Ora de programare!
Școala Gimnazială ”Constantin Gh. Marinescu” a participat la proiectele internaționale Europe Code
Week și Hour of Code, destinate tuturor celor care vor să pătrundă în lumea minunată a programării
într-un mod plăcut și amuzant.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN GH. MARINESCU"
GALAȚI

Săptămâna Europeană a Programării (www.codeweek.eu) s-a desfășurat în
perioada 10-18 octombrie 2015.
În școala noastră clasele 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C și membrii Clubului de Informatică ”Micii programatori”, sub atenta îndrumare a doamnei profesoare Penu
Ionela au intrat în rândul utilizatorilor de Scratch învățând să utilizeze cât mai util și plăcut liniile de cod
pentru a-și crea proiecte proprii.
Clasele 7A și 8A au învățat să scrie linii de cod în Scratch, după ce anul trecut în decembrie am creat linii
de cod ajutând personajele din ”Frozen” să patineze. Ne-am amuzat creând momente de dans și apoi am
făcut cunoștință cu ”profesorul tăcut” de programare.
Elevii claselor 7B și 8B s-au alăturat proiectului "CodeWeek". Au participat cu entuziasm la ora de
programare, învățând primele noțiuni de programare jucându-se. Interesul a fost cu atât mai mare cu cât,
după parcurgerea unei Ore de programare, au primit și un certificat de absolvire. Consider că a fost o activitate interesantă , iar elevii au avut posibilitatea să vadă ce se află dincolo de jocul lor preferat sau de
site-urile pe care navighează, să-si îmbogățească cunoștințele. (Profesor, Florescu Aurelia)
Hour of Code (www.hourofcode.com) s-a desfășurat în perioada 7-13 decembrie 2015.
Clasele 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, îndrumate de doamna profesor Penu Ionela au intrat în lumea programatorilor începători folosind liniile de cod pentru a însufleți personajele din jocul
pe computer Minecraft sau personajele din filmul Star Wars sau chiar personajele de
animație din Frozen. Orele s-au desfășurat în laboratorul de informatică al școlii. La final,
elevii care au parcurs complet ora de programare au primit un certificat.
Clasele 7A și 8A au programat în timpul orelor de optional sub atenta îndrumare a doamnei profesoare
Tobiaș Silvia-Daniela. Clasa 7A a codat Star Wars și Minecraft, iar clasa 8A a preferat Minecraft. Orele
s-au defășurat în sala de clasă, elevii trecând pe rând la computerul clasei pentru a încerca liniile de cod.
Clasa 7B a învățat să utilizeze liniile de cod în laboratorul de informatică, îndrumați de doamna profesoară Florescu Aurelia. Ei au ales din cursurile platformei www.code.org pe cele potrivite lor.
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E vremea colindelor…
Şcoala este locul unde vraja sărbătorilor de iarnă ne-a cuprins pe toţi, copii şi adulţi,
deopotrivă.
Se aude sunet de colinde...S-au pornit urătorii!
Colinda lor, izvorâtă din suflet, e purtătoare de recunoştinţă pentru ceea ce a fost şi
încredere în ce va fi să vină. Fulgii de nea, ce cad astăzi din ceruri, aşază mantie peste
bogăţia sufletelor din care vor renaşte forţe proaspete pentru a merge mai departe. Asemeni
lor, în prag de sărbători, noi, membrii colectivului redacţional, am plecat să colindăm!
Colindăm cu bucurie elevii şcolii noastre pentru entuziasmul cu care au participat la
activităţile extracurriculare, din care au înţeles că ştiinţa de carte se dobândeşte atât la ore,
cât şi în activităţile nonformale, alături de mentorii care au picurat în sufletul lor pulberea
fină a dorinţei de învăţătură.
Facem un popas în pragul cancelariei spre a vă colinda pe voi, dragi colegi, care aţi
dăruit timp, răbdare şi pricepere pentru a împărtăşi din bogăţia spirituală şi sufletească de
care dispuneţi. Vă fie viaţa veşnică lumină, ca tot lumină să dăruiţi!
Colindăm cu drag părinţii elevilor noştri, deoarece ne-au fost parteneri de nădejde în
susţinerea activităţilor, răspunzând prompt la apel.
Urarea noastră vine din consideraţia şi gratitudinea pe care o purtăm tuturor celor care
şi-au adus aportul la succesul activităţilor derulate
pănă în prezent. Ne manifestăm dorinţa de a vă
avea alături şi la anul!
Viaţă lungă şi cât mai mulţi colaboratori, dragul
nostru ZEN, care ne porţi între file optimismul!
La mulţi ani, mulţi ani cu bine!

