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 Nu poţi să înveţi pe nimeni nimic tot ce poţi face    
este să-l ajuţi să îl găsească înăuntrul sufletului său. 
 

 Galileo Galilei 
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 Pe parcursul celor aproximativ 

« 80 de săptămâni » şcoala noastră a derulat  

mai multe activităţi în cadrul Proiectului Come-

nius „Littera’tour d’Europe en 80 semaines” 

dintre care putem aminti: 

• realizarea loggo-ului  proiectului; 

• realizarea de felicitări de Crăciun; 

• crearea unui site al proiectului/şcolii; 

• aprofundarea unor  lecturi pe margi-

nea a diverse mituri şi legende auto-

htone; 

• abordarea unor teme precum familia, 

diferenţe/asemănări; 

• desfăşurarea unor activităţi de ecolo-

gizare în şcoală şi în zonele apropiate 

şcolii; 

• realizarea de rime (Trop Ceci-Cela); 

• abordarea unor lecturi  precum Micul 

Prinţ, L’homme qui plantait des 

arbres; Mon bel Oranger, Vulpea şi 

corbul. 

• realizarea de broşuri, pliante, expoziţii  

cu produse finite ale elevilor pentru 

fiecare întâlnire de lucru transnaţiona-

lă; 

În urma derulării acestor activităţi am 

constatat că elevii noştri implicaţi în proiect  s-

au bucurat să descopere teme noi de lectură pe 

care să le promoveze mai apoi colegilor din 

şcoală prin produsele finale expuse permanent 

la spaţiul expoziţional Comenius.  Ei au desco-

perit artiştii din ei prin  abordarea   interdisci-

plinară iar tematica diversă ne-a confirmat fap-

tul că  suntem deschişi către cultura, tradiţia şi 

limbile diverse ale ţărilor partenere, aşa cum 

reiese din sloganul Uniunii Europene - unitate 

în diversitate.  

Prin intermediul acestui Proiect Comeni-

us am redescoperit cu ajutorul lui Antoine de 

Saint-Exupéry ţara Micului Prinţ; cu ajutorul 

lui Homer ţara  Iliadei şi a  Odiseei, a zeilor, 

miturilor şi eroilor şi nu în ultimul rând am re-

descoperit împreună scriitorii consacraţi ai lite-

raturii române Eminescu, Creanga, istoria, cul-

tura, diferenţele interculturale şi particularităţile 

fiecărui popor. Toate aceste experienţe trăite de 

elevii şi profesorii implicaţi în proiect ne  ajută, 

ne îmbogăţesc cunoştinţele şi  ne  încurajează 

spre lectură. 

 De asemenea  dezideratul acestui pro-

gram a fost încărcat de respect, toleranţă şi di-

versitate. Prieteniile legate între şcolile ţărilor 

partenere, împărtăşirea experienţelor, a culturi-

lor şi tradiţiilor ne determină să credem că sun-

tem o mare Familie Europeană şi acum o mare 

Familie  Comenius.  
 

„Littera’tour d’Europe en 80 semaines”  
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Din munca noastră…. 

Machetă realizată de elevii grupului ţintă 
în cadrul activităţilor Comenius 

Spaţiul expoziţional Comenius din şcoală 
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 Începutul unui nou an şcolar este mo-
mentul în care, noi dascălii împreună cu copiii, 
elevii şi părinţii, ne fixăm  noi obiective în acti-
vităţile extraşcolare şi extracurriculare. Aceste 
obiective ale educaţiei nonformale îmbinate cu 
cele formale şi informale sunt  benefice pentru 
micii învăţăcei, ajutându-i să dobândească com-
petenţele sociale pe care să le dezvolte  de-a lun-
gul întregii vieţi. Obiectivele propuse de preşco-
larii şi elevii Şcolii Gimnaziale “Ion Luca Cara-
giale” Baia Mare pentru anul şcolar 2013-2014 
sunt acelea de a descoperii noi cazuri sociale în 
vecinătatea şcolii, de a le întinde o mână de aju-
tor atât unui grup de copii asistaţi social, sau a-
flaţi în plasament social, cât şi unor bătrâni sin-
guri cu venituri foarte mici, sau cu probleme 
grave de sănătate.  
            Perioada de post dinaintea Crăciunului a 
fost propusă ca  început al  acţiunilor noastre 
umanitare, în care cei mici ajutaţi de cei mari şi-
au propus  să adune diverse lucruri ce s-ar putea 
dona persoanelor identificate (atât copii cât şi 
bătrâni) de Fundaţia Umanitară “Sfânta Ana” 
din Ardud, parteneră în cadrul proiectului nos-
tru.  
 Prin aceste acţiuni  umanitare vom 
cultiva în rândul copiilor/elevilor noştrii dragos-
tea, iubirea, compasiunea, dăruirea, învăţându-i 
să nu treacă indiferenţi pe lângă cel de lângă ei 
aflat în suferinţă, să dăruiască zâmbete celor sin-
guri şi trişti, mai pe scurt să devină OAMENI.   
  
 

Şi eu vreau să devin voluntar 
Proiect interdisciplinar de educaţie socială 

Obiectivele proiectului: 
 

• formarea şi educarea spiritului de 
întrajutorare la vârste foarte mici; 

• cultivarea unor sentimente de com-
pasiune faţă de cei aflaţi în impas; 

• educarea dragostei şi admiraţiei 
faţă de cei neajutoraţi, a simţului 
civic, moral; 

• dezvoltarea spiritului de muncă în 
echipă. 

Proiectul este propus preşcolarilor,  
elevilor şi cadrelor didactice din şcoală şi se 
doreşte să fie unul  care stimulează creativita-
tea, spiritul de echipă dar şi sentimentele  uma-
nitare de dragoste şi toleranţă pentru cei mai 
puţin norocoşi şi încercaţi de soartă. 
Scopul proiectului: 

Trezirea unor sentimente de dragoste, 
toleranţă şi apropierea  faţă de persoane (elevi 
şi bătrâni) ce  provin din medii  diferite asista-
te social, dorinţa de a fi mai buni încercând să 
creeze pe de o parte momente de bucurie pen-
tru cei dragi,  şi pe de altă parte momente de 
bucurie pentru cei încercaţi de soartă. 

 
Grup ţintă: 
                Preşcolarii şi elevii Şcolii Gimnazia-
le „I. L. Caragiale”, Baia Mare 
                Părinţii şi bunicii acestora 
                Cadre didactice din şcoală 
 
Beneficiarii proiectului: 

Familiile identificate de Fundaţia Uma-
nitară parteneră drept cazuri sociale 
speciale;   

Elevii şi preşcolarii de la Şcoala Gim-
nazială  „I.L. Caragiale” Baia Ma-
re; 
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Nr. 
crt. 

ACTIVITATEA PERIOADA RESPONSABILITĂŢI 
LOC DE 

DESFĂŞURARE 

1 
Informarea preşcolarilor, a elevilor şi 

cadrelor didactice cu privire la tema, 

scopul şi obiectivele proiectului; 

  
noiembrie 

Ed. Cara Diana 
Dir. adj. prof.  

Pampa Eugenia 
Prof. Doc. 

Ioniţa Mateşan 
Borota Călin 
Bodea Felicia 

  

Sala de grupă 
C.D.I. 

Săli de clasă 
Sala profesorală 

2. 
Constituirea echipei de proiect la nivel 

de şcoală 
noiembrie Echipa de proiect 

C.D.I. 
  

