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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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Centrul de documentare şi informare a apă-

rut ca o completare a spaţiului în care în mod cu-

rent, se derulează procesul educaţional – respectiv 

CLASA. 

 Elevii au ocazia să se exprime altfel, într-

un cadru mult mai deschis, mai liber – la activităţi-

le lor putând fi prezenţi părinţi sau colegi din alte 

clase. Din acest spaţiu, munca  şi rezultatele aces-

tora  sunt altfel cunoscute şi valorizate.  

 Ceea ce se întâmplă în CDI este deseori 

filmat, înregistrat şi mai apoi difuzat – varianta a 

răsplatei prin notă ori calificativ – însemnând un 

alt mijloc de stimulare. 

Aşa cum se arată în „Principiile pedagogici 

Freinet”, după Dorina Dolha: „orice copil este ca-

pabil de reuşită, esenţial este să nu-l împingem 

spre eşec prin  exigenţe exagerte sau premature”, 

CDI-ul şi activităţile ce se desfăşoară aici doresc 

din contră stimularea elevilor spre obţinerea de 

rezultate cât mai bune, îndrumându-i spre reuşite 

care să le crească încrederea în propriile abilităţi şi 

spirit de creaţie.                                                                                                       

Director adjunct: 

 prof.înv.primar Eugenia Pampa  
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         CDI-ul, considerat “inima scolii 

noastre”, reprezintă pentru elevi un spaţiu primitor în 

care pot găsi orice informaţie, unde intrebările care-i 

frământă îşi găsesc răspunsul, pentru că, acest loc,  le 

dă ocazia să-şi creeze competenţe legate de căutare, 

selectare şi sistematizare a informaţiilor. 

Cu cât elevii sunt mai familiarizaţi cu CDI-ul, 

din şcoală, cu atât le va fi mai uşor să găsească şi să 

utilizeze informaţiile necesare educaţiei non-formale 

de mai târziu. În acest spaţiu ei “învată să înveţe”, 

experimentează spiritul de echipă, capacitatea de a lua 

decizii, creează elementul de diversitate, de nou, de 

atractivitate, devin reali parteneri ai profesorilor în 

actul educaţional. CDI-ul este spaţiul de  relaxare, 

unde cu un film, un site, o piesă de teatru sau cu o 

carte interesantă te poţi pierde în vise, poţi călători în 

cele mai minunate locuri ale lumii sau poţi “trăi” 

experienţe şi evenimente din trecut. 

Consider că această structură info-

documentară a şcolii reprezintă pentru elevi şi 

profesori un loc unde pot să “evadeze” ori de câte ori 

simt nevoia de schimbare, de informare sau pur şi 

simplu pentru a-şi “stâmpăra” curiozitatea faţă  de  

lume.  

      Consilier ed.  psiholog Rodica Moldovan   
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adecvat bine iluminat, agreabil, primitor şi suficient 

de vast pentru a primi minimum 10% din totalul 

populaţiei şcolare şi, datorită activităţilor pe care 

trebuie să le adăpostească s-au amenajat urmă-

toarele spaţii: spaţiul de primire, spaţiul documen-

taristului, spaţiul informatic, spaţiul de lucru indi-

vidual, spaţiul de lucru pe grupe, spaţiul pentru 

presă, spaţiul audio-vizualului, spaţiul pentru cadre 

didactice, spaţiul de orientare şcolară şi profe-

sională, spaţiul lecturii de destindere, spaţiul de af-

işat, spaţiul de informare şi spaţiul expoziţional. 

           CDI-ul este dotat cu mobilier nou 

pentru sala de lectură, rafturi de bibliotecă, 4 calcu-

latoare Pentium IV, plasmă, video, video proiector, 

conectare internet, amenajare sală. Este un centru 

funcţional, elevii fiind deja iniţiaţi în folosirea 

calculatorelor.  

 S-a muncit enorm de mult pentru a realiza 

ceea ce am ajuns să admirăm cu toţii. Nu se putea 

fără o puternică implicare a cadrelor didactice, a 

elevilor şi părinţilor, a ISJMM, a doamnei inspector 

general, profesor Mariana Pop, a doamnei inspector 

Ligia Duruş. 

        Şcoala însă are nevoie în continuare de sprijin, 

suntem o echipă de dascăli serioşi şi ne place să 

ne facem meseria cu dragoste.                               

   Prof. Georgeta Sălăgean 
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C.D.I.- centru de resurse pluridisciplinaritate 

 Pornind de la tratarea şcolii ca o şcoală neîn-

semnată  de cartier şi de la necesitatea sprijinirii  

zonei  deficitare în care este situată aceasta, am ini-

ţiat o adevărată campanie de fondare a unui centru 

de documentare şi informare. 

             Şi, cum şcoala noastră a vrut mereu să fie în 

topul şcolilor europene din judeţ,  ne-am propus în 

Proiectul de dezvoltare instituţională a şcolii şi do-

tarea acesteia cu CDI. 

 Şi, pentru că am vrut, am şi pornit la lucru! 

Nu ne-a fost uşor deloc! Dar am avut alături de noi 

întregul colectiv de cadre didactice şi părinţii elevilor 

noştri! Cu toţii am pus umăr de la umăr şi, în timp ce 

alţii primeau banii necesari unei astfel de lucrări, noi 

am pornit singuri iar, după un efort financiar de 4 

ani, sprijiniţi de Asociaţia Şcolii “I.L.Caragiale” Baia 

Mare, asociaţia părinţilor şcolii noastre, am reuşit să 

deschidem şi în şcoala noastră un modern CDI, dotat 

la standarde europene.     

 Centrul de documentare şi informare al şcolii, 

definit ca fiind: „centru de resurse pluridisciplinare, 

care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii 

locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, 

un laborator de experimentare a noilor tehnologii 

educaţionale, un loc de cultură, deschidere şi inte-

grare." (Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

centrului de documentare şi informare p.2), este 

astăzi o realizare deosebită, făcută numai şi numai 

cu efoturi proprii! 

 Ţinând cont de  funcţiile CDI:  de primire, de 

informare generală;  pedagogică;  de orientare şco-

lară şi profesională; de comunicare cu exteriorul; 

tehnică; recreativă, CDI-ului i s-a asigurat un spaţiu  
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 Centrele de documentare şi informare sunt 

veritabile instrumente ale reformei învăţământului 

preuniversitar românesc,  şi-au dovedit din plin 

valenţele pozitive, pedagogice şi culturale. Proiectul 

"Educaţia pentru informaţie în mediul rural 

defavorizat" prin amenajarea Centrelor de 

documentare şi informare nu sunt însă lucruri simple 

şi nici uşoare. Ele necesită o coordonare strategică, o 

reţea  de “actori instituţionali”  şi persoane resursă, 

eforturi administrative şi financiare, dar şi eforturi de 

construcţie a relaţiilor şi echipelor, o reconstrucţie a 

atitudinilor şi mentalităţilor, precum şi o implicare 

mai activă a comunităţii locale. 