Colectivul de redacţie

1 DECEMBRIE 1918 – UNIRE PENTRU TOATE VEACURILE
Aflat într-o zonă continentală zguduită de seisme politice, poporul
român a cumpănit atent alternativele sale de evoluţie. Despărţiţi de
hotare nefireşti, supuşi diferitelor asupriri străine, românii au rămas uniţi
graţie rădăcinilor etno-lingvistice şi aspiraţiilor comune.
La izbucnirea primului război mondial, factorii de decizie români au
menţinut ţara într-o neutralitate temporară în aşteptarea unui moment
prielnic de acţiune. Era tot ce putea face un stat de dimensiunile şi
resursele României în înfruntarea dintre cele două tabere continentale.
S-a avut în vedere încheierea unei alianţe viabile cu marile puteri dispuse
să recunoască revendicările legitime ale naţiunii române, privind
teritoriile naţionale aflate sub dominaţia monarhiei habsburgice. În 14/27
august 1916, România a angajat lupta pentru reîntregirea naţională,
desfăşurată în contextul favorizant al războiului mondial alături de tabăra
Antantei.
În proclamaţia adresată atunci poporului român, regele Ferdinand
evoca scopul primordial al intrării în război: „După vremuri îndelungate
de nenorociri şi grele încercări, înaintaşii noştri au reuşit să întemeieze
statul român prin Unirea Principatelor, prin Războiul independenţei, prin
munca lor neobosită pentru renaştere naţională. Astăzi ne este dat nouă
să întregim opera lor, închegând pentru totdeauna ceea ce Mihai Viteazul
a înfăptuit pentru o clipă: Unirea românilor de pe cele două părţi ale
Carpaţilor”.
Sorţii înfruntării militare au fost însă nefavorabili. Armata română sa retras la sfârşitul anului 1918 din Oltenia, Muntenia şi Dobrogea.
Regele, Guvernul şi Parlamentul s-au refugiat la Iaşi, România
continuând să fie o prezenţă distinctă pe harta politică a Europei. După
refacerea armatei în iarna 1916 – 1917, pe frontul din Moldova, la
Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, au fost obţinute victorii defensive şi ofensive
cu îndelungată posteritate.
Anul 1918 a fost anul înfăptuirii marilor idealuri. Succesiv, aveau
să se unească cu statul român Basarabia, Bucovina, Transilvania,
Banatul, Crişana şi Maramureşul.
Primul pas pe calea realizării acestui deziderat l-au făcut românii dintre
Prut şi Nistru, provincie denumită Basarabia după ce fusese răpită cu
forţa, pe nedrept, de către Rusia din trupul Moldovei la 1812. În cei 106
ani de dominaţie, autorităţile ţariste au promovat o intensă politică de
rusificare forţată a românilor. Totuşi, caracterul etnic precumpănitor
românesc al Basarabiei nu putuse fi modificat, deşi numărul românilor
scăzuse considerabil în raport cu alte naţionalităţi.
Istorica hotărâre a Sfatului Ţării din 27 martie/9 aprilie 1918, prin
care Basarabia „în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră şi
vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum mai bine de o sută de ani
din trunchiul vechii Moldove, în puterea drepturilor istorice şi dreptului
de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-şi hotărască soarta
lor, de azi înainte şi pentru totdeauna, se uneşte cu mama sa România” a
întrunit majoritatea zdrobitoare de voturi (86 pentru, 3 contra, 36
abţineri, 13 absenţi) ca o expresie a voinţei populaţiei basarabene de a
trăi în fruntariile statului naţional unitar român. Ea a fost salutată prin
telegrame şi moţiuni adoptate în adunări populare care au avut loc în
toate provinciile româneşti. La Bucureşti, Iaşi, Craiova, Piteşti, Braşov,
Arad, Lugoj, Timişoara, Cluj, Oradea şi în alte localităţi s-au organizat
întruniri festive, în cadrul cărora a fost serbată hotărârea adoptată la
Chişinău.
În momentele istorice din toamna anului 1918 Consiliul Naţional
Român condus de Iancu Flondor hotărăşte la 27 octombrie 1918, unirea
tuturor provinciilor româneşti din
Austro – Ungaria. Nu putea
fi o altă formulare, deoarece România era ocupată de Puterile Centrale,
în urma păcii de la Buftea.
După capitularea armatelor Puterilor Centrale, în noile condiţii, a
avut loc Congresul General al Bucovinei din 15/25 noiembrie 1918, care
a adoptat memorabila hotărâre a Unirii Bucovinei cu România „în veci,
în hotarele sale istorice”.

La 1 Decembrie 1918 cea de a treia provincie românească,
Transilvania a revenit la patria mamă. Actul solemn de la 1 Decembrie
1918 al unirii Transilvaniei, Crişanei, Maramureşului şi Banatului cu
Ţara într-o singură entitate politică, liberă şi independentă, desăvârşind
opera începută la 24 ianuarie 1859 constituie o strălucită şi exemplară
victorie istorică a luptei îndelungate a înaintaşilor pentru unitate şi
neatârnare, pentru dreptate şi progres.
Perspectiva celor 97 de ani care au trecut de la acel nemuritor an 1918,
încheind un un lung capitol de luptă pecetluit prin jertfa celor aproape 1
milion de români, în anii războiului de reîntregire.
Marea Unire din 1918 a fundamentat unicul cadru naţional-statal
capabil să ofere premisele indispensabile ale valorificării superioare şi
material al naţiuni ai forţei sale de creaţie. Făurirea statului naţional a
impus noi direcţionări întregului complex social – economic şi politic
românesc, a determinat transformări profunde în viaţa societăţii, a
accelerat progresul general al acestuia prin favorizarea dezvoltării mai
rapide a forţelor de producţie şi intensificarea activităţii forţelor sociale
progresiste.
Marea Unire a creat în rândurile poporului român un sentiment de
demnitate şi încredere sporită în forţele sale, în capacitatea lui de a
merge înainte pe drumul progresului istoric.
Ziua de 1 Decembrie – devenită azi sărbătoare naţională oficială a
românilor de pretutindeni – trebuie să constituie pentru noi toţi,
indiferent de credinţa şi opţiunile politice pe care le avem un îndemn
permanent la unitate pentru promovarea şi apărarea intereselor supreme
ale naţiunii noastre. Istoria, această neiertătoare „magister vitae”,
demonstrează prin forţa faptelor că puterea şi victoria neamului
românesc, afirmarea sa deplină alături de celelalte state civilizate ale
omenirii nu pot sta decât în unitatea temeinică a rândurilor sale.
Noi, românii, am ştiut să rămânem credincioşi pământului pe care
ne-am născut şi trăim, să preţuim, să preţuim idealurile de unire şi
independenţă care ne-au animat întreaga existenţă şi pentru care am fost
şi vom fi hotărâţi să le apărăm. Este o opţiune fundamentală, de neclintit.

