de a 
acţiona asupra acestora în vederea menţinerii permanente a stării 
optime de sănătate, asigurării unei dezvoltări fizice armonioase şi 
manifestării unei capacităţi motrice favorabile inserţiei profesionale şi 
sociale prezente şi viitoare”.  

Credem că a fost debutul unui  proiect de educare posturală a 
preșcolarilor, iar kinetoterapeuții au vorbit micuților despre postura 
corectă  la mesele de lucru, în bancă, despre cum să-şi poarte 
ghiozdanul,  ca viitori școlari, astfel încât să nu dobândească deficienţe 
posturale, despre importanţa mişcării şi despre avantajul practicării 
sportului.  
  Kinetoterapeuții Madălina și Vasile Aprofirei au acceptat provocarea noastră, conștietizând cât este 
de benefic să se înceapă educaţia posturală de la cei mici. Sunt statistici dureroase: 8 din 10 copii au 

probleme posturale, apar din ce în ce mai des dureri de spate la copii, iar lucrurile 
se pot complica. Capul ușor aplecat în față sau pe o parte, un umăr lăsat sau ambii 
umeri aplecați în față sunt, uneori, semne primare ale unor afecțiuni care, 
nebăgate în seama, pot avansa periculos. 

 În doar câteva minute, ascultându-i pe kinetoterapeuţi, preșcolarii şi-au 
dat seama că în majoritatea timpului adoptă o poziţie nefirească pe scaune și la 
mesele de lucru şi că au şi alte obiceiuri care îi pot costa.  

Cu ocazia exerciţiilor de educare a posturii, în câteva minute spațiul în care 
s-a realizat demonstraţia s-a umplut de „Au, ce greu e să stai drept!“, de „Nu mai 
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VORBA DULCE MULT ADUCE 

pot să stau aşa!“ şi de „E mult mai uşor să stai aplecat!“, 
deşi de acum sunt convinşi că trebuie să ţină cont de 
sfaturile kinetoterapeutului. 

Totodată, preșcolarii au fost angrenați în  
activități pe nivel de vârstă ce au cuprins o  serie de 
jocuri ce au vizat dezvoltarea senzorio-motorie, 
manipularea și dexteritatea, activități de inșiruire, 
șnuruire, jocuri de motricitate și coordonare, trasee și 
echilibru, jocuri de îndemânare și precizie percum și 
acțiuni de promovare a unui stil de viață sănătos printr-

o alimentație corectă. 
 Inserăm câteva gânduri ale kinetoterpeuților –„Am poposit cu drag la cei mici, pentru a le  vorbi 

despre mișcare și sănătate, am rămas plăcut impresionați de atenția cu care ne-au urmărit și curiozitatea lor 
în ceea ce privește sănătatea și mișcarea.Ne bucură acest aspect și recomandăm părinților să îi obișnuiască pe 
cei mici cu ideea de mișcare și un stil de viață sănătos, pentru a fi puternici, forțoși și sănătoși“. 

 
Prof. Elena-Cristina Miron 

 

 
În perioada aprilie-mai 2019, elevii din grupul țintă au creat un chestionar pe tema violenței școlare 

și l-au aplicat elevilor din unitatea noastră școlară. Chestionarul a fost realizat pe Google Forms, platforma 
online pentru crearea de chestionare. Fiecare elev din grupul țintă a propus anumite întrebări, în cadrul 
orelor de dirigenție. După colectarea acestora s-au ales acele întrebări care am considerat că ar putea fi de 
ajutor în identificarea elevilor predispuși la acte de violență.  

Odată ce chestionarul a fost realizat, s-a stabilit pentru fiecare elev din grupul țintă un număr de 5 de 
elevi cărora le va aplica chestionarul utilizând tableta. După aplicarea chestionarului s-a realizat analiza 
statistică și s-au formulat concluziile (ce măsuri se pot lua pentru îmbunătățirea anumitor aspecte). 

Cei 47 de elevi din grupul țintă care au participat 
la 2 dezbateri de grup (una pentru fiecare clasă) care au 
fost organizate ca activități extrașcolare în timpul 
săptămânii în perioada aprilie-mai 2019. Dezbaterile au 
fost organizate pe clase  și au fost coordonate de prof. 
David Oana-Andreea, diriginte la clasa a VIII-a A și prof. 
Goșman Cristina, diriginte la clasa a VI-a B. 
                                                                                                                  

Prof. Cristina-Oana Goșman 

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN 

CADRUL PROIECTULUI 

- Desfășurarea a trei activități de conștientizare 
a problematicii violentei în rândul elevilor 
(dezbatere, concurs de desene si chestionar) 
- Implicarea activă a 47 de elevi în activități de 
prevenire și combatere a violenței școlare 
- Colaborarea cu părinții elevilor pentru 
rezolvarea situațiilor conflictuale prin mijloace 
nonviolente 
- Reducerea cu 10% a actelor de violență la 
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TEHNOLOGII ALE SECOLULUI XXI APLICATE ÎN ŞCOALĂ 

 

  

 

 

 

 

 

Pornind de la analiza punctelor critice ale 
școlii noastre cu referire la violența școlară și de la 
măsurile specifice promovate de strategia națională 
antiviolență, activitatea și - a justificat relevanța 
pentru nevoile grupurilor țintă prin următoarele 
aspecte:  
– răspunde nevoilor cadrelor didactice din școală de 
a-și dezvolta competențe în domeniul 
cunoașterii și al acțiunii preventive și de intervenție în actele de violență școlară;  
– răspunde necesității implicării cât mai active a elevilor în desfășurarea de activități extracurriculare pe tema 
violenței școlare. 
  Ne-am propus, prin intermediul acestei activități, educarea nonviolentă a elevilor astfel încât aceștia 
să nu preia modelul comportamental violent, să nu înțeleagă și să accepte violența ca pe ceva firesc, să își 
gestioneze propriile comportamente, să asimileze metode de relaționare nonviolente, să dezvolte și să 
adopte un comportament echilibrat în relație cu ceilalți. 