 Proiectul "Educaţia pentru informaţie în 

mediul rural defavorizat" prin implementarea 

centrelor de documentare şi informare în şcoli îşi 

propune următoarele obiective: promovarea unei 

pedagogii inovante, care dinamizează şi 

modernizează parcursurile pedagogice tradiţionale, 

transformând atitudinea faţă de învăţare; dezvoltarea 

unei atitudini pozitive faţă de învăţare în general; fa-

vorizarea muncii în echipă; asigurarea accesului liber 

la informaţie şi cultură a tuturor tinerilor şi a mem-

brilor comunităţii local; stăpânirea tehnicilor de infor-

mare şi comunicare în învăţământ (TICE); formarea 

cetăţeanului conştient şi autonom, adaptat la lumea 

actuală prin intermediul vieţii şcolare; egalitatea 

şanselor elevilor ce provin din medii diferite. 

 Chapron Francoise propune pentru şcoala se-

col lui XXI realizarea unor activităţi (organizate mai 

ales în parteneriat de către profesorii de discipline si 

profesorul documentarist din centrele de documentare 

si informare) care să vizeze educaţia elevilor ca buni  

cetăţeni, capabili de a respecta valorile umane: 

respectul de sine si respectul pentru   ceilalţi, respectul 

pentru munca şi modul de a gândi al celorlalti, de a 

coopera (adaptare dupa articolul Les CDI—Centre de Docu-

mentation et D'information -  des Lycees et Collèges en France : 

Quelle Contribution à la Formation du Citoyen?Françoise Cha-

pron). 
Jean Michel, unul dintre autorii studiului 

„Formarea în societatea informatiei” vorbeşte despre o 

nevoie de formare a omului secolului nostru pentru o 

societate a informaţiei, societate a cărui caracter este 

„universal, global, permiţând manifestarea a noi com-

portamente ale oamenilor şi grupurilor umane, modi-

ficându-le modul de a gândi, de a învăţa, de a lucra, de 

a coopera. Această societate a informaţiei, despre care 

se mai spune că este societatea cunoaşterii şi a 

inteligenţei, se dezvoltă pe baza unei noi culturi a 

informaţiei (Michel, Jean; Marinescu, Nicoleta; Ianuş, 

Mariana. Formarea în societatea informaţiei). 
Schimburile de date şi comunicarea electronică 

generalizată între oameni si grupuri, atât la scară 

planetară cât şi la nivel local, constituie un factor de 

dezvoltare individuală şi colectivă. 

Centrele de documentare si informare vin în 

întâmpinarea necesitătii de informare a elevilor şi 

profesorilor oferindu-le acestora, precum şi întregii 

comunitati locale, un instrument de lucru care să-i 

ajute să se dezvolte personal si profesional, să 

achiziţioneze noi competenţe precum: autonomie în 

munca de cercetare, comparare a surselor şi a 

diferitelor suporturi, organizare a muncii de cercetare 

prin selectionare, exploatare şi comunicare a 

informaţiilor. 

Profesor documentarist Ioniţa Mateşan  
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„Darul cărţii“ 
TIPUL PROIECTULUI : 

  proiect educaţional local 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor I-VIII 

PARTENER/PARTENERI 

 Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu“ 

Baia Mare, filiala “Ion Şiugariu” 

SCOPUL:  

 Reducerea distanţei psihologice dintre 

elevi şi carte prin implicarea  acestora în dife-

rite acţiuni ce au ca scop promovarea lecturii. 

OBIECTIVE 

 sensibilizarea elevilor cu privire la  im-

portanţa lecturii în     dezvoltarea  per-

sonalităţii   umane;   

 descoperirea unor locuri publice de lec-

tură (biblioteci, muzee, librării); 

 familiarizarea elevilor cu tehnici de do-

cumentare şi informare oferite de C.D.I. 

şi bibliotecă; 

 organizarea de activităţi care să atragă 

elevul spre studiu, ştiinţă şi cultură.                

DURATA: octombrie 2011 – mai 2012 

 

Din munca noastră…. 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PROPUSE 
 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Loc de desfă-
şurare 

Data Responsabili Evaluare Observaţii 

  

  

  

1 

Drumul cărţii 

- constituirea Clubului „Mari şi mici 

hai să citim!” 

Lansarea invitaţiei elevilor şi profeso-

rilor pentru participarea la activităţile 

din cadrul Clubului de lectură, realiza-

rea unui afiş de către elevii membri în 

echipa de proiect. 

  

  
  

C.D.I. 

  

  

  

Oct. 

  
  

Profesor doc. 
Bibliotecar 
Învăţători 
Diriginţi 

  

  
Fişe de lucru 

  

  

  

  

  

  

2 

O carte citită încă o viaţă trăită! 

- întâlniri săptămânale la Clubul de 

lectură, discuţii pe marginea cărţilor 

recomandate elevilor, lecturarea de 

texte literare în funcţie de preferinţele 

cititorilor, conştientizarea elevilor cu 

privire la importanţa lecturii în dezvol-

tarea imaginaţiei, creativităţii, a limba-

jului şi nu în ultimul rând a  personali-

tăţii umane; 

- lectura unor cărţi alternativ în limbile 

engleză şi română; 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

C.D.I. 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
Nov.- 
feb. 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
Echipa de 
proiect 

  
  
  
  
  
  
  
Produse  ale 
copiilor: afişe, 
pliante, dosare 
documentare, 
eseuri, poe-
zii,etc 

  

  

3 

Drumul spre lumină 

- „Cartea mea preferată este .....” pre-

zentare de  carte realizată de   elevii 

membri ai Clubului în cadrul unei 

vizite la Biblioteca Judeţeană  „Petre 

Dulfu” Baia Mare 

  
  
  

B.J. „Petre 
Dulfu” 

Filiala „Ion 
Şiugariu” 

  

  

Martie 

2012 

  

  
  

Echipa de 
proiect 

Bibliotecar 
Achim Ca-

melia 

  

Poze 

  

  

4 Să împărtăşim şi celorlalţi! 

Analiza rezultatelor  proiectului în 

cadrul unei întâlniri, mese rotunde 

organizată la nivel de şcoală. 

  

Sala festivă 

  

Mai 
2012 

  

Echipa de 

proiect 

  

Poze, discuţii, 
propuneri, etc. 

  

7 
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         “Sub semnul lui Caragiale....  

1852-1912” 
TIPUL PROIECTULUI :  

 proiect educaţional de cercetare docu-

mentară 

GRUPUL ŢINTĂ:  

elevii claselor a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a 

VII-a, a VIII-a. 

SCOPUL:  

 Stimularea interesului elevilor pentru 

cercetare, documentare şi informare în activităţi-

le de învăţare interdisciplinară şi dezvoltarea 

spiritului de echipă. 
 

OBIECTIVE 

 Să-şi însuşească etapele demersului de 

cercetare documentară  pe o temă dată; 

 Să-şi formeze competenţe de utilizare 

interdisciplinară a informaţiilor; 

 Să-şi dezvolte abilităţi de muncă în 

echipă; 

 Să-şi dezvolte abilităţi de utilizare a 

Tehnologiei, Informaţiei şi a Comuni-

cării; 

 Să realizeze un portofoliu pe tema da-

tă; 

 Să-şi formeze competenţe de comuni-

care (prezentarea  portofoliilor );  

 

DURATA: ianuarie 2012 

„Caragiale este cel mai mare creator de viaţă din 

întreaga noastră literatură.” 