Profesor, Partene Melu
BIBLIOGRAFIE :
Cornelia Bodea – 1848 la români
Nicolae Ciachir – Istoria Basarabiei
Emil Diaconescu – Românii din Răsărit
Constantin Kiriţescu - Istoria pentru întregirea României
Ion Nistor – Istoria Bucovinei

Sunt voluntar!
În opinia noastră, a fi voluntar înseamnă să faci mai mult decât să fii prezent la locul activităţii, să fii
voluntar înseamnă să faci un lucru bun pentru o cauză anume, în folosul oamenilor şi al comunităţii în care
trăieşti, fără a te aştepta la mare lucru în schimbul bunătăţii oferite, ci doar satisfacţia de a şti că ai făcut un
lucru bun pentru cineva care nu are posibilităţi la fel de mari ca ale tare. Simplul fapt de a vedea recunoştinţa
din ochii persoanelor pe care le-ai ajutat face să merite toată munca.
Proiectele de Halloween şi Crăciun, care ne-au încântat şi pe noi au fost cele când am fost la Şcoala
“Emil Gârleanu”. De Halloween, copiii din şcoala noastră au oferit dovleci sculptaţi, care erau iniţial plini cu
dulciuri, iar fiecare copil a creat o poveste pentru personajul în care era deghizat, fiind mai mult un concurs
între copiii noştri şi copiii lor, jurizându-se costumele, rolurile şi cei mai frumoşi dovleci făcuţi manual.
Pentru a le face un Crăciun cu adevărat special şi plin de zâmbete, şcoala noastră s-a preocupat de buna lor
stare de spirit, ducându-le cadouri, alimente, haine, rechizite şi i-am ajutat cu decoraţiuni, urmând apoi gestul
simbolic al împodobirii bradului, ca un simbol al sărbătorilor de iarnă. Televiziunea a venit să înregistreze
“concertul” nostru în cooperare, când am cântat colinde.
La proiectul “Marea Neagră” a fost rândul celor de la “Emil Gârleanu” să ne viziteze pe noi. În sala
noastră multimedia, profesorii au prezentat un powerpoint cu informaţii despre Marea Neagră, pe care copiii
noştri şi ai lor le-au citit pe rând. De asemenea, am făcut desene şi postere, cu abţibilduri cu peşti din mare pe
care apoi le-au prezentat pe echipe.
Cu toate acestea, copiii de la şcoala noastră nu se limitează doar la a-i ajuta pe copiii de la Școala Gimnazială Specială ”Emil Gârleanu”. De asemenea, echipa noastră de voluntari şi-a oferit sprijinul şi persoanelor
vârstnice de la “Căminul de bătrâni, Sf. Spiridon”. Personalul căminului e alcătuit numai din doamne
răbdătoare, care au grijă de ei cu multă atenţie, lucrând în medie douăsprezece ore pe zi. Stim asta de la Cristina, eleva in clasa a VII-a A, a cărei mamă lucrează la acest camin. Pentru Căminul de bătrâni, dar şi pentru cei
de la “Emil Gârleanu”, în săptămâna fructelor şi legumelor, copiii noştri au dăruit legume şi fructe în pacheţele pentru fiecare vârstnic sau copil.
De ziua alimentaţiei, elevii şcolii noastre s-au organizat şi au adus alimente de bază şi rechizite pentru
câţiva copii care au o situatie materiala precara din şcoala noastră. Au primit din darurile noastre un număr de
30 de elevi din scoală. Din alimentele pe care le-am colectat, nu numai copiii scolii noastre s-au bucurat de
ele, ci şi elevii de la Şcoala Profesională P.P. Neveanu Galaţi.
La final, putem spune că ne place să fim voluntari aproape la fel de mult, dacă nu chiar mai mult decât
ne place să fim elevi, profesori. Încă de la început, ocazia de a-i sprijini pe cei care aveau nevoie de noi ne-a
surâs, deşi am fost surprinşi de ce poate face un gest atât de simplu şi de mărunt, şi de cât de uşor poţi face pe
cineva să zâmbească. Acum a devenit mai mult decât o simplă activitate la care participăm. De acum aşteptăm
cu sufletul le gură fiecare ocazie, fie ea cât de maruntă, în care putem să ne oferim sprijinul, fie ea pentru copiii de la şcoala specială, pentru persoanele vârstnice, sau pur şi simplu pentru natura înconjurătoare.
Vă așteptăm și în acest an să aduceți cadouri pentru copiii de la
“Emil Gârleanu” și “P.P.Neveanu”.
Am minţi dacă v-am spune că voluntariatul nu ne-a ajutat şi pe
noi. Ne-am distrat, ne-am făcut prieteni, poate chiar am învăţat de la
cei pe care am încercat să-i ajutăm mai multe decât am fi putut învăţa
din cărţi sau de pe internet.
Echipa de voluntari:
Dragomir Gabriela, clasa a VI-a A
Francisc Răzvan, clasa a VIII-a C
Grosu Cristina-Geanina, clasa a VII-a A
Năstase Andra-Georgiana, clasa a VII-a A
Stanescu Luisa, clasa a VI-a A
Profesori coordonatori:
Katler Dana
Cazacu Camelia

Educaţia nonformală
Ziua Educației Nonformale
9 octombrie 2015

2A Experiment amuzant- pictura din farfurie

Elevii clasei a II-a A au învățat că pot picta întro farfurie cu… lapte. Uimiți la început, și-au demonPentru al doilea an
strat că pot deveni magicieni! Totul s-a desfășurat
consecutiv, Clubul
într-o atmosferă caldă și creativă!Copiii au pus sufiZEN al Școlii Gimna- cient lapte într-o farfurie, astfel încat să fie complet
ziale ”Constantin Gh. acoperită partea inferioară a acesteia. Au lăsat laptele
Marinescu” și-a des“să se aşeze” timp de 1-2 minute. S-a adăugat în
chis porțile tuturor
lapte, pe centrul farfuriei, câte o picatură din fiecare
tip de colorant, una lângă alta. Beţişorul s-a înmuiat
celor care gândesc,
simt și acționează non- în săpunul lichid apoi s-a atins uşor suprafaţa laptelui
din farfurie. S-a repetat procedeul schimbând timpul
formal. Activitatea a
de staţionare a beţişorului pe suprafaţa laptelui, în
fost coordonată de doamna director-adjunct
Alecu Ioana și supervizată de doamna profesor zona unde a fost adăugat colorantul. Şi… a început
magia “dansului culorilor”!
Tobiaș Silvia-Daniela.
Dacă s-au distrat sau nu, se poate vedea pe chiAu intrat în clubul ZEN elevi ai claselor 1B, 2A, purile lor!
2C, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B.
Profesor învățământ primar, Lupu-Neicu Mărioara