3. 

Moş Nicolae – prietenul copiilor -  acţi-

une de colectare de haine, jucării, re-

chizite pentru a le dona copiilor benefi-

ciari recomandaţi de Fundaţia Sfânta 

Ana – parteneră în cadrul proiectului 

  
  

decembrie 

Responsabilii de proiect 
Preşcolarii, elevii care fac 

parte din grupul ţintă 

  
Săli  de grupă 

C.D.I. 
Săli de clasă 

  

4. 
Achiziţionarea materialelor din care se 
vor confecţiona felicitări de Crăciun 
pentru vârstnici 

  
decembrie 

Responsabilii de proiect 

Săli  de grupă 
C.D.I. 

Săli de clasă 
  

5. 

Pregătirea unui scurt program cultural 

de Crăciun şi prezentarea acestuia într-

un cadru festiv beneficiarilor acestui 

proiect. 

decembrie Responsabilii de proiect 
Săli  de grupă 
Sala festivă 
Săli de clasă 

6. 

Ateliere de creaţie – mărţişoare expozi-
ţie cu vânzare în cadrul şcolii; 
Achiziţionarea de pachete cadou pentru 
beneficiarii proiectului 

Martie 
Aprilie 
2014 

  
  

Echipa de proiect 

Săli de clasă 
Holul şcolii 

C.D.I. 

7. 
“Bucuroşi de oaspeţi?” – vizitarea fa-
miliilor identificate drept cauze sociale 
speciale 

Aprilie 
2014 

Echipa de proiect Teren 

8. 
“Ne bucurăm împreună  de 1 Iunie” – 
schimb de felicitări, scrisori, etc. 

Iunie 
2014 

Echipa de proiect 
Săli  de grupă 
Săli de clasă 

  

Calendarul activităţilor 
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C.D.I. - FIŞA DE ACTIVITATE 

Proiectul / activitatea: 

 Micul Print – receptarea şi înţelegerea  

mesajului citit, analiza acestuia şi aplicarea cu-

noştinţelor dobândite interdisciplinar. 

Data: 15-23.11.2013 

Locul de desfăşurare: CDI, sala de clasă, Bibli-

oteca Judeţeană Petre Dulfu, filiala „Ion 

Şugariu”; 

Grupul ţintă: elevii clasei a V-a A 

Total elevi implicaţi: 18 de elevi 

Durata: o oră/săptămână 

Echipa implicată: prof. Bogoviţ Radu ,  prof. 

documentarist  Mateşan Ioniţa; 

Mijloace şi resurse: cărţi, infrastructura CDI,  

planşe, carioci, aparat foto; 

Organizarea elevilor: 

Elevii au fost organizaţi în funcţie de aptitudini-

le lor: literare, plastice, actoriceşti, pe echipe şi 

au lucrat  la scenariu, fişe de lectură, realizarea 

de portofolii, etc., astfel încât la final au realizat 

şi prezentat la filiala „Ion Şugariu”  sceneta du-

pă lectura parcursă, portofoliile şi prezentarea pe 

scurt a autorului.  Obiective: 
 

• Apropierea elevilor de lectură prin 

implicarea acestora în activităţi inter-

disciplinare; 

• Promovarea muncii în echipă; 

• Promovarea literaturii universale; 

• Dezvoltarea creativităţii elevilor; 

Forma de evaluare a activităţii: 

Evaluarea a constat în felul cum elevii şi-au 

dus la bun sfârşit sarcina de lucru, felul cum au 

colaborat cu membrii echipei şi modul cum şi-

au prezentat materialele la care au lucrat pre-

cum şi modalităţile de interpretare a rolurilor 

în cadrul scenetei.  
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 Cu mari emoţii am prezentat sce-

neta în faţa unui număr restrâns de pu-

blic, dar important pentru noi: reprezen-

tanţi ai Bibliotecii Judeţene “Petre Dul-

fu”, directorul unităţii noastre şcolare 

domnul profesor Radu Bogoviţ, doamna 

profesor documentarist  Ioniţa Mateşan şi 

bineînţeles părinţii noştri…. 
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C.D.I. - FIŞA DE ACTIVITATE 

Proiectul / activitatea: Ziua Europeană a Lim-

bilor – activităţi  de conştientizare  a elevilor cu 

privire la  importanţa învăţării limbilor străine 

atât pe perioada şcolarităţii cât şi după. 

Data: 26-27 septembrie 2013 

Scopul acestor activităţi a fost acela de a-i sensi-

biliza  pe elevi  față de  promovarea bogăției di-

versității culturale și lingvistice a Europei. 

Locul de desfăşurare: CDI 

Grupul ţintă: elevii claselor a V-a, a VI-a şi a 

VIII-a; 

Total elevi implicaţi: 100 

Durata: 4 ore 

Echipa implicată: elevi claselor participante, 

cadre didactice: prof. Bodea Felicia, prof. Dodin 

Adina, profesor documentarist  Mateşan Ioniţa, 

prof. Claudia Petrescu, bibliotecar Barra Lehel, 

ziarist Informaţia Zilei  

 
 Obiective: 
 

• Cultivarea diversităţii culturale şi 

lingvistice; 

• Încurajarea elevilor pentru a învăţa 

o limbă străină; 

• Promovarea ofertei şcolii şi în spe-

cial a CDI-ului prin desfăşurarea 

unor activităţi la care să i-a parte şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale; 

• Dezvoltarea spiritului de echipă al 

elevilor; 

Mijloace şi resurse: infrastructura CDI, şi a 

şcolii; 

Organizarea elevilor: Elevii claselor impli-

cate au fost organizaţi pe clase, individual, în 

diade şi pe  grupe în funcţie de sarcina de lu-

cru. 

Forma de evaluare a activităţii: Realizarea 

unor materiale informative pe marginea temei 

abordate: materiale power point  cu  informa-

ţii referitoare la diverse limbi străine studiate 

la şcoală şi prezentarea acestora de către 

elevi, realizarea unor materiale de promovare 

a evenimentului în şcoală, popularizarea acti-

vităţii în presa locală. 
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Elevii clasei a VIII-a, după ce s-au informat şi 
documentat, au avut de realizat, pe grupe sau 
în diade, materiale cu informaţii legate de lim-
bile vorbite în Europa.  
Sarcina de lucru a fost îndeplinită cu succes! 
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C.D.I. - FIŞA DE ACTIVITATE 

Proiectul / activitatea:  Apa izvorul vieții  

Data: 26.03.2014 

Scopul acestei activităţi este acela de a promova 

comportamente ecologice în rândul elevilor, pre-

cum și promovarea acțiunilor interdisciplinare în 

rândul elevilor. 

Parteneri: 

 Agenția pentru Protecția Mediului Ma-

ramureș, doamna Mureşan Rodica 

 Liceul Tehnologic  „ Ion Ionescu de la 

Brad” Seini  

Locul de desfăşurare: sala festivă a școlii 

Grupul ţintă: 

elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnazi-

ale „ Ion Luca Caragiale” Baia Mare, 

elevii clasei a X-a ai Liceului Tehnologic  

„ Ion Ionescu de la Brad” Seini 

Total elevi implicaţi: aproximativ 86 de elevi 

Durata: 1 oră 

 

 Obiective: 

• Dezvoltarea unor comportamente eco-

logice în rândul elevilor; 

• Realizarea de materiale de promovare 

a acestor comportamente; 

• Promovarea parteneriatelor cu comu-

nitatea locală 

• Implicarea activă a elevilor în activi-

tăți interdisciplinare. 