(G.Ibrăileanu). 

8 



Zâmbet şi culoare… 

9 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PROPUSE 

 

Nr. 
Crt 

Activitatea Loc de 
desfăşurare 

Data Obs
. 

RESPON-
SABIL 

  
1 

Lansarea temei 
Informarea elevilor şi a cadrelor didactice cu privi-
re la tema proiectului şi obiectivele acestuia; 

  
Centrul de Docu-
mentare şi Informa-
re 

16.01. 
2012 

  
O1 

  
Profesorul 
documenta-
rist 

2   
Organizarea grupelor de elevi 
- recomandarea surselor de informare 

  
  
Centrul de Docu-
mentare şi Informa-
re 

  
  
16-
20.01 
2012  
  
  

  
O3 
  

  
Echipa peda-
gogică 

  
3 
  
  
  
  
  
  
  
  

Ce dorim să ştim despre I.L. Caragiale: 
din punct de vedere literar: 
din punct de vedere  istoric perioada în care a 

trăit şi a scris autorul... 
din punct de vedere geografic: călătorie virtua-

lă prin locurile colindate de scriitor... 
  

  
Centrul de Docu-
mentare şi Informa-
re 
  
  
  
  
  
  

  
  
23-
30.01 
2012 
  

  
  
O1 

  
Profesorul de 
limba româ-
nă 
Profesorul de 
istorie 
Profesorul de 
geografie 
  

4 Să purcedem…. 
După repartizarea sarcinilor elevii au la dispoziţie o 
săptămână, în care, în fiecare zi după ore, au acces 
la Centrul de Documentare şi Informare, unde sub 
supravegherea profesorului documentarist, se vor 
documenta pentru realizarea sarcinilor. În cazul în 
care nu vor găsi toate informaţiile necesare în şcoa-
lă, profesorul documentarist va apela la Biblioteca 
Judeţeană sau la librăria cu care acesta colaborează 
pentru a împrumuta materialele necesare acestora. 

  
  
  
Centrul de Docu-
mentare şi Informa-
re 

  
  
23-
30.01 
2012 
  

  
  
  
  
O1 
O3 

  
  
  
  
Profesorul 
documenta-
rist 
  

  
  
  
5 

Realizarea unui portofoliu 
După ce elevii s-au informat, şi au adunat materia-
le, au la dispoziţie 2 zile pentru a întocmi un porto-
foliu ce va conţine date despre Ion Luca Caragiale 
din punct de vedere literar, istoric, şi geografic. 
Portofoliu va conţine informaţii şi imagini culese 
de pe orice tip de suport informaţional şi va fi reali-
zat cu sprijinul profesorului de specialitate şi al 
profesorului documentarist. 

  
  
Centrul de Docu-
mentare şi Informa-
re 

  
  
23-
30.01 
2012 
  
  
  
  

  
  
  
O4 
O5 

  
  
  
Echipa peda-
gogică 
 

6 
  
  
  
  
  
  
  

„Să împărtăşim şi celorlalţi” 
Prezentarea materialelor la care elevii au muncit 
într-un cadru festiv, la care vor fi invitate toate ca-
drele didactice, elevii claselor participante, părinţii 
elevilor implicaţi, autorităţile locale, mass-media 
locală, unde se vor prezenta pe scurt obiectivele 
proiectului şi importanţa derulării acestui proiect 
pentru elevi. Invitaţii vor putea studia portofoliile 
realizate de elevi. 
Tot în cadrul acestei activităţi vor fi puse în scenă 
piese de teatru interpretate de elevii scolii în limba 
română şi franceza. 
Vor fi chestionaţi elevii prezenţi la activitate dacă 
le-a plăcut şi dacă mai sunt interesaţi de astfel de 
proiecte. 

  
  
  
  
  
Centrul de Docu-
mentare şi Informa-
re 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
O6 

  
  
  
  
Echipa de 
proiect 
  

9 
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TIPUL PROIECTULUI :  

 proiect educaţional de parteneriat 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor I-VIII 

PARTENER/PARTENERI 

 BJ  „Petre Dulfu“ Baia Mare,  

 Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu”Baia 

Mare 

 Scoala cu clasele I-VIII “Nichita Stănes-

cu” Baia Mare 

SCOPUL:  

 Eliminarea comportamentelor  agresive, 

a violenţei verbale şi fizice în rândul    elevilor 

atât în timpul orelor de curs, pe perioada pauze-

lor cât şi în timpul liber;  

 
 

OBIECTIVE 
 Conştientizarea surselor generatoare de vio-

lenţă  pentru elevi, părinţi şi profesori; 

 Stimularea cercetării privind violenţa şcolară; 

 Atragerea elevilor in activităţile menite să 

prevină, să combată şi să diminueze violenţa 

verbală şi fizică; 

 Implicarea comunităţii locale in prevenirea si 

diminuarea violenţei in rândul elevilor; 

 Crearea unui sistem de comunicare intre şcoa-

lă şi familie în vederea identificării, monitori-

zării si prevenirii actelor de violenţă prin im-

plicarea tuturor factorilor educaţionali; 

 Dezvoltarea spiritului de „fair-play” in cadrul 

concursurilor, intre echipele competitoare; 

 Canalizarea energiei in manifestarea creativi-

tăţii prin intermediul formelor literar-artistice, 

plastice, sportive,  in detrimentul actelor de 

violenţă; 

DURATA: octombrie 2011 – iunie 2012 

„Suntem împotriva violenţei “ 
"Oricine se poate înfuria – asta e uşor. Dar să fii furios pe persoana potrivită, în măsura 

potrivită, la timpul potrivit, pentru scopul potrivit şi în modul potrivit - asta nu e uşor."    

  (Aristotel, Etica Nicomahică)   

10 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PROPUSE 
 

 

Nr. 
crt. 

