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    Școala G�mnaz�ală Nr.150, nu este doar un mod de a spune ,,EDUCAȚIE”, așa
cum răsună în gândul tuturor . Ea este despre ,,marea noastră fam�l�e” ș� despre
cum f�ecare, neșt��nd pe n�men�, a ajuns să f�e sol�dar cu toț�.
    Înf��nțată în an�� 1861-1862, școala s-a num�t la început „Școală Gratu�tă a
Așezăm�ntelor Brâncoveneșt� d�n Suburb�a Gorgan�”.
    D�n anul 1864, a deven�t Școală publ�că de Fete Nr. 3, care în 1895 s-a
transformat în Școala Pr�mară M�xtă d�n suburb�a Elefter�e, plasa Dâmbov�ța,
județul Ilfov.
 În anul școlar 1900–1901, se transformă în Școala de Fete nr. 5, �ar între 1918-
1925, t�tulatura completă a școl�� este Școala nr. 5 de Fete Iancu Zalom�t.
     D�n 1940 numărul școl�� se sch�mbă, aceasta num�ndu-se Școala Pr�mară de
Fete nr. 15 Iancu Zalom�t.   
     După reforma învățământulu� d�n 1955, va deven� Școala de Fete nr. 150.
     Localul de astăz� al școl�� în care ne desfășuram act�v�tatea a fost clăd�t în anul
1960.

C�ne suntem no� ?

Nu z�dur�le fac o școală, c� sp�r�tul care domnește într-însa!
( Regele Ferd�nand I )



             După cum putem observa, acest
revoluț�onar an scolar, 2022-2023, a
sufer�t sch�mbăr� majore. D�n două
semestre, anul școlar a fost structurat în
c�nc� module care au �scat o sumeden�e de
d�scuț�� ș� părer� pro ș� contra. Tezele au
d�spărut fără n�c�o just�f�care rezonab�lă, în
sch�mb s-a dec�s ca elev�� să pr�measca
mult ma� multe note. 
         D�n punctul meu de vedere, d�n
postura de elev, aceste două dec�z�� pe
care le-am enumerat ma� sus sunt greș�te,
�ar toate aceste sch�mbăr� s-au efectuat
foarte brusc. Este nevo�e de t�mp pentru
acomodarea elev�lor ș� a profesor�lor care
sunt în s�stemul de învățământ de-o v�ață.
         Tezele erau destul de �mportante,
deoarece acestea contau cons�derab�l la
calcularea med�e� anuale. Astfel, elev��
învățau teme�n�c pentru nota, dar nu 

Școala ... reformelor

real�zau faptul că învățând pentru notă
învățau, de fapt, pentru e� înș�ș�.      
 Cu pr�v�re la creșterea numărulu� de note,
putem spune, pe scurt, că acestea, pract�c, nu
ma� contează. Urmarea dec�z�e� de a nu se ma�
ț�ne cont de med�a an�lor d�n școala generală
la adm�terea la l�ceu este scăderea �nteresulu�
elev�lor pentru școală.    
               Cred că notele încă au o
semn�f�caț�e �mportantă, pentru că acestea
ogl�ndesc conșt��nc�oz�tatea elev�lor când
v�ne vorba de muncă ș� de învățat, �ar
efortul pe care aceșt�a îl depun în an�� d�n
școala se va concret�za la l�ceu, la
facultate ș�, �n general, în v��torul lor.
            Mod�f�car�le pot f� bune sau rele.
N�men� nu poate șt� dacă aceste dec�z�� vor
da roade sau buru�en�. Tot ce putem să
facem, ca elev�, este să pr�v�m cum
decurge s�tuaț�a ș� să încercăm să ne
adaptam la aceasta.

  „Art. 107 – (4) Numărul de cal�f�cat�ve/note acordate anual f�ecăru� elev, la f�ecare d�sc�pl�nă de stud�u,
este stab�l�t de cadrul d�dact�c, în funcț�e de numărul un�tăț�lor de învățare ș� de numărul săptămânal de
ore prevăzut în planul-cadru. La f�ecare d�sc�pl�nă numărul de cal�f�cat�ve/note acordate anual este cu cel
puț�n tre� ma� mare decât numărul de ore alocat săptămânal d�sc�pl�ne� în planul-cadru de învățământ.
(ROFUIP) 2022

Luca Breahnă VID



Un�forma – Da sau Nu?

        Un�formele au ex�stat de când lumea ș� pământul. Am c�t�t despre ele în
cărț�le de �stor�e, de la armur�le leg�un�lor romane, un�formele cavaler�lor ș�
până în prezent la pomp�er�, armată, pol�ț�e, școl�. Pe vremur�, ele te ajutau
pe câmpul de luptă să fac� d�ferența d�ntre dușman ș� colegul de arme, �ar
unele aveau câteodată ș� rol de protecț�e.
 Pr�nc�palul rol al une� un�forme este de a arata apartenența unu� �nd�v�d la
un grup. Dacă ne gând�m la doctor�, �med�at ne �mag�năm halate albe sau
bleu, la bucătar�, șorțur� mar�, la munc�tor�� d�n fabr�c�, halate gr�, la pol�ț�e,
ț�nute albaste, la armată, mult verde, la pomp�er�, roșu... multe meser�� au
un�formele ș� culor�le lor.
 În per�oada comun�smulu�, elev�� trebu�au să poarte un s�ngur t�p de
un�formă, pe care îl respectau toate școl�le ș� l�ceele. Aceasta se sch�mba la
trecerea d�ntr-un c�clu școlar în altul, �ar major�tatea elev�lor erau foarte
mândr� când le sch�mbau. După comun�sm, o per�oadă nu au ma� ex�stat.
Cop��� se îmbrăcau cum doreau.
 Oare ma� este necesară un�forma în școl� în z�ua de astăz�? Greu de
răspuns... părer�le sunt împărț�te. 
 Pe m�ne nu mă deranjează un�forma pe care o avem astăz� în școală– clasa
noastră. Ch�ar aș putea spune că îm� place să port z�ln�c ceva alb. Cred că
ma� d�f�c�l �-a fost mame� să găsească atâtea bluze albe ș� să a�bă gr�jă să le
am mereu curate. D�n acest mot�v cred că uneor� s-ar bucura să nu avem
un�formă. Oare ce�lalț� par�nț� ce cred? Poate le-ar f� ma� ușor dacă cop���
lor s-ar îmbraca la școală cu ce gasesc pr�n ș�fon�er d�m�neața. 
 