                                                                                                  Prof. Carmen Mavrichi 

   SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS 

 

 

În În cadrul Proiectului Unicef, 

domnii profesori Mavrichi Carmen și 

Tunaru Cătălin au desfășurat, în lunia iunie 

a anului 2019, activitatea cu tema 

TEHNOLOGII ALE SECOLULUI XXI APLICATE 

ÎN ŞCOALĂ unde s-au desfasurat ore 

atractive cu elevii folosindu-se cele 30 de 

tablete achiziționate în acest scop. S-a 

utilizat aplicația KAHOOT pentru a lucra pe 

tematica violenței. 

    În luna mai 2019 s-a 

derulat o altă activitate sub 

emblema Unicef, „Să mâncăm 

sănătos”. Aceasta a fost 

coordonată de doamna 

profesoară Florina Hodoroabă și a 

presupus utilizarea aplicației 

Kahoot cu ajutorul căreia elevii au 

identificat trăsăturile unui stil de 

viață necesar unei stări de 

echilibru minte – corp. Itemii au 

fost formulați în limba engleză, iar 

astfel s-a realizat și exersarea 

acesteia. 
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 În urma activităților desfășurate cu succes de către elevii clasei 

a II-a B în cadrul proiectului "Corpuri  geometrice", proiect ce    

s-a bazat pe munca in echipă, în anul școlar 2018-2019, 

coordonator prof. Dragomirescu Ana, doamna învățătoare le-a 

oferit o răsplată elevilor, redactând o scrisoare inedită. Vă 

invităm să o descoperiți spre finalul revistei. 

      Activitate realizată în cadrul proiectului UNICEF  -
elevii au  conştientizat importanţa diversităţii, au 
promovat respectul şi  toleranţa, si-au    dezvoltat 
competenţa de a trăi împreună în bună convieţuire 
interculturală. 
Activitatea are ca subteme: ” Tradiţii şi obiceiuri pe 
mapamond”, ”.Împreună simţim româneşte”, 
„Educaţia prin toleranţă şi respect” 
Prof. Ioniță Magdalena 
Prof.Ciulieanu Mara 

Prof. Florina Hodoroabă 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

Toamnă bună, darnică! 

 
 Pentru al treilea an consecutiv, în toamna 

anului şcolar 2018-2019, colectivele claselor primare 

au organizat o nouă ediţie a „Târgului de toamnă 

Şafran", evenimentul căpătând astfel statut de 

tradiţie. 

 Dacă debutul a fost unul timid, ediţiile 

următoare au fost ele însele un adevărat succes şi s-

au bucurat de apreciere deplină din partea tuturor participanţilor şi, de asemenea, de implicare exemplară din 

partea părinţilor, care au jucat rolul de sponsori. 

 Această activitate extracurriculară are avantajul de a-i coopta în aceeaşi manieră atât pe părinţi, cât şi 

pe elevi. Pentru bunul mers al întregii activităţi, un aport managerial desăvârşit au avut doamnele învăţătoare, 

care au ştiut să pună în valoare atât strategiile de organizare, cât şi competenţele de colaborare eficientă cu 

părinţii şi, nu în ultimul rând, abilităţile de ,,mici negustori" ale elevilor. Toate aceste obiective au fost 

îndeplinite şi, totodată, îmbinate atât de armonios, încât rezultatul s-a transformat într-un real ecou, care a 

amprentat întreaga comunitate locală. Cu siguranţă, activitatea va continua să se desfăşoare şi în ediţii viitoare. 

 Concret, târgul a constat în crearea de standuri decorate tradiţional şi autumnal, organizate pe clase, pe 

care au fost expuse produse alimentare preparate în casă din resurse de sezon: zacuscă de legume şi de carne, 

dulceaţă şi gem de diferite sortimente, murături, conserve de legume, prăjituri şi plăcinte cu fructe de sezon, 

precum şi fructe proaspete oferite de darnica toamnă. Produsele expuse au fost destinate vânzării către doritori, 

responsabilii cu vânzarea fiind chiar elevii. Banii obţinuţi au fost contabilizaţi de părinţi şi utilizaţi pentru 

nevoile specifice ale fiecărei clase. 

 Evenimentul, privit din prisma impactului avut asupra factorilor educaţionali implicaţi, constituie o 

modalitate eficientă de modelare şi consolidare a unor deprinderi practice, de dezvoltare a capacităţii de 

interrelaţionare a elevilor, dar şi a părinţilor, precum şi de atragere de fonduri extrabugetare. 

 Doamnele învăţătoare se implică în organizarea acestei activităţi cu toată dăruirea şi măiestria, 

asigurând tot sprijinul necesar şi perpetuarea colaborării depline cu părinţii şi cu elevii. Nu în ultimul rând, 

trebuie specificat că activitatea se organizează în condiţii optime datorită sprijinului real al doamnelor 

directoare, care ne pun la dispoziţie atât baza materială, cât şi susţinerea morală. 

 Doamnele învăţătoare transmit alese mulţumiri tuturor agenţilor implicaţi, care au făcut posibilă 

reuşita activităţii: doamnelor directoare, colegelor/colegilor, părinţilor şi elevilor, precum şi asigurarea că 

dumnealor vor spune mereu ,,prezent" atunci când le va 

fi solicitată contribuţia pentru bunul mers al tuturor 

activităţilor educative din şcoală şi pentru o colaborare 

strânsă şi eficientă cu părinţii din comunitatea locală. 

 

 Responsabil Comisia metodică a învățătorilor, 

  Prof. înv. primar Liliana Bucur 
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KINDER+ SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

   Prof. Goșman Cristina-Oana 

       

 

 

 

 

 

  Proiect „Donează o carte pentru copii, bucuria celor mici” 

Efectul pozitiv care se creează atunci 
când donezi o carte este unul foarte mare! 
Când donez o carte nu mă simt doar ca o 
persoana normală. Mă simt cu totul 
altcineva. Faptul că practic dau niște 
cunoștințe de ale mele mă face mai 
puternică în interior și mult mai capabilă de 
anumite lucruri. 