Activitatea Data Loc de desfăşurare Responsabil 

1. Întâlnire interactivă la nivelul celor trei unităţi 
şcolare cu privire la modul de derulare al proiec-
tului, la  stabilirea  echipei  de proiect,  scopul şi 
obiectivele acestuia precum şi la aşteptările  în 
urma derulării lui; 

  
  

oct. 2011 

  
  

C.D.I. 
Şcoala I.L.Caragiale 

  
  

Echipa de proiect 

2. „Ziua internaţională a toleranţei” - vizionare de 
filme educative pe tema toleranţei şi discuţii pe 
marginea acestora, desfăşurate la nivelul fiecărei 
şcoli  ; 

  
16 nov. 2011 

  
C.D.I.-uri ale şcolilor 
implicate, săli festive, 

săli de clasă 

Prof. doc. 
Diriginţi 

Prof. înv. primar 

3. „Cine şi ce mă enervează” –  activitate pe clase 
unde fiecare diriginte şi învăţător  va aplica câte 
un chestionar elevilor, se va discuta cu elevii pe 
marginea proverbului: Ce ţie nu-ţi place altuia 
nu-i face!  exemplificând cu întâmplări ce au loc 
între elevi; 

  
  

noiembrie 2011 

  
  

Săli de clasă 

  
  

Diriginţi implicaţi 

4. „Să stăm de vorbă şi cu doctorii de suflete” 
- nu te refugia în peisajul violenţei, caută soluţii; 
- prin violentă totul se pierde, nimic nu se câşti-
gă. 
-respectând fair-plaiul  combatem violenţa, dez-
bateri la care sunt invitaţi  psihologi şcolari; 

  
ianuarie 

2012 

  
  
  

Săli de clasă, 
CDI-uri, săli festive; 

  
  

Echipa de proiect 

5. „Ştim să ne comportăm frumos!” – realizarea de 
pliante, fluturaşi, materiale  informative pe tema 
violenţei şi a efectelor acesteia asupra elevilor şi 
adulţilor; 

  
  

feb.- mar. 
2012 

  
Săli de clasă 

C.D.I.-uri 

  
Echipa de proiect 

  “8 Martie – Ziua iubitei mele mame “ , expo-
ziţii de mărţişoare şi felicitări confecţionate de 
elevii implicaţi în proiect; 

Martie 2012 Biblioteca Judeţeană Echipa de proiect 

6. Concursuri şcolare, competiţii sportive între 
elevii celor trei şcoli participante, pe diferite 
teme; 

Aprilie 
2012 

Săli de clasă, curtea 
şcolii, 
C.D.I. 

Echipa de proiect 

7. Marşul antiviolenţă - activitate de informare a 
comunităţii locale, cu privire la violenţa verbală 
şi non verbală, realizată de elevii membri partici-
panţi la proiect. 
  

2-6 
Aprilie 
2012 

  
  

Comunitatea locală 

  
  

Echipa de proiect 

  Ziua împotriva exploatării copilului Mai 2012 Biblioteca Judeţeană Echipa de proiect 

8. Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul 
fiecărei instituţii şcolare. 

Mai - iunie Săli festive, CDI-uri Coordonatorii de 
proiect. 
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TIPUL PROIECTULUI :  

  proiect educaţional  

GRUPUL ŢINTĂ:  

  elevii claselor a VIII-a 

PARTENER/PARTENERI 

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă 

 Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia 

Mare 

SCOPUL:   

 Informarea şi consilierea şcolară şi profesio-

nală a  elevilor claselor a VIII-a 

 

OBIECTIVE 

 Autocunoaşterea si descoperirea per-

sonalităţii; 

 Dezvoltarea responsabilităţii sociale 

si formarea deprinderilor de interac-

ţiune socială; 

 Dezvoltarea conştiinţei de sine şi a 

atitudinilor pozitive faţa de propria 

persoana;  

 Dezvoltarea unor tehnici eficiente de 

învăţare si management al învăţării; 

 Dezvoltarea capacitaţii de planificare 

a carierei;    

DURATA: octombrie 2011 – mai 2012 

„Planul meu de viaţă “ 
  

 “Asemenea unui vultur şi un om chiar dacă a fost învăţat să se 
considere altceva decât este în realitate, poate reînvăţa cine este cu 
adevărat, poate lua decizii conforme cu natura sa, poate deveni un 
învingător!”   

  (Povestea vulturului, James Aggrey) 
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ACTIVITATILE PROIECTULUI 
Obiective Conţinuturi Resurse Responsabil Termen Indicatori de per-

formanţă 
Informarea 
diriginţilor, 
cadrelor 
didactice, elevilor 
cu privire la 
conţinutul 
activităţilor 
proiectului 

Prezentarea 
proiectului 

Suportul scris al 
proiectului 

Cons.educativ 
prof. Moldovan 
Rodica 
Matesan Ionita 

Octombrie Informarea asupra 
proiectului 
  
  
  
  
  

Realizarea unor 
investigaţii în 
rândul elevilor 
pentru a evidenţia 
priorităţile 
educative; 
  

Consilierea de 
grup şi 
individuală 
privind 
orientarea 
şcolară şi 
profesională; 

Teste de 
aptitudini, 
chestionare 
(Viitorul începe 
azi) 

Consilier scolar 
Prof. Moldovan 
Rodica; 
Diriginţi. 

Noiembrie 
2011 

Participarea unor 
grupuri de elevi la 
activităţi de 
consiliere de grup 
şi individuală 

Dezvoltarea 
capacităţii de 
planificare a 
carierei; 

Labirintul 
devenirii  
(despre cariera 
profesională) 

Calculator, 
videoproiector, 
prezentare power 
point, aparat foto, 
fişe de lucru; 

Consilier şcolar 
Prof. Moldovan 
Rodica, diriginţii, 
Mateşan Ioniţa 

Decembrie Realizarea unui 
portofoliu 
personal 
  

 Creşterea 
nivelului de 
informare şi 
educare a elevilor 
prin dobândirea 
cunoştintelor 
necesare în 
domeniul 
orientarii şcolare 
si profesionale. 
  

Activitate 
demonstrativă 
“Cariera mea” 

Materiale 
informative, 
pliante; 

Invitaţi AJOFM 
Prof. diriginţi 
Consilier 
educativ; prof. 
Moldovan Rodica 
 Prof. 
Documentarist 
Mateşan Ioniţa 
  

Februarie  
2011 

Consilierea 
elevilor in 
alegerea carierei 

Furnizarea unor 
modalităţi 
eficiente de 
analiză a ofertelor 
educaţionale si 
profesionale 

Dezbatere 
“Munca, 
ocupatie, o 
cariera...” 

Materiale PPT Prof. diriginţi 
  

Martie 2011 Implicarea 
elevilor in 
conştientizarea 
importanţei luării 
unei decizii 
corecte 

Creşterea 
nivelului de 
informare a 
elevilor prin 
contactul direct 
cu reprezentanţii 
instituţiilor de 
învatamânt de stat 
si privat prin 
participarea la 
târgul ofertelor 
şcolare 

Vizitarea 
Târgului de 
Oferte şcolare 

  Prof. diriginti ai 
claselor a VIII-a 

Mai 2011 Participarea 
elevilor la 
activităţile 
desfaşurate in 
cadrul târgului 
ofertelor şcolare 

.Informarea 
parintilor şi 
elevilor clasei a 
VIII-a cu privire 
la completarea 
corecta a fişelor 
cu opţiuni şcolare 
a elevilor. 

Activitate de 
informare şi 
consiliere 
“Cine pentru 
cine decide?” 

Fişe de optiuni 
şcolare 

Diriginţii 
claselor a VIII-a 

Iunie 2011 Decizia definitivă 
a elevilor cu 
privire la liceul/ 
SAM-ul pe care 
vor să-l urmeze 
Realizarea acor-
dului formal între 
optiunile şcolare 
ale elevilor si 
dorinţa părinţilor 
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„ Dăruind vei dobândi “ 

TIPUL PROIECTULUI :  

 proiect educaţional local 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor I-VIII 

SCOPUL:  

 Trezirea unor sentimente de toleranţă şi 

apropiere de copiii ce provin din medii familia-

le  diferite, dorinţa de a fi mai buni, încercând 

să creeze momente de bucurie pentru cei dragi. 