Maria Petre Cambrea  VID



„Spec�al�șt�� în pedagog�e școlară cons�deră că un�forma școlară ar
d�m�nua d�ferențele de statut econom�c ș� soc�al ș� ar contr�bu� la
el�m�narea s�tuaț��lor pen�b�le în care cop��� se s�mt frustraț� de modul în
care se îmbracă. Pr�n �mplementarea unor norme care să
reglementeze vest�mentaț�a elev�lor pot f� ev�tate s�tuaț�� de un
per�col deoseb�t, precum pătrunderea într-o anum�tă un�tate școlară
a unor persoane stră�ne de aceasta, pentru a ajunge la un anum�t elev
ș� a-l supune unor rele tratamente. Acestea se întâmplă d�n cauză că
mare parte d�ntre aceste un�tăț� nu leg�t�mează toate persoanele care
�ntră în �nc�ntă. În școl�le d�n Român�a care au adoptat un�forma
școlară astfel de even�mente l�psesc. Un�forma școlară înseamnă
totodată ș� o pregăt�re pentru v�ața profes�onală, aceasta î� învață pe
elev� să se îmbrace elegant ș� potr�v�t împrejurăr�lor. Major�tatea
un�formelor au o eleganță sobră, ceea ce î� pregătește pe cop�� ș�
pentru v�ața profes�onală. Ex�stă meser�� la care este obl�gator�u să
porț� un�formă, �ar la major�tatea locur�lor de muncă trebu�e să
respecț� un anum�t cod vest�mentar”, arată �n�ț�ator�� Pro�ectulu� de
lege, pentru re�ntroducerea un�forme� școlare , în expunerea de
mot�ve.

Ev�dent, ș� în rândul cop��lor părer�le sunt împărț�te. Mulț� vor să
poată purta la școală tr�coul mult dor�t, cumpărat în weekend,
să le poată adm�ra ț�nuta ș� coleg�� de clasă. Poate un�� îș�
doresc ca st�lul lor vest�mentar să f�e clar tuturor; oare cum te
poț� îmbraca în st�l got�c folos�nd bluze albe?! Poate vor ca
toată lume să șt�e care este cântărețul lor preferat ș�, de ce nu,
ech�pa de fotbal pe care o susț�n. Totuș�, reven�nd la un�formă,
da, cred că este bună pentru a nu ex�sta d�ferențe între cop���
care au pos�b�l�tăț� mater�ale ș� ce� care  au ma� puț�ne, pentru a
încerca să creăm acel sent�ment de apartenență față de
această școală, dar, d�n postura de cop�l, mă întreb cu ce ne-ar
putea afecta faptul că purtăm altceva decât ce este în
regulament?
           Cred că cel ma� �mportant ar f� să ne comportăm c�v�l�zat
un�� cu alț��, �nd�ferent că avem tr�cou alb sau colorat....



Cop��� fer�c�ț�

   În centrul f�lozof�e� daneze de creștere
a cop�lulu� stă conceptul num�t,,zona de
prox�mă dezvoltare,,�ntrodusă pentru
pr�ma oară de Lev Vîgotsk�,(1978) un
ps�holog rus spec�al�zat pe dezvoltare.
Această teor�e susț�ne de fapt că un
cop�l are nevo�e de un spaț�u potr�v�t
pentru a învăța ș� a se dezvolta în zone
adecvate pentru el sau ea, benef�c��nd
de îndrumarea ș� ajutorul potr�v�t.
  Pedagog�a daneză este centrată pe
cop�l, �ar educaț�a de t�p danez v�zează o
abordare comun�caț�onală de la egal la
egal ș� nu pr�n constrângere. Importante
sunt: �nteracț�unea cu natura, cu jocul,
rolul de model al pedagogulu� ș� rolul
ech�pe�.
  Pedagog�� d�n Danemarca lucrează cu
următoarele pr�nc�p��:
-eyelevelapproach
-statutul pedagogulu� este perceput de
cop�l ca un partener nu ca o amen�nțare 
-med�ul ergonom�c
-înlăturarea per�colelor este pr�mord�ală
ș� nu pedeps�rea cop�lulu� dator�tă
nerespectăr�� unor regul� �mpuse 
-jucăr�� ef�c�ente-ob�ect�vele
educaț�onale ale acestora sunt b�ne
stab�l�te 
 -p�esele lego sunt pentru dezvoltarea
capac�tăț�� cogn�t�ve
- camera pentru �nteracț�unea soc�ală
este cu perne având un rol benef�c ș�
pentru relaxare 
- nel�ps�tele b�c�clete cu pedale sau fără
au un rol esenț�al în dezvoltarea
motr�c�tăț�� 
-superv�zare �nv�z�b�lă
-pedagog�� �nterv�n doar în cazul
confl�ctelor între cop�� cu expl�caț�� ș�
calm 