1B Atelier de creativitate a nonformalilor
Piticii clasei I B, după o scurtă călătorie în mijlocul naturii alături de părinți, au ales din covorul
imens de frunze al toamnei câteva ”minunății” ale
naturii. Iată că în ziua următoare, 7 octombrie 2015
au dat frâu imaginației și frunzele toamnei au prins
viață în tablouri create de meșterii pitici. Am învățat
ce este perseverența, dezvoltându-ne capacitatea de
concentrare. Copiii au învățat să încerce mereu până
când au reușit să ducă la bun sfârșit un proiect.
Cu migală și dăruire am ajuns și la final, când
bucuria lucrului bine făcut nu s-a lăsat așteptată. O
nouă victorie! Tablourile noastre vor alcătui o
expoziție minunată în sala de clasă.
Profesor învățământ primar, Morun Valentina

5A Jocuri de societate
Metoda aleasă de clasa 5A pentru a sărbători ZEN a
fost cea a jocurilor de societate. Ne-am gândit la ea
pentru a îmbina utilul cu plăcutul - clasa noastră are
nevoie să se închege ca grup, iar jocul poate fi un
mijloc bun pentru asta. Jocul de dragul jocului, și nu
de dragul victoriei. Deviza noastră: "Toți pentru unul
și unul pentru toți".
Profesor Ciobanu Daniela

4A Animație socio-educativă

2C - Facilitare grafică

Elevii clasei a IV-a A au desfășurat o inedită activitate socio-educativă în Grădina Senzorială, proiect de
educație ecologică inițiat de Centrul de Resurse pentru Dezvoltare 2020 în parteneriat cu Complexul Muzeal de
Științele Naturii Galați, secția Grădina Botanică.
Sub îndrumarea ghidului senzorial, copiii au explorat
prin intermediul văzului, mirosului, gustului și simțului
tactil grădinile cu plante aromatice, apoi au fost îndemnați
să pășească desculți pe aleea terapeutică din pietriș, piatră
de râu, conuri, cărămidă, nisip, scoarță de copac și bușteni.
Jocurile și contactul nemijlocit cu elementele naturii au
completat într-un mod armonios cunoștințele dobândite
în cadrul formal al lecțiilor de științe, favorizând în același
timp procesele de dezvoltare personală și autocunoașterea.

Vineri, 9 octombrie 2015, elevii clasei a II-a
C au participat la un atelier de creație în care au
realizat ghirlande din frunze, având la dispoziţie
materiale textile de diferite culori, frunze de
toamnă de diferite forme şi mărimi, foarfece, ac şi
aţă
Sâmbătă, 10 octombrie 2015, în Grădina
Publică, însoțiți de părinți, elevii clasei a II-a C au
participat la un nou atelier de creație, în care pictat,
au sculptat, au decorat dovlecii într-un mod cât
mai original, lucrările lor purtând în final titluri
interesante: „Vază cu flori”,”Chipuri hazlii”,
„Minion”, „Mireasă”, „Clovn”, „Fată”, „Băiat”,
„Indian”,etc.
Profesor învățământ primar, Lazăr Luminița

Profesor învățământ primar, Laura Tăbăcaru

4B – Biblioteca Vie

3B – Jocuri de societate
Pentru copil jocul înseamnă viaţă: cum se comportă în timpul jocului aşa se va comporta şi în viitor.
Cu ajutorul jocului se transmit adevăratele valori: sinceritatea , prietenia, altruismul. Jucându-se cu ceilalţi
copii creşte spiritul de echipă , spiritul de iniţiativă,
spiritul de sacrificiu, respectul faţă de adversar. Se dezvoltă fantezia, creativitatea, capacitatea de a intra în
legătură cu ceilalţi.
Institutor, Roșca Mariana

4C - ”Fii CitiZEN”
Elevii clasei a IV-a C au ieșit din nou în cartierul lor, într-o scurtă campanie de sensibilizare a
Societății Civile. Au împărțit fluturași, au desenat
bannere și stegulețe cu mesajele lor pentru cei (mai )
mari.
Copiii au fost îndrumați să observe ce merge
și ce nu merge bine în comunitatea lor. Cum ideile
lor au fost bine primite, cu toții am înțeles că, dacă
spunem ”Nu indiferenței”, putem realiza multe lucruri benefice cartierului în care locuim.
Învățător, Perju Nicoleta Gina