Mijloace şi resurse: 

Infrastructura școlii și a CDI-ului, ma-

terialele de prezentare realizate de elevi în 

CDI și acasă,  desene, referate, portofolii, 

aparat foto, etc. 

Echipa implicată: Director prof. Bogoviț 

Radu, prof. Cusco Claudia, prof. Claudia Pe-

trescu, prof. Incze Cristina, prof. Țânță Ma-

ria, prof.doc. Ionița Mateșan, bibliotecar 

Barra Lehel 

Organizarea elevilor:  individual şi pe  gru-

pe în funcție de modalitatea stabilită în prea-

labil; 

Forma de evaluare a activităţii: 

Evaluarea activităţii s-a realizat prin analiza 

implicării elevilor în realizarea sarcinilor de 

lucru, prezentarea  produselor finale pe cele 

trei secțiuni: referate, prezentări ppt, desen, 

diplome, etc. 
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 Activitatea a debutat cu o prezentare realizată de către invitatul nostru special 

din partea   Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, doamna  
Mureşan Rodica 

Elevii şcolii gazdă îşi prezintă materialele 

pregătite colegilor şi invitaţilor... 

Elevii şcolii partenere, sub îndrumarea 

doamnei profesoare Cusco Claudia, prezintă 

câteva experimente, precum şi materiale   

realizate în cadrul proiectului “Apa Izvorul 

Vieţii”  

Munca elevilor a fost răsplătită  cu 

diplome şi felicitări. 



 

13 

 

În data de  19.11.2013 la şcoala noastră  

s-a desfăşurat activitatea cu titlul „Nu-ţi fuma 

viaţa”, activitate ce face parte din proiectul an-

tidrog „Împreună  vom reuşi…”, parteneriat 

educaţional judeţean încheiat între Şcoala Gim-

nazială „George Coşbuc” Baia Mare, Şcoala 

Gimnazială „ Ion Luca Caragiale” Baia Mare şi 

Agenţia Naţională Antidrog, Centrul de Preve-

nire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţu-

lui Maramureş, proiect ce are ca scop elimina-

rea consumului de ţigări, alcool şi alte substanţe 

ce pot crea dependenţă, în rândul elevilor. 

La activitate au fost prezenţi doamna 

subcomisar Flavia Sălăgean şi inspector Toader 

Tomoiagă, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale 

Antidrog CEPECA Maramureş. Invitaţii noştri 

le-au prezentat elevilor de clasa a VIII-a  diferi-

te materiale legate de efectele negative ale tutu-

nului asupra organismului uman precum şi ma-

teriale informative referitoare  la legislaţia din 

România cu privire la consumul şi comerciali-

zarea de tutun din locurile publice.  

Elevii au fost interesaţi  de tema aborda-

tă şi şi-au manifestat dorinţa de a mai desfăşura 

astfel de activităţi pe tema consumului de sub-

stanţe interzise.    

Săptămâna fără fum… 
18-22 noiembrie 
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 Proiect educaţional naţional iniţiat de 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climati-

ce prin Ministerul Delegat pentru Ape, Pă-

duri şi Piscicultură în parteneriat cu Minis-

terul Educaţiei Nationale , coordonat de In-

spectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş.  În  

cadrul  proiectului  se vor desfăşura  activităţi 

specifice:  

• Mediul şi Educaţia,  

• Plantăm arbori pentru sănătate, 

• Fii voluntar—Implică-te, 

• Apa Esenţa Vieţii ,  

• Concurs de Eseuri „Protejăm natura pen-

tru viaţă”. 

 Activităţile din cadrul acestui proiect s-

au desfăşurat în perioada “Şcoala altfel—Să ştii 

mai multe să fii mai bun!”, perioadă în care ele-

vii claselor  a VII-a B,  a IV-a A şi  a II-a A au 

fost implicaţi activ în promovarea de comporta-

mente ecologice prin igienizarea spaţiului din 

curtea şcolii iar apoi prin  plantarea de flori şi 

copaci primiţi de la instituţiile partenere în pro-

iect, respectiv:  Agenţia pentru Protecţia Medi-

ului Maramureş,  Municipiul Baia Mare , Servi-

ciul Public Ambient Urban, Ocolul Silvic Baia 

Mare, primării şi ocoluri silvice din Municipiul 

Sighetu Marmaţiei, Seini,Baia Sprie, Remetea 

Chioarului Şişesti, Săpânţa Crasna Vişeului, 

Remeţi, Ruscova. 

 

“Protejăm natura pentru viaţă”  
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Ziua 
Data 

Denumirea activităţii/Activităţi Domeniul educativ 

Luni 
07.04 

 „Mediul şi educaţia” Deschiderea festivă şi prezentarea proiectului 

locaţie Sala Europa  Municipiul Baia Mare ora 10 
  

Înmânarea legitimaţiilor „Apărătorii naturii!” 
Realizarea de expoziţii cu diferite tipuri de ecosisteme (fotografie, de-

sen, afiş) 
Atelierul fanteziei: Păsări 
Realizarea de fişe cu date despre unele vieţuitoare din zonă 

Cultural-artistice 
Tehnico-ştiinţific 
Cetăţenie democratică 
Sănătate 
Ecologie 
  

Marti 
08.04 

„Plantăm arbori pentru sănătate”   

Realizarea machetei „Livada înflorită” ”Pădurea  de mesteceni „” 
Amenajarea unui mini-parc dendrologic în curtea şcolii 
Realizarea unor plăcuţe cu mesaje pentru protecţia/ocrotirea unor eco-

sisteme 
Amenajarea, revitalizarea unor spaţii verzi cu flori (şcoala, parc) 
Plantări de puieţi (perdea forestieră) 

Ecologie, Tehnico-ştiinţific 
Cetăţenie democratică 
  
Cetăţenie democratică 
Ecologie, Sănătate 

Mierc 
09.04 

Fii voluntar, implică-te!   

Acţiuni de ecologizare în şcoală, parc, malul râului şi localitate 
  

Cetăţenie democratică 
Sănătate 
Ecologie 
  

Joi 
10.04 

Apa – esenţa vieţii   

„Copacul ideilor”- 
Aplicarea unor chestionare despre importanţa/utilitatea apei 

  Dezbateri cu tema „Poluarea apei” 
Activităţi cultural-artistice: muzică, spoturi publicitare despre apă 

Tehnico-ştiinţific 
Ecologie 
Cultural-artistice 

Vineri 
11.04 

Protejăm natura pentru VIAŢĂ 
  

 Lectie deschisa in zona noului parc din spatele Catedralei ortodoxe     
Festivitatea de încheiere  ora 9 

Realizarea unor scrisori deschise către autorităţile locale, către cetă-
ţeni, pentru ocrotirea unor ecosisteme 

Concurs de eseuri: Surse de energie nepoluante 
Concurs: desene cu mesaj de protecţia mediului 
Prezentarea (proiecţie ppt) activităţilor realizate pe parcursul săptă-

mânii 
  

  
Cetăţenie democratică 
  
Tehnico-ştiinţific 
  
Cultural-artistice 
  

Activităţi specifice detaliate  
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C.D.I. - FIŞA DE ACTIVITATE 

Proiectul / activitatea: Siguranţa pe internet  

 activitatea are ca scop promovarea utili-

zării într-un mod mai sigur şi responsabil a teh-

nologiei on-line şi a telefoanelor mobile, mai 

ales de către copii şi adolescenţi, precum şi con-

ştientizarea şi educarea acestora asupra pericole-

lor navigării nesupravegheate pe Internet. 