Chiar și atunci când primesc o carte 
mă simt bine! Îmi dau seama foarte ușor că 
acea persoană care mi-a dăruit-o are 

încredere în mine, chiar dacă eu nu o 
cunosc. 
Foarte mulți copii nu mai citesc în ziua de 
azi, dar eu o mai fac. Pur și simplu, când 
citesc o carte, e ca și cum trec printr-un 
portal, într-o altă galaxie. Nici nu mai țin 
cont dacă televizorul este deschis sau dacă 
cineva spune un lucru. Mă simt excelent 
pentru că mai citesc cărți. 

Clasa mea a donat cărţi pentru 
biblioteca şcolii "Dr. Alexandru Şafran", 

Biblioteca "Vasile Alecsandri". 
Vă recomand să donați cărti. 
Încercați! Poate cunoașteți și 
persoane noi! 
 
 

Elevii școlii noastre au participat la activitățile 
desfășurate în cadrul Proiectului Kinder+ Sport 2019, care este 
în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și cu I.S.J. 
Bacău. 

Competițiile din cadrul acestui proiect au avut drept 
scop promovarea și încurajarea mișcării, a activităților fizice și 
a practicării sportului în rândul elevilor de gimnaziu în școlile 
din România. 

Sporturile oficiale din cadrul acestei competiții au fost 
atletism, baschet și handbal, unde elevii noștri (Abageru 
Ioan,Filip Rareș, Varga David, Anchidin Rareș, Ojog Robert, 
Dalban Roberto, Corciovă Marian, Țuscanu Mazilașu Ștefan, 
Farcaș Ioana, Gherman Adriana, Ghiulțu Bianca, Dorneanu 
Maia) s-au remarcat prin obținerea unei mențiuni.  

Elevii au fost coordonați de director prof. Vrînceanu 
Irina-Carmen și de prof. Goșman Cristina-Oana. 

 

                                                                       
Căsăneanu Maria-Gabriela 
     Prof. îndrumătorː 
Hodoroabă Florina 

 

O.N.S.S. - TETRATLON 

În data de 4 APRILIE 2019, elevii școlii noastre au participat la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – etapa 
județeană de TETRATLON, care a avut loc la SALA DE ATLETISM din Bacău. 
A devenit deja o tradiție ca școală noastră să participe la această competiție cu un grad de dificultate ridicat.  

Menționăm că fiecare elev din cei 8 care fac parte din echipa reprezentativă a școlii a participat la 4 probe 
din atletism: alergare de viteză, alergare de rezistență, săritura în lungime cu elan și aruncarea mingii de oină. 

Din echipa reprezentativă a școlii fac parte următorii elevi: Vrînceanu Daria, Vrînceanu Adnana, Zgăvărdici 
Adina, Boț Ștefania, Hușanu Alessandro, Țuscanu Mazilașu Ștefan, Corciovă Marian și Prepeliță Andrei. 

Ei au obținut premiul MENȚIUNE și au fost coordonați de director prof. Vrînceanu Irina-Carmen și de prof. 
Goșman Cristina-Oana. 
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Experienţa unei piese de teatru 

Punerea în scenă a Legendei "Baba Dochia"-"The Legend of 

Old Dochia" a însemnat pentru mine o nouă provocare. La început cu 

paşi timizi am început să mă gândesc ce elevi ar fi potriviţi şi doritori, 

în acelaşi timp, în a se implica în acest proiect. Şi…Evrika! O mână de 

copii de la clasa a VIII-a B, de la Şcoala Gimnazială "Dr. Alexandru 

Şafran" au fost receptivi şi încântaţi de a juca într-o piesă de teatru 

reprezentativă pentru spaţiul cultural românesc, dar care trebuia interpretată în limba engleză.  

Cu ajutorul acestor copii inimoşi, dar şi prin intermediul Proiectului Erasmus KA1, 

proiect coordonat de doamna profesoară Cojocaru Mihaela, s-au realizat decorurile şi s-au 

adaptat costumaţiile tinerilor noştri actoriː Dahnovici Maria, Abageru Ioan,  Doboş Denisa, 

Cristea Ştefan, Răileanu Teodora, Benedic Patrik, Bostan Claudiu, Ţambriş Paul şi, nu în ultimul 

rând, Căsăneanu Gabriela de la clasa a VI-a A. 

Această experienţă i-

a ajutat pe elevi să-şi 

dezvolte capacitatea de a 

lucra în echipă, de a 

comunica în limba engleză, 

încrederea în sine, auto-

disciplina, empatia şi spiritul 

de cooperare. S-a depus 

efort, s-a repetat şi s-a tot 

repetat până s-a ajuns la rezultatul final, o inerpretare frumoasă ce 

i-a făcut pe spectatori (musafiri de peste hotare din cadrul Proiectului Erasmus, cadre didactice, 

părinţi şi elevi ai şcolii) să fie captivaţi de spectacol. 

Concluziaː Cu muncă, perseverenţă, voinţă şi pasiune rezultatele pot fi încurajatoare şi 

îmbucurătoare.,
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,,Scoala altfel" , interviu cu elevii din clasa a VI-a A 

 Gabriel Păuceanu: Ce v-a placut in saptamana ,,Scoala altfel" ? 

Darius Adamache: ,,Mi-a placut că am aflat lucruri noi, utile în dezvoltarea noastră emoţională şi 

mintală." 

Larisa Antohe: ,,Mi-a placut cand am fost la Ateneu că am audiat muzica clasică  şi chiar a sunat 

foarte bine. " 

Razvan Băisan : ,,În opinia mea, săptamana altfel e foarte importantă, deoarece ne arată că școala 

nu este un loc unde doar se invață ." 

Iuliana Budău: ,,Mi-a placut când am fost la Aerostar, pentru că am vazut multe avioane." 