OBIECTIVE 

 Formarea deprinderilor practice şi conşti-

entizarea faptului că munca poate fi răs-

plătită    prin vânzarea produselor confec-

ţionate de ei; 

 Formarea şi educarea spiritului de întra-

jutorare la vârste foarte mici; 

 Educarea dragostei şi admiraţiei faţă de 

cei neajutoraţi, a simţului civic, moral; 

 Dezvoltarea spiritului de muncă în echi-

pă. 

DURATA: februarie-martie 2012 

 

 
 
 

Aşa am contribuit noi... 

Chitanţă donaţie Asociaţia Papy 

Expoziţie cu vânzare... 

Din mărţişoarele confecţionate rămase am 
expus şi la BJ  “Petre Dulfu”  Baia Mare 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

 

Nr. 
crt. 

ACTIVITATEA PERIOA-
DA 

RESPONSABILITĂŢI LOC DE 
DESFĂŞURA-

RE 

1. Informarea elevilor şi cadrelor didacti-
ce cu privire la tema, scopul şi obiecti-
vele proiectului; 

  
februarie 

 
Prof. Doc. 

Ioniţa Mateşan 
  

  
C.D.I. 

Săli de clasă 

2. Selectarea elevilor care vor face parte 
din echipa “Mărţişor” ; 

februarie Echipa de proiect C.D.I. 
  

3. Întâlnire cu echipa “Mărţişor” pentru a 
stabili care sunt etapele şi sarcinile de 
lucru pe perioada desfăşurării proiectu-
lui ; 

  
februarie 

Echipa de proiect 
Prof.doc. 

Ioniţa Mateşan 

  
C.D.I. 

  

4. Achiziţionarea materialelor din care se 
vor confecţiona mărţişoarele 

  
februarie 

    
  

5.   
Confecţionarea mărţişoarelor pentru 

expoziţie; 
  

  
  

februarie 

    
  

C.D.I. 

6. Pregătirea colţului expoziţional februarie Prof. doc. 
Ioniţa Mateşan 

C.D.I. 

7. 23-26 februarie – expoziţie cu vânzare 
în holul şcolii, unde au fost invitaţi să 
participe toţi elevii şi cadrele didactice 

din şcoală 

  
februarie 

  

  
  

Echipa de proiect 

  
  

Holul şcolii 

8. “Mărţişor pentru cei dragi, zâmbet pen-
tru cei săraci! ” – acţiune umanitară 
( din banii adunaţi pe mărţişoare elevii 
vor achiziţiona pacheţele pe care le vor 
dona Asociaţiei Papy al cărei scop este 
acela de a-i ajuta pe copiii internaţi  la 
Spitalul TBC  din Baia Mare) 
  

  
  

Martie 

  
  

Echipa de proiect 

  
  

Sala festivă a 
şcolii 
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TIPUL PROIECTULUI :  

   proiect educaţional local 

GRUPUL ŢINTĂ:  

   preşcolarii şcolii  

SCOPUL:  

 Descoperirea CDI-ului şi a resurselor 

existente, familiarizarea copiilor cu personajele 

din poveştilor lecturate la grupă în cadrul activi-

tăţilor, dezvoltarea creativităţii, a imaginaţiei şi 

a expresivităţii limbajului oral  prin vizionarea 

interactivă a filmelor de desene animate pe mar-

ginea acestor poveşti.   

 

OBIECTIVE 
 să descopere CDI-ul şcolii ca Centru 

de resurse pluridisciplinare; 

 să audieze cu interes maxim poveştile;  

 Să identifice personajele din poveste; 

 Să-şi îmbogăţească vocabularul şi să 

utilizeze un limbaj oral corect; 

DURATA: octombrie 2011 – iunie 2012 

„Căsuţa cu poveşti“ 

 „Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. 

Pictorul şi sculptorul fac doar figuri, fără viaţă, dar educa-

torul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oa-

menii şi Dumnezeu.” 

Sfântul Ioan Gură de Aur 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 
 

  
 

Nr-
.crt 

Activitatea Loc de des-
făşurare 

Data Ob. Responsabil 

1 Prima mea vizită la CDI: prezen-
tarea CDI-ului,  informarea asu-
pra modului de comportare în   
CDI, prezentarea resurselor pluri-
disciplinare care se găsesc în 
CDI; 

  

  
  

C.D.I. 
  
  

  
  
  

9. 10.2011 

  
  

O1 

Bocuţ Ariana 
Cara Diana 
Luminiţa 
Czegenyi 

Kinga Mezei 
Prof.doc.Ioniţa 

Mateşan 
Bibliotecar Barra 

Lehel 
2. Vizionarea interactivă a po-

veştilor propuse în opţio-
nalul „Căsuţa cu poveşti!”  
şi discuţii pe marginea 
acestora; 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

CDI 
  
  

  
  

Octombrie 
mai 

  
  
  
  
  

O2 

  
Prof. înv. preşco-
lar Bocuţ Ariana 

  
Prof. doc. 

Mateşan Ioniţa 

3. Concurs  „În lumea poveşti-
lor” 

Prezentarea personajelor în-
drăgite din poveştile vizio-
nate şi audiate  – modelaj 
personaje din poveşti; 

lecturarea secvenţială a unei 
poveşti şi editarea unei 
cărţi confecţionate de co-
pii inspirată de această 
poveste; 

dramatizarea unei poveşti 
organizarea unei expoziţii cu 

lucrările copiilor. 

  
  
  

CDI 
  
  
  
  
  

Holul şco-
lii 

Sala de 
grupă 

  
Ianuarie-
februarie 

2012 
  
  
  
  

Aprilie 
2012 

  
  

Mai 2012 

  
  
  
  
  
  
  

O3 

  
Prof. înv. preşco-
lar Bocuţ Ariana 

Prof. doc. 
Mateşan Ioniţa 
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„Apa şi viaţa” 
 

“Apa este un element viu, capabil să interacţio-

neze cu ambientul şi cu fiinţele vii. Apa ne per-

cepe sentimentele, emoţiile, cuvintele, rugăciu-

nile, (asculta) muzica şi reacţionează in mod 

divers la aceşti stimuli.” 

Masaru Emoto 

 

TIPUL PROIECTULUI : proiect educaţional  

GRUPUL ŢINTĂ:  

 elevii claselor a III-a, a IV-a, a V-a 

SCOPUL:  

 Realizarea unor activităţi de educaţie 

ecologică în vederea extinderii sferei de cunoş-

tinţe şi reprezentări în acest domeniu, oferind 

copiilor posibilitatea de a manifesta o atitudine 

personală, responsabilă faţă de mediul în care 

trăiesc. 
 