Data: 13.02.2014 

Locul de desfăşurare: CDI 

Grupul ţintă: elevii a VIII-a 

Total elevi implicaţi: 28 

Durata: 1 oră. 

Echipa implicată: - elevii a VIII-a cadre didac-

tice: prof. Zetea Marcela, prof. Mateşan Ioniţa, 

bibliotecar Barra Lehel 

Mijloace şi resurse: infrastructura CDI, consu-

mabile, etc 

 

 Obiective: 
 

• Informarea  elevilor cu privire la peri-

colele existente în spaţiul virtual; 

• Informarea  elevilor despre siguranţa pe 

internet; 

• Dezvoltarea spiritului de echipă al ele-

vilor; 

Organizarea elevilor: Activitate pe clasă, pe 

echipe sau în grupuri. 

Forma de evaluare a activităţii:  Forma de 

evaluare a activităţii a fost una preponderent 

formativă, permanentă pe parcursul căreia atât 

elevii cât şi profesorii coordonatori au fost ac-

tiv implicaţi atât în etapa de prezentare a unor 

materiale în cadrul căreia elevii şi profesorii au 

interacţionat permanent cât şi în etapa de reali-

zare a unor materiale informative pe marginea 

temei. 

Materialele folosite au fost cu preponderenţă cele de 

pe site-ul:  

http://www.sigur.info/news/latest/ziua-sigurantei-pe-

internet-2014.html  
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“Carte frumoasă, cinste cui te-a scris...”  

Proiectul/Activitatea  
 “Carte frumoasă, cinste cui te-a scris...” 

proiect educaţional de parteneriat cu Biblioteca 

Judeţeană “Petre Dulfu” Baia Mare. 

Argument 

Scopul lecturii în perioada şcolarităţii 

primare, gimnaziale şi liceale este acela de a for-

ma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţio-

nală şi literară de bază, capabil să înţeleagă lu-

mea din jurul său, să comunice şi să interacţio-

neze cu semenii exprimându-şi gânduri, stări, 

sentimente, opinii, să fie sensibil la frumosul din 

naturã şi la cel creat de om şi, în viitor, sã poatã 

continua procesul de învãţare în orice fazã a 

existenţei sale. 

Grup ţintă direct 

 Elevii claselor II-VIII din şcoală care 

doresc să facă parte din echipa de proiect; 

Grup ţintă indirect 

Părinţii elevilor implicaţi, colegii elevilor 

implicaţi  precum şi membrii comunităţii locale. 

 Scopul proiectului: 

 Reducerea distanţei psihologice dintre 

elevi şi carte prin implicarea  acestora în diferite 

acţiuni ce au ca scop promovarea lecturii. 

 Obiective: 
 

• sensibilizarea elevilor cu privire la  im-

portanţa lecturii în  dezvoltarea perso-

nalităţii  umane;   

• descoperirea unor locuri publice de lec-

lectură (biblioteci, muzee, librării); 

• familiarizarea elevilor cu tehnici de do-

cumentare şi informare oferite de 

C.D.I. şi bibliotecă; 

• dezvoltarea competenţelor lingvistice;  

Strategii, căi de realizare, planuri de        
acţiune: 

Programul va debuta cu o întâlnire în-

tre directorul unităţii şcolare, consilierul edu-

cativ şi cadrele didactice implicate în proiect, 

întâlnire unde se va stabili graficul activităţi-

lor, precum şi responsabilităţile fiecărui mem-

bru implicat. 

Prin activităţile propuse se are în vede-

re stimularea interesului pentru lectura bele-

tristică sau documentară, înţelegerea şi inter-

pretarea textului, buna colaborare şi implicare 

a elevilor  în activităţile  de grup  precum şi 

dezvoltarea spiritului de echipă. Elevii vor de-

venii mai responsabili, mai antrenaţi în acti-

vităţile de învăţare şi mai atraşi de carte şi de 

cuvântul scris. 

Durata proiectului:  

                 Octombrie 2013 – mai 2014 
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Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii 
Loc de des-

făşurare 
Data Responsabili Evaluare 

  

  

  

1 

Constituirea Clubului de lectură “ 

Micii povestitori” 

Lansarea invitaţiei elevilor şi profe-

sorilor pentru participarea la activită-

ţile din cadrul Clubului de lectură, 

realizarea unui afiş de către elevii 

membrii în echipa de proiect. 

C.D.I. 
Oct. 

2013 

Profesor doc. 

Bibliotecar 

Învăţători 

Diriginţi 

  Fişe de lu-

cru 

  

  

  

  

  

2 

Bogăţia cărţilor 

întîlniri săptămânale la CDI-ul şcolii, 

discuţii pe marginea cărţilor reco-

mandate elevilor, lecturarea de texte 

literare în funcţie de preferinţele citi-

torilor, conştientizarea elevilor cu 

privire la importanţa lecturii în dez-

voltarea imaginaţiei, creativităţii, a 

limbajului şi nu în ultimul rând a  

personalităţii umane; 

C.D.I. 
  

Nov.- 

feb. 

2013 

Echipa de pro-

iect 

 
Produse  ale 

copiilor: 

afişe, pliante, 

dosare docu-

mentare, 

eseuri, poe-

zii,etc 

 

3 

- „În lumea cărţilor” prezentare de  

carte realizată de   elevii membrii ai 

echipei de proiect în cadrul unei vizi-

te la Biblioteca Judeţeană  „Petre 

Dulfu” Baia Mare , filiala  “Ion Şiu-

gariu” 

B.J. „Petre 

Dulfu”

Filiala „Ion 

Şiugariu” 

 Nov.

2013 

Echipa de pro-

iect

Bibliotecar 

Achim Came-

lia 

 Poze

  

4 

“ Dăruind vei dobândi… ”

Analiza rezultatelor  proiectului în 

cadrul unei întâlniri, mese rotunde 

organizată la nivel de şcoală unde 

elevii imoplicaţi  îşi împărtăşesc ex-

perienţa colegilor. 

 Sala festivă 
Mai
2014 

Echipa de pro-

iect 

Poze, discu-

ţii, propuneri, 

etc. 

Calendarul activităţilor 
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Vineri, 29.11.2013, elevii  şi preşcolarii 

Şcolii Gimnaziale „Ion Luca Caragiale” au ţinut 

să marcheze  Zilei Naţionale a României prin 

derularea unei  activităţi interdisciplinare.  

Astfel preşcolarii i-au întâmpinat pe co-

legii mai mari cu un salut românesc, urându-le 

tuturor, atât colegilor elevi cât şi cadrelor didac-

tice prezente la manifestare, un călduros „La 

mulţi ani!”. Preşcolarii de la grupa maghiară au 

transmis mesajul în limba maternă. 

Din programul cultural artistic  dedicat 

Zilei Naţionale a României amintim. 