Raina Burcă: ,,Mi-a placut că a fost amuzant, că nu am avut teme şi lecţii de pregătit."  Gabriela 

Căsăneanu: ,,Parerea mea despre săptamana altfel este una excelentă!M-am distrat foarte mult si 

mi-a plăcut la maxim. Am vizitat foarte multe locuri sfințite, dar cel mai important a fost că am avut 

timp liber cu doamna dirigintă și cu colegii mei!" 

Cosmina Cojocaru: ,,Mi-a placut la Aerostar, deoarece am văzut o altă lume, ce se ocupă cu  

mentenanţa aparatelor de zbor." 

Dragos Cojocaru: ,,Mi-au plăcut în saptamana altfel escapadele la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, 

unde pe lângă exponatele permanente au avut şi o expoziţie de scurtă durată cu machete ale 

dinozaurilor ce au trait pe planeta noastră acum 65 de milioane de ani." 

Paul Farcaş: ,,Scoala altfel” este săptămâna în care ne luam gândul de la scoală și ne relaxăm." 

Silviu Gînac: ,,Mie mi-a plăcut când am fost la Aerostar, că am aflat lucruri noi". 

Alex Hodea: ,,Mi-a placut cand am fost la Fabrica de avioane Aerostar si am vazut multe avioane si 

motoare si cand am fost la Ateneu ca am auzit multe stiluri de muzica." 

Fabritio Ifrim: ,,Mie mi-a placut ca nu am avut ore." 

Cosmin Iosif: ,,Mie mi-a că am aflat multe lucruri noi." 

Alex Lungu: ,,Mie cel mai mult mi-a plăcut când am fost la muzeul de științe ale naturii. Să 

mirosim condimente a fost chiar ceva particular pentru un muzeu." 

Alex Nazaret: ,,A fost foarte distractiv, am vizitat locuri noi, am învățat lucruri noi și ne-am și 

distrat, adică am combinat plăcutul cu utilul, am și ajutat natura, a fost o experiență foarte frumoasă 

și abia aștept să o repetam si in anii urmatori.'' 

Mihaela Petre: ,,Mie mi-a plăcut că am aflat lucruri noi." 

Vlad Toderaşcu: ,,Opinia mea despre „Școala altfel” este: O săptămână de distracție pe care toată 

lumea o așteaptă." 

Stefan Ţuscanu: ,,Chiar mi s-a parut foarte amuzant și educativ și chiar e bine să ne relaxăm și noi 

o săptămână." 

Larisa Vranciu: ,,Mie mi-a plăcut când am fost la Ateneu, a fost o experienţă de neuitat." 

Ca o concluzieː lumea s-a distrat, a uitat de şcoala cu teme, iar pe viitor, la Şcoala Altfel ne-am 

propus să mergem  într-o miniexcursie, cu condiţia să ascultăm de 

doamna dirigintă (astfel ne-a promis 

dumneaei într-un moment de elan pitoresc.). 
Elev, Păuceanu Gabriel   
Prof.îndrumăt
or Hodoroabă 
Florina 

 

 

 

INTERVIURI 
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Să învăţăm limba engleză este foarte important şi util deoarece putem să comunicăm şi să ne înţelegem 
cu alte persoane din alte ţări străine ce nu vorbesc limba noastră, ci limba lor nativă. Astfel, limba engleză 
reprezintă o punte de legătură între naţiile lumii. Totodată, cunoaşterea limbii engleze ne va ajuta pe viitor să 
avem o slujbă bună, multe companii angajatoare cerând  celor ce vor să lucreze pentru ei abilităţi de comunicare 
în limba engleză.  Şi internetul este plin de articole, filme, cântece în limba engleză . 

La orele de limba engleză cu doamna profesoară Florina Hodoroabă, facem activităţi interesante şi 
distractive cum ar fiː jocuri de mimă, jocul "Nu te supăra frate!", desigur în limba engleză,  jocuri de memorie, 
interpretare de roluri, cântece şi gimnastică în limba engleză ceea ce ne face să ne bucurăm şi să ne mişcăm în 
acelaşi timp. Îmi place, de asemenea, că lucrăm pe caiete speciale, că vizionăm lecţiile pe televizor şi avem şansa 
de a vedea şi a auzi personajele manualului cu adevăratul accent britanic.  

Proiectele pe care le facem ne stârnesc imaginaţia şi dorinţa de a fi cât mai buni. Mi-ar plăcea ca toţi copiii 
să înveţe această materie cu drag, iar calmul şi răbdarea cu care ne sunt explicate lecţiile, amuzamentul şi veselia 
unor activităţi mă fac să îndrăgesc şi să învăţ această limbă de comunicare internaţională. Eu iubesc limba engleză, 
fiind una din materiile mele preferate. 

 Copii, vă îndemn să învăţaţi limba engleză! Miclăuş Daria-Tereza, cls. a IV-a B 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce este importantă limba engleză pentru noi 

copiii? 

Bulgaru Ilinca   Elevă în clasa I B    
 

Prof. înv. primar 

Liliana Bucur 

 

DIN CUFĂRUL CREAȚIEI 

PRIMAR 
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Prof. înv. primar Liliana Bucur 

 

Activități  cls I B 
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Prof. înv. primar Liliana Bucur 

 

Dogaru Iulia-Ioana 

  Clasa I B 

 Aprofirei Ştefan 

Bulgaru Ilinca 

„CALUL SINGURATIC” 

MORARU DARIUS MATEI 



29 
 

 

 
 

 

 

 

      

    

   

 

 

 

Bulgaru Ilinca cls. I 
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PISICUȚA ALINTATĂ 

Animalul meu de casă, 
Este o pisică frumoasă, 
Cu blăniță cafenie, 
Cuminte și grijulie. 
 
Toată ziua s-ar juca, 
Numai cu mingiuța sa. 
Este atât de alintată, 
O iubeste casa toată. 
 Arhip Răzvan 

PRIMĂVARA 
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PUFI 

Pufi e un câine mic, 
Si tare drăgălas, 
Dar n – are frică de nimic 
Când iese în oras. 
Latră mereu  politicos 
Si dă din coadă drăgăstos, 
Îmi place blana – I  mătăsoasă 
L – as lua oricând la mine acasă. 
Numai că Lisa e geloasă, 
Si nu vrea un câine de rasă 
Să îi ia locul cîstigat 
La alintat si mângâiat. 
Codrin Morărasu 
Prof. Murea Lenuța 

 

Laur Cojocaru 

Prof. Murea Lenuța 
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Ce înseamnă să fii elev de nota 10! 
 