Călimănescu Mihaela
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-�nd�ferent de atr�buț��le f�ecăru� membru al ech�pe� el
�nteracț�onează în jocur�le cop��lor, �ar aceșt�a învață pr�n
�m�taț�e ș� pr�n jocul de rol
-pr�n explorare e� descoperă lumea
-ech�pamentul adecvat atât al cop��lor cât ș� al personalulu�
este ut�l în desfășurarea act�v�tăț�lor în aer l�ber �nd�ferent de
cond�ț��le meteorolog�ce 
-jocul este un act pedagog�c
-jocur�le sunt alese în funcț�e de ob�ect�vele propuse 
-expl�caț�a , înțelegerea ,comun�carea
-ex�stă regul� , dar acestea se respectă nu pr�n pedeapsă, pr�n
faptul că mot�vaț�a este una �ntr�nsecă nu extr�nsecă 
-personalul este centrat pe cop�l nu pe pedagog
-pedagog�a daneză se bazează pe sp�r�tul de ech�pă-mesajul
educaț�onal f��nd un�tar
-cop�l autonom/pedagog autonom
-pedagogul �ș� plan�f�că s�ngur jocur�le ș� metodele
educaț�onale, acestea f��nd d�scutate doar în grup nu �mpuse 
-mult�cultural�smul
-pentru danez� d�vers�tatea înseamnă fam�l�ar�zare pe de o
parte s� modele de �nteracț�une pe de altă parte 
-ech�pa
-l�derul este �n m�jlocul ech�pe� nu deasupra aceste�a 
-dezvoltarea f�z�că –o m�nte sănătoasă se dezvoltă într-un
corp sănătos
-săl�le sunt adaptate pentru exerc�ț�� f�z�ce ș� jocur�.
-personalul - perfecț�onarea cont�nuă a acestu�a la locul de
muncă este în funcț�e de no�le metode ce apar în educaț�e
-domen�� de �ntervenț�e
-cunoașterea natur�� , dezvoltarea de ab�l�tăț� soc�ale,
emoț�onale ș� cogn�t�ve
-pedagogul folosește acț�unea pract�că pe fundament
teoret�c, în actul pedagog�c ș� jocul se derulează după un
anum�t plan
 Cop�lul benef�c�ază de o fundaț�e mult ma� sol�dă pentru
creștere ș� dezvoltare dacă este ajutat să se s�mtă capab�l de a
dobând� o ab�l�tate, ma� curând decât să se creadă deja foarte
pr�ceput la acest lucru.Alexander J, Sandahl I,(2018)
Desch�dere, creat�v�tate, �novaț�e= PEDAGOGIE DANEZĂ . 
 O d�ferență majoră între s�stemul de învățământ danez ș� cel
românesc este faptul că nu se pune accent pe cunoșt�nțele
acumulate, se pune accent pe ab�l�tăț�le soc�ale explorate.
Profesor�� pr�or�t�zează în educaț�a cop��lor valor�:
responsab�l�tate, curaj, încredere, autonom�e, explorare, stare
de b�ne, într-un cuvânt fer�c�re.



Che�a Succesulu�

“   Într-o bună z�, un leu bătrân aflat în căutarea
hrane�, când s-a aprop�at de turma de o�, pur ș�
s�mplu a rămas năuc – nu î� venea să-ș� creadă
och�lor! În m�jlocul o�lor se afla un leu tânăr ș� v�guros.            
Ce era ș� ma� u�m�tor, o�le nu se temeau de el. Leul,
hotărât să dezlege acest m�ster, u�tă complet de
mâncare ș� porn� spre turmă. Pe masură ce se
aprop�a, devenea tot ma� confuz, pentru că leul cel
tânăr alerga laolaltă cu o�le. În cele d�n urmă l-a
pr�ns ș� l-a culcat la pământ. Leul cel tânăr, sper�at, a
început să plângă ș� să-l roage pe atacator să-� dea
drumul : “Te rog, nu mă uc�de, lasă-mă să mă duc la
semen�� me�!” Însă leul cel bătrân l-a dus până la
marg�nea unu� lac d�n aprop�ere – a căru� apă era
cr�stal�nă ș� netulburată – l-a forțat să-ș� pr�vească
reflex�a pe luc�ul ape�. În acel moment s-a produs
sub�t o transformare totală ș� tânărul leu a răcn�t
atât de putern�c încât a răsunat întreaga vale. Până
atunc� nu scosese n�c� un fel de răget, deoarece nu
se credea cu n�m�c d�fer�t de o oa�e. Atunc� bătrânul
leu �-a spus “Munca mea s-a �nche�at; acum totul
dep�nde doar de t�ne. Vre� cumva să te întorc� la
turma în care a� crescut?”

Când spunem “succes” ne putem gând� la obț�nerea une�
performanțe, la aprec�erea d�n partea păr�nț�lor, coleg�lor,
profesor�lor, la at�ngerea unu� ob�ect�v sau doar la opusul

eșeculu�.

 Nu te subest�ma! A� încredere în t�ne
De ce să f�� oa�a d�n poveste, când te-a� născut pentru a f� leu?



 Banu Irina

 Consilier Școlar

 
          St�ma de s�ne arată modal�tatea în care se percepe
propr�a �mag�ne d�n toate punctele de vedere, �ar această
percepț�e zugrăvește caracter�st�c�le  eulu� nostru.
          St�ma de s�ne se constru�ește pr�n răspunsul la întrebarea
- c�ne sunt eu, �ar răspunsur�le pr�v�nd această întrebare se
real�zează pr�n compararea cu ce�lalț� ș� pr�n raportarea la cum
crede persoana că este pr�v�tă de ce�lalț�. Partea fem�n�nă, ma�
mult decât partea mascul�nă, ț�ne cont în est�marea s�nelu� de
aprec�er�le făcute de ce�lalț�.
           Pe lângă răspunsur�le la întrebarea – c�ne sunt eu,
�mportante sunt ș� răspunsur�le la o altă întrebare
fundamentală, respect�v – ce pot face eu. Aceste răspunsur�
constru�esc st�ma de s�ne ș� este �mportant să mon�tor�zăm
aceste răspunsur� pentru a clăd� o st�mă de s�ne reală, ș� nu să
f�e �mag�nară.
            St�mularea st�me� de s�ne se poate real�za pr�n
conșt�ent�zarea ș� asumarea defectelor ș� punerea în valoare a
cal�tăț�lor, acceptarea eșecur�le ș� pr�v�rea acestora ca pe n�ște
oportun�tăț� de a învăța.