• Scurt recital de poezie patriotică 

realizat de elevii clasei a IV-a A, coordo-

naţi de doamna învăţătoare Palfi Mirela; 

• „Români cu care ne mândrim!” - 

elevii clasei a VI-a B, purtând frumoase 

costume de epocă, au prezentat colegilor 

sub genericul „Români cu care ne mân-

drim!” , modele româneşti demne de urmat 

în  formă  materiale power point; 

•Istoria predată de  elevii  clasei a 

VIII-a—elevii implicaţi în proiect au pre-

zentat o scurta lecţie de istorie colegilor 

din clasele mai mici cu tema Unirea de la 

1 Decembrie 1918.  

Ca şi o încununare a activităţii noastre 

cultural-artistice finalul a fost susţinut de  corul 

şcolii, coordonat de doamna profesor Bran Ga-

briela.  

 

Ziua Naţională a României 
sărbătorită în avans… 
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 Toamna roadelor bogate s-a intitulat 

activitatea derulată la filiala “Ion Şiugariu” a  

Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu”, activitate 

cuprinsă în programul Luna Noiembrie—Luna 

Filialelor a Bibliotecii Judeţene.  

 Scopul activităţii a fost acela de a-i ap-

ropia pe  elevi de lectură prin derularea de acţi-

uni în preajma cărţilor. 

 Obiective: 

•  Cultivarea gustului pentru lectură; 

•    Exersarea memoriei  

•    Promovarea poeziei în rîndul elevilor 

  Grupul ţintă: 

 Elevii clasei a II-a A, în număr de 24 

Participanţi la activitate: 

 Reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene, 

cadre didactice din şcoală, părinţi. 

Evaluarea activităţii s-a dorit implicarea tutu-

ror elevilor în activitate prin participare şi im-

plicare activă, fiecare copil prezentând câte o 

poezie de toamnă. Gazdele noastre au premiat 

copiii cu cărţi pentru biblioteca clasei, diplome 

pentru coordonatori şi cărţi poştale  pentru 

elevi.  

Rezultate aşteptate: 

 În urma derulării activităţii s-a observat 

un interes mărit al elevilor în ce priveşte lectu-

rarea unor  poezii. 

Toamna roadelor bogate  
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C.D.I. - FIŞA DE ACTIVITATE 

Proiectul / activitatea: „Nu cred că mi se poate 

întâmpla tocmai mie!” 

 – activitate de conştientizare  a elevilor cu privi-

re la traficul de persoane şi la efectele negative 

ale acestuia 

Data: 18-25.10.2013 

Scopul acestor acţiuni a fost acela de a informa 

elevii claselor a VIII-a şi a VII-a cu privire la 

fenomenul traficului de persoane,  atât în rândul 

minorilor cât şi în rândul tinerilor şi adulţilor. 

Locul de desfăşurare: CDI, holul şcolii, curtea 

şcolii. 

Grupul ţintă: elevii claselor a VII-a şi a VIII-a 

Total elevi implicaţi: aproximativ 74 

Durata: 3 ore de informare a elevilor în cadrul 

orelor de consiliere şi orientare şcolară, respec-

tiv  3 ore de activităţi interdisciplinare pentru 

realizarea materialelor publicitare respectiv pau-

zele în care s-au distribuit fluturaşi colegilor din 

clasa a VII-a. 

Mijloace şi resurse: infrastructura CDI, şi a 

şcolii; 

 Obiective: 

• Informarea  elevilor cu privire la 

traficul de persoane; 

• Implicarea elevilor informaţi  într-o 

campanie de informare a altor elevi 

din şcoală şi din comunitate cu pri-

vire la acest aspect; 

• Dezvoltarea abilităţilor practice ale 

elevilor prin realizarea unor materi-

ale publicitare pe tema sugerată; 

• Dezvoltarea spiritului de echipă al 

elevilor; 

Echipa implicată: elevii claselor a VII-a şi a 

VIII-a, cadre didactice: prof. Petrescu Clau-

dia, prof. Borota Călin, prof. Butoi Valentina, 

prof. Ioniţa Mateşan, prof. psiholog Moldo-

van Rodica. 

Organizarea elevilor: Pe clase, individual şi 

pe  grupe; (felul în care se realizează distribu-

irea elevilor, clase, grupe, ateliere, activitatea 

în echipă etc.) 

Forma de evaluare a activităţii: Realizarea 

unor materiale informative pe marginea temei 

şi distribuirea unora dintre acestea elevilor 

din clasele mai mici, implicarea activă a ele-

vilor în activităţi, interesul manifestat de 

aceştia pentru tema abordată considerată de 

actualitate. 
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Ziua Internaţională a Poeziei şi a Pădurii 

Ziua Internaţională a Poeziei şi a Pădurii 

 activitate interdisciplinară desfăşurată la 

nivelul şcolii cu trei clase: clasa a II-a A, clasa a 

IV-a A şi clasa a VI-a B 

Scopul:  

 Apropierea elevilor de poezie prin crea-

rea unor momente de trăire poetică intense, 

Durata activităţii:  

 Activitatea s-a desfăşurat pe o perioadă 

de o săptămână, timp în care la CDI a fost ame-

najată o mini-expoziţie de volume de poezie, 

elevii au fost informaţi de această manifestare 

iar apoi şi-au putut anunţa participarea. 

Resurse umane: 

 Elevii claselor a II-a A, a IV-a A şi a VI-

a B, în număr de 68. 

Profesorii coordonatori: Eugenia Pampa, Mi-

rela Palfi, Felicia Bodea, Barra Lehel. 

 

 Competenţe dezvoltate: 

• crearea  unor momente de emoţie şi 

trăire prin audiţia unor materiale pe 

versurile lui Mihai Eminescu, selec-

tate de pe internet;  

• manifestarea trăirilor prin realizarea 

unor creaţii plastice 

• exersarea memoriei elevilor; 

• promovarea spiritului de echipă. 

Resurse materiale: 

 Fond de carte, consumabile, infra-

structura şcolii, etc. 

Colaboratori: 

 Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu”. 

Forma de organizare: 

 Elevii au fost organizaţi pe clase, pe 

grupe şi  individual. 

Evaluarea:  

 În urma activităţii s-a realizat o expo-

ziţie la nivel de şcoală cu lucrările plastice 

realizate de elevii claselor  II şi IV, un con-

curs de recital de poezie realizat de elevii cla-

sei a IV-a şi un minirecital de poezie şi  cân-

tec realizat de elevii clasei a VI-a la Bibliote-

ca Judeţeană. Activitate a avut ecou şi în pre-

sa locală. 
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Ziua Mării Negre Proiectul/Activitatea: Ziua Mării Negre acti-

vitate desfăşurată la nivel de ciclu gimnazial ini-

ţiată de Comisia metodică matematică şi ştiinţe 

Scop: activitatea a avut ca scop informarea ele-

vilor cu privire la bogăţiile Mării Negre; 

Durata: o săptămână 

Grup ţintă:  

 - elevii claselor V-VIII  

Resurse umane: elevii claselor V-VIII în număr 

de 120 

Resurse materiale: infrastructura şcolii. 

Forma de organizare a elevilor: elevii au fost 

organizaţi pe clase, pe echipe, în diade sau pe 

grupe în funcţie de sarcina de lucru; 

Evaluarea activităţii—a fost motivaţională, 

preponderent formativă pentru a-i determina pe 

elevi să propună şi alte activităţi de acest gen. În 

cadrul evaluării elevii implicaţi au fost recom-

pensaţi cu diplome şi felicitări din partea profe-

sorilor implicaţi şi a  colegilor prezenţi la acţiu-

ne.  