OBIECTIVE 

 Conştientizarea faptului că omul nu 

este stăpânul naturii, ci parte inte-

grantă a ei; 

 Educarea deprinderilor de păstrare a 

sănătăţii prin schimbarea atitudinii 

faţă de propria persoană, faţă de me-

diul în care trăiesc şi cresc; 

 Formarea unei conduite ecologice, a 

unui stil de viaţă sănătos din punct 

de vedere fizic şi socio-moral. 

DURATA: martie 2012 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 
 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Responsabili Locaţia Data Ob. 

  
1. 
  

Iniţierea proiectului  
educaţional „Apa şi via-
ţa” 

Coordonatorii de 
proiect 

CDI 
Săli de clasă. Ho-

lul şcolii; 

1- 5 Martie   

2. Apa - sursă de viaţă Prof. doc., învăţă-
tori, diriginţi, pro-
fesori; 

CDI 8-13 Martie   

3. „Memoria apei” – vizio-
nare de filme documen-
tare 

Prof. doc., învăţă-
tori, diriginţi, pro-
fesori; 

CDI 13-16 Martie   

4. „Apa în viaţa ta!” 
 - realizarea de afişe, 
desene; 

Echipa de proiect CDI,  săli de clasă 16-20 Martie   

5. Amenajarea unei expo-
ziţii cu produsele cele 
mai reuşite 

Prof. doc. Holul şcolii 21 Martie   
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C.D.I. – FIŞĂ  DE ACTIVITATE 

  „Mănânc sănătos ca să cresc frumos!”  
 Activitatea a fost una de informare şi do-

cumentare cu privire la alimentaţia zilnică nece-

sară şi sănătoasă realizată prin: amenajarea unei 

mini expoziţii de carte pe această temă, prezen-

tări power point făcute elevilor pe clase, discuţii 

pe marginea temei, realizarea unor produse ale 

copiilor şi derularea unui concurs pe trei secţi-

uni: creaţie literară, creaţie plastică şi reţete culi-

nare. 

Data: 1-14 oct.  

Obiectivele:  

 Dobândirea unor deprinderi, comporta-

mente corecte pentru alimentaţia copilu-

lui în familie.  

 Formarea deprinderilor de prelucrare 

igienică şi corectă a alimentelor pentru 

valorificarea potenţialului lor nutritiv.  

 Dezvoltarea creativităţii prin realizarea 

de lucrări literare, plastice şi reţete culi-

nare pe tema alimentaţiei sănătoase.  

Total elevi implicaţi: 150 elevi 

Durata: două săptămâni 

  

 Timp de o săptămână elevii, grupaţi pe 

clase, au fost invitaţi în CDI pentru activităţi ce 

au avut ca  temă „Alimentaţia sănătoasă”, 

cei  care au dorit să intre în competiţie au avut 

de realizat lucrări care  să se  încadreze 

în una  din    cele trei secţiuni ale concursului: 

 creaţii plastice,  

 creaţii literare    

 reţete culinare sănătoase.  
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Popularitzarea  activităţii  în presa locală 

Premierea celor mai bune creaţii... 

Din creaţiile copiilor: 
 

Hora legumelor 
 

Legumele toate, toate 
Sunt izvor de sănătate 
Fiecare-n felul ei 
Ne ajută cu temei. 
Usturoiul-alungă boala, 
Ceapa vindecă răceala 
Frunza verde de spanac 
Este bună la stomac, 
Face bine la ficat. 
Morcovii, cartofii, varza 
Roşiile şi fasolea 
Au pornit şi ele hora! 
Oricum ar fi consumate: 
Fierte, crude, toate, toate 
Sunt izvor de sănătate! 

Andreea Bălan (clasa a IV-a A) 

Punerea în scenă a unei piese de teatru 
intitulată “O reţetă cu buclulc…..” de 
către elevii clasei a IV-a A  

21 
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C.D.I. – FIŞĂ  DE ACTIVITATE 

 

 1 Decembrie – cea mai importantă 

zi a românilor de pretutindeni! 
 Activitatea are în vedere documentarea şi 

informarea elevilor şi preşcolarilor pe tema Ma-

rii Unirii de la 1918, căutarea informaţiilor, se-

lectarea, prelucrarea  şi prezentarea acestora de 

către elevi (descrierea activităţii în câteva cuvin-

te şi prezentarea efectelor aşteptate). 

DATA: 21-30 noiembrie 2011 

OBIECTIVELE:  

 Cultivarea  sentimentelor de dra-

goste şi patriotism faţă de ţară; 

 Promovarea tehnicilor de muncă în 

echipă;   

 Dezvoltarea capacităţii de selecta-

re, prelucrare şi prezentare a infor-

maţiilor pe o temă dată; 

 

GRUPUL ŢINTĂ:  

 elevii şi preşcolarii şcolii; 

 

TOTAL COPII:  

 280 de elevi şi preşcolari; 

 Timp de 8 zile elevii şi preşcolarii  au 

derulat o serie de activităţi în  CDI, au vizitat 

expoziţia tematică de carte unde au putut des-

coperi lucruri noi despre Unire, au desfăşurat 

ore de lectură pe tema Unirii de la 1918. Ele-

vii clasei a IV-a A, au desfăşurat o lecţie de 

istorie concurs pe echipe – elevii clasei a IV-

a B, s-au documentat şi informat pentru reali-

zarea portofoliilor – clasele a VIII-a A şi B, s

-au pregătit pentru recital – clasa a V-a B, 

pentru ca la final în data de 30 noiembrie să 

prezinte colegilor în sala festivă ceea ce ei au 

pregătit cu mult drag într-o activitate la nivel 

de şcoală. 
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Domnul profesor de istorie ne îndrumă  
în realizarea proiectelor... 

Şi noi, cei mici ne pregătim de 1 Decembrie... 

Cu mari emoţii prezentăm cum şţim noi mai 
bine sceneta pregătită. 

Iar noi cei din clasa a V-a B pre-
zentăm un scurt recital… 

Şi aşa am pornit la muncă: documentarea 
pe marginea temei proiectului 

Domnul profesor de istorie de vorbeşte 
despre însemnătatea zilei de 1 Decembrie 
pentru românii de pretutindeni 

Elevii din clasele  a VIII-a A şi B îşi prezintă 
proiectele  la care au lucrat în echipe 
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„Tradiţii şi obiceiuri din Nord-Vestul 

Transilvaniei“ 

TIPUL PROIECTULUI :  

 proiect educaţional de parteneriat 

GRUPUL ŢINTĂ: 29 de elevi din clasa a VI-a  

PARTENER/PARTENERI 

 Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Ba-

ia Mare 

 Şcoala cu clasele I-VIII “Nichita Stănescu” 

Baia Mare 

SCOPUL: Dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi 

înţelege obiceiurile şi tradiţiile culturale şi meşte-

şugăreşti locale, stimularea curiozităţii pentru in-

vestigarea acestora. Sensibilizarea copiilor în ceea 

ce priveşte arta şi tradiţia populară locală, înţelege-

rea protejării şi conservării acestora. 