 Dezvoltarea st�me� de s�ne

        Atunc� când vorb�m despre st�ma de s�ne luăm spre anal�ză anum�te
componente care formează st�ma de s�ne, respect�v încrederea de s�ne, concepț�a
de s�ne ș� �ub�rea de s�ne.
            St�ma de s�ne are ma� multe clas�f�căr�, d�ntre acestea expunem următoarea
clas�f�care:
 - St�ma de s�ne globală presupune personal�tatea în ansamblul e�;
 - St�ma de s�ne spec�f�că presupune percepț��le pe care le �nter�or�zează conform
rolur�lor pe care o persoană le îndepl�nește într-o soc�etate (Heartherton & Vohs,
2000).
             Într-un stud�u s-a anal�zat dezvoltarea st�me� de s�ne la adolescență ș� la
vârsta adultă tânără. Datele prov�n d�n stud�ul naț�onal long�tud�nal, anal�zele au
�nd�cat că st�ma de s�ne crește în per�oada adolescențe�, �ar la vârsta adultă
creșterea este mult ma� lentă. Ceea ce ne �nteresează în mod d�rect, cercetarea de
față dor�nd să atragă atenț�a asupra faptulu� că este nevo�e ș� este �mportant să se
�nterv�nă la această vârstă a preadolescențe�, atunc� când se poate st�mula ș�
ech�l�bra st�ma de s�ne a acestora.



      Aprec�erea aspectulu� f�z�c la bă�eț� �mpl�că anum�te modele de percepț�e: musculos,
atlet�c, aspect care poate atrage atenț�e ș� popular�tate. În sch�mb fetele pun ma� mult
preț pe aspectul lor f�z�c, acest aspect f�z�c f��nd foarte �mportant ș� este un factor al
st�mulăr�� st�me� de s�ne.
 St�ma de s�ne se asoc�ază ș� se formează ș� pr�n modul cum se raportează o persoană în
ceea ce pr�vește complexul de �nfer�or�tate sau d�mpotr�vă modul de super�or�tate.
             Complexul în general presupune v�z�unea une� persoane despre s�ne, așa cum este
ogl�nd�tă în och�� celorlalț�, parț�al sau total �nconșt�entă .
          Complexul de �nfer�or�tate poate f� reală sau doar �mag�nară, persoana f��nd focusată
ma� mult pe defectele e�, decât pe ceea ce este poz�t�v la propr�a persoană.  Ex�stă ș�
complexul de super�or�tate care arată sent�mentul de super�or�tate față de ce�lalț�, este o
exacerbare în plan �deal a �mag�n�� de s�ne (Adler apud Modrea, 2006).
             St�ma de s�ne arată un eu care seamănă cu un  mecan�sm de apărare, constru�t în
jurul eulu� real, acest mecan�sm de apărare ajutând persoana să suprav�ețu�ască în
soc�etate. Modul cum se contru�ește st�ma de s�ne, căram�dă cu cărăm�dă îș� are rădăc�n�le
în modul cum este �ub�t în fam�l�e, cum este încurajat, această afecț�une punând bazele
dezvoltăr�� ulter�oare, soc�o-afect�vă, �ntelectuală, sexuală, profes�onală, sp�r�tuală.
           St�lur�le parentale sunt �mportante în dezvoltarea preadolescenț�lor, preadolescenț��
cu st�mă de s�ne r�d�cată văd în păr�nț�� lor persoane blânde, calde care sunt prezenț�
atunc� când au nevo�e de e�, pe când preadolescenț�� cu st�ma de s�ne scăzută nu au
această desch�dere d�n partea păr�nț�lor. (Adams & Berzonsky, 2009).
             St�ma de s�ne este un pred�ctor pr�v�nd succesul, �mpl�care în plan academ�c al
preadolescentulu�. D�versele sch�mbăr� ș� contexte �mpl�că apar�ț�a de no� pr�eten�, no�
repere. Preadolescenț�� cu rezultate școlare sunt aprec�aț� de coleg�, pr�eten�, �ar pe lângă
acest aspect preadolescenț�� pun accent pe caracter�st�c�le care le pot garanta
popular�tatea, ce st�l î� def�nesc- vest�mentaț�e de f�rmă, telefoane mob�le, tablete,
accesor��. 
( Va urma )     