 Obiective: 
 
• realizarea de portofolii tematice; 

• promovarea muncii în echipă; 

• dezvoltarea spiritului critic şi autoe-

valuării în rândul elevilor. 
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Donaţie de carte realizată de  
elevii clasei a VI-a B 

 
Diriginte: prof. Bodea Felicia Activitatea/Proiectul—“Donează o carte pen-

tru colegii tăi!” 

  În anul şcolar 2013-2014 elevii clasei a 

VI-a B s-au implicat activ în viaţa Centrului de 

Documentare şi Informare, participând nu numai 

la diverse activităţi derulate ci şi  în  acţiuni  de 

voluntariat prin donaţii de cărţi pe care le aveau 

în biblioteca personală sau achiziţionându-le  în 

vederea îmbunătăţirii fondului documentar al 

acestuia.  

Scopul acţiunii  

 - a fost unul nobil, acela de a îmbunătăţii 

fondul de carte al CDI-ului. 

Data: 13.11.2013 

Durata: o oră 

Resurse umane implicate: elevii clasei a VI-a 

B în număr de 22 

Evaluarea activităţii:  

 evaluarea activităţii a fost făcută de către 

elevii şcolii noastre care au apreciat gestul  

 colegilor şi au admirat expoziţia de carte 

realizată exclusiv din cărţile  donate. 

Competenţe dezvoltate: 
 
• dezvoltarea competenţelor sociale; 

• promovarea voluntariatului în rândul 

colegilor din şcoală; 

• dezvoltarea spiritului de echipă. 

 



 

25 

,,Săptămâna de acţiune împotriva rasismului 
şi discriminării”   

15 - 29 octombrie 2013 

 

Proiect European 

 

,,Fare Football People Action Weeks” against 

racism and discrimination este un  proiect în 

cadrul campaniei europene FARE 2013 -  ”, 

iniţiat de Liceul Teoretic Emil Racoviţă în parte-

neriat cu Club Sportiv Super Sport Baia Mare, 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş şi 

alte unităţi şcolare din judeţ. 

Proiectul presupune desfăşurarea unor 

competiţii de fotbal sau sportive, meciuri amica-

le, în care vor fi implicaţi toţi elevii indiferent de 

condiţia socială, capacitate fizică, etc, cu accent 

pe respectarea principiilor urmărite de activitate: 

solidaritatea între oameni, fair-play, comba-

terea violenţei şi discriminării, incluziune so-

cială,etc 

Se urmăreşte de asemenea informarea elevilor 

cu privire la tema proiectului şi iniţierea unor 

dezbateri, workshopuri pentru realizarea unor 

materiale specifice . 

Scopul proiectului este acela de a folosi 

sportul ca metodă de luptă împotriva discrimină-

rii, rasismului şi violenţei sociale şi răspunde 

valorilor europene care promovează egalitatea 

de şanse, solidaritatea şi incluziunea socială prin 

sport .  
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Obiectivele proiectului: 
• participarea la campania europeană de 

luptă împotriva discriminării: ,,Footbal a-

gainst rasism in Europe”  

• creşterea gradului de conştientizare pu-

blică a discriminării în sport, dar mai ales  în 

fotbal – prin organizarea de meciuri amicale 

de fotbal , sau alte sporturi în care vor fi in-

cluşi elevi discriminaţi pe diverse criterii 

• sensibilizarea tinerilor cu privire la pro-

bleme sociale actuale. 

• formarea de valori şi atitudini sportive 

şi sociale prin adoptarea unui comportament 

adecvat în cadrul relaţiilor interpersonale şi 

de grup, cu accentuarea respectării principii-

lor urmărite de activitate: fair-play, combate-

rea violenţei, incluziune socială. 

Activităţi propuse în proiect: 

Întâlniri şi dezbateri pe tema discriminării, ra-

sismului şi violenţei sociale, dar mai ales despre 

violenţa în sport 

Prezentări şi realizări de materiale video, 

PPT, referate, etc pe tema proiectului 

Ateliere de lucru: realizarea de desene şi afişe 

cu mesaje împotriva discriminării 

Organizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor 

Organizarea de meciuri demonstrative de fot-

bal/ turneu între elevii din şcoli şi elevii aparţi-

nând grupurilor discriminate: minorităţilor, altor 

religii, dizabilităţi. 

Diseminarea proiectului: 

publicarea informaţiilor şi a rezultatelor compe-

tiţiilor pe site-ul clubului  

,,Supersport” la adresa:  

 

• http://sites.google.com/site/

bdmintonbaiamare/ 

• http://www.scoalacaragiale.eu     

Evaluare/ Impactul proiectului va fi  deter-

minat  prin: 

• Numărul de şcoli şi numărul de partici-

panţi implicaţi direct în activităţi 

• creşterea gradului de colaborare, integrare 

socială şi solidaritate a grupurilor ţintă vi-

zate 

• creşterea responsabilităţii sociale şi a soli-

darităţii elevilor, profesorilor, altor 

membri ai comunităţii 

• creşterea interesului participanţilor pentru 

implicarea în  activităţi extracurriculare / 

proiecte  

• îmbunătăţirea imaginii şcolilor partenere şi 

a clubului Supersport în comunitatea loca-

lă şi europeană 

• materialele realizate în cadrul proiectului: 

prezentări, fotografii, afişe, desene, refera-
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,,Supersport 2013 - NowWeMove” 

Activitate de conştientizare  a elevilor cu privire 

la importanţa sportului şi a mişcării în viaţa 

noastră. 

Perioada: 7-13  septembrie 2013 

Scopul acestor acţiuni a fost acela de a implica 

cât de mulţi elevi în diverse exerciţii fizice şi de 

a populariza activităţile de acest gen ce au loc în 

săptămâna 7-13 octombrie 2013 în   mai multe 

ţări. 

Locul de desfăşurare: CDI, curtea şcolii. 

Grupul ţintă: elevii claselor I-VIII 

Total elevi implicaţi: aproximativ 300 

Durata: 4 ore de activităţi interdisciplinare pen-

tru realizarea materialelor publicitare şi câte 10 

min./zi destinate mişcării. 

Echipa implicată:  

 elevi ai claselor I-VIII,  

 cadre didactice: înv. Munteanu Adela, 

Prof. înv.primar Covaci Loredana, înv. Cristian 

Costela, Prof.înv.primar Bogoviţ Paula, înv. 

Scăunaş Alina, prof. înv.primar Eugenia Pampa, 

înv. Cuciulătan Maria, înv. Boldor Cătălina, înv. 

Palfi Mirela, înv. Marchiş Ioan, prof. Bogoviţ 

Radu, prof.Borota Călin, Clovnoszki Claudiu, 

Butoi Valentina, Liber Ana, Bodea Felicia, Radu 

Lucia, Pop Debreţeni Susana, Dodin Adina, Io-

nescu Sorin, Ţânţă Maria, Petrescu Claudia, In-

cze Cristina, Liber Ana, Zetea Marcela, Barra 

Lehel. 