Biblioteca Vie funcţionează ca o bibliotecă obişnuită, în care cititorii vin şi împrumută cărţi
pentru o perioadă limitată de timp. După ce citesc cărţile, le returneaza in bibliotecă, şi dacă vor, pot
să mai împrumute o carte. Există însă două aspecte importante: Cărţile sunt fiinţe umane si intra intrun dialog personal cu cititorul”. Biblioteca Vie își propune să promoveze cititul, să atragă atenția asupra diversității în toate formele ei și să stimuleze dialogul între oameni. Biblioteca Vie funcționeză ca
o bibliotecă normală. Îți iei un permis ca să pășești în acest spațiu de învățare, găsești aici rafturi cu
cărți pe care să le răsfoiești, bibliotecari care îți recomandă cărți ce îți pot schimba viața, un loc unde
poți să fii doar tu și paginile cărții pe care ai ales-o. Însă ce face din Biblioteca Vie o experiență minunată? Simplul detaliu că pe rafturi CĂRȚILE sunt OAMENI care intră într-un dialog personal cu
Tine, CITITORUL. Pășind în Biblioteca Vie poți învăța lucruri de la oameni despre care poate ca nici
nu gândeai că ar putea să îți zică ceva interesant, poți să vezi lumea, măcar pentru puțin timp, cu alți
ochi, poți să descoperi despre tine lucuri pe care
încă nu le vedeai și poți chiar să vrei chiar să îți
spui propria poveste, și mai ales, poți să afli că
viața e compusă din poveștile noastre, ale tuturor și că de noi depinde dacă le scriem sau nu.
Profesor învățământ primar,
Marinela Simionescu

Ziarul Educaţiei Noastre

Sunt mândru că sunt român!

PROIECTUL MĂNÂNCĂ RESPONSABIL! este un program de acțiune
orientat spre învățarea globală în Anul European pentru Dezvoltare (2015) şi mai departe.
Scopul proiectului fiind responsabilitatea sociala, prin care participanţii vor înţelege că
luarea oricărei decizii cu privire la hrana personală poate avea urmări negative/
ireversibile asupra unei importante părţi a planetei noastre. Proiectul se desfăşoară în 50
şcoli din Romania şi în alte 9 tări europene.
Activitatea de lansare a proiectului, în Şcoala Gimnaziala “Constantin Gh. Marinescu” Galaţi, se va desfăşura pe 17 decembrie şi a avut ca punct de pornire afirmaţia lui
Mihail Sadoveanu precum că: “Galaţiul e sinonim cu peştele. A alătura cele două cuvinte
este un fel de pleonasm”.
Afirmaţia aceasta este o mărturie a faptului că patrimoniul de interes pescăresc
constituie identitatea judeţului Galaţi şi constituie un motiv pentru informarea, educarea
copiilor şi a comunităţii locale privind apartenenţa la valorile şi tradiţiile locale, conştientizarea acestora în ceea ce priveşte necesitatea protejării şi conservării ecosistemului acvatic precum şi formarea deprinderilor de alimentaţie responsabilă în rândul tinerilor, concomitent cu implicarea activă a părinţilor pentru consolidarea comportamentelor sănătoase.
Activitatea va cuprinde prezentarea generală a proiectului şi condiţiile unui
consum responsabil de alimente, prezentarea importanţei peştelui în alimentaţie, cu
accentul pe consumul responsabil , prezentarea zonelor de pescuit din judetul Galati şi a
tehnicilor de pescuit.
Deasemenea se va realiza si o expoziţie cu machete cu tema “Mediul acvatic un
sistem complex” şi Concursul “Maestrul bucătar” care va consta în pregătirea şi
prezentarea unor preparate din peşte cu specific local, folosind ca ingrediente peşte şi
legume ce provin din cultura proprie sau de la producătorii autohtoni.
Ne propunem prin această activitate să creştem nivelul de informare al elevilor cu
privire la efectele benefice ale consumului de peşte proaspăt şi includerea acestuia în
meniul săptămânal.
Ne propunem să responsabilizăm comunitatea spre o alimentaţie responsabilă atât
pentru sănătatea proprie cât şi a mediului.
Profesori coordonatori:
Florescu Aurelia
Călugăru Viorica

Marea Unire din 1918 a fost si
rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei
româneşti. Măreţia ei stă în
faptul că
desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera
nici a unui om politic, a unui guvern, a unui
partid; este fapta istorică a întregii naţiuni
române, realizată într-un elan ţâşnit din putere
din străfundurile conştiinţei unităţii neamului.
1 Decembrie este Ziua Naţională a
României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi
marchează un eveniment istoric foarte important: unirea Transilvaniei cu România, în anul
1918. În această zi, românii de pretutindeni
sărbătoresc pe stradă, la paradele militare din
Alba-Iulie sau Bucureşti, ori acasă alături de
cei dragi.

Ziarul Educaţiei Noastre

Elevii clasei a II-a A s-au pregătit
intens pentru a sărbători aceasta zi: au
confectionat semne de carte cu motive
populare, colaje cu tricolor pe conturul harţii
României, româncuţei, românaşului, mandale
tricolore, hora românilor şi ecusoane pentru
ziua de 1 Decembrie.
Îmbrăcaţi în frumoasele lor costume
naţionale au dedicat acestei zile un cântec şi
un dans popular iar steguleţul tricolor a
fluturat în mânuţele lor cu mândrie!
Profesor învățământ primar,
Lupu-Neicu Mărioara

Ziua ștafetei
20 noiembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, este celebrată de Fundația
Terre des hommes printr-un proiect intitulat
”Ziua ștafetei : Acum decid eu! Copiii decid în
locul adulților”. La acest proiect sunt invitați să
participe copii cu vârste între 12-18 ani, care
visează la o anumită meserie pe care doresc să
o experimenteze.
Școala noastră s-a înscris și anul acesta în
acest proiect, îndrumând elevii să își exprime
gândurile și visele pe tema dreptului copilului
la libera exprimare și participare. Din multitudinea de mesaje scrise sau desenate, coordonatorul proiectului în școala noastră, doamna
director-adjunct Alecu Ioana, secondată de
doamna profesoară Tobiaș Silvia-Daniela a
selectat un număr de 15 elevi participanți.
Elevii noștri au visat să fie pentru o zi profesori, medici, avocați, polițiști, ambasador,
arhitect, inginer IT, antrenori, fotbaliști, dansatoare. Vise frumoase, ambițioase, diversificate ! Așa cum și sunt elevii noștri.
Mulțumim profesorilor care s-au implicat
în realizarea viselor acestor copii minunați!
Vă prezentăm impresiile câtorva elevi
participanți la această minunată experiență!
Profesor Tobiaș Silvia-Daniela