    Pentru ce� care nu mă cunosc, sunt Patr�c�a, d�n clasa a VII-a C ș� m-am alăturat colect�vulu�
Școl�� G�mnaz�ale Nr 150 în clasa a tre�a.  
     Sunt o f�re cur�oasa, �ar la școală doresc să nu las munca celor care încearcă să mă formeze ca
om să f�e în zadar. De aceea, sunt mândră să spun că sunt o elevă de zece, pentru că nu am
obț�nut n�c�o notă în afară de cea max�mă, de la începutul c�clulu� g�mnaz�al. Cu multă muncă,
pentru că n�m�c bun nu se face fără ded�caț�e ș� sacr�f�c�u, am obț�nut prem�ul întâ� atât în clasa a
c�ncea cât ș� într-a șasea. Aceasta îm� dă încredere să cont�nu� pe drumul cunoașter��, în toate
domen��le.
     În clasa a VI-a am part�c�pat la pr�mele mele ol�mp�ade, după un an în care nu s-au organ�zat
astfel de concursur�. Spre marea mea surpr�ză ș� bucur�e, munca mea a dat roade ș� m-am cal�f�cat
la etapa naț�onală, atât la Ol�mp�ada de F�z�ca (ONF), cât ș� la cea de L�mba ș� L�teratura Română
(ON-LLR).
    Cele două ol�mp�ade au avut loc succes�v așa că am urmat o per�oada �ntensă de pregăt�re, cu
susț�nerea doamnelor profesoare Carmen Theodorescu ș� L�l�ana Mohonea, cărora le sunt
deoseb�t de recunoscătoare.
 Marea provocare a ven�t la f�z�ca, în spec�al pr�n proba exper�mentală pe care o aveam de
susț�nut, un lucru nou pentru m�ne. Împreună cu doamna profesoara am petrecut multe ore în
laborator ș�, astfel, am avut ocaz�a să descopăr ma� mult d�n frumusețea aceste� mater��.
       Ol�mp�ada naț�onală de f�z�că, organ�zată la Bacău m�-a adus un val de emoț��, căru�a însă am
reuș�t să-� fac față. Am întâln�t acolo elev� foarte pas�onaț� de f�z�că ș� de matemat�că, cu
exper�ență de concurs dar care s-au doved�t nu doar concurenț� c� ș� bun� pr�eten�.
  Pr�ntre e� au fost ș� elev�� selectaț� la lotul �nternaț�onal, precum ș� ce� laureaț� a� prem�ulu� Florea
Ul�u, o d�st�ncț�e acordată celor ce obț�n rezultate la cel ma� înalt n�vel, în mod repetat, la aceasta
ol�mp�adă. Efortul ș� performanța lor m-au �mpres�onat cel ma� mult.
 Am obț�nut medal�a de arg�nt a Soc�etăț�� Romane de F�z�că, un prem�u �mportant pentru m�ne �ar
când am păș�t pe pod�um, alătur� de ce� ma� bun� ol�mp�c� d�n țară, bucur�a a fost �mensă. Cred ca
am transm�s, �nstantaneu, această emoț�e, acasa, doamne� profesoare, care a fost permanent
alătur� de m�ne, ch�ar ș� de la d�stanță.
 A urmat ON-LLR, la Târgov�ște, cu alte emoț�� dar, după exper�ența probelor de la f�z�că am
�ntrat în concurs cu mare încredere. A�c�, provocarea a fost o proba �ned�tă ș� anume susț�nerea
une� argumentaț�� orale pe o temă dată. A fost nevo�e să-m� controlez foarte b�ne emoț��le ș�
gandur�le, dar nu am u�tat n�c�o cl�pă sfatur�le preț�oase ale doamne� profesoare.
 Am avut bucur�a deoseb�tă să obț�n punctaj max�m la proba orală, cea de care m�-era cel ma�
fr�că. Așa am înțeles că emoț��le pot f� ș� construct�ve. M-am întors de la ol�mp�adă cu menț�une
d�n partea M�n�sterulu� Educaț�e�, un rezultat de care sunt mândră.

După toate aceste exper�ențe încărcate de emoț��,
soldate cu rezultate deoseb�te, mă s�mt mot�vată
să part�c�p ș� în acest an la ol�mp�ade școlare ș�
sper ca povestea mea să-� încurajeze ș� pe alț�
coleg� sa procedeze la fel.  

Mult succes ș� ne vedem la concurs!

Patricia Plata



Andrei Sima VI D
           Tehnolog�a a adus ma� multă autonom�e
maș�n�lor, care pot acum frâna automat, pot opr�
ș� porn� de la semafor ș� pot �dent�f�ca p�eton�.
            Maș�n�le v��torulu� caută să rezolve 2 probleme
actuale: aglomeraț�a ș� poluarea. 
     Spre exemplu, maș�na zburătoare„A�rbus”este
alcătu�tă d�n două module: cel cu roț� ș� cel cu
el�ce, ambele real�zate d�n carbon ș� al�mentate
cu acumulator�. Capsula cu două locur� se
despr�nde de trenul de rulare al autoveh�cululu�.
Astfel, dacă pasagerul rămâne blocat �n traf�c, se
poate despr�nde de cadrul cu roț� cu ajutorul
unu� d�spoz�t�v cu 8 el�ce, care va purta capsula
către dest�naț�e, �ar platforma rev�ne într-o
parcare spec�ală. 

          Dar acesta nu este s�ngurul model de
maș�nă zburătoare, modelul Leo este o maș�nă 
 care nu merge pe roț� ș� folosește 16
porpulsoare vert�cale de 10kW. 
        Un des�gn cu două ar�p�  care se curbează în
partea d�n față ș� în spatele veh�cululu� ș�
formează 4 tunele îl ajută să se menț�nă în
zbor(cu un consum m�n�m de energ�e), odată ce
at�nge v�teze de aprox�mat�v 180 km/oră.

        Se est�mează că decolarea ș� ater�zarea durează
aprox�mat�v 5 m�nute, �ar t�mpul de zbor ar f� de 1 oră ș� 15
m�nute cu tot cu rezerve.
         Are o capac�tate de 3 persoane(�nclus�v p�lotul),o
autonom�e de 483 km, �ar v�teza ajunge la aprox�mat�v
400 km/oră.
Des�gner�� maș�n�lor zburătoare se confruntă cu câteva
provocăr� mar�:as�gurarea confortulu� cu care sunt
ob�șnu�ț� oamen�� în prezent, cea ce �mpune o d�mens�une
mare 

a maș�n�lor, greutatea spor�tă de prezența bater��lor ș� dor�nța de autonom�e r�d�cată. Înlocu�rea
maș�n�lor actuale cu cele ale v��torulu� dep�nde de prețul de ach�z�ț�e a autoveh�culelor.F�ecare maș�nă
a v��torulu� este concepută astfel încât să ofere o exper�ență d�fer�tă de condus, mult îmbunătăț�tă ș�
ma� relaxantă față de cea actuală. 