Coordonator: prof. Mateşan Ioniţa 
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Mijloace şi resurse: infrastructura CDI, şi a 

şcolii; 

Organizarea elevilor: 

Pe clase, individual şi pe  grupe; 

Forma de evaluare a activităţii: 

Realizarea unor materiale informative pe margi-

nea temei a: materiale informative prezentate  

elevilor de pe site-ul oficial al proiectului http://

nowwemove.com/   prelucrarea  acestora , reali-

zarea unor materiale de promovare a evenimen-

tului în şcoală, realizarea de imagini foto şi fil-

muleţe de la acţiune. 

  

 Obiective: 

• Promovarea acţiunii la nivel de şcoală; 

• Implicarea tuturor elevilor din şcoală în 

campanie; 

• Dezvoltarea abilităţilor practice ale ele-

vilor prin realizarea unor materiale pu-

blicitare pe tema sugerată; 

• Dezvoltarea spiritului de echipă al elevi-

lor; 
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 Un alt proiect,  de data aceasta de edu-

caţie pentru sănătate, este “Hora Vitaminelor” - 

cuprins în CAER 2014. Acest proiect iniţiat în 

anul şcolar  2011-2012,  cu o primă derulare la 

nivel de şcoală, a continuat să se extindă în  fie-

care an, ajungând să cuprindă  105 cadre didac-

tice, respectiv 360 de elevi din 12 judeţe, în 

anul 2013-2014.  

 Proiectul propune, prin activităţile sale, 

promovarea de comportamente  alimentare să-

nătoase  atât în rândul elevilor cât şi în rândul 

adulţilor. Competenţele dezvoltate în acest pro-

iect sunt cele de comunicare, de exprimare plas-

tică, de a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi  

civice.   

 Ca produs final s-a realizat o broşură cu 

acelaşi nume, exemple de bune practici, cuprin-

zând  toate creaţiile elevilor participanţi: lucrări 

plastice, creaţii literare şi idei gastronomice să-

nătoase. Proiectul concurs “Hora Vitamine-

lor” se doreşte a fi, în anul şcolar 2014-2015, 

inclus în CAEN.  

“Hora Vitaminelor” 
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  Luceafărul poeziei româneşti, Mihai 

Eminescu, a fost omagiat la Şcoala Gimnazială 

“Ion Luca Caragiale” din Baia Mare cu o serie 

de activităţi derulate în perioada 13-15 ianuarie. 

Atât elevii ciclului primar cât şi elevii ciclului 

gimnazial au marcat evenimentul prin o serie de 

acţiuni cum ar fi: 

• Expoziţie de desene „Eminescu… în 

imagini”, realizată de elevii clasei a 

VII-a A şi a VII-a B, coordonaţi de 

profesor Pop Debreţeni Susana; 

• Medalion literar, activitate interdis-

ciplinară desfăşurată în Centru de Do-

cumentare şi Informare al şcolii şi în 

sălile de clasă, realizată de  elevii cla-

selor a III-a B, I B, a II-a A, a IV-a A, 

coordonaţi de prof.înv.primar  Boldor 

Cătălina, Cristian Costela, , Pampa 

Eugenia , respectiv Palfi Mirela. 

• „Eminescu – o curiozitate perma-

nentă” acţiune pregătită de elevii ci-

clului gimnazial îndrumaţi de prof. 

Bodea Felicia, Dodin Adina, Bogoviţ 

Radu şi Ioniţa Mateşan. 

 Activitatea s-a desfăşurat în sala festivă 

a unităţii de învăţământ, iar deschiderea a 

fost făcută de domnul director prof. Radu 

Bogoviţ şi a continuat cu următoarele: 

• „Moment poetic” – clasele a V- a A şi 

a V-a B 

• „O altfel de oră de limba şi literatura 

română” – elevii clasei a VIII-a  

• „Concurs – Eminescu în sufletele 

noastre” – elevii claselor a VI-a A şi a 

VI-a B 

• „Reporterii Eminescu” – elevii clase-

lor a VII- a A şi a VII-a B 

• „Ştiaţi că …”- elevii clasei a VIII –a . 

La finalul activităţilor  elevii implicaţi au fost 

recompensaţi  cu premii şi diplome. 

Luceafărul poeziei româneşti 
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Săptămâna dedicată Programului ”Să 

știi mai multe, să fii mai bun! - Școala altfel” 

din anul școlar 2013 - 2014 a fost una extrem 

de interesantă pentru elevii clasei a VI-a B, 

(actualmente clasa a VII-a B), de la Școala I.L. 

Caragiale din Baia Mare. Am luat ca model 

proiectul derulat de Casa Corpului Didactic, 

prin Inspectoratul Școlar General Maramureș, 

”O poveste de succes” și am încercat să arăt 

copiilor, din calitatea de dirigintă a clasei, cât 

de importantă este școala, cât de importante 

sunt studiile și cât de departe pot să ajungă în 

viață, prin muncă cinstită și asiduă, corectitudi-

ne și onestitate. 

Astfel, încă din prima zi a săptămânii, 

chiar de la prima ora a dimineții, am pornit la 

drum. Și prima oprire a fost în cabinetul doam-

nei Liliana Moga, consilier municipal Baia Ma-

re, care ne aștepta pregătită cu povestea ei des-

pre modul cum a răzbit în viață. Am avut parte 

de discuții interesante și interactive, iar elevii 

au fost extrem de încântați. S-au pus o serie de 

întrebări pertinente și doamna consilier a răs-

puns la fiecare dintre ele, iar la final, fiecare 

dintre copii a fost răsplătit cu o carte frumoasă, 

care să le amintească de vizita pe care au      

făcut-o.  

Agale, la pas, ne-am îndreptat apoi 

spre clădirea Consiliului Județean Maramureș, 

acolo unde ne aștepta tocmai președintele jude-

țului, Zamfir Ciceu, un alt tânăr care, la nici 40 

de ani, a ajuns să țină în mâinile sale frâiele în-

tregului județ. În cabinetul președintelui au ur-

mat alte discuții și o serie de poze care să imor-

talizeze acest moment, iar elevii clasei a VI-a B 

au părăsit cabinetul cu convingerea că în viață 

orice este posibil și niciun țel nu este imposibil 

de atins. Trebuie doar să-ți dorești cu tărie ceva, 

să muncești pe brânci și, cel mai important, să 

nu renunți niciodată.  

Tot în clădirea Consiliului Județean, la 

o altă ușă însă, ne aștepta subprefectul județu-

lui, Alexandru Bondrea. Tânăr și acest condu-

cător al destinelor maramureșenilor, deschis la 

discuția cu elevii, sociabil și plin de bunăvoință, 

subprefectul le-a explicat copiilor în ce constă 

munca lui și care sunt așteptările Guvernului de 

la reprezentantul în teritoriu.  

Și când am încheiat și această vizită 

am mai avut o oprire, pe același hol, la Gabriel 

Zetea, vicepreședinte al Consiliului Județean.  

 

Elevii clasei a VI-a B, față 
în față cu ”Poveștile de succes” 
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A fost o adevărată reușită și această 

întâlnire, unde elevii au întâlnit un om politic și 

un bun reprezentant al administrației județene, 

foarte tânăr și plin de elan. Iar în clipa în care 

discuțiile noastre au luat sfârșit, fiecare dinte 

elevi a primit un cadou din partea conducerii 

județului, în care au descoperit mai multe cărți 

și ilustrate despre minunatul nostru Maramureș.  

