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La iniţiativa ANPCDEFP, sub 
coordonarea Ministerului Educaţiei, 
cadrele didactice, părinţii şi elevii din 
Şcoala Gimnazială „Constantin Gh. 
Marinescu”, Galaţi, au răspuns preZENt. 
Proiectul are ca scop promovarea educaţiei 
nonformale în România. Considerăm că, 
în şcoala noastră, acest tip de educaţie se 
bucură de recunoaşterea pe care o merită. 
Ca o componentă a educaţiei permanente, 
educaţia nonformală continuă şi 
completează beneficiile învăţării, elevii şi 
dascălii schimbând rolurile între ei, fiecare 
devenind resursă de învăţare, dar şi 
beneficiar al instruirii, dincolo de bariera 
conventionalului.  

Activitatea propusa de elevii 
scolii noastre a avut ca motto proverbul 
american: 
“…Spune-mi si o sa uit. 
Arata-mi si poate n-o sa-mi amintesc. 
Implica-ma si o sa inteleg.” 
 Având o temă generoasă, fiecare 
a dat frâu liber imaginaţiei şi creativităţii. 
Rezultatul a fost o paletă de activităţi 
educative organizate de profesori şi elevi 
deopotrivă, sub forma unui Club ZEN. 
Profesoarele Ioana Alecu şi Silvia Tobiaş, 
in calitate de organizatori şi facilitatori, au 
asigurat suportul necesar şi au vegheat ca 
activităţile să se încadreze în “tiparele” 
nonformalului. 

 

ateliere de lucru, la care elevii s
in functie de preferinte, alegandu
activitatea care li se potriveste.
Pentru ca totul să fie “ca la carte”, 
Reflectorul, un grup format din elevi   şi 
profesori, a aruncat o privire şi a proiectat 
imagini d
secvenţe de la activităţile: 
1. 
2. Teatru forum (clasele 2B, 5A, 8B)
3. Teatru de umbre (clasa 2A)
4. Expozitie vie (clasele 1A, 2A, 3B)
5. PhotoVoice (clasele 6A, 8A, 8B)
6. Storyte
7. Openspace (
8
           
Multimedia, biblioteca 
Grădina Publică, Grădina Botanică! 
Toate activitatile se reg
şcolii 
 
transmitem mesajul c
altfel, prin crearea de contexte de invatare 
variate care asaza elevul intr
diferita, acesta fiind ajutat sa isi satisfaca 
nevoile sociale si sa
societate.
 
Programul ZEN vine sa îmbogăţească şi să 
nuanţeze activitatea din şcoală, oferind 

contexte multiple de invăţare.
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       Sub flacara zen

Clubul ZEN s-a desfasurat pe 8 
ateliere de lucru, la care elevii s-au inscris 
in functie de preferinte, alegandu-si 
activitatea care li se potriveste. 
Pentru ca totul să fie “ca la carte”, 
Reflectorul, un grup format din elevi   şi 
profesori, a aruncat o privire şi a proiectat 
imagini de la toate activităţile. Au surprins 
secvenţe de la activităţile:  
1. Origami teatru (clasele 2A, 2C, 6C) 
2. Teatru forum (clasele 2B, 5A, 8B) 
3. Teatru de umbre (clasa 2A) 
4. Expozitie vie (clasele 1A, 2A, 3B) 
5. PhotoVoice (clasele 6A, 8A, 8B) 
6. Storytelling (clasele 7B, 7C) 
7. Openspace (clasa 8A) 
8. Facilitare grafică (clasa 3A). 
           Locul de desfasurare? Sala 
Multimedia, biblioteca și grădina școlii, 
Grădina Publică, Grădina Botanică!  
Toate activitatile se regăsesc și pe blogul 
şcolii www.blog.scoala2galati.ro. 
 Prin actțunile noastre,  dorim să 
transmitem mesajul că se poate educa și 
altfel, prin crearea de contexte de invatare 
variate care asaza elevul intr-o postura 
diferita, acesta fiind ajutat sa isi satisfaca 
nevoile sociale si sa se integreze in 
societate. 
 Oportunitatea pe care ne-o oferă 
Programul ZEN vine sa îmbogăţească şi să 
nuanţeze activitatea din şcoală, oferind 

contexte multiple de invăţare. 