Maș�na v��torulu� (1)



   Matemat�ca e… grea. Ș� e cât se poate de normal să f�e așa, pentru că
d�ncolo de învălmășeala de c�fre, semne, regul� care ma� de care, se află, b�ne
ascunsă, che�a către �nf�n�t. E foarte d�f�c�l, aproape �mpos�b�l de trecut peste
bar�era monoton�e� c�frelor ș� numerelor încâlc�te, aparent fără sens, însă
șt��nța ne-a demonstrat ca doar cu ajutorul acestora se poate ajunge
departe. Matemat�ca e exactă, nu perm�te comprom�sur�, de aceea pare
nepr�m�toare, însă este de asemenea un aparat necesar ș� ch�ar �nd�spensab�l în
înțelegerea a tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 
   D�ntotdeauna omul a avut tend�nța de a-ș� s�mpl�f�ca ș� abstract�za v�ața pr�n
matemat�că. Numărul este una d�ntre pr�mele ș� cele ma� s�mple noț�un�
abstracte �nventate de om, acesta f��nd prezent în natură, dar fără a f�
teoret�zat pr�n semne convenț�onale, �ar de la acesta la operaț��le ar�tmet�ce
de bază, adunarea, scăderea, înmulț�rea ș� împărț�rea, este doar un pas. Cu
t�mpul, acesta a deven�t d�n ce în ce ma� prezent în v�ața con�d�ană, f��nd
�nd�spensab�l în act�v�tăț� precum comerțul. Pr�ma dovadă a une� metode de
calcul, osul d�n Ishango, datează d�n pre�stor�e, d�n anul 2000 î.e.n.
  În ant�ch�tate, matemat�ca a fost îmbogăț�tă cu descoper�r� precum
extragerea rădăc�n�� pătrate, a cele� cub�ce, tr�gonometr�a, fracț��le ș�
ar�tmet�ca numerelor naturale. Vă sună cunoscut? Da, toate acele operaț��
compl�cate au fost descoper�te de oamen� în ant�ch�tate, în c�v�l�zaț��le
mesopotam�ene ( bab�lon�en�, akkad�en� etc), eg�ptene ș� �nd�ene! 

"Reg�na șt��nțelor" (1)

       "Matemat�ca este reg�na șt��nțelor, �ar ar�tmet�ca este reg�na
matemat�c��" sunt cuv�ntele celebrulu� matemat�c�an german Karl
Gauss.



   Ș�, b�neînțeles, cum am putea trece cu vederea Grec�a ant�că, unde matemat�ca
depăș�se stad�ul de �nstrument, trecând la cel de șt��nță. Grec�� nu se ma� mulțumeau
cu descoper�rea unor adevărur� matemat�ce, c� doreau să le ș� demonstreze porn�nd
de la n�ște propoz�ț�� cons�derate adevărate. De asemenea, geometr�a este
dezvoltată în mod deoseb�t în această zonă, unele teoreme de pe atunc� f��nd
folos�te până în z�ua de az�, precum Ax�oma lu� Eucl�d ș� Teorema lu� P�tagora, pe
care s�gur le-aț� întâln�t.
   În ceea ce pr�vește Evul Med�u, moșten�rea ant�că în domen�ul matemat�c�� a fost
conservată, în pr�nc�pal, în țăr�le �slam�ce. În Europa, oamen�� reveneau la a pr�v�
matemat�ca drept un �nstrument cu scop ut�l�tar în v�ața de z� cu z�. Astfel, e� se
l�m�tau la operaț�� s�mple, cu numere naturale, întreg� ș� fracț��.
Precum ș� alte domen��, matemat�ca ant�că este readusă la �veală în per�oada
Renașter��, stud�ul e� concentrându-se, în pr�nc�pal, în Europa.  Calculul algebr�c se
dezvoltă ca urmare a lucrăr�lor lu� Franço�s V�ète ș� René Descartes. Newton ș�
Le�bn�z au �nventat, �ndependent, calculul �nf�n�tez�mal.
   În z�ua de az�, e� b�ne, matemat�ca e peste tot! Este un aux�l�ar un�versal al
celorlalte șt��nțe ș�, cum suntem în era d�g�tală, �nformat�ca ne înconjoară. Telefonul
tău a fost creat cu ajutorul matemat�c��. Nu poț� scăpa de ea, așa ca fug� ș� term�nă
tema aceea îngroz�toare la mate!

Matemat�ca e… grea.  Însă nu u�ta:

„Matemat�ca este ca urcușul la munte. Efortul este răsplăt�t de
pr�vel�șt� mărețe. Ca ș� pe munte, ascens�un�le în matemat�că sunt
frumoase dacă nu eșt� obsedat doar de locul unde vre� să ajung� ș�
dacă eșt� în stare să savurez� tot ceea ce întâlneșt� pe parcurs.“
(Solomon Marcus – „Șocul matemat�c��“)
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Anul școlar 2021- 2022 , a fost 
 primul în care  unele școli au
avut o săptămână pentru
inițierea unor programe sub
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     A fost odată o rază de soare ș� aceasta era ch�ar fata cea ma� m�că ș�
răsfățată a astrulu� lum�nos. Ș�  tocma� pentru că era cea ma� m�că ș� ma�
răsfățată, tatăl e� o lăsa să zburde pe unde î� dorea �n�ma. Ș� �ată că,
într-o bună z�, raza de soare a hotărât să se pl�mbe într-o grăd�nă.
Acolo era Grăd�na Parad�sulu�, �ar flor� care ma� de care ma� colorate ș�
ma� parfumate se undu�au sub ad�erea blândă a vânt�celulu� cald de
pr�măvară!
      „Ce-ar f� să aleg eu o floare frumoasă pe care să m�-o pr�nd în păr?”
a gând�t raza de soare. Ș�, repez�tă cum era, s-a năpust�t asupra
grăd�n��, a cules o floare ș� s-a înălțat d�n nou în văzduh.
        Toate flor�le d�n grăd�nă au pr�v�t m�rate către cer ș� au început să
murmure:
       „Aț� văzut-o? Ce frumoasă era? Ce roch�e frumoasă? Oare ce
floare o f� ales pr�nțesa?”
       „Cu s�guranță a cules un trandaf�r, a spus un trandaf�r mare,
cat�felat ș� roșu, pe care boabele de rouă străluceau ca d�amantele în
soare.”
       „Ba eu cred că a fost una d�ntre no�, a murmurat o lalea galbenă, �ar
suratele e� dădeau d�n capete încântate.”
       „N�c� vorbă de așa ceva! Le-a retezat-o un cr�n mândru. A fost unul
d�ntre fraț�� me�. Nu vedeț� ce frumoș� ș� parfumaț� suntem?”
       Până ș� o v�oletă m�că, dar într-adevăr splend�dă, a susț�nut că raza
de soare culesese o v�oletă, ș� nu altceva. Numa� într-un colț c�neva
plângea. Era un gh�ocel m�c ș� f�rav, a căru� cod�ță fusese ruptă de trena
roch�e� de aur a pr�nțese�.
      Cum raza de soare nu era departe, l-a auz�t ș� �-a părut tare rău. Ș�
a rostogol�t pe obraj�� e� de aur o lacr�mă ca o perlă, care a căzut pe
cod�ța cea ruptă a gh�ocelulu�, v�ndecând-o pe dată. Dar nu a fost
numa� atât. Pr�nțesa-Rază de soare a ven�t lângă gh�ocel ș� �-a spus așa:
      „Flor�c�că f�ravă, îm� pare tare rău că te-am făcut să sufer�! Ce
dor�nță vre� să-ț� îndepl�nesc pentru a-m� repara greșeala?”
      „Nu vreau n�m�c, a răspuns gh�ocelul, lăsându-ș� frumosul căpșor în
jos.”
     „Nu vre� frumusețea trandaf�rulu�, parfumul cr�nulu�, străluc�rea
lalele�?” a �ns�stat raza de soare.
    „B�ne, a încuv��nțat gh�ocelul. Dacă vre� într-adevăr să-m� fac� un dar,
dă-m� vo�e să răsar pr�mul d�ntre toate flor�le, de sub zăpada rece, �ar
parfumul meu ab�a s�mț�t să-� facă pe oamen� să se bucure ș� să șt�e că a
ven�t pr�măvara!”
   Raza de soare l-a sărutat pe gh�ocel ș� vraja a fost făcută. Apo� a
d�spărut în înaltul cerulu�, de unde ven�se. De atunc�, gh�ocelul este pr�ma
floare care ne zâmbește d�ntre pet�cele de zăpadă în f�ecare pr�măvară,
ș� toată lumea șt�e că �arna este pe sfârș�te.