”Clasa a VII- a A spune NU drogurilor”
Debate
Elevii clasei a VII a A au sărbătorit Ziua Educației
Nonformale printr-o activitate în care au dezbătut problema drogurilor cu care se confruntă tinerii de la vârste
din ce în ce mai fragede. Elevii au urmărit un film în care
au văzut efectele drogurilor asupra sănătății oamenilor în
general și a tinerilor, în particular, după care au organizat
o dezbatere pe această temă. Activitatea s-a încheiat cu
realizarea unor materiale care să reprezinte un semnal de
alarmă asupra acestei probleme a societății moderne: tricouri pictate, afișe și postere, articole scrise. Elevii au
mai participat în trecut, sub îndrumarea dirigintei, la un
concurs național de eseuri și postere "Drogurile îți opresc
zborul!" unde au primit premii și diplome.

Profesor Katler Dana

6B, 7A, 7B, 8A, 8B
Biblioteca Vie

Robinson Crusoe, Tom Sawyer, Harry Potter,
Frankenstein, Athos, Porthos, Aramais, d'Artagnan, aventură, horror, science-fiction,
beletristrică și, pare-se scriitorul preferat al elevilor
noștri, John Greene, au animat biblioteca școlii
noastre, transformând-o într-o bibilotecă vie.
Ne-a introdus în minunata lume a cărții
doamna bibliotecar Iordache Tanța și-apoi am împrumutat minunatele cărți întruchipate de inimoșii
noștri elevi, care ne-au povestit pe scurt despre
fiecare, sădind în fiecare dintre noi, cititorii,
dorința de a le citi.
Organizatori:

director-adjunct Alecu Ioana
profesor Tobiaș Silvia-Daniela

9 octombrie – Ziua Națională de Comemorare
a Holocaustului
Ȋncă o toamnă a învelit într-un giulgiu uscat monumentele dedicate victimelor Holocaustului,
sporindu-le măreţia tristă şi tăcută. Dacă pietrele mărturisesc suferinţa celor şase milioane de
evrei torturaţi, ucişi și arşi în timpul dictaturii naziste, nici noi nu avem dreptul să ignorăm
această lecţie tragică a istoriei pentrucă s-ar putea repeta oricând.
Pe 9 octombrie 1941 a început deportarea evreilor bucovineni în Transnistria, marcând
începutul unui lung şir de suferinţe.
Ca în fiecare toamnă, elevii şi profesorii Şcolii ,,ConstantinGh.Marinescu’’ au comemorat
Ziua Holocaustului în România printr-o serie de manifestări dedicate victimelor.
Melodii celebre din folclorul iudaic au creat atmosfera necesară prezentărilor şi poate au
atenuat tragismul imaginilor din lagărele de concentrare. Trenurile de marfă, pline cu oameni,
camerele de gazare şi crematoriile umane i-au impresionat profund pe cei prezenţi.
Nu au fost trecute sub tăcere contribuţiile ,,Drepţilor între Popoare” care, într-o perioadă
crâncenă a istoriei, şi-au primejduit poziţia socială, averea şi viaţa pentru a-şi ajuta aproapele.
Regina Mama Elena, susţinută de mitropolitul Nicodim Munteanu, a solicitat şi a obţinut întreruperea deportărilor din România, diminuând astfel amploarea dezastrului. Aceste exemple
luminoase, deşi puţine, au păstrat vie flacăra speranţei în puterea raţiunii şi a solidarităţii umane.
Cine salvează un om salvează lumea întreagă, afirma un personaj din filmul Lista lui Schindler, exaltând valoarea fiecărui om.
Supraviețuitorii se retrag încet în nefiinţă, dar amintirea acelor ani însângeraţi va rămâne
veşnic ca un strigăt mai puternic şi mai durabil decât orice ideologie. Cei vinovaţi au plătit pentru
faptele comise şi au dispărut de pe scena istoriei, însă urmaşii lor nu pot fi învinovăţiţi pentru
faptele părinţilor şi bunicilor, după cum afirma Elie Wiesel: Only the guilty are guilty ,their children are not.
Dar dincolo de statistici, rămâne suferinţa, iar dincolo de cunoaştere se află neliniştea…Cum
a fost posibil? Se poate repeta?
Organizatorii activităţii, prof .Camelia
Cazacu şi prof. Mihai Vasile, mulţumesc colegilor şi elevilor care au participat la activitate:
Dir. Adj. Ioana Alecu
Prof. Silvia-Daniela Tobiaş
Prof. Gina Buruiană
Bibliotecar Tanţa Iordache
Elevii claselor a VII-a A, a VIII-a A