Acest eveniment ne aminteşte că educaţia 
trebuie să aibă ca actor determinant 
comunicarea activă, să dezvolte 
inteligenţele multiple, să 
faţă de valorile personale şi sociale.
 
fost tot de tip nonformal şi s
prin apariţia primei ediţii a ziarului ZEN.
 

 
 
 
 
 

iarul 
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Sub flacara zen 

Acest eveniment ne aminteşte că educaţia 
trebuie să aibă ca actor determinant 
comunicarea activă, să dezvolte 
inteligenţele multiple, să cultive respectful 
faţă de valorile personale şi sociale. 
 Evaluarea activităţii clubului a 
fost tot de tip nonformal şi s-a concretizat 
prin apariţia primei ediţii a ziarului ZEN. 

          Prof. Ioana Alecu 

 

iarul ducatiei oastre 
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Introducere : 
 

  
          Educatia Nonformală are un rol foarte important in viața fiecăruia dintre noi. Începând 
de la varstele cele mai mici, până la apusul vieții, noi continuu învățăm. Învățăm să ne 
comportăm, invățăm să ne jucăm, invațăm să vorbim, invățăm cum să practicăm o meserie, 
etc. Toate acestea ajută să ne formăm noi ca oameni și să ne adaptăm cerințelor societății.  
          Încă de mici, copiii trebuie să stie că educația lor nu depinde doar de cele învățate la 
școală, în timpul orelor. Ei trebuie să selecteze învățături și din alte activități pe care le 
practică, în afara școlii, însă, trebuie educați să asimileze și să integreze în comportamentul 
lor acele învățături care le pot fi de folos în viață și să evite activitățile care atrag după sine 
sancțiuni. 
         În acest sens, am găsit important șă desfășurăm și în școală activități care să implice 
EDUCAȚIA NONFORMALĂ. Inspirați de site-ul www.nonformalii.ro , am cules metode și 
jocuri pe care să lșe implementăm cu elevii. Atât clasele primare cât și clasele de gimnaziu 
au participat cu plăcere și interes la aceste jocuri. 
 
   Prof. Înv. Primar Bujoreanu Andreea 
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Consider că pauzele elevilor sunt 

momentul perfect unde se poate 

vorbi despre educație nonformală. 

Sunt pauze care se pot desfășura în 

curtea școlii, unde elevii să poată juca 

și învăța diferite jocuri, și pauze pe 

care le petrecem în clasă.  

Pentru că cele mai multe dintre pauze 

le petrecem în clasă, am stabilit ca în 

aceste pauze să luăm parte la 

următoarele activități, în funție de 

preferința și talentul fiecărui elev:

 

ORIGAMI  TEATRU 
Activitate la care am confecționat din 

hârtie o pasăre, un pește, o broască, o 

barcă și un avion. Aici ne-am jucat și 

ne-am distrat împreună, deoarece 

elevii au inventat o piesă de teatru cu 

aceste prsonaje și obiecte de hârtie. 

Am împărtășit-o cu toata clasa și astfel 

am învățat să să compunem o 

povestioară în care să folosim 

dialogul. 
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Elevii clasei a II-a A împreună 
cu învăţatoarea lor, Bujoreanu 
Andreea,  și profesoara de 
religie Toader Rodica, a spus în 

cor preZENt la activită

 

Teatru   de   umbre 

    Un joc unde am dat frâu liber 

imaginației câtorva elevi, împreună cu 

doamna prof. de religie T. Rodica, și 

astfel am pus în scenă o piesă de 

teatru. Doamna prof. de religie a fost 

vocea naratorului, iar elevii cu ajutorul 

umbrelor, pe care le-au putut realiza 

din manuțele lor, au mimat în lumina 

reflectoare,  piesa de teatru:  

„Cocodilul, iepurașul și vânătorul”. 