"Povestea gh�ocelulu�

Legendele românilor



          O pauză b�nemer�tată de la mormanele de teme, teste ș�
ore de stud�u… N�m�c nu e ma� plăcut decât o săptămână
pentru t�ne, în care îț� poț� perm�te să te relaxez�, să te
trezeșt� ma� târz�u ș� să nu fac� ma� n�m�c. O vacanță adevărată
însă trebu�e sa conț�nă ș� ceva adrenal�nă.
        De aceea, o bună opț�une de sezon este pârt�a de sch�,
unde pe�sajele superbe se întrepătrund cu senzaț�a de plut�re
pe vârful lum��, pe marea albă, luc�toare de omăt. N�m�c nu se
compară cu acel zbor el�berator sub soarele arg�nt�u, în
lum�na orb�toare ce se reflectă în  �mensă, �nf�n�ta �nt�ndere de
nea. Braz��, acele s�luete înch�se pro�ectate în mareața
străluc�re albă oferă un adapost de umbre lung� sch�orulu�
p�erdut în frumusețea natur�� h�bernale, acolo, la l�m�ta d�ntre
cer ș� pământ. 
           B�neînțeles, uneor� învălmășeala de pe pârt�e poate f� ș�
stresantă, însă atunc� când te laș� purtat în zbor, toate
acestea d�spar, lăsând doar ab�sul albastru al măr�lor alp�ne să
ț� se desfășoare în fața och�lor, la �nf�n�t.
 Iar după o z� în aerul tă�os de munte, n�m�c nu poate f� ma�
plăcut decât o poveste la gura sobe� ș� m�rosul îmb�etor de
scorț�șoară al unu� cea� abur�nd…
 Să ne bucurăm, așadar, de frumusețea �ern��! 

Patricia Plata



         
         În acest an �arna a "întârz�at", sezonul de sch� a început ma� târz�u decât
de ob�ce�. Anul trecut am sch�at pentru pr�ma oară, astfel ca anul acesta mă
cons�deram un adevărat maestru al acestu� sport.
D�n nefer�c�re, ego-ul meu a sufer�t o adevărată lov�tură, deoarece se pare că
st�lul meu de învățat s-a potr�v�t ma� degrabă z�cale� "Decât repede ș� b�ne, ma�
degrabă încet ș� prost.".
        Dar să vă povestesc: cum am ajuns, m-am ech�pat complet cu sch�ur�,
cască, bețe ș� clăpar�, m-am su�t în telesch� ș� m-am cățărat până în vârful
pârt�e�.
       Acolo sus, în vârful muntelu�, mă s�mțeam ca un "zeu" al pârt�e�. Eram eu,
muntele ș� pârt�a. Trag aer adânc în p�ept, o ult�mă pr�v�re aruncată celorlalț�
sch�or�, îm� fac vânt, ș� o pornesc…, fâșș… fâșș… se aud sch�ur�le pe zăpadă ș�
vântul îm� mângâ�e obraj��… "Yuhuu, sunt stăpânul pârt�e�!"... Ș� braz�� "aleargă"
toț� pe lângă m�ne.
Dar ce se întâmplă? Deodată văd un brad răzleț ce v�ne cu v�teză înspre m�ne.
Încerc să v�rez la stânga, apo� la dreapta, dar n�m�c. El se încăpățânează să îm�
ta�e calea. "Nu-� n�m�c", îm� spun." Te vo� depăș� în v�teză." Îm� fac vânt, dar
bradul încăpățânat, la rândul lu�, accelerează, ș� cu v�teză parcă ș� ma� mare
v�ne înspre m�ne. "Ah, hoțomane… Ha� să vedem care-� ma� tare: capul meu sau
trunch�ul tău?" Ș� mă avânt… ș� bradul v�ne… ș� în pulber� ș� nour� de zăpadă, ne
c�ocn�m într-o îmbrăț�șare strânsă, un sch� se duce s�ngur agale la vale, �ar
celălalt pare că zboară înspre nor�. Un băț atârnă flasc în mâna mea ș� stele
"verz�" dansează în horă în jurul meu ș� bradul, u�tându-se de sus la m�ne, parcă
îm� spune: "C�ne-� ma� tare acum, p�t�c nebun?"