Am mai fi stat la acești oameni bravi, 

însă ne aștepta Sorina Pintea, managerul Spita-

lului Județean. O femeie cum rar mi-a fost dat 

să întâlnesc, cu o putere de fier și o voință ieșită 

din comun. Mignionă, slăbuță, cu un zâmbet 

larg, nu ai crede că această femeie ține în mâi-

nile ei micuțe peste 1.500 de medici, asistente, 

infirmieri și personal auxiliar, precum și întrea-

ga reabilitare a Spitalului Județean, aflată în 

prezent în execuție. Emoțiile au fost deopotrivă, 

iar plăcerea acestei întâlniri s-a citit și pe chipul 

copiilor, și al doamnei manager Sorina Pintea, 

care a ales să ieșim din biroul ei și să prezinte 

elevilor Secția de Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean. Iar pentru a îndulci cât mai mult 

această vizită, toți cei prezenți au fost răsplătiți 

cu o punguță cu dulciuri. 

Pentru a ne încadra în tematica progra-

mului ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”, 

marți, de dimineață, am vizitat Muzeul de Isto-

rie și Muzeul Satului din Baia Mare, iar apoi, 

după ce căpșoarele elevilor s-au umplut cu o 

serie de informații esențiale legate de evoluția 

societății și de etnografia zonei în care trăim, 

am făcut o bine-meritată oprire în Parcul Regi-

na Maria, pentru a ne trage sufletul și, totodată, 

pentru a împărtăși impresiile acestor zile pline 

de inedit.  

Și nu ne-am oprit doar la atât, deoarece 

în dimineața următoare am ales să părăsim are-

alul orașului și să ne îndreptăm spre Baia Sprie, 

acolo un renumitul meșter olar, Dan Leș, ne-a 

introdus în împărăția creațiilor sale. Acesta le-a 

ținut elevilor chiar și o lecție de olărit, iar la 

plecare, fiecare a primit un mic simbol făcut de 

mâinile priceputului olar, care să le amintească 

de această minunată zi.  

Următoarele două zile le-am dedicat 

activităților în școală și sportului, așa cum pre-

vede programa, dar la final putem spune că toți 

am fost foarte mulțumiți și încântați de ceea ce 

ne-a fost dat să aflăm, să cunoaștem și să ve-

dem în această săptămână.  

În concluzie, atât elevii cât și eu, în 

calitate de dirigintă, putem spune că, în urma 

acestor activități, într-adevăr știm mai multe și 

suntem mai buni. 

Felicia Bodea,  

profesor de limba română,  

diriginta clasei a VII-a B  
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Copilăria                                              

Aşa eram eu la vârsta cea fericită şi aşa 

cred că au fost toţi copiii, de când îi lumea asta şi 

pământul. 

 Copilăria este un tărâm magic. Nu ştim 

când şi unde începe şi când şi unde se termină. 

Ea este singurul moment al vieţii în care trăim  

totul cu maximă intensitate, în care râdem şi 

plângem în aceaşi zi, în care ne supărăm şi iert-

ăm în câteva secunde, în care suntem singuri şi 

totodata cu toată lumea.  

 Acest moment al vieţii este un univers 

dulce, duios , plin de distracţie, în care orice este 

posibil în lumea jucăriilor şi a jocurilor. Aici ne 

putem întâlni mereu cu un balaur cu şapte capete 

sau trei zmei care au răpit trei prinţese de la un 

castel. Ne credem prinţese şi prinţi voioşi şi cre-

dem în sacul lui Moş Crăciun plin de jucării,  viu 

colorate şi plin de sclipici, în Iepuraşul De Paşti 

care ascunde ouă de ciocolată, frumos colorate în 

iarba crudă şi firavă sau ne speriam că vine “Bau 

Bau” daca nu dormim. 

 Deşi încă vârsta este fragedă, prietenii 

vor fi alături de mine mereu, la bine şi la greu 

indiferent de situaţie şi de trecerea anilor. 

 

Giulia Sima, clasa a VI-a B 

 
Vitaminele 

Vitaminele sănătoase  
Fac o vizită la case 
Și împart pe la copii 
Fructe și legume, mii! 
 
Morcovul și vitamina A 
Sunt prietene deja. 
Portocala și vitamina C 
Se-nțeleg cel mai bine. 
 
Mănâncă fructe și legume, 
Pentru sănătatea ta sunt bune. 
Dacă asta tu vei ști, 
Sănătos, frumos vei fi! 
 

Șuba Giulia,clasa a V-a 

Povestea legumelor şi a fructelor 

Să mergem în casa Irinei care este o gospo-

dină desăvârșită. 

Era deja seară. Irina se pregătea de culcare  după o 

zi lungă de muncă. Nici nu s-a îmbrăcat bine cu pi-

jamalele că a și luat-o somnul în mrejele lui dulci. 

Dar ce să facem noi aici? Să vedem cum 

doarme Irina? Hai mai bine să mergem în cămara ei, 

plină de legume și fructe.  

Nici n-am deschis bine ușa că înfoiata salată  

își  deschise ochii dintre frunze și zise: 

- Irina a mers deja la culcare! 

- Să dansăm, să dansăm! zise roșia  mereu îmbujo-

rată. 

Ca la comanda unei baghete fermecate, toate cele-

lalte fructe și legume s-au ridicat pe picioarele lor 

scurte, au surâs și au sărit de pe rafturi direct pe po-

dea. 

-  Ce melodie alegem în noaptea asta? a întrebat 

căpșunica. 

-  Hai să fie o horă, Hora tuturor vitaminelor, a spus 

castravetele dând drumul casetofonului. 

Zis și făcut, se stânseră toate într-un cerc și au exer-

sat mai întâi, trei pași la dreapta, trei pași la stânga. 

Apoi totul  a venit de la sine. 

În zori, pe la patru dimineața, Irina s-a trezit din ca-

uza hărmălaiei din casă. Cu greu și-a găsit papucii și 

cu pași șovăielnici a pornit spre cămară. 

- Înapoi pe rafturi! A strigat speriat ananasul. 

- Vai, vai, am trezit-o pe Irina, se văită morcovul. 

 Irina a deschis ușa de la cămară. Înăuntru totul era 

în ordine și trona liniștea. 

-Probabil că am visat! Se minună Irina și merse îna-

poi la culcare. 

-Ha! Ha! Ha! Ha! Au râs înfundat fructele și legu-

mele bucurându-se că au scăpat cu obrazul (coaja) 

curat și de astă dată. 

 

Vălean Daria, clasa a V-a 



 

  

 
1.  „Littera’tour d’Europe en 80 

semaines”  

2.  Proiecte şi activităţi educaţio-

nale derulate în anul şcolar 

2013-2014: 

Sumar 

• Şi eu vreau să devin voluntar  

• Calendarul activităţilor  

• Săptămâna fără fum…  

• “Protejăm natura pentru viaţă”  

• Ziua Naţională a României  

• Toamna roadelor bogate   

• Ziua Internaţională a Poeziei şi a 

Pădurii 

•  Ziua Mării Negre  

• Donează o carte pentru colegii tăi! 

• ,,Săptămâna de acţiune împotriva 

rasismului şi discriminării”   

• ,,Supersport 2013 -NowWeMove” 

• “Hora Vitaminelor” 

• Luceafărul poeziei româneşti 



 
Mulţumesc tuturor cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor care s-au implicat  cu mult drag şi 

cu multă dăruire în realizarea  proiectelor şi activităţilor  din CDI. 
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