Prin această activitate am învățat să 

ascultăm cu atenție o narațiune și să 

ne coordonăm mișcările după un 

scenariu dat.

 

ExpoziTia  vie

Cât timp i
compus piese de teatru, restul elevilor 
au realizat bră
elastice colorate, iar la final ne
împodobit cu toate acestea 
realizat o expozi
noastre. De aici am învă
alții cum să avem dexteritate în  
împletirea elasticelor, dar ne
și răbdare pentru a  finaliza o lucrare 
pe care o începem.

La finalul acestei zile am realizat că, 
îmbinarea orelor de curs cu activită
relaxante 
o energie pozitivă 
drag la ȘCOALA!

Mai multe imagini

clasei noastre
http://andreeabujoreanu.wix.com/clasa

 

Prof. Înv. Primar Bujoreanu 
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a A împreună 
ţatoarea lor, Bujoreanu 

și profesoara de 
religie Toader Rodica, a spus în 

cor preZENt la activităţile 

ExpoziTia  vie 

Cât timp i-au ascultat pe elevii care au 
compus piese de teatru, restul elevilor 

realizat brățări din împletirea unor 
elastice colorate, iar la final ne-am 
împodobit cu toate acestea și am 
realizat o expoziție vie a lucrărilor 
noastre. De aici am învățat unii de la 

ții cum să avem dexteritate în  
împletirea elasticelor, dar ne-am testat 
și răbdare pentru a  finaliza o lucrare 
pe care o începem. 

 

La finalul acestei zile am realizat că, 
îmbinarea orelor de curs cu activitățile 
relaxante și educative din pauze ne dă 
o energie pozitivă și astfel venim cu 

ȘCOALA! 

Mai multe imagini găsiți pe site-ul 

noastre: 
http://andreeabujoreanu.wix.com/clasa 

 
 

Prof. Înv. Primar Bujoreanu 
Andreea 
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Clasa   I  a         

 

Atelierul  ,,ARTĂ ȘI FANTEZIE”  este o activitate extrașcolară 
desfășurată cu ocazia  Zilei Educației Nonformale de elevii si 

parintii clasei IA. Sub coordonarea prof. inv.  primar Marioara 
Lupu- Neicu au fost antrenați în cunoașterea și utilizarea 

colajului din frunze, a picturii pe frunze si a desenului simbol al 
anotimpului de toamna. Activitatile s-au desfasurat in Gradina 

Botanica – Aleea senzoriala.  

                                                        Prof. Înv. Primar Lupu 
Mărioara  

     
  

Clasa   a ii-a   b 

Cu ocazia Ziua Educaţiei Nonformale elevii clasei a II a B, 

împreună cu dna. învăţătoare Mariana Roşca, au desfăşurat 

o activitate  având ca temă *Povestea mea!*. Activitate  s-a 

desfăşurat în biblioteca şcolii, în colaborare cu dna bibliotecar 

Tanţa Păsărel. Elevii au răspuns la întrebări, au adresat întrebări 

şi au realizat un joc de rol. Institutor Roșca Mariana 

cLASA a III-a B 

 

Sambata, 11 octombrie, am desfasurat o activitate cu elevii 

mei si parintii lor in Gradina Publica. Activitatea este o 

traditie, in sensul ca se continua sirul activitatilor organizate 

de-a lungul timpului cu alte generatii de elevi si parintii lor. 

Tema este '''Toamna dovlecii se picteaza'', aleasa in ton cu 

anotimpul in care ne aflam. 

A fost o ocazie buna pentru ca parintii sa formeze echipa cu 

proprii copii, iar copiii sa inchege legaturi durabile de 

prietenie intre ei. Sarbatoarea s-a incheiat cu multa veselie, 

intr-un decor superb de toamna, savurand din placintele cu 

mar si bostan. 

 

Prof. Înv. Primar Simionescu Marinela 
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Clasa a III

In cadrul acestui exercitiu de autocunoastere, copiii s

mediul in care traiesc, au invatat sa

vor ajuta sa-si formeze despre sine o imagine realista pozitiva, ce va sta la baza dezvoltarii unei 

personalitati armonioase. 

Elevii si-au desenat pe o foaie de hartie propriul scut impartit in cinci, iar in mijloc un cerc, tinta. Ei au 

completat corespunzator fiecare sectiune a scutului: “Care sunt calitatile mele”, “Cine imi sunt 

apropiatii”, “Ce-mi place”, “Ce nu-mi place”, “O amintire placuta”, “Talentul meu ascuns”. Dupa 

construirea propriului scut, cei care au dorit l

Pregătitoare B 

 
        Piticii clasei 

pregătitoare B, în cadrul activității ”Oglindă, 
oglinjoară” organizată cu ocazia ZEN, s

redescoperit ca personalitate.  
        Prin joc, cu ajutorul oglinzii au reu

relaționeze, să se cunoască mai bine, să
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Clasa a III-a A - Facilitare grafică “Scutul”

In cadrul acestui exercitiu de autocunoastere, copiii s-au descopera pe ei si 

mediul in care traiesc, au invatat sa-si exprime valorile si emotiile. Calitatile descoperite

si formeze despre sine o imagine realista pozitiva, ce va sta la baza dezvoltarii unei 

au desenat pe o foaie de hartie propriul scut impartit in cinci, iar in mijloc un cerc, tinta. Ei au 

completat corespunzator fiecare sectiune a scutului: “Care sunt calitatile mele”, “Cine imi sunt 

mi place”, “O amintire placuta”, “Talentul meu ascuns”. Dupa 

construirea propriului scut, cei care au dorit l-au prezentat in fata grupului. 

Prof. inv. primar T

 

Pregătitoare B – Animație socio-educativă

“Oglindă, oglinjoară…” 

Piticii clasei 
ții ”Oglindă, 

oglinjoară” organizată cu ocazia ZEN, s-au 

Prin joc, cu ajutorul oglinzii au reușit să 

ționeze, să se cunoască mai bine, să-și 

deschidă sufletul unul față de celălalt. 
oglinzii a scos la lumină tot ceea ce este mai 
bun în fiecare dintre ei. 

Prof. Inv. Primar Morun Valentina

Octombrie 2014     

“Scutul” 

au descopera pe ei si 

si exprime valorile si emotiile. Calitatile descoperite sunt cele care ii 

si formeze despre sine o imagine realista pozitiva, ce va sta la baza dezvoltarii unei 

au desenat pe o foaie de hartie propriul scut impartit in cinci, iar in mijloc un cerc, tinta. Ei au 

completat corespunzator fiecare sectiune a scutului: “Care sunt calitatile mele”, “Cine imi sunt 

mi place”, “O amintire placuta”, “Talentul meu ascuns”. Dupa 

Prof. inv. primar Tăbăcaru Laura 

educativă  

ță de celălalt. Magia 
oglinzii a scos la lumină tot ceea ce este mai 

 

Morun Valentina 
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2C – Origami teatru 
 

 
 
          Elevii clasei a II-a C au dorit, in 
marea lor majoritate, sa creeze bratari din 
elastice si broscute confectionate din hartie 
pentru a sarbatori Ziua Educatiei 
Nonformale. Fiecare dintre ei a lucrat 
individual si tot ce s-a realizat, s-a lucrat in 

clasa in cele cateva minutele care au fost 
alocate acestui eveniment.  
         Data viitoare speram sa va surprindem 
cu lucrari mult mai reusite si mai complexe . 
         Multumim ZEN! 

Prof. Inv. Primar Leon Gabriela 
 
 

  

Multumim  

            Zen 
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5A – Teatru forum 
 

 

       ZEN ( Ziua Educatiei Nonformale) a 

fost marcata de elevii clasei a V-a A prin 
muzica, dans si voie buna.Rolul scolii este 
de a descoperi si incuraja calitatile native ale 
elevilor intr-un climat cald de bucurie si 
incredere deoarece talentul si originaliatea 

,asemeni unor flori rare,au nevoie de grija si 
ocrotire.   
        Abordarea nonformala a educatiei 

aduce beneficii majore elevilor si 
profesorilor indepartand, cel putin pentru 
cateva momente,barierele impuse de 

rigoarea sistemului de invatamant. In aceste 

situatii descoperim si ne descoperim noi 
valente si ne apropiem sufleteste mai mult 
decat decat o putem face in timpul orelor. 
        Cum spunea Mihail Sadoveanu in 
povestirea ,,Domnu Trandafir"  invatatura 

sufleteasca este mai valoroasa si mai 
durabila decat orice altceva. Ne dorim ca 
acesta initiativa sa devina o traditie si chiar 

sa existe un Club ZEN. 

 

Prof. Vasile Mihai 
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6A – PhotoVoice – “Toamna în cartierul meu” 
 

 

 

           

          Am ales toamna, am vazut toamna, 

am fotografiat toamna.... cu frumusetile ei 

si cu viata ei de zi cu zi. Toamna din cartierul 

nostru, toamna cea pe care o cunoastem de 

copii: cu copacii ruginii, cu frunzele de 

arama si cer limpede. 

         Toamna dintre blocuri, cu castane si 

pisici, cu copiii de la scoala si blocurile 

noastre cenusii. Am facut o plimbare cu 

toamna prin cartier si a fost bine; ne-am 

povestit atatea! Am rugat-o sa ramana la fel 

de frumoasa ca acum, la mijloc de 

octombrie. Mi-a promis orice, numai asta 

nu! 

Prof. Katler Dana 
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Origami teatru – 6C, 7B, 8B 
 

 
 
Prof. Cazacu Camelia, prof. Hutanu Ana 
         La activitate au participat elevi de la 
clasele 6C, 7B, 8B, care au învățat că din 
hârtie pot obține forme felurite și foarte 

interesante, mai ales ca această activitate 
este relaxantă, încurajează creativitatea și 
îndemânarea și este accesibilă tuturor. 

eleva  Rogojină Alexandra, clasa a 8-a 
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Storytelling 
 

 

 

         Laboratorul Mass-Media e o unealta 

utila pentru a dezvolta creativitatea elevilor, 

pentru a incuraja libertatea, dar si usurinta 

de exprimare. In acest laborator, elevii sunt 

impartiti pe trei grupe, TV, radio si revista. 

       O echipa trebuie sa realizeze un interviu 

pentru televiziune, o echipa un spot 

publicitar pentru o campanie si a treia 
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Storytelling – “Laborator Mass-Media” 

Media e o unealta 

utila pentru a dezvolta creativitatea elevilor, 

pentru a incuraja libertatea, dar si usurinta 

de exprimare. In acest laborator, elevii sunt 

impartiti pe trei grupe, TV, radio si revista.   

zeze un interviu 

pentru televiziune, o echipa un spot 

publicitar pentru o campanie si a treia 

echipa are de realizat prima pagina a unei 

reviste. Tema propusa a fost,cum altfel, 

mediul si ecologia, astfel ca elevii si

putut folosi cunostiintele si aptit

dobandite in activitatile anterioare din 

scoala.  

      Rodul muncii si capacitatii lor creative 

este prezentat in materialul video.

Prof. Roman Cristian

Octombrie 2014     

Media” – 7B, 7C 

echipa are de realizat prima pagina a unei 

reviste. Tema propusa a fost,cum altfel, 

mediul si ecologia, astfel ca elevii si-au 

putut folosi cunostiintele si aptitudinile 

dobandite in activitatile anterioare din 

Rodul muncii si capacitatii lor creative 

este prezentat in materialul video. 