OBIECTIVE 

 Descrierea şi recunoaşterea evenimentelor 

tradiţionale importante; 

 Participarea la sărbătorile laice şi religioase 

ale familiei şi comunităţii; 

 Promovarea costumelor populare din diferite 

zone ale ţării; 

 Dezvoltarea de atitudini pozitive faţă de ţară; 

DURATA: octombrie 2011 – mai 2012 

Pălăriile domnului Caragiale au 
devenit “gânditoare” 

Halloween... 

1 Decembrie la Muzeul 
de Etnografie şi Folclor 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Responsabili Locaţia Data 

  
1. 
  

Iniţierea proiectului  educaţio-
nal „Obiceiuri şi tradiţii în 
Maramureş” 

Coordonatorii de pro-
iect 

Şc. cu cls. I-VIII „N. 
Stănescu”, Baia Mare 

28 
octombrie 
2011 

2. Luminaţia şi sărbătoarea de 
Halloween 

Toate cadrele didactice 
implicate în proiect 

Şc.cu cls. I-VIII”N. 
Stănes-
cu”/”I.L.Caragiale”, 
Baia Mare 

31 octom-
brie 
2011 

3. Pălăriile Domnului Caragiale Prof. Ioniţa Mateşan, 
prof. Valentina Butoi 

Şc.cu cls. I-VIII”N. 
Stănes-
cu”/”I.L.Caragiale” 

Noiembrie 
2011 

4. „Unirea - un ideal, un crez şi 
o voinţă”- program literar mu-
zical cu ocazia Zilei Naţionale 
a României 

Prof.Călin Borota, 
Prof. Alina Andre 
  
Prof.Delia Vancea 

„Muzeul de etnografie 
şi artă populară”,Baia 
Mare 

1 Decembrie 
2011 

5. „Meşteşuguri specifice zonei 
Maramureş”- expoziţie cu lu-
crări de artă populară 

Muzeograf  prof. 
Janeta Ciocan 
Prof. Lucia Ivegheş 

„Muzeul de etnografie 
şi artă”Baia Mare 

23 februarie 
2012 

6. „Încondeierea ouălor de Sfin-
tele Paşti - tradiţie străveche în 
N-V Transilvaniei”- expoziţie 
cu lucrările elevilor 

Toate cadrele didactice 
implicate în proiect 

Şc. „N. Stănescu”, Mu-
zeul de etnografie 

Aprilie 2012 

7. „Casa ţărănească şi obiecte 
străvechi”- vizită la Muzeul 
satului 

Coordonatorii de pro-
iect 
Prof.Delia Vancea 

Muzeul satului Mai 2012 

8. „Lada de zestre”- expoziţie cu 
lucrări de artă populară  reali-
zate de elevi. 

Toate cadrele didactice 
implicate în proiect 

Şc.cu cls. I-VIII”N. 
Stănes-
cu”/”I.L.Caragiale” 

Iunie 2012 
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Întreaga noastră şcoală este dotată asemenea 

oricărei şcoli europene. Ce mai?!! Ne vrem în rând 

cu…  lumea bună!! 

Toate dotările din şcoală sunt europene, mai 

puţin programul nostru la şcoală!! 

Poate de aceea, în săptămâna 2-6 aprilie, 

şcoala chiar ni s-a părut a fi „altfel”. Am avut parte, 

fiecare după plăcere, de tot felul de activităţi, de loc 

stresante! Ba din contră!  

Aşa se face că, la iniţiativa colegilor noştri a 

luat fiinţă echipa de teatru în limba engleză, 

„Bunny”. Cei dornici şi talentaţi la limba engleză au 

reuşit să pună în scenă 5 piese de teatru în limba 

engleză pe care le-au şi prezentat în faţa elevilor şi 

profesorilor şcolii noastre, la încheierea acestei săp-

tămâni. 

Ne-am dat seama că ceea ce ne place, se fa-

ce foarte uşor! Colegii noştri mai mari au fost foarte 

încântaţi să ne vadă performând atât de bine în lim-

ba engleză. 

Sperăm că astfel de „săptămâna altfel” să nu 

fier începutul şi sfârşitul ci doar… începutul a ceea 

ce nouă ne place! 

Şcoala altfel 
văzută de elevii clasei a V-a B 
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C.D.I. – FIŞĂ  DE ACTIVITATE 
 “ Ieri, azi şi mâine…” 
–  activitate desfăşurată cu ocazia Zilei Euro-

pene a Solidarităţii între generaţii, sărbătorită 

pe data de 29 aprilie. 

Ne dorim prin această activitate să rea-

lizăm o punte de legătură între cele două gene-

raţii, apropierea elevilor de cei vârstnici prin 

desfăşurarea  unor acţiuni comune cu ajutorul 

cărora cele două generaţii să-şi îmbogăţească 

experienţele de viaţă. 

Data: 26.04.2012 

Obiectivele:  

 Cultivarea competenţelor sociale şi 

civice; 

 Formarea de competenţe de comunicare 

şi de informare; 

 Dezvoltarea culturii umaniste; 

 Realizarea de acţiuni cu scop  artistic, 

estetic sau expresiv. 

 

 

 

 

Grupul ţintă:  

 - elevii clasei a IV-a A; 

Organizarea elevilor: S-a urmărit pe 

întreaga durată a activităţii comportamentul 

elevilor, implicarea acestora în sarcinile pe ca-

re le au de îndeplinit precum şi curiozitatea 

acestora faţă de perioada copilăriei bunicilor. 

Elevii fiecărei grupe constituite au avut de al-

cătuit câte un chestionar (set de întrebări), pe 

care să le adreseze bunicilor despre copilărie,  

posibilităţile materiale precum şi despre valori-

le societăţii de atunci.  
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generations@school 
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Păstrarea tradiţiilor strămoşeşti 

Sărbătoarea Floriilor celebrează momen-

tul din Noul Testament când Iisus a intrat în Ie-

rusalim, în Săptămâna Patimilor dinaintea Răs-

tignirii, fiind întâmpinat de populaţia oraşului 

ca un rege. În Duminica Floriilor credincioşii 

merg cu crenguţe de salcie la biserică pentru a fi 

sfinţite. Grupuri de copii purtând crenguţe sfin-

ţite merg apoi la curţile oamenilor şi cântă Flo-

riile. Apoi pun câteva crenguţe la geamul gaz-

dei iar aceasta oferă copiilor ouă proaspete. Cu 

ramuri de salcie se împodobesc icoanele. Este 

bine ca acestea să fie păstrate tot anul deoarece 

folosesc la vindecarea bolilor. Se spune că în 

perioada verii, când apar furtuni şi grindină, es-

te bine să se pună mâţişoare pe foc pentru a îm-

prăştia norii şi gheaţa. 

 De Sfintele Paşti trebuie să ne rugăm la 

Dumnezeu să ne aducă în sufletele noastre bu-

curie, curaj şi pace, iar noi să căutăm să aducem 

daruri semenilor noştri. 

Învierea Domnului Iisus Hristos să ne călău-

zească totdeauna spre iertare şi cât mai multe 

fapte bune asemenea „ bobului de grâu, care, 

atunci când cade…. Murind, jertfindu-se aduce 

multă roadă” – Ioan: 12,24.      

