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PREFATA UNUI NOU 

ÎNCEPUT 

 

Parcă mai mult ca niciodată, am 

așteptat cu mare bucurie, entuziasm și 

optimism, deschiderea unui nou an 

școlar, așa cum a fost cel de anul acesta. 

Dorul de elevi și colegi, de școala 

noastră dragă, a doua noastră casă și 

familie, a fost mare și în ciuda tuturor 

celor ce s-au întâmplat în ultimii doi 

ani, cred cu tărie că niciun elev sau 

dascăl nu și-au pierdut speranța pentru 

vremuri mai bune, mai ”calde”, mai 

normale. 

Energia pe care un dascăl o primește de la elevii săi este o binecuvântare 

pentru parcursul acestuia în viața școlii și chiar personală. Meseria de dascăl este 

una ”grea” și sfântă, trebuie să ai acel ceva pentru a simți cum, când și în ce fel 

trebuie făcute lucrurile, atunci când ești responsabil o bună bucată de timp de 

șlefuirea unui suflet de copil. 

Bucuria revederii cu toți cei dragi din mediul școlar a fost de bun augur 

pentru psihicul fiecăruia dintre noi. Dascălii nu se fac dascăli pentru a sta în 

vacanțe tot timpul, așa cum uneori se mai aude pe la colțurile străzilor de școli din 

întreaga țară, dascălii se îndreaptă spre școli cu bucuria și energia de a oferi 

copiiilor ceea ce au învățat pe băncile facultăților și nu numai. 

”Șoaptele copilăriei”, frumoasa noastră poveste de revistă, se vrea a fi un 

colț de bucurie pentru toți cei care scriu într-însa, o mică oglindă a elevilor noștri 

talentați, care sprijiniți de noi dascălii, își pot dezvolta abilitățile sentimentelor 

trăite, puse pe hârtie. 

Medaliată cu argint la concursurile municipale în ultimii trei ani, revista 

noastră își propune alături de echipa redacțională, ca și de acum înainte să 

descopere și să promoveze gândurile și trăirile elevilor noștri talentați, ale 

dascălilor noștri, ale părinților și bunicilor ce odinioară au pășit pragul școlii 

noastre din postura de elevi, astfel dezvăluind cititorului tot ceea ce se întâmplă și 

cu ce scopuri în unitatea noastră școlară. 
 

Autor: Prof. Dorinel-Ionuț Rădoi 
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Prima zi din clasa a V-a 

 

Anul acesta, pe 13 septembrie, începe 

noul an școlar. În această dimineață 

măreață, copiii s-au trezit emoționați și 

plini de speranță că, în sfârșit, se întorc la 

școală, după vacanță de vară care deja 

părea interminabilă. 

Eu m-am trezit dimineața devreme și 

am început pregătirile pentru școală 

așteptând cu sufletul la gură ceremonia de 

deschidere. Era o zi foarte importantă 

pentru că începeam o nouă etapă din 

școala și anume, gimnaziul, alături de 

colegii mei din clasa a IV-a. 

Când am ajuns în curtea școlii pe care 

o știam prea bine de cinci ani, emoțiile pe care le aveam legate de noul an școlar 

au mai dispărut și m-am mai liniștit. 

Mai târziu am mers în clasă, după ceremonia de deschidere și am primit 

fiecare manualele. Erau atât de multe materii noi și fascinante! 

Apoi toți am plecat acasă cu un sentiment plăcut în suflet despre acest nou 

început din viața noastră. 

A fost o atmosferă minunată.  

Clara Caim, clasa a V-a A 
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Este septembrie din nou, luna începutului 

de an școlar. Am plecat voios cu ghiozdanul în 

spate pentru a descoperi tainele clasei a V-a. 

În curtea școlii erau toții elevii de la ciclul 

gimnazial. Mi-am amintit cu nostalgie de prima 

zi de școală din viața mea de elev. Atunci o 

întâlneam pentru prima dată pe doamna 

învățătoare și pe colegii mei. Astăzi o voi întâlni 

pe doamna dirigintă și pe ceilalți profesori. 

Urmeză o zi plină de emoții. 

În clasă i-am regăsit pe colegii mei. Toată 

lumea discuta inevitabil despre vