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Ora de programare! (Hour of code) 

 Hour of Code este un eveniment internaţional desfăşurat pe parcursul Computer Sci-
ence Education Week însăptămâna 8-14 decembrie 2014. 

Școala noastră a participat la Ora de Programare cu 175 de elevi, care au avut parte de o 
introducere distractivă în tainele programării, 
sub atenta în drumare și coordonare a doamne-
lor profesoare Penu Ionela și Tobiaș Silvia-
Daniela. 
Detalii despre acest program puteți obține ac-
cesând site-ulhttp://ro.code.org/ 
Elevii claselor 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C au profi-
tat de orele de opțional in formatică (profesor 
Penu Ionela) pentru a intra în fascinanta lume a 
programării, scriind linii de cod cu Anna şi El-
sa (din filmul de animaţie Frozen) sau cu sim-
paticele Angry Birds. Cei care au finalizat pro-
gramul - joc au primit certificate de participare 
la Hour of Code. 

Elevii clasei 7A  au scris linii de cod în timpul 
orei de opţional astronomie (profesorTobiaş Silvia-
Daniela) folosind informațiile prezentate pe site-ul 
http://event.pencilcode.net/home/hoc2014/ pentru a 
înțelege cum folosesc astronomii computerele pentru 
a crea imagini și pentru a prelucra datele culese des-
pre Univers.  

Prof. Tobiaș Silvia-Daniela 
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Sâmbătă, 13 decembrie, Şcoala Gimnazi-
ală “Constantin Gh. Marinescu”, Galaţi a 
găzduit două evenimente de amploare în care 
sunt antrenate cadre didactice. 

Primul, invită dascălii din întraga ţară să 
îşi pună în valoare potenţialul creativ. 

La iniţiativa dascălilor şcolii noastre, 
aceştia vor participa cu lucrări şi aplicaţii la un 
simpozion interjudeţean cu titlul ,,Creativitate şi 

inovaţie didactică - experienţele noastre” prin 
care vor demonstra valoarea inepuizabilă a 
acestei resurse de învăţare care poate oferi 
soluţii pentru creşterea calităţii actului didactic 
şi pentru pregătirea elevilor să facă faţă 
multiplelor contexte pe care le oferă viaţa. La 
eveniment şi-au anunţat participarea 
aproximativ 100 de persoane (învăţători, 
profesori, inspectori şcolari). 

Prin promovarea exemplelor de bună 
practică, ne propunem să demonstrăm că fără 
creativitate nu există soluţii la probleme, nu ex-
istă o viziune asupra viitorului. 

Prin adaptarea creativă  la contexte noi, 
elevii vor  putea rezolva eficient problemele cu 
care se confruntă. Dacă nu ne vom forma/pregati 
elevii în această direcţie, aceştia vor avea mari 
dificultăţi  în adaptarea şi demonstrarea compet-
itivităţii lor în demersurile pe care le vor 
întreprinde. Prin această activitate, dorim să 
reiterăm ideea că învăţământul trebuie să pună 
accent pe latura formativă, activitatea de 
învăţare să fie centrată pe elev, oferindu-i posi-
bilitatea de dezvoltare a capacităţilor şi aptitudi-
nilor creatoare. 

Aplicând  experienţele dobândite cu 
prilejul acestui schimb de experienţă, vom reuşi 
să găsim punţi de legătură între creativitate, in-

teligenţă, randament şcolar, conţinuturile 
învăţământului şi rezultatele învăţării. Suntem 
conştienţi  că prin stimularea independenţei şi a 
originalităţii gândirii, căutarea activă de soluţii 
vom privi creativitatea ca pe un proces de 
învăţare special, la care elevul şi profesorul sunt 
parteneri în activitatea de învăţare, dar avem ne-
voie de exemple de bună practică şi de asumarea 
responsabilităţii cadrului didactic care trebuie să 
le ofere elevilor posibilitatea dobândirii unei ex-
perienţe sociale şi constructive noi, bazate pe 
crearea unor situaţii de învăţare nonformale şi 
informale care să îi ajute pe elevi  să îşi poată 
găsi drumul spre o viaţă şi o carieră de succes. 

Împărtăşim din experienţele noastre şi 
punem la dispoziţia tuturor celor interesaţi de 
valorificarea potenţialului creativ o broşură, pro-
dus al lucrărilor simpozionului interjudeţean, 
adevărată resursă de învăţare realizată de colec-
tivul învăţătorilor din şcoala noastră. 

Avem convingerea că obiectivele activi-
tăţii au fost atinse şi, pe viitor, toţi elevii vor 
avea  posibilitatea să-şi folosească din plin 
întregul  potenţial. 

Un alt eveniment important va reuni 
profesorii de limba şi literatura română care au 
vor analiza rezultatele evaluării naţionale şi vor 
căuta soluţii de imbunătăţire a acestora şi de 
motivare a elevilor pentru obţinerea de 
performanţe  şcolare 

 Profesor Ioana Alecu, director adjunct 

ZZZiarul EEEducaţiei NNNoastre 
ŞCOALA DASCĂLILOR A venit Moșul Voluntar! 

Moșul s-a primenit, s-a pregatit, iar pe data de 
20 decembrie a lasat cadouri pentru cateva familii 
nevoiase si batrani in dificultate din satul Viile, 
comuna Firtanesti.In drum spre ei a tras saniape 
dreapta si la azilul de batrani din comuna Mastacani. 
Nu a fost singur, multi copii si profesori i-au sarit in 
ajutor, ba chiar si cativa sponsori din afara celor trei 
scoli s-au adunat. Dar sa explicam mai pe indelete! 

Subsemnatul, profesor in Scoala Gimnaziala 
„Constantin Gh. Marinescu”, impreuna cu doua foste 
colege, Rodica Zlatan, profesoara in invatamantul 
primar la Scoala Gimnaziala „Sfantul Grigorie 
Teologul” (Nr. 41) si Monica Balcan, invatatoare la 
Scoala Gimnaziala Viile, am decis sa continuam un 
proiect de suflet, Din Inima,Voluntar!. Astfel, am 
demarat o actiune caritabila de Craciun, o colecta de 
produse alimentare pentru familii si batraninevoiasi 
din satul Viile, si pentru batranii din azilul din satul 
Chiraftei, comuna Mastacani. Actiunea am numit-o 
Mosul Voluntar, si am facut apel colegilor si elevilor 
sa fie si ei „mosi” impreuna cu noi. 

Incet, dar sigur, am reusit sa strangem produse 
alimentare, dar si haine si jucarii pentru cele trei 
familii cu copii si in prima dimineata din vacanta de 
iarna, eram gata sa ne intalnim cu Mosul sa-l ajutam 
sa le livreze.Am pornit la drum pe o vreme ce parea 
mai degraba de primavara, calduroasa si insorita. 
Mai intai ne-am oprit la azilul de batrani, pe care i-
am gasit la masa, asa ca numai bine a venit 
momentul dulce pe care l-am pregatitfiecaruia in 
pachet. Toate lucrurile au decurs snur si la Viile, 
impartind produsele destinate celor trei batrani si 
celor trei familii nevoiase. Batranii, atat cei de la azil 
cat si cei din Viile, au fost extrem de bucurosi ca 
cineva s-a  gandit la ei in preajma Sarbatorilor de 
Iarna. De asemenea, copiii au fost foarteentuziasmati 
de cutiile cu jucarii primite si abia asteptau sa le 
deschida sa descopere ce anume contin. Astfel, 
consider ca activitatea noastra a avut succesul 
scontat si ca am reusit sa facem Sarbatorile de Iarna 
mai placute acestor oameni care deseori nu au motiv 
sa zambeasca. 

„Convoiul” nostru a fost format din cei trei 
profesori organizatori, o mamica de la 
ScoalaGimnaziala Nr.41 (ce ne-a sponsorizat cu 
masina), doi elevi de la Scoala Gimnaziala C.Gh. 
Marinescu (Mihai Pop si Sofia Sticlaru) iar in Viile 
au ajutat si cativa elevi din sat. 

Consider ca activitatea a fost una benefica 
pentru elevii scolii noastre, chiar daca au participat 

in persoana doar doi la actiunea propriu-zisa. In 
ciuda acestui fapt, prin popularizarea Mosului 

Voluntar am reusit sa sensibilizam copiii, le-am 
povestit de batrani si copii ca si ei,care traiesc in 
conditii precare. Cei doi elevi au luat contact direct 
cu aceste probleme, au vazut ce inseamna satul (nici 
unul din ei nu are bunici la tara), cu ulite, animale 
domestice si peisaje ce te lasafararespiratie si prin ei, 
prin blogul scolii, dar si prin acest articol, 
experientamerge mai departe, se face cunoscuta. 

Desi poate un cliseu in prag de sarbatoare, 
donatiile, activitatea de voluntariat in general, 
leagacomunitatile intre ele, strangerelatiile umane iar 
din punct de vedere al invatamintelorinsusite, simtul 
civic si moral infloresc, iar experientele ramani 
ntiparite o viata. 

Mos Voluntar,  
Profesor Cristian Ion Roman  

ZZZiarul EEEducaţiei NNNoastre 
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     “Profesorul şi elevul să fie mereu atenţi unul 
la altul. Şcolarul să urmeze pretutindeni pe profesor, care 
trebuie să meargă mereu înaintea şcolarului. Profesorul, 
de câte ori îl vede pe elev greşind, de atâtea ori să-i atragă 
atenţia asupra greşelii şi să-l înveţe să se 
corecteze.” (Comenius) 

Educatia este un fenomen care a apărut o data cu 
societatea umană şi care, a suferit pe parcursul dezvoltării 
acesteia, o serie de modificări. Din perspectiva educaţiei 
permanente, învăţământul apare ca o etapă importantă în 
formarea individului, dar nu singura. Pornind de la 
conceptul de învăţare şi, prin echivalenţa cu acesta, în a 
doua jumătate a secolului XX, Coombs şi Ahmed au 
diferenţiat trei tipuri de educaţie: formală, nonformală şi 
informală. 

Educaţia nonformală cuprinde totalitatea acţiuni-
lor organizate în mod sistematic, dar în afara sistemului 
formal al educaţiei (extraşcolare, paraşcolare, perişcolare). 
Tradiţional, această formă de educaţie a fost considerată, 
în raport de complementaritate, cu educaţia formală sub 
aspectul finalităţilor, conţinutului şi a modalităţilor con-
crete de realizare. 

Trasături caracteristice: 
♦ varietatea şi flexibilitatea acestor situaţii edu-

caţionale; 
♦ caracter opţional, facultativ; 
♦ diferenţierea conţinuturilor şi a modalităţilor de lucru 

în funcţie de interesele şi capacităţile participanţilor; 
♦ valorificarea întreagii experienţe de învăţare a partic-

ipanţilor; 
Aceste tipuri de activităti se realizează in mediul 

socio-cultural ca mijloace de divertisment sau de odihnă 
activă, sub indrumarea cadrelor didactice. 

Cheia succesului este alegerea unor meca- nisme 
de exploatare care să fie adecvate atât tipului de rezultat, 
cât şi tipului de beneficiari care ne dorim să adopte re-
zultatul respectiv.  

În şcoala noastră s-au derulat activităţi educative 
nonformale deosebite în care au fost implicaţi, elevi, 
părinţi, cadre didactice cât şi parteneri din alte sfere de 
activitate. 

Am avut posibilitatea să fim alături de copii, 
părinţi şi prin alte activităţi care să ne ajute în cultivarea 
încrederii, perseverenţei, cinstei, adevărului şi a altor 
trăsături morale pe care nici o altă disciplină şcolară nu o 
poate aplica în practica vieţii  

Fiecare a făcut ce i-a plăcut, cum a putut, 
descoperind afinităţi, plăceri şi învăţarea de bună voie, pe 
bază de interes şi motivaţie intrinsecă, iar rolul nostru a 
fost doar să-i încurajăm sau să-i corectăm, dirijându-i spre 

calea netedă a cunoaşterii. 
Atât de multe lucruri frumoase s-au putut realiza, 

prin ambiţia, motivaţia de a nu rămâne mai prejos decât 
partenerii noştri de proiect. Imagini ale expoziţiilor 
deschise în şcolile partenere au fost postate pe didactic.ro,  
spre a fi „vizitate”şi de alţi colegi, elevi şi cadre didactice 
din toată ţara, spre a le da un bun exemplu şi-n acelaşi 
timp spre a-i invita în ediţiile următoare. 

Am crescut credibilitatea copiilor noştri, ale 
părinţilor şi colegilor faţă de perseverenţa de a finaliza un 
proiect educativ de parteneriat, în ciuda resurselor 
materiale precare şi a timpului aflat în opoziţie cu 
dorinţele noastre. 

Cu toţii ştim importanţa acestor activităţi care 
aureolează o activitate didactică sau imprimă caracterul 
practic aplicativ al informaţiilor şi al deprinderilor formate  
în cadrul disciplinelor şcolare. 

Cântăm la unison “Hora Unirii” an de an, îl 
aniversăm pe Creangă cufundându-ne în lectura poveşti- 
lor sale, pregătim din timp Paştele cu ritualurile sale, 
marcăm Ziua Mondială a Sănătăţii, a Pământului, a 
Mediului, a Alimentaţiei, a Educaţiei …prin activităţi din 
care se desprind valori educative dar şi momente relaxante 
în care descoperim cu toţii “o altfel de şcoală” .  

Fie că au fost activităţi ecologice,  patriotice, 
voluntariat, fie activităţi diverse, aspectul comun – 
EMOŢIA– a pus şi aşterne mereu amprenta pe formarea 
unei personalităţi puternic marcată de sentimentul 
patriotic, a muncii împlinite, a rezultatelor depline, 
satisfacţiei de sine, a lucrului în echipă, spiritului de 
iniţiativă şi ajutorare reciprocă…specifice doar omenirii.     

 
Prof. Ana Huţanu—director     

Educaţia nonformală 

 Activităţile din cadrul proiectului educaţional SNAC, 
au demonstrat că există în şcoala noastră oameni mari şi mici cu 
suflet uriaş,care nu precupeţesc nici timp şi nici eforturi  pentru a 
aduce zâmbete şi bucurii în sufletele celor trişti. 
Au fost desăşurate activităţi de voluntariat în parteneriat cu  
Şcoala Gimnazială Specială Emil Gârleanu Galaţi cu structură 
P.P.Neveanu, la Căminul pentru persoane vârstnice 
Sf.Spiridon Galaţi, Şcoala Gimnazială nr.18 Galaţi. 
În cadrul proiectului SNAC s-au desfăşurat 
următoarele activ-
ităţi: 
 

♦Ziua mondială pentru o alimentaţie sănătoasă. 
♦Ziua internaţională a Mării Negre 
♦Cel mai frumos costum de Hallowen 
♦Donaţie de carte 
♦Săptămâna fructelor şi legumelor donate 
♦Ziua internaţională a copilului cu dizabilităţi 
♦În aşteptarea lui Moş Crăciun 
 
Activităţile de voluntariat  au fost coordonate de doamna 

prof. director Huţanu Ana Viorica,de prof.director adj.Alecu 
Ioana,prof.Cazacu Camelia,prof.Dana Katler şi bibliotecar 
Iordache Tanţa. 

 
 Profesorii colaboratori care s-au implicat în 

activităţile de voluntariat : Jâtea Simona, Morun 
Valentina, Lupu Neicu Mărioara, Leon Gabriela, Bujor 
Luminiţa, Bujoreanu Andreea, Mariana Roşca, Lazăr 
Luminiţa, Perju Gina, Tăbaru Laura , Călin Liliana, 
Florescu  Aurelia, Mihai Vasile, Creţu Valeriu, Călin 
Ionelia,  Roman Cristian,  Călugăru Viorica,  Strat 
Adriana, Toader Rodica, Ciobanu Daniela, Talabă 
Gabriela, Tobiaş Silvia. 

 
Mulţumim părinţilor care ne-au sprijinit şi ajutat în 

activitatea pe care am desfăţurat-o. 
 

                                                                                                                   Prof.Cazacu Camelia 

Motto: 
“VOLUNTARIATUL APROPIE OAMENI ŞI RUPE FRONTIERELE. 
DE ASEMENEA NE FACE SĂ REDESCOPERIM LATURA UMANĂ 
DIN INTERIORUL FIECĂRUIA”  
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Mulţumim claselor PB, 1A, 1B, 2A, 2C, 3A, 3C, 4C, 5A, 

5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7B, 8A, 8B, 8C, care au plantat 10 

tuia în jurul monumentului din curtea școlii și 10 buxus 

în grădina din fața școlii. 

Coordonatorii acestei activități au fost doamnele pro-

fesoare Alecu Ioana (director-adjunct) și Tobiaș Silvia-

Daniela (responsabil proiecte europene / internaționale). 

Prof. Tobiaș Silvia-Daniela 

Lansată în anul 2000 

organizația ecologică 

Environment Online – ENO cuprinde peste 10000 de 

școli din 157 de țări, care desfășoară diferite activități de 

protejare a mediului înconjurător, dintre care cea mai 

important este plantarea de copaci. Dorința ENO este de 

a planta 100 de milioane de copaci până în 2017! 

Ziua mondială a păcii, 21 septembrie, a fost 

sărbătorită anul acesta de școlile ENO pe 22 septembrie 2014 prin plantarea de copaci pen-

tru pace. Școalanoastră a plantatpentru al 5-lea an consecutiv copăcei pentru pace! 

Plantăm copaci 
pentru pace! 

ZZZiarul EEEducaţiei NNNoastre 

Am încheiat activitatea despre alimentație sănătoasă cu un mic concurs 

culinar:" Gustarea din pauze". Fiecare a venit cu pachețelul pregătit împreună cu 

părintele si am desemnat castigatori, prin supunere la vot, pentru " CELE MAI 

HAIOASE GUSTARI" si pentru " CELE MAI SANATOASE GUSTARI". 

„Gustarea din pauze – Alimentație sănătoasă” 

Cu ocazia "Săptămânii alimentației sănătoase" 

am avut ca invitat o doamna nutritionist, care ne-a 

reîmprospătat memoria despre ce înseamnă o 

nutriție corespunzătoare, din ce alimente ne 

extragem proteine, vitamine, calciu pentru a creste 

mari și sănătoși. 

Împreună am realizat piramida alimentelor pt a 

fixa cunoștințele dobandite.  
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MOMENT  ANIVERSAR  

In acest an scolar, pe 11 octombrie 
2014, cu ocazia celei de-a XVI a editii a Sem-
inarului National: “Parteneriat in educatia 
pentru mediul inconjurator ”  desfasurat la 
Bucuresti sub egida Centrului Carpato- Danu-
bian de Geoecologie,  Scoala  Gimnaziala 
“Constantin Gh. Marinescu” Galati a primit 
pentru a cincea oara  premiul international 
STEAGUL VERDE si placheta omagiala. 

Scoala Gimnaziala “Constantin 
Marinescu”  activeaza in Programul Eco-
Scoala inca din anul 2001, fiind prima unitate 
scolara din judetul Galati care a obtinut de 
cinci ori consecutiv cea mai inalta distinctie a 
programului international Eco-Scoala  
(Steagul Verde) ,premiile au fost obtinute in 
urma unor riguroase  evaluari din partea fo-
rumului superior Centrul Carpato-Danubian 
de Geoecologie Bucuresti. 

Prin inscrierea in program ne-am pro-
pus implicarea elevilor in rezolvarea 
problemelor actuale ale mediului, crearea unui 
mediu curat si sanatos in clase, ingrijirea flori-
lor din gradina scolii , actiuni de curatenie a 
spatiilor din oras, plantari de puieti de arbori 
in Lunca Joasa a Prutului , pe malul raului 
Chineja si la cotul Pisicii. Astfel activitatile 
din program devin aplicatii practice menite sa 
intregeasca cunostintele dobindite in orele de 
curs. 

Participarea la  proiect a urmarit im-
plicarea elevilor in actiuni de colectare si val-
orificare a deseurilor, in cei 14 ani de partici-
pare am colectat aproape 150 tone de hartie si 
am salvat de la taiere circa 2250 de copaci. In 
acelasi timp copiii au devenit mai atenti nu 
numai cu arborii ci si  cu animalele din jur,  
apreciind  tot mai mult dragostea fara conditii 
pe care le-o poate oferi prietenul necuvanta-
tor.  

 Suntem bucurosi  sa  contribuim  la 

actiuni de protectie a mediului alaturi de elevii 
si profesorii din cele 42 998 de scoli din lume 
ce participa la program si sa ne numaram 
printre cele 16 000 de scoli ce detin deja cer-
tificatul Eco-Scoala si Steagul –Verde, doar  
impreuma vom reusi sa punem in practica slo-
ganul:  “nu schimbam clima !, schimbam 
comportamente!” 
 
 
Prof  Viorica Calugaru - coordonator Eco-Scoala 

Prof  Liliana Calin – profesor metodist 

 

VIOLENTA	NU	ESTE	O	SOLUȚIE! 

PROGRAM	DE		PREVENIRE	SI	INTERVENTIE 

SCOP :  Prevenirea comportamentelor violente manifestate de elevi în mediul şcolar    
OBIECTIVE  SPECIFICE:   

 Formarea de  mediatori de conflicte în problematica manifestărilor violente în fiec-
are unitate şcolară asistată psihopedagogic.  Derularea de către aceştia de activităţi de  infor-
mare şi mediere  în cadrul grupurilor de co-vârstnici   Informarea a peste 85% dintre elevii 
înscrişi în clasele V -VII  despre  problematica violenţei.  Sensibilizarea a peste 85% dintre 
participanţii la program privind prevenirea comportamentelor violente şi dezvoltării de abil-
ităţi de rezolvare a conflictelor   

Grup ţintă:   Elevii claselor  V- VII  din unităţile şcolare în care se derulează pro-
gramul.  

Beneficiari direcţi :  elevii  din clasele  V- VII din  unităţile şcolare asistate psi-
hopedagogic   participanţii la grupurile de mediatori de conflicte, diriginţii  şi cadrele didac-
tice la clasele la care se desfasoara programul, unităţile  şcolare în care se desfăşoară pro-
gramul. Mărimea grupurilor  va fi cuprinsă între 10-15 elevi. 

Beneficiari indirecţi: ceilalţi elevi ai şcolii, părinţii copiilor cuprinşi în program, 
comunitatea. 

 
Proiectul conţine două subproiecte are vor fi derulate pe parcursul anului şcolar       
SUBPROIECTUL I – FORMAREA MEDIATORILOR DE CONFLICTE   
 SCOP : Dezvoltarea abilităţilor de mediere şi rezolvare de conflicte  elevilor care 

urmează a deveni mediatori de conflicte.    
 OBIECTIVE : Abilitarea în tehnici de mediere, de negociere, de comuncare efi-

cientă şi rezolvare de conflicte a elevilor mediatori de conflicte;  Medierea neînţelegerilor 
potenţial generatoare de conflict  şi violenţă care apar în clasele mediatorilor de conflicte;  
Crearea unor mecanisme eficiente de prevenţie  la nivelul şcolii, în sensul apelării la per-
soanele abilitate să intervină în cazul apariţiei conflictelor ( în special a celor care implica 
violenţă sau bulliyng);  Derularea de către mediatorii de conflicte, în clasele proprii a unor 
activităţi de promovare a activităţii de mediere de conflicte şi de prevenire a violenţei   

METODOLOGIE :  Consiliere de grup, activităţi de supervizare, activităţi de peer-
counselling   

METODE UTILIZATE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR: Expunerea pe bază de 
prezentare, studiul de caz, jocul de rol, mozaicul, exerciţiul interactiv, teste, chestionare, 
GLC, Cubul, dezbaterea      
SUBPROIECTUL II  
INFORMARE ŞI SENSIBILIZARE PRIVIND PROBLEMETICA VIOLENŢEI ŞI A  
BULLYNG-ULUI   
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Ziua ștafetei 

“Ziua ștafetei – acum decid eu!” este un eveniment al 
Fundaţiei Terre des hommes şi a partenerilor săi încadrul 
căruia elevi cu vârsta peste 12 ani pot alege și explora 
meseria mult visată, având posibilitatea de a prelua ștafeta 
de la un adult profesionist. Evenimentul este prilejuit de 
celebrarea zilei de 20 noiembrie, Ziua Internaţională a 
Drepturilor Copilului. 

49 de elevi din școala noastră, coordonați de doamna 
director-adjunct Alecu Ioana, au participat la acest eve-
niment. Pentru început au compus un mesaj pe tema dreptu-
lui copilului la libera exprimare si participare.  Mesajele au 
fost sub una din formele: o pictura, un desen, o lucrare gra-
fica, un colaj, o fotografie sau un text de cel mult o pagina (toate in format A4). 

Pe baza opțiunilor exprimate de elevi, au făcut cunoștință cu meseriile dorite grupuri de 
medici, avocați, procurori, ingineri IT. 

Un grup format din 9 elevi a dorit să cunoască şi să  “practice” nobila profesie de medic. 
Profesoarele Ana Huţanu şi IoanaAlecu i-au condus pe elevi la Centrul de transfuzii, unde 
doamna doctor Cristian le-a fost mentor în descoperirea valenţelor acestei munci, care trebuie 
să înmagazineze o bună pregătire şi o imensă dragoste de oameni. 

Concludent este mesajul trimis de Mihnea, elev in clasa a VIII-a, care îşi doreşte să ur-
meze această carieră: “De cănd mă știu mi-a fost puţin teamă de sânge și am avut o oarecare 
strângere de inimă când am pășit într-un spital. Am admirat  întotdeauna munca oameni lor 
“cu halate albe” și îi respect pentru tot ceea ce fac, zi de zi și noapte de noapte, pentru a salva 
vieţi. La iniţiativa d-nei profesor Ioana Alecu, câţiva colegi am vizitat  Centrul Regional de 
Transfuzie Sanguină de  la Galaţi. M-a impresionat încă de la intrare clădirea nouă care se 
desfășoară pe două etaje, dar și dotările din interior. Personalul este foarte atent și grijuliu cu 
toţi donatorii, al căror număr a crescut de la an la an. Toate scaunele erau ocupate și oamenii 
așteptau linistiţi să doneze “viaţă”  căci, asta înseamnă câţiva  zeci de mililitri de sânge donaţi. 
Păstrate cu grijă, punguţele, clasate după grupa de sânge, așteaptă să fie trimise la spitale pen-
tru a salva încă o viaţă. Așadar,  totul m-a impresionat și abia aștept să fiu și eu un donator cât 
de curând (am mai căpătat puţin curaj în faţa acelor).  Au toată admiraţia mea salariaţii  cen-
trului pentru munca depusă cât și donatorii pentru gestul lor de umanitate”. 

Le doresc elevilor să îşi împlinească  aceste deziderate şi îi felicit pentru participarea la 
acest proiect. Roadele sale au fost bogate, concretizându-se în diplôme obţinute de 20 de elevi 

(din cei 49 care s-au inscris si au participat la cele două etape 
ale proiectului)  şi de profesorii:  Ana Huţanu,  Ioana Alecu, 
Silvia Tobiaş şi Cristian Roman.  Laudă lor că au înţeles rolul 
îmbinării învăţăturii cu practica şi impactul extraordinar al ac-
tivităţilor nonformale în dezvoltarea personală şi orientarea în 
carieră. Acum decizi  tu! Viitorul va fi mai bun! 

                      prof. Ioana Alecu 

LA  ANIVERSAREA  POETULUI  NEPERECHE 

Activitățile cu caracter 
educativ și nonformal sunt cele pe 
care elevii noștri, mari și mici, le 
consideră adevărate provocări. 
Bucurându-se delibertatea unor 
astfel de acțiuni, copiii se 
elibrează de rigorile unei lecții 
obișnuite și își manifestă mai 
liber personalitatea și talentul. 
Așa a fost și la programul artistic 
al Cercului metodic nr 1de Limba 
și literatura română, sau la 
serbarea de Crăciun, pregătită cu 
elevii din  clasa a V-a C. 

O astfel de activitate a 
fost  pe 15 ianuarie, ziua de 
naștere a Poetului nepereche și, în acelașii timp, Ziua Culturii. A fost un bun prilej pentru 
elevi și cadre didactice să participe împreună la activitatea organizată - ca în fiecare an – de 
doamna profesoară Liliana Călin – la gimnaziu - , sau de domnii învățători la clasele 
primare. 

De data aceasta, organizarea a ieșit din tiparele tradiționale, pentru că, alături de 
versurile îndrăgite,  s-au prezentat trei scenete din viața lui Mihai Eminescu (clasa a V-a C), 
un recital de poezii (clasa a VI-a A)  și lucrări în PPT, reprezentând diferite aspecte ale 
creației eminesciene, realizate de elevii clasei a VIII-a B.  

Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă  emoționantă  de evocare și retrăire a 
sentimentelor inspirate de opera eminesciană, de eternitatea valorii acestei creații,″ pe care 
ploile n-o ating și vremea n-o vremuiește″, atâta  timp cât va dăinui neamul nostru pe aceste 
meleaguri. 

Biblioteca, gazdă primitoare a atâtor 
activități, ne-a primit și de această dată, 
cu zâmbetul bun al doamnei  Iordache 
Tanța, participantă necondiționată la toate 
activitățile catedrei noastre, la fel ca și 
doamnele directoare, care ne-au oferit o 
parte din timpul dumnealor. Salutăm și 
prezența domnului diriginte, profesor  
Valeriu Crețu, care a venit să-i admire pe 
micii artiști de la clasa pe care o conduce. 
Toți cei care cred cu adevărat în valorile 
neamului nostru au trăit și au simțit 
romănește în această mare zi a 
Luceafărului, care , din astre, veghează 
asupra spiritualității și culturii noastre și 

an de an îi vom cinsti cu drag memoria. 
                                                                                         Profesor, Liliana Călin 
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PASII MICI AI ELEVILOR LA IMBUNATATIREA SITUAŢIEI SPAŢIILOR VERZI ŞI A 
ZONELOR DE AGREMENT DIN GALAŢI 

În anii anteriori, APM ( Agentia pentru 
Protectia Mediului ) Galaţi a emis Acordul de mediu 
pentru PUG (plan urbanistic general ) Galaţi, astfel că 
au fost stabilite direcţiile de dezvoltare ale municipiului 
şi a teritoriului său administrativ, în condiţiile 
respectării legislaţiei de mediu în vigoare. PUG Galaţi a 
fost aprobat în şedinţa Consiliului Local Galaţi. 