Manuela Palfi, clasa a IV-a A 
 

     

Mama  

 Mama este icoana sfântă din care luăm 

viată. Ea este frumoasă, gingaşă, iubitoare, este me-

reu alături de noi în orice moment. O iubesc din 

suflet deoarece este cea mai importantă persoană 

din viaţa mea. 

 Aş vrea să-i mulţumesc pentru că mi-a dat 

viaţă, m-a crescut, m-a educat şi va rămâne în su-

fletul meu toata viaţa.  

Te iubesc, mamico!               

Georgiana Susa, cls. a IV-a A                                             

 
Mama 
Mamă dragă mamă 
Tu eşti totul pentru mine 
Eu aş face totul 
Ca să fii tu lângă mine!  
                    Andrei Petran, cls. a IV-a A                                             
        

        “O mamă râde râsul nostru, varsă lacrimile 

noastre, iubeşte iubirea noastră, suferă teama noas-

tră, trăieşte bucuriile şi necazurile noastre şi împăr-

tăşeşte speranţele şi visurile noastre.” 

Chioran Alexandra, cls. a IV-a A                                             

 
În părul mamei dragi 
Eu voi găsi iubire 
În glasul ei fermecat 
Eu aflu fericire 
La pieptul ei plin de iubire 
Orice mă doare mă simt mai bine. 
                      Denisa Văduva,  cls. a IV-a A                                             

Chipul mamei… 
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        Lectura 
 
Viaţa ţi s-a conturat 
Când să citeşti ai învăţat. 
Şi pe dată ai intrat 
Într-un basm adevărat, 
Plin de magie şi culoare, 
Ce te ajută să uiţi de tot ce doare. 
Când tu trist ai devenit, 
Ia o carte de citit 
Şi pe dată te-ai trezit 
Într-un tărâm de basm, 
Cu personaje împodobit. 
Într-o lectură întâlneşti 
Personaje şi tot ce iubeşti. 
Zi şi noapte să citeşti 
Ca pe prinţ să îl zăreşti. 
Când lectura o citeşti 
Un visător în lume eşti, 
Când zâmbetul ţi-a dispărut 
Veselie n-ai pierdut, 
Pentru că în basme găseşti 
Prinţi şi bestii hazlii 
Ce pe loc te vor înveseli. 
     Bonte Camelia, clasa a VII-a A 

Chemarea lecturii Din lumea cărţilor 
 
Cărţile apar în viaţă 
La fel ca firele de aţă. 
De vrei să le cunoşti mai bine, 
Haide cu mine! 
 
Cartea-i cu tine mereu, 
La bine ori la greu. 
Lucruri bune ea te-nvaţă, 
Ce îţi vor folosi în viaţă. 
   
Pentru mine e o lume de poveste, 
Unde orice este o nouă veste. 
Tu să nu refuzi o carte.. 
Căci ea te duce mai departe. 
 
Uriaşă-i lumea cărţilor, 
Sper să le placă tuturor. 
Aceasta e povestea mea 
Sper să vă amintiţi de ea. 

Andrei Zah, clasa a IV-a A 

Viaţa mea! 
                      
Eu din vacanţa mare 
Am fost nerăbdătoare 
Să mă întorc la şcoală 
Şi să mă bucur iară! 
Dar lecţia nouă,  
Când o citeşti 
Să fii bucuroasă 
Chiar dacă n-ai mâncat  
La masă! 
Ca să înveţi poezii 
Lecţia nouă tu ştii. 
Lectura este viaţa mea, 
Fără ea nu m-aş putea bucura. 
Sunt obosită uneori… 
Dar ca să citesc  
Mă trezesc în zori. 

Rus Iulia, clasa a IV-a A 

„Lectura te face de multe ori să îţi doreşti să fii 
chiar tu personajul din poveste.” 

Manuela Palfi, clasa a IV-a A 

„ Le recomand tuturor copiilor să încerce să-şi 
facă timp pentru citit. Şi noi la Şcoala I.L. Cara-
giale avem un club de lectură unde ne întâlnim 
în fiecare joi pentru cel puţin o oră.” 

Rareş Onofre, clasa a IV-a A 
 

„Lectura-n  viaţa mea este un vis împlinit” 
Roxana Moldovan, clasa a IV-a A 
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Mesaje antiviolenţă realizate de elevi:  
 

Violenţa fără haz 

Este numai un necaz 

Nu e bine să fi rău 

Vei păţi la rândul tău! 

          Juleştian Simina, cls. a V-a A   

             Violenţa 
Când îţi vine să te baţi  

Ai un sentiment ciudat 

Trebuie să îl eviţi 

Înainte să te agiţi! 

        Onofre Rareş     

        Covaciu Bogdan,        cls. a IV-a A 

Mesaje ecologice 

Cavalerii ECO 

1. Iubeşte natura ca să nu rămână singură! 

2. Poartă-te cu natura frumos ca să fii sănătos! 

3. Adu-ţi aminte de „Ziua Naturii” pentru a o 

sărbătorii cum se cuvine! 

4. La iarbă verde când pleci, după gunoaie să te 

apleci! 

5. Păstrează-mă verde mereu, să fii pe placul lui 

Dumnezeu! 

6. Apa nepoluată e ca raiul, ea îţi asigură traiul! 

7. Să nu laşi focul nesupravegheat în pădure! 

8. Dacă vrei un cer senin poluează mai puţin! 

9. Strânge deşeuri pentru a ajuta natura! 

10. Să ai grijă de aer şi de tot ce am creat Eu! 
                                     Elevii clasei a V-a B 

Astăzi m-am plimbat pe stradă                                                                

Şi-a venit un băieţel şi-a început să mă înjure  

Vai de el! 

Când i-am zis să înceteze a început să mă şi bată  

Şi să scuipe şi să-njure,                                                                  

Şi să dea cu palma-odată! 

         Fedor Adelina şi Petran Andreea, cls. a VII-a A 
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 Animaţiile de lectură desfăşurate la CDI cu 

cei mici sunt urmate de discuţii pe marginea filmu-

leţului vizionat: identificarea personajelor, a auto-

rului, a poveştii şi schiţarea acestora sub formă de  

desen. Elevii sunt foarte încântaţi să poarte discuţii 

pe marginea lecturilor preferate, identificându-se 

foarte uşor cu personajele preferate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nici cei mari nu sunt excluşi  de la anumite 

activităţi de animaţie culturală, mai ales că la nivel 

de gimnaziu avem în şcoală o trupă de teatru intitu-

lată sugestiv “Parol” care a pus în scenă o parte din 

operele marelui dramaturg “I.L. Caragiale”. Piesele 

lui Caragiale sunt vizionate cu mare interes, elevii 

urmărind cu atenţie maximă personajele şi  atitudi-

nile acestora, costumele, decorul pentru a putea 

prelua şi pune la rândul lor în scenă ceea ce văd. 
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 Colindătorii de la Chiuzbaia ne-au încân-

tat cu frumoasele colinde strămoşeşti, păstrate 

cu sfinţenie şi  portul popular deosebit purtat cu 

dragoste şi mândrie. 

Prezentarea piesei de teatru 
“Viflaimul” 
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