Profesor, Vasile Mihai

Curs TiA „Redescoperirea valorilor în educaţia non-formală”
23 aprilie – 2 mai 2015, Daugirdiskes, Lituania
25 de tineri voluntari, lucrători cu tinerii, dar şi
lideri ai tinerilor din şase ţări europene (Armenia, Belarus,
Georgia, Lituania, Letonia şi România) s-au reunit la
Centrul de instruire din Daugirdiskes, în Lituania, pentru a
discuta despre valorile, strategiile şi metodologiile
educaţionale în educaţia non-formală. Subiectul principal
al celor 9 zile de curs internaţional finanţat din fonduri
europene a fost „Redescoperirea valorilor în educaţia nonformală”.
Proiectul nostru a urmărit, fireşte, o serie de
obiective:
• Crearea unui spaţiu personal pentru participanţi în
care să reflecteze asupra valorilor personale;
• Discutarea conceptului de „valori europene” –
toleranţă, democraţie, şanse egale, libertate etc;
• Reflectarea asupra importanţei educaţiei valorilor în
dezvoltarea tinerilor;
• Dezvoltarea unor deprinderi şi a conştiinţei educaţiei
valorilor, precum şi schimbul de strategii şi metode
de educaţie a valorilor.
Cursul s-a desfăşurat la Centrul de instruire
Daugirdiskes. Astfel, aici au avut loc activităţi de group
building, activităţi despre valorile şi identitatea personală,
despre cum să utilizăm metodele non-formale în educaţia
valorilor, activităţi de reflecţie personală, dar şi
prezentarea unor aspecte teoretice despre educaţia
valorilor. În ultimele două zile ale cursului, participanţii,
organizaţi în 5 grupe, au pregătit şi moderat 5 workshopuri despre educaţia valorilor.
În timpul acestui proiect, participanţii au fost
împărţiţi în grupuri omogene sau eterogene, mai mari sau
mai mici, de fiecare dată internaţionale. Am avut exerciţii
de cunoaştere şi spargere a gheţii, sesiuni de
brainstorming, discuţii active, dar şi schimb de
experienţă. Am lucrat în grupuri mai mici şi am făcut
prezentări interactive ale rezultatelor muncii noastre, am
folosit jocul de rol şi simulările, activităţile în aer liber
ocupând un loc privilegiat. Cea de-a doua parte a cursului
a fost, în mare măsură, organizată de către participanţi,
aceştia fiind activ implicaţi în proiectarea a 5 ateliere de
lucru care au avut ca temă „Educaţia valorilor”. Cei 4
participanţi români s-au implicat activ în fiecare activitate,
iar lucrul în echipă a fost interesant şi eficient totodată. De
asemenea, trebuie menţionat că toate activităţile se
încheiau cu nelipsita reflecţie – individuală sau în grup.
Seara culturală – un „must have” al proiectelor cu
finanţare europeană, a fost o adevărată paradă a culturii şi
tradiţiilor celor şase ţări participante: mâncăruri şi băuturi

tradiţionale, dansuri tradiţionale şi porturi populare.
Putem spune că seara culturală a fost începutul dialogului
intercultural între participanţii la acest proiect. Ca de
obicei, această seară a fost plină de voie bună şi de emoţii
pozitive.
Într-una din zile am avut o după-amiază liberă în
Vilnius, capitala Lituaniei, prilej cu care am vizitat mai
multe obiective turistice: Catedrala din Vilnius,
Universitatea, Republica Uzupis – un cartier situat
aproape în întregime în partea veche a capitalei lituaniene,
autodeclarat independent la 1 aprilie 1997, foarte popular
printre artişti. Seara în Vilnius s-a încheiat cu o cină
tradiţională lituaniană. În drum spre Vilnius, ne-am oprit
la Castelul Trakai – castelul insulă, situat pe lacul Galve.
Construcţia castelului a fost începută în secolul al XIVlea, iar Trakai a fost una dintre reşedinţele Marelui Duce
de Lituania.
Acest proiect a însemnat mult pentru mine: am
sentimentul că am adus în bagaj o părticică din fiecare
participant. Rezultatele învăţării au avut un mare impact
asupra mea şi sper că şi a celorlalţi participanţi. Printre
acestea menţionez: primirea şi oferirea feedback-ului ca
„dar” („feedback as a gift”), activizarea tuturor membrilor
grupului şi împărţirea responsabilităţilor în mod egal,
respectarea regulilor comune stabilite în grup, controlul
reacţiilor şi, mai ales, conştientizarea valorilor personale.
La fel de important este că fiecare dintre aceşti
participanţi este un posibil viitor partener în alte proiecte
europene.
În ceea ce priveşte activitatea mea viitoare cu
elevii, multe dintre metodele şi tehnicile experimentate la
curs pot fi aplicate cu succes în cadrul diverselor activităţi
extraşcolare, şi chiar la orele de curs desfăşurate în aer
liber. Mai mult, feedbackul pozitiv este foarte important,
alături de hotărârea de care trebuie să dăm dovadă în
atingerea unui scop. Totodată, toleranţa este foarte
importantă, ascultarea opiniilor celorlalţi ne poate ajuta
uneori să conştientizăm cine suntem. De asemenea,
colaborarea are ca rezultat, în cele mai multe cazuri, idei
novatoare, creative. Dată fiind tema cursului – valori în
educaţia non-formală – consider că o bună modalitate de
diseminare ar fi înfiinţarea unui club de activităţi în aer
liber, care să ne ajute să construim personalităţi complete
şi pregătite pentru viaţa reală.
Profesor, Ciobanu Daniela

“Prietenia - floarea cea mai rară din lume”
În cadrul COMISIEI METODICE ÎNVĂȚĂTORI, am
susținut o activitate cu titlul “Prietenia - floarea cea mai rară din
lume” având ca scop: dezvoltarea interesului elevilor pentru cunoaşterea şi înţelegerea unei valori europene care este “prietenia”,
dar și educarea copiilor în spiritul prieteniei.
Elevii clasei a III a B au rezolvat toate sarcinile cu mare
atenție, individual, frontal și pe grupe, la sfârșitul cărora completau
un panou cu imagini și fragmente din poveștile lui Ion Creangă și
poeziile lui Mihai Eminescu, cei mai buni prieteni ai literaturii
române.
Ca sarcini au avut de completat un ciorchine, paianjenul,
cvintetul, copacul așteptărilor și de asezat piesele unui puzzle
toate având ca punct de plecare PRIETENIA.
Elevii au înțeles că PRIETENIA este legătura între persoane,
bazată pe afecțiune, pe sentimente de simpatie, de stimă, de
atașament, încredere și respect reciproc. “Prietenia este o haină
valoroasă care se curăţă când se murdăreşte, nu se aruncă la prima
pată.”
Instittutor, Roșca Mariana