Totuşi problemele care se ridică referitor la 
municipiu sunt legate de lipsa spaţiilor verzi. În Galaţi 
suprafaţa de spaţiu verde care revine unui locuitor 
este de 2,67 mp. Având în vedere că norma OMS este 
de 50 mp/locuitor, că în Europa frecvent se ajunge la 25 
mp/locuitor şi că media pe România este de aprox. 18 
mp/locuitor, este limpede că în Galaţi aceasta reprezintă 
o problemă. Situaţia s-a datorat şi neimplicării 
Primăriei Galaţi, prin acordarea autorizaţiilor de cons-
truire chiar în lipsa acordurilor de mediu, rolul de 
susţinător al spaţiilor verzi revenindu-i în exclusivitate 
agenţiei. 

Principalele reclamaţii şi sesizări care au venit 
la APM Galaţi au avut la bază distrugerea vegetaţiei sau 
a spaţiilor verzi şi numeroase amenzi au fost aplicate 
atât persoanelor fizice cât şi Primăriei Galaţi. 

Spaţiile verzi aflata în administrarea Consili-
ului Local Galaţi sunt: 

Grădina Publică (76.138 mp), Parc Eminescu (4.013 
mp), Parc Libertăţii (15.880 mp), Parc T. Vladimirescu 
(4.088 mp), Parc 11 Iunie (30.000 mp), Parc CFR 
(57.100 mp), Parc Cloşca (200.000 mp), Parc Turn 
(9.284,5 mp), Parc CFR Gară (57.100 mp), Scuaruri 
(335.700 mp), Peluze stradale (3.629.000 mp), Faleza 
Dunării (300.000 mp), Zone verzi (25.901.000 mp). 

Elevii școlii gimnaziale "Ghe. Marinescu", sub 
coordonarea doamnei profesor, Mădălina Vasile, vor da 
dovadă de spirit civic, responsabilitate socială și ecologică 
pe parcursul anului 2015, atunci când vor întreprinde 
actiuni de ecologizare a parcului Cloșca, reciclând și 
compactând individual pet-uri în cadrul săptămânii 
“Școala altfel”. Cei mai îndârjiți ecologiști vor fi  
premiați, fiind astfel încurajați să continue reciclarea 
selectivă și protejarea mediului înconjurător și a planetei 
noastre. 

Motto-ul proiectului în școala noastră este : 
“ Pământul își poate continua existența fără noi, 

însă noi nu ne putem continua existența fără Pământ”. 
 Profesor geografie, Vasile Mădălina                                          

Patrula Eco este un program al Centrului Carpato-
Danubian de Geoecologie, in care un grup de elevi, 
condus de un educator sau profesor coordonator, observă 
factorii pozitivi şi negativi din perimetrul ȋn care aceştia 
locuiesc sau ȋşi desfăşoară activitatea.  

Patrula Eco isi propune sa implice elevii, 
profesorii, parintii si comunitatea locala in observarea 
directa a problemelor  de mediu din vecinatatea casei, 
scolii, parcurilor, precum si stimularea competitiei, 
responsabilizarea institutiilor locale si nationale, pentru 
protejarea mediului inconjurator. 

Si in acest an scolar lucram impreuna cu elevii 
nostri in echipa Patrula Eco. Am lucrat de cativa ani buni 
si am primit premii frumoase, am completat agendele 
ECO cu fotografii si ne-am exprimat parere cu privire a 
mediul inconjurator din orasul nostru. Am organizat 
actiuni de ecologizare in cartier si am confectionat diverse 
obiecte din materiale reciclabile, pe care apoi le-am 
expus. Am invatat ca nu putem trai sanatos fara o hrana 
sanatoasa, astfel am creat noi insine feluri de mancare si 
am plantat pomi si flori in gradina scolii. 

Suntem o echipa mare,  formata din profesorii 
coordonatori Dana Katler si Viorica Cortojan si cei 50 de 
elevi. Ne-au urmat exemplul inca doua cadre didactice din 
scoala si si-au format echipele cu care vor lucra si-n acest 

an scolar. Astfel, peste nici o saptamana vom crea 
animale, masini, aparate electrocasnice, roboti si alte 
obiecte din materiale reciclabile, pentru realizarea unei 
expozitii. Sa nu uitam de expozitia de ornamente de 
Craciun din materiale reciclabile si de plantarea pomilor 
in curtea scolii din aceasta toamna, de colectarea 
permanenta a maculaturii de care nu uita niciun elev al 
scolii, de completarea agendelor eco sau de ecologizarea 
zonei din jurul scolii. Si vecinii din bloc ne cunosc, 
deoarece de cativa ani adunam maculatura de la ei de 
acasa: ziare, reviste de care ei nu mai au nevoie si pe care 
ni le lasa impachetate frumos langa usa. 