Prof. Roman Cristian 
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8A – PhotoVoice “A

“Suntem cet
 

 
 
       Clasa a 8-a A a intrat și ea în Clubul 
ZEN! 27 de copii entuziaști, sub un soare 

blând de octombrie, au pornit la pas prin 
cartierul școlii și au privit cu un ochi critic, 
ca cetățeni responsabili, împrejurimile școlii.
      Din păcate, am avut ce observa! Garajele 

de lângă școală, aleea nepietruită de lângă 
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PhotoVoice “Așa nu!” și Open Space 

“Suntem cetățeni responsabili” 

și ea în Clubul 
ști, sub un soare 

blând de octombrie, au pornit la pas prin 
școlii și au privit cu un ochi critic, 

țeni responsabili, împrejurimile școlii. 
Din păcate, am avut ce observa! Garajele 

școală, aleea nepietruită de lângă 

școală, ghene de gunoi sub lacăt sau chiar 
gunoi sub geamurile blocului de lângă 

școală.  
      Toate acestea au fost imortalizate în 
fotografii care au căpătat voce!

Prof. Tobiaș Silvia-Daniela 
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și Open Space 

școală, ghene de gunoi sub lacăt sau chiar 
gunoi sub geamurile blocului de lângă 

Toate acestea au fost imortalizate în 
fotografii care au căpătat voce! 

 
Daniela și Alecu Ioana 
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8B – Teatru forum “Povestea mea” 

PhotoVoice „Casa de lângă 
 

 

 
     In cadrul temei “Teatru forum 
mea”, a fost pus in scena un conflict dintre 
doi elevi, care, pornit de la o banala disputa, 
a degenerat intr-o adevarata bataie care a 
dus la ranirea grava a celor doi. La actiune 
au luat parte nenumarate personaje

protagonistii , dirigintele clasei, directorul 
scolii, parintii elevilor implicati, copiii din 

clasa care au fost martori la conflict si un 
grup de elevi mediatori care au ajutat la 
solutionarea pe o cale amiabila a disputei.

       Elevii au vrut sa transmita un mesaj 
impotriva violentei in scoala si sa 
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Teatru forum “Povestea mea” 

PhotoVoice „Casa de lângă școală”

Prof. Călin Liliana

In cadrul temei “Teatru forum - povestea 
mea”, a fost pus in scena un conflict dintre 
doi elevi, care, pornit de la o banala disputa, 

o adevarata bataie care a 
La actiune 

au luat parte nenumarate personaje: 

, dirigintele clasei, directorul 
scolii, parintii elevilor implicati, copiii din 

clasa care au fost martori la conflict si un 
grup de elevi mediatori care au ajutat la 
solutionarea pe o cale amiabila a disputei. 

nsmita un mesaj 
impotriva violentei in scoala si sa 

demonstreze ca pot apela cu incredere la 
personalul scolii oricare ar fi problema lor. 
Ei au inteles ca vor fi sprijiniti si indrumati 
sa ia o decizie corecta.  
        Implicarea in activitatea “Photo vo
a fost reprezentata de realizarea de fotografii 

de  elevi in care    acestia au dat viata 
elementelor din natura fotografiate. 

         Astfel au fost transmise mesaje de 
atentionare care vizeaza protejarea mediului, 
intrucat scoala noastra este una 

promoveaza o gandire verde in randul 
elevilor sai.  

Eleva  Rogojină Alexandra, clasa a 8

Octombrie 2014     

Teatru forum “Povestea mea” și 

școală” 

Prof. Călin Liliana 

demonstreze ca pot apela cu incredere la 
personalul scolii oricare ar fi problema lor. 
Ei au inteles ca vor fi sprijiniti si indrumati 

Implicarea in activitatea “Photo voice” 
a fost reprezentata de realizarea de fotografii 

de  elevi in care    acestia au dat viata 
elementelor din natura fotografiate.  

Astfel au fost transmise mesaje de 
atentionare care vizeaza protejarea mediului, 
intrucat scoala noastra este una Eco, ce 

promoveaza o gandire verde in randul 

Rogojină Alexandra, clasa a 8-a B 
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Educatia este imblanzirea unei flacari, nu umplerea unui vas. Socrates 

 