"Per�peț�� pe sch�ur�
Marinescu Darius VIE



Luna Martie – Luna femeii și a schimbărilor dinamice 
 

           Luna Mart�e este luna feme�� , dar în acest an se pare că în
această lună ne îndeamnă pe no� , deț�nătoarele de �ub�re , să f�m ma�
conșt�ente de adevărata noastră natură , asta pentru că v�ne cu foarte
multe sch�mbăr� planetare �mpactante .

           Avem un început de pr�măvară d�nam�c ș� pl�n de sch�mbăr� în
toate planur�le , atât în cele subt�le cât ș� în cele mater�ale .
Începutul lun�� Mart�e este de tră�re pr�n v�sare , încă v�săm la �dealur� ș� e
�nd�cat să ne conservăm energ�a pentru a doua parte , când  deja
începem să ne act�văm .

            Avem ech�nocț�ul de pr�măvară pe 20 Mart�e sub semnul
Berbeculu� , care anunță renașterea , man�festarea �dealur�lor ș� �eș�rea
d�n starea de h�bernare .
În data de 7 Mart�e după aprox�mat�v 30 de an� , Saturn se mută în Peșt�
ș� stă a�c� până pe 13 februar�e 2026 .



 Ce aduce această schimbare majoră ? 

          În energ�a sa �nfer�oară e pos�b�l să nu ne putem pune în pract�că �de�le , având
sent�mentul că nu suntem susț�nuț�  . Scopul sub acest aspect este unul soc�al porn�nd de
la �dealul nostru . 

          În energ�a sa benef�că aduce responsab�l�tate față de asp�raț��le noastre .
Man�fest�ndu-le  no� ne conșt�ent�zăm ca ș� creator�� propr��lor v�z�un� , val�dându-ne
capac�tatea de a f�  . E �mportant să ne angrenăm în acț�un� soc�ale fără prea multe
așteptăr� . 

         Acest aspect ne aduce am�nte că e �nd�cat să nu ne ma� �dent�f�căm cu egoul nostru
deoarece poate aduce frustrăr� ș� sent�mentul de neajutorare . Să avem încredere în no�
ș� în ce� d�n jurul nostru . Este un aspect Chr�st�c ce ne trage un semnal , că a ven�t t�mpul  
pentru a conșt�ent�za ce este cu adevărat valoros . Am avut această șansă ș� acum 3 an�
dar de data aceasta c�ne nu înțelege că P�atra F�lozofală nu o găs�m în exter�or ș� este
mult ma� aproape de no� , nu poata merge în evoluț�e împreună cu noua energ�e
planetară s� ch�ar cu transformăr�le s�stemulu� solar în care ne aflăm . 

          Pluton în Vărsător �ntră d�n 23 mart�e ș� stă a�c� până în 11 �un�e când va retrograda
d�n nou în Capr�corn . Acest aspect a lu� Pluton aduce transformare la n�vel colect�v s�
reânno�re , ca o s�ncron�c�tate a lu� Saturn în Peșt� , ș� acest aspect ne îndeamnă să
desch�dem och�� spre adevăratele valor� . 

          Pluton d�struge pentru a renaște . Este planeta dreptăț�� , cea ce înseamnă că
n�m�c nu rămâne nepedeps�t , el  Pluton onorându-� doar pe ce� drepț� ș� curajoș�.    
 Aduce multe sch�mbăr� cu care no� nu ne-am ma� confruntat până acum , f��nd oarecum
un aspect surpr�ză .

         Sub acest aspect a lu� Pluton în Vărsător , au avut loc două even�mente ce ne au
�mpactat ș� ne au reformat t�mp de 200 de an�. Războ�ul de �ndependență al Statelor
Un�te ale Amer�c�� ș�  Revoluț�a Franceză. T�mp de două secole, XIX s� XX Pluton nu a
traversat semnul Vărsătorulu�.

         Ș� pentru că vorb�m de luna feme�� vom am�nt� ahet�pur�le fem�n�ne în funcț�e de
elementul lun�� d�n harta natală.



Element Foc – arhet�pul feme�� erou : Luna
în Bebec , Leu , Săgetător .

    Sunt feme� lum�noase cu forță creatoare
�mpuls�onante , forță de trez�re . 
    Pot transforma râul în b�ne ș� �nvers . 
        Sunt vert�cale, nob�le ș� act�ve . 

Element Pământ – arhetipul femeii mamă :
Luna în Taur , Fecioară ,Capricorn .

          Sunt femei care susţin şi hrănesc ,
sunt pline de grijă şi iubire , foarte
generoase , stabile , oferind şi dorindu-şi
confortul .

Element Aer – arhetipul femeii
iniţiatoare : Luna in Gemeni , Balanţa ,

Vărsător .
    Sunt femei dornice de cunoaştere
continuă , foarte inteligente , comunicative ,
creatoare , liberine , spontane şi foarte
active . 

Element Apă – arhetipul femeii fascinatoare :
Luna în Rac , Scorpion , Peşti .

       Aceste femei trezesc enrgia vieţii . Ele au
nevoie de intimitate , fuziune , emoţii şi stări
copleşitoare .

     În concluzie luna Martie este dinamică , plină de schimbări , schimbări
ce pot fi susţinute prin iubirea , grija şi compasiunea femeii .



"CP E 
prof. �nv. pr�mar Al�na- Georg�ana Iancu

"Clasa I A                 
prof. �nv. pr�mar  N�coleta Borde�

"Clasa a III a B  
prof. �nv. pr�mar Gabr�ela Moraru

 Galer�a m�c�lor art�șt� plast�c�
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