Avem o activitate frumoasa, care atrage din ce in 
ce mai multi elevi ai scolii. Suntem mandri de realizarile 
noastre si dorim sa implicam din ce in ce mai multi copii, 
parinti, institutii. Cand iesim prin cartier sa facem 
fotografii cu mediul inconjurator sau sa ecologizam zona, 
oamenii ne privesc intai amuzati, mirati poate, dar unii ne 
intreaba ce facem, cu ce ne ocupam. Si atunci, nu ne este 
deloc rusine sa spunem: „Suntem Patrula Eco!” 

Articol realizat de Prof. Dana Katler 

Patrula Eco 

 Ultimii supraviețuitori ai Holocaustului  se sting încet,  însă nu 
avem dreptul să îi lăsăm să se piardă în colbul istoriei. Suferințele celor care au 
trecut prin lagărele de concentrare nu au dispărut odată cu fumul din crematorii, 

ci ne bântuie conștiința cu obsedante întrebări: 
De ce oamenii își provoacă atâtea suferințe?  
Azi ar mai fi posibil?  Nu știu răspunsul la prima 
întrebare, însă la cea de-a doua răspunsul este, 
din păcate, afirmativ. Câțiva dintre elevii inimoși  
ai clasei a VIII-a A, alături de doamna director 
adjunct Ioana Alecu, doamna profesor Camelia 
Cazacu, domnul profesor Vădeanu Adrian,  bi-
bliotecar Tanța Iordache și profesor Mihai Vasile 
au ridicat un obstacol simbolic în calea uitării  
care ne-ar face pe toți complicii unui delict mo-
ral. 

profesor Mihai Vasile 

9 octombrie – Ziua Naţională de 
Comemorare a Holocaustului 

Miercuri, 14 ianuarie 2015, la ora 12:00 
a avut loc în Sala "Mihai Eminescu" - Mini-
spectacolul omagial "Porni Luceafărul...". Au 
participat: elevii clasei a IV-a de la Școala nr. 
2 Galați, înv. Crișan Mariana; elevii claselor a XI-a de la Liceul Teoretic 
„Dunărea”, îndrumați de colectivul de cadre didactice format din: bibliotecar 
prof. Gherghe Lica, prof. Buruiană Valentina, prof. Petcu Mariana, prof. 
Epure Mihaela, prof. Piticari Ramona, fotograf Ariton Cătălin. 

În memoria marelui poet, s-au recitat 
poezii și au fost interpretate cântece după 
versurile scrise de Mihai Eminescu. Atmosfera 
a fost încântătoare și, astfel, elevii au putut 
învăța, dintr-un alt context, lucruri noi despre 
marii scriitori care stau la baza literaturii 
românești. 

"Porni Luceafărul..."  

8 
9 



ARBORELE CONFLICTULUI 

Conflictul în viziunea lui Daniel Sapiro este 
asociat cu un arbore. Fiecare parte a lui 
reprezintă o parte componenta a conflictului: 
• solul - mediul social în care izbucneşte 
conflictul (familia, colectivul, şcoala); 
• rădăcina - cauzele multiple ale conflictului; 
• tulpina - părţile implicate în conflict; 
• scorbura - problema clară definită a 
conflictului; 
• florile - emoţiile proprii pozitive şi negative a 
celor implicaţi în conflict;. 
• frunzele - acţiunile concrete a celor implicaţi 
în conflict; 
• fructul - soluţia rezolvării conflictului; 

Identificarea rapida a conflictelor este importantă, pentru a evita 
dezvoltarea situaţiilor tensionante între indivizi. 

Proiectul de combatere a violenței școlare intitulat „Violența nu este o soluție”  si-a 
îndeplinit menirea prin realizarea, în cadrul școlii, a unor grupe de mediatori de conflicte 
care să își dezvolte abilități personale de identificare, exprimare și control al emoțiilor, de 
autocontrol, de  mediere şi rezolvare de conflicte. 

Din numeroasele activități la care au participat „micii mediatori” se numără și 
activitate cu titlul: „STIRILE DE SEARA”. La această activitate elevii au pus în scenă un 
joc de rol prin care sa explice daca este important sa evaluam in mod obiectiv parerile 
oamenilor; Sa vada doua feţe ale unei probleme; Sa explice de ce sunt stereotipurile 
periculoase. 

Proiectul a fost implementat în școală de doamna  Prof.consilier scolar Nicoleta 
Vilcov. 

Mediatori de conflicte „Știrile de seara” 

1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei nu a 

putut trece neobservata pentru micii scolari ai Clasei 

Pregatitoare C. Indrumati de dna invatator Cosug      

Maricica au realizat lucrari deosebite, in care au pus 

toata dragostea lor pentru pamantul strabun si neamul 

nostru romanesc. 

1 Decembrie, Ziua Naţională a 
României  

Elevii clasei pregătitoare A, aflați sub îndrumarea 

doamnei învățătoare Jâtea Simona, au adus pe chipurile 

părinților săi zâmbete și bucuria sărbătorilor și tradițiilor 

de iarnă. Serbarea s-a deschis cu o scenetă intitulată 

Legenda Crăciunului, a urmat Capra, Ursul, Căiuții din 

Moldova și dansul fetelor. 

   Activitatea a fost plăcută și distractivă! 

OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE 
CRĂCIUN 
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