Tehnologia joacă un rol din ce în ce mai important în societatea noastră. Fie că este vorba de industrii creative, IT, cercetare sau jurnalism, joburile viitorului vor solicita abilități digitale.
Clubul de informatică “ Micii programatori” vine în întâmpinarea acestor nevoi şi le
propune copiilor să înveţe elemente de programare şi nu numai. În cadrul activităţilor desfăşurate de Clubul de informatică, copiii pot dezvolta pagini web,
pot realiza diverse animaţii şi prelucrări de imagine sau propriile jocuri, totul intr-un mod distractiv si interactiv.
Clubul de informatică se desfăşoară în cabinetul de informatică al şcolii, vineri de la ora 17 până la 19. Sunt aşteptaţi toţi
elevii care îşi doresc să înveţe mai mult să îşi formeze o gândire
algoritmică, cu putere de abstractizare.
Profesor, Penu Ionela

Caracteristici fizico-geografice ale oraşului Galaţi
Amplasarea geografică şi relieful
Judeţul Galaţi este situat în partea est-centrală a României, între 45°
27' şi 46°10' latitudine nordică şi 27°20' şi 28°02' longitudine estică, la
confluenţa fluviului Dunărea cu două mari cursuri de apă respectiv Siretul
şi Prutul. Teritoriul judeţului este limitat la nord de judeţul Vaslui, la vest
de judeţul Vrancea, la sud de judeţul Brăila, iar la est de frontiera cu
Republica Moldova.

Judeţul GALAŢI

Relieful judeţului este format în cea mai mare parte dintr-o câmpie joasă ce urcă uşor către nord, făcând trecerea către platoul şi colinele Moldovei, altitudinile variind de la 5 - 10 m în sud (Valea Dunării şi Valea Siretului)
la 310 m în nord.
Cele cinci subunităţi de relief care se disting sunt: Podişul Covurluiului, Câmpia Tecuciului, Câmpia
Covurluiului, Lunca Siretului Inferior şi Lunca Prutului.
Suprafaţa judeţului este de 446.632 ha. (4.466,3 km2) reprezentând 1,9% din suprafaţa ţării, cu o populaţie de
536,612 locuitori, densitate medie a populaţiei de 120 locuitori/km2. Organizarea administrativă include patru
localităţi urbane, municipiile Galaţi şi Tecuci, oraşele Tg. Bujor şi Bereşti şi 60 de comune cuprizând 180 de sate.
Municipiul Galaţi este cel mai mare oraş port al Dunării maritime şi se află situat la circa 80 km depărtare de
Marea Neagră, la aproximativ 250 km de Bucureşti şi de oraşele Iaşi, Ploieşti şi Constanţa.
Municipiul Galați, aflat la 45°27' latitudine nordică și 28°02' longitudine estică ocupă o suprafață de
24.363,37ha (243,6 km²). Cel mai apropiat oraș este Brăila, la doar 15 kilometri spre sud. Galațiul se află la
întâlnirea celor 3 provincii istorice ale României: Muntenia, Moldova și Dobrogea. Orașul și portul se desfășoară ca
un vast amfiteatru cu diferențe de nivel de la 3 până la 55 de metri.
Orașul se întinde pe trei terase: partea de vale a orașului, pe terasa cu altitudine între 3–7m, nucleul orașului
medieval, actualmente centrul orașului pe o terasă cu o altitudine între 20–25 m, iar orașul modern pe o alta, cu
altitudini care depășesc 40 m. Partea din vale a oraşului are drept suport depuneri aluvionare cuaternare superioare
şi actuale. Forajele făcute în zona bazinelor, între Dunăre şi Brateş, au dovedit prezenţa unor depozite alternative de
nisip şi argilă cu grosimea de 7-8 m. Partea din vale a oraşului, o zonă inundabilă, cuprindea părţi din lunca Dunării
şi a Prutului. Altitudinea este destul de redusă, variază între 4,50-7 m. În partea de vest, intravilanul municipiului
Galaţi include arealul pe care se dezvoltă Combinatul Siderurgic SC ArcelorMittal Galaţi SA, reprezentat de
dealurile Smârdanului. Relieful municipiului Galaţi este reprezentat de luncă şi câmpie colinară cu altitudinea
Teritoriul administrativ al municipiului cuprinde următoarele unităţi de relief:
a) terasa medie a Siretului - care ocupă partea nord - vestică a municipiului, incluzând şi dealurile
Smârdanului, prezintă o suprafaţă relativ plană cu altitudini sub 67m, coboară în taluz spre Dunăre şi este în pantă
spre lacul Brateş, balta Cătuşa şi spre terasa joasă;
b) terasa joasă a Siretului - ocupă zona centrală a municipiului Galaţi, are o suprafaţă relativ plană, coboară în
taluz şi este şi în pantă spre Dunăre şi lacul Brateş şi prezintă cote de nivel cuprinse între 20 şi 30m;
c) panta de racord - care face legătura dintre cele două terase menţionate anterior, prezintă o diferenţă de cote
de nivel de cca. 20m, între +30,0 şi +50,0m;
d) valea Ţiglinei şi valea Abatorului - care îşi varsă debitele colectate în fluviul Dunărea. Dintre acestea valea
Ţiglinei este bine reprezentată, brăzdând împreună cu ramificaţiile sale terasa medie pe o distanţă de cca. 1000m;
e) valea Fileştilor şi valea Viilor, în prezent parţial colmatate îşi varsă încă debitele în balta Cătuşa, la gura
căreia aluviunile Siretului formează un adevărat baraj care împiedică scurgerea normală a apelor - fenomen de
agradare.
f) Lunca Dunării, interfluviul Dunăre - Brateş şi Lunca Joasă a Prutului Inferior reprezintă cel mai tânăr relief
fluviatil - holocen, fiind constituite prin eroziunea, transportul şi depunerea materialelor din amonte, acestea
formând o microgeomorfologie caracteristică.
Profesor, Vasile Mădălina