Nota 10 simbolizează munca si ambiția. Din punctul 

meu de vedere, este foarte greu să găsești bucurie în a învăța. 

Mie, personal, nu întotdeauna mi-a plăcut să învăț, dar mereu 

am încercat să găsesc măcar ceva interesant, iar când nu 

reușeam știam că trebuie și era suficient.  

Cred că primul pas în "a fi de 10" este să îți dorești. Nimeni nu te poate motiva mai mult 

decât propria dorință. Colegilor mei mai mici le dau sfatul să încerce bucuria de a auzi de la un 

profesor "bravo!", de a fi satisfăcut de ceea ce ai făcut, să fii mulțumit de tine. Nota 10 surprinde 

o aparentă perfecțiune, dar, de fapt, este o rețetă arhicunoscută: 99 % transpirație, 1% inspirație. 

Pentru examenul pe care tocmai l-am susținut am învățat destul de mult. 

 Dacă vă sperie gândul că Evaluarea Națională este aproape de voi, învățați, munciți! 

Compunerile la română nu vor fi nicicând ușor realizabile dacă nu sunt exersate, vocabularul nu 

se îmbogățește fără lectură, iar problemele la matematică vor rămăne ceva mai greu decât 

chineza dacă vă plafonați de expresia:"La ce imi trebuie matematica în viață?". Vă spun că 

matematica este o formă abstractă de cunoaștere a realității pe care o trăim, este ceva foarte 

frumos care mie mi s-a întâmplat, descoperiți-o! 

 Vorbind despre examen, de la literatură mi-a plăcut cel mai mult poezia. Mi-a plăcut 

mereu să mă joc deslușind poeziile după teoreme sau formule de la mate, încercați! Acest eu liric 

care seamănă cu un Bau-bau pentru elevi exprimă, de fapt, doar sentimente obișnuite în cea mai 

frumoasă limbă: sensibilitatea. 

În concluzie, nu este imposibil "să fim de 10", dar este mai important să știm decât să 

avem note mari. Vă încurajez să nu vă opriți la a învăța compunerile-model sau Teorema lui 

Thales, ar fi plictisitor! Aduceți o nouă perspectivă în a merge la școală :realizați singuri 

compuneri memorabile, descoperiți o teoremă! Încă îmi doresc ca peste ani să văd în caietele 

elevilor "rezultă din teorema Dahnovici". 

Vreau să transmit că învățatul nu răpește bucuria de a fi copil. 

Elevă Dahnovici Maria-Anastasia, cls.a VIII-a B

Frumuseţea de a fi elev la Şcoala Gimnazială "Dr. Alexandru Şafran" Bacău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu toții știm că 

momentele pe care 

le trăim la școală 

sunt unele dintre 

cele mai frumoase 

din viață. Amintirile 

de la școala ne 

rămân întipărite în 

minte pentru foarte 

mult timp și atunci 

când creștem, le 

povestim celorlalți 

despre ele cu drag.   

La școală se formează cele mai strânse relații de prietenie. Poate că 

acum nu apreciem aceste clipe, dar atunci când vom crește ne va fi 

dor de tot. Ne va fi dor de uniformă, de ore, de pauze și, chiar dacă nu 

pare, ne vor lipsi profesorii. Peste mulți ani poate ne vom întâlni pe 

stradă cu oamenii pe care acum ne supărăm din motive neîntemeiate 

și îi vom saluta cu drag. Faptul că suntem elevi este un lucru foarte 

frumos, iar noi trebuie să ne bucurăm din plin de aceste clipe 

frumoase. 

Elevă, Raina Burcă 

Prof. îndrumător, 

Hodoroabă Florina 

GIMNAZIU 
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 Diriginte, prof. Hodoroabă Florina 

MAGIA  DANSURILOR ŞCOLII   GIMNAZIALE 

,,DR. ALEXANDRU  ŞAFRAN  

  
Mă  numesc Miclăuș Lavinia- Paula, elevă  

la  Școala ,,Dr. Alexandru Șafran’’, în  clasa a VI-a B, având-o ca dirigintă, pe doamna profesoră 

Goșman Cristina-Oana, care a creat echipa de majorete a școlii ,,ROSES”, un succes de altfel! 

  Formând această echipă de majorete, doamna profesoară a creat o legătură frumoasă între 

noi și între clasele noastre! 

          Noi facem antrenamente în timpul nostru liber, încântându-ne foarte mult frumoasele 

dansuri pe care le facem! Aceste dansuri sunt și ușoare și dificile, unele au mișcări mai 

complexe, iar altele sunt mai simple. 

        De când am intrat în echipă, fetele și doamna profesoară m-au 

primit cu brațele deschise, m-au învățat pas cu pas fiecare mișcare, dacă  nu înțelegeam  un pas, 

îl mai repetam încă odată!  

           Eu cu o colegă am inventat un dans, pe care doamna dirigintă l-a apreciat  și chiar ne-a 

lăudat și ne-a recomandat  tuturor să ne folosim imaginaţia şi să mai creăm dansuri. Astfel, alte 

fete din grupa de dansuri s-au gândit la ceea ce a zis doamna 

profesoară și au făcut un dans care s-a dovedit a fi foarte 

frumos şi original! 

            La repetiții este o atmosferă foarte plăcută și liniștită, 

fiind cuminți și receptive, ascultând cu atenţie sugestiile 

doamnei diriginte. Noi repetăm dansurile  o dată, de două ori 

sau de câte ori este nevoie pentru a ne însuşi cât mai bine 

tehnica de mişcare. Ne sincronizam destul de bine, dar când 

intervine oboseala nu mai dăm un rezultate optime, însă cu 

răbdare şi perseverenţă reuşim a depăşi toate obstacolele! 

    Dansurile fiind foarte energice, determină privitorii să intre 

În căutarea liniștii 

Dintotdeauna, oamenii și-au căutat un loc în care să se refugieze: casă la țară, pe  
malul mării sau la munte. Acesta este un însemn al oamenilor obișnuiți. 
Este însă în puterea fiecăruia de a se retrage în sine. Căci nicăieri, nici în locul cel mai liniștit 
nu scapi de griji, doar în sufletul tău. 

Îți găsești liniștea atunci când gândurile sunt foarte pașnice. Atunci când privești 
cerul albastru, zborul unui fluture sau culoarea unei flori. 
Liniștea nu e nimic altceva decât o bună ordine mintală. 

De multe ori încercăm să stăm în liniște și descoperim că ceva nu ne lăsa, că ceva 
este mereu agitat în interior, putem să ne dăm seama că energia noastră a fost investită 
intr-o direcție greșită către exterior. 

Din interior pornește totul, de aceea este important ca acest spaţiu sa fie din nou 
cucerit. Nu poți cuceri prin forță, ci prin blândețe, atenție și răbdare.Trebuie să ai încredere 
în ființa ta și să descoperi acea liniște pe care toată lumea o dorește. 

Ești liber să ai liniștea, e cel mai mare cadou pe care ți-l poți oferi. 
 
Gînac Silviu Ionuț, clasa a VI-a A 
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în euforia noastră trăind şi aceştia plăcerea de a dansa şi, uneori, chiar de a cânta. 

    Ca o concluzie munca pe care am depus-o pe parcursul anului şcolar, a fost din inimă și 

chiar a meritat, pentru că la sfârșit, toate aplauzele te fac să te simți cu adevărat special! 

               Mulțumesc doamnei diriginte pentru sprijinul și răbdarea acordate, pentru efortul depus 

pe parcursul anului școlar! 

Elevă, Miclăuş Lavinia-Paula,  

Cls a VI-a B

 

 

 

          Într-o seară, am ieșit la plimbare. Era iarnă. Totul era acoperit 
de un covor alb de nea. Brazii lung îmi șoptesc să mă duc acasă, dar eu 
nu ascult și merg mai departe. Voiam să mă bucur de frumusețea 
peisajului înghețat. 
        Luceferi ard de sus spunându-mi și ei același lucru, dar eu 
continui iar să merg. Nu știam sigur unde ajung, dar un lucru știam 
sigur: unde voi ajunge voi vedea ceva, o minune a naturii. 
         Pașii mei scârțâiau pe zăpada ca scândura din casa veche, iar drumul tot e parcă nins mai mult și 
mai mult cu fiecare minut care trece. E minune sau e desfășurarea naturii? 
        Copacii îmi spuneau din nou să mă opresc, dar eu tot continuam, voiam să văd ce este ascuns 
de mirifica natură. Tot drumul, această plimbare mă făcea tot mai curioasă. Luna îmi spunea încet: 

- Dacă vrei să vezi a naturii minune, trebuie întâi să spui: oare o voi prețui? 
De cum am auzit-o, m-am gândit la oamenii care nu prețuiesc nimic și așa fac aproape toți. Natura 
pentru ei este un lucru banal, mic, iar eu îi răspund: 

- Eu nu sunt așa! Vreau să văd, vreau să mă bucur, deoarece cândva nu voi mai avea toată 
frumusețea asta! 

Luna rămâne mirată și-mi răspunde: 
- Bine! Admiră natura atât cât vrei tu și fă-o să fie parte din tine! 

       Când am auzit, m-au trecut fiori pe șira spinării, dar nu de frică, ci de bucurie, pentru că 
reușisem să fac partaș la ceea ce simțeam eu natura. Așa frumusețe nu am mai văzut vreodată. Fulgii de 
nea de diferite forme parcă dansau; luna, mai strălucitoare, lumina cerul; brazii s-au prins într-o horă 
punându-și pelerine albe de nea. 
      Așa era și înainte, dar doar cine crede cu adevărat poate vedea așa cum trebuie. 
      Mă trezesc deodată-n pat și privesc pe fereastră și doar brazii mai visează acum să fim toți așa: 
să ne deschidem inima!  

Zgăvârdici Adina –clasa  a V-a B 
                                                                                             Prof. coord. Bulgaru Luminița-Doinița 

 Concursul 

        Era o zi frumoasă de sâmbătă. M-am trezit cu zâmbetul pe buze. În sfârșit venise vremea 
concursului de dans. Eu împreună cu bunele mele colege ne pregătisem timp de trei luni pentru acest 
concurs. În ultimele două săptămâni am lucrat din greu, pauzele devenind din ce în ce mai scurte. 
Emoțiile puseseră stăpânire pemine. 
   După ce am ajuns la sala de sport ne-am făcut încălzirea, apoi o scurtă repetiție pentru a fi 
sigure că ne va ieși totul perfect. În timp ce așteptam, am început să scimbăm câteva vorbe cu fetele din 

Minunea naturii 
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celelalte echipe. Concursul a început. Inima îmi bătea cu 
accelerație, fiecare secundă simțind-o amplificată.  
            A sosit și momentul nostru, trebuia să dăm tot ce e mai 
bun din noi, să arătăm rodul muncii noastre. Când dansam 
simțeam cum îmi luam zborul, mă simțeam liberă, dansul fiind 
singura modalitate prin care mă puteam exprima. Pentru că era 
momentul nostru nici nu vedeam ce se întâmplă în jur, consideram 
că ceea ce facem este perfect, fără greșeală.  
            După evoluția tuturor echipelor a venit și momentul mult 
așteptat: decernarea premiilor! Am fost surpinsă de rezultat: eu și 
echipa mea am ieșit pe locul trei. Am fost foarte dezamagită că nu 
ne-am aflat pe primul loc. Primul impuls a fost să nu felicit echipele 
de pe locurile unu și doi, eu crezând că am fost nedreptățite. Știam 
că facusem totul ca la carte: pași, piruete, sărituri, totul. Dar nu a fost așa! Am revăzut repede câteva 
imagini din înregistrări, atât ale noastre, cât și ale celorlalte echipe, și mi-am dat seama că nu a fost totul 
perfect la noi. Echipa care ieșit pe primul loc a lucrat perfect: pași complicați cu o coregrafie complexă și 
plină de emoție, observându-se că în spatele acestui dans a fost o muncă extenuantă. 
           Pe locul al doilea a fost echipa care se vedea că se distrează când dansează și că nu o face din 
obligație, ci o face din plăcere.  
            Mi-am dat seama că am greșit judecând modul în care am fost clasificate și am hotărât că 
trebuie să-mi repar greșeala. Am fost și le-am transmis felicitările mele sincere, bucurându-mă alături de 
ele de rezultatele obținute. Nu trebuia să mă las dominată de dorințe extreme, ci să văd cu adevărat 
cine are de câștigat, mai ales când este vorba de competiție, de orice natură ar fi aceasta. 
         De la celelalte echipe am învățat că totul se poate face bine atunci când se face din pasiune, 
talent, dar cel mai important, din foarte multă muncă. Realizările vin când toate aceste ingrediente se 
află în același timp, în același loc!          

                                   Corobană Alexandra - clasa a VIII-a B 
Prof. coord. Bulgaru Luminița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair-pLAy ∞ 

Un rege căzut,                       El e dezorientat, 

O regină dispărută,               Iar eu pierdută. 

O prietenie ce n-a reușit,      O ultimă rundă, 

O tablă pierdută.                   Un joc corect 

O lacrimă                                  Ca în viață, 

Și un zâmbet,                            Șah Mat... 

Rusu Miruna, clasa a VIII-a B 
Profesor îndrumător: Oana-Andreea Bărbuț 

Poezia sportului 

Am venit să alergăm 
Sănătatea s-o îndreptăm, 

Sportul e esențial 
Fără el este fatal. 

 
Fără sport nu poți trăi 
Fericirea n-o vei găsi, 

Căci prin practicarea sa 
Ți se umple inima 

 
Un corp mereu sănătos 

Face din tine un om fruos. 
Te vei simți mult mai bine, 

Și vei trăi o veșnicie. 
 

Cristea Ștefan, clasa a VIII-a B 
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Biserica în societate și în ochii tinerilor 

       Fiind un tânăr adolescent, pot să spun că am reușit să îmi dau seama, mai mult sau mai puțin, 

de cum funcționează societatea și cum această tratează anumite instituții, precum biserica. 

Cuvântul ,,Biserica” poate avea două înțelesuri. Primul fiind acela de simplă clădire și instituție 

în care oamenii merg pentru a își alina sau curăța ceea ce numesc ,,suflet”. Însă, Biserica poate 

însemna și comunitatea oamenilor care fac parte dintr-o religie și se implică în mod direct prin 

rugăciune și post. În ultima vreme oamenii nu mai apreciază ceea ce face Biserica pentru 

societate. În ultimul timp e tratată că o instituție ȘI ATÂT. Mulți consideră că viață e prea scurtă 

ca să îți pentreci timpul rugându-te la niște picturi care ilustrează oameni morți. Biserica e 

considerată în mass-media românească ,,furăcioasă” și ,,cheltuitoare”, de când au început 

construcțiile ,,Catedralei Mântuirii Neamului”. Mulți strigă furioși pe internet ,,Vrem spitale, nu 

biserici!”. Cred că pentru unii e îngrijorătoare problema cu spitalele românești. Dar să mă 

lămurească cineva. Care este instituția care a contribuit cu sute de mii de lei în construirea și 

Fii fair-play! 

Să fii fair-play 
Înseamnă să vrei 
Să te distrezi 
Și să realizezi 
Că viața nu e 
Doar o competiție. 
Dacă ai să joci corect, 
Ai s-ajungi la excelență, 
Ai să faci totul perfect, 
Îți trebuie doar voință/ 
Minciuna are picioare scurte 
Și ești văzut de oriunde, 
Nu încerca să trișezi. 
Trebuie și tu să vezi 
Că totul are-o consecință 
Mai ales când ai o țintă. 
Așa că fii fair-play, 
Pentru că tot ce e făcut corect 
Este mai plăcut  
De amintit. 
 
Abageru Ioan, clasa a VIII-a A 
Profesor îndrumător, Oana Andreea 
Bărbuț 

Ploaia 
 

O lacrimă 
Ce alunecă pe obraz 
O lacrimă 
Ce dă viață în deșert 
O lacrimă 
Ce stinge setea 
Curge chemând o alta 
Picături brăzdând obrazul meu 
Se topesc în ploaia 
Din cerul cu nori grei 
Și de încerci să o oprești 
Vei simți doar ploaia din ochii mei 
Și atunci vei ști că lacrimi  

În ploaie tot se vor pierde 

Prof. Laura Măimăscu 
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echiparea spitalelor românești? Care este instituția care a oferit cea 

mai mare sumă de bani familiilor care nu mai au case? Care e 

instituția care a hrănit cele mai multe guri? Primăria? Școală? 

Poliția? Nicio altă instituție nu s-a implicat mai mult în îngrijirea 

oamenirlor acestei țări decât Biserica. Iar acum ce facem? Scuipăm 

între ochii celor ce lucrează în domeniul religiei, însemnând 

învățători, profesori, inspectori, tot. Nu este normal. Nu este nici 

sănătos pentru noi să ne răzvrătim mereu pe ceva. Lăsând aceste 

lucruri pentru certăreții de pe internet, stați toți și gandiți-vă 10 

minute, nu 5 minute, sau nici atât, un minut, ce faceți dacă începe al Treilea Război Mondial? 

Cereți ajutorul autorităților? Nu o să le pese decât de câștigarea războiului, lăsându-vă pe voi cu 

mâna în buzunar. Singura instituție care va poate ajută în acel moment este Biserica. Ca, pe 

urmă, să se încheie războiul, oamenii să uite de ajutorul oferit de Biserica și să continue să se 

răzvrătească pe această. E, oarecum, un ciclu infinit. 

         În titlu am menționat tinerii. Eu sunt un om care se poate numi ,,tânăr” și știu 90% din tot 

ceea ce gândește comunitatea celor de vârstă mea despre Biserica. În primul rând, e considerată 

instituția ,,moșnegilor” după azile. E adevărat, sunt mulți oameni în vârstă care își caută alinarea 

sufletului înainte de moarte. Dar nu sunt numai oameni în vârstă. Acolo sunt cei care caută 

răspunsuri, sănătate, liniștire, mulțumire, se regăsesc doctori, politicieni, militari, genii ale 

matematicii sau fizicii sau chimiei sau orice domeniu care îți trece prin minte. De unde știu eu 

astea? Sunt fiul unui preot și nu e o rușine. E medalia și pelerină mea. E buturuga și piedica mea, 

dar e a mea și nu aș renunța la această sub nici o formă. 

                                                                                                          Abageru Ioan, clasa a VIII-a B 

                                                                                              Prof. îndrumător, Abageru Elena                                                                                                                                                        

Texte în limbă străină 

Amuly, the Hero 
Once upon a time there was a boy 
That had a little toy 
With it he helped many people 
And feared the bullies. 
 
He was like a warrior to people 
Many mean boys wanted to apologize 
Do you wanna be like Amuly?  
Then don’t bully! 
 
Căsăneanu Maria-Gabriela, cls. a VI-a A 

  
 
 
 
 
 
 

Pluie diluvienne  

Une larme 
Qui glisse sur mon visage 

Une larme 
Qui anime le néant 

Des larmes 
Qui apaisent la soif 

Coulent goutte par goutte 
En sillons 

Des larmes 
Fondent dans la pluie diluvienne 

Et se confondent 
En quête d’un souvenir 

Les miettes d’un amour passé 
Lors d’une pluie se dissipent 

A jamais dans l’oubli. 
 

Prof. 
Laura Măimăscu 
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Pentru amuzamentul elevilor  acest puzzle în limba engleză, despre sporturi, 
îi va distra şi îi va provoca în a găsi soluţiile potrivite! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Florina Hodoroabă 
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English Funny Quotes 

Life is short, smile while you still have teeth. 
I am not lazy, I am on energy saving mode. 
I used to think I was indecisive, but now I’m not sure. 
A balanced diet means a cupcake in each hand. 
Chocolate is great, it gives you energy which can be 
used to go buy more chocolate. 
People say nothing is impossible, but I do nothing 
every day. 
“Be strong!” I whispered to my Wi Fi signal. 
 
Lazy people fact:  
“2347827309018287” 
You were too lazy to read it. 
 
As long as algebra is taught in school, there will be 

prayer in the school 

Prof. Hodoroabă Florina 
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PROFESORII NE SFĂTUIESC 
Reflectănd puţin la şcoală şi la necesitatea de a fi în viaţa noastră de zi cu zi am încercat să mă 

joc cu cuvintele limbii lui Shakespeare şi … surpriză, a ieşit ceva asemanător unei poezii (o creaţie 

puţintel francă şi destul de simplistă, dar să avem îngăduire, orice lucru nou are un început.), ce o 

dedic elevilor mei de la Şcoala Gimnazială " Dr. Alexandru Şafran", dar şi tuturor elevilor, oriunde 

s˗ar afla ei. Este un îndemn pe care, vă rog a-l citi cu atenţie şi a-l urma pe cât posibil, în funcţie de 

dorinţa şi dispoziţia dumneavoastră. 

 

A Teacherʼs Appeal 

School is cool, 

So itʼs not cruel 

To go to school.  

Try to study,  

Donʼt waste your time, budy! 

Your future is in your hands, 

Learn at school with your friends! 

Today is almost tomorrow, 

Respect your teachers and there will be no sorrow! 

Your bright future depends on you 

Create your life as somethinng new! 

Dear students, if you are wise 

Follow my tiny piece of advice! 

I know you have the will and the strength, 

I believe in you, thatʼs your wonderful moment! 

Created by, Prof. Florina Hodoroabă 
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                             Dragă Moș Crăciun, 

 

În orice anotimp am fi, nu e niciodată prea târziu 

sau prea devreme pentru a- ți scrie o scrisoare. Fac acest 

lucru pentru că am o mare rugăminte la tine. 

Când va veni vremea să îți începi călătoria prin 

văzduh, nu uita să treci și pe la Școala ”Dr. Alexandru 

Safran ” din Bacau, mai exact , pe la clasa a III-a B. Vei găsi 

acolo niște copii harnici și creativi care merită din plin să 

fie răsplătiți pentru munca lor.  

Pe când erau în clasa a II-a, s-au organizat în câteva 

grupe și au pătruns în lumea corpurilor geometrice. Ce au 

creat? Orașe ale viitorului, vulcani de înghețată, roboți, 

planete, pălării de magician, coifuri de petrecere. Tot 

atunci au luat naștere și Globosferina , Detectivul și  

Roboțelul Hai – Hui, personaje care fost primite cu drag în 

clasa noastră. Toți copiii au lucrat cu  plăcere, au înțeles că 

este mai bine să fie altruiști decât să fie egoiști, au  

acceptat ideile celorlalți , cei mai timizi au reușit să se 

dechidă în fața colegilor , iar cei mai vorbăreți au exersat 

ascultarea.  

Si te mai rog, Moș Crăciun, să treci și pe la părinții 

acestor copii. Merită și ei  un dar de la tine, pentru că i- au 

primit în casele lor, le-au  procurat materiale, dar le-au  și 

oferit și dulciuri, pentru ca munca să fie mai ușoară și mai 

plăcută.  

                                          Prof. Dragomirescu Ana 

 

Arhip Răzvan 

Prof.Murea Lenuța 



42 
 

 

ISSN-2247 –5397 
ISSN –L  -2247 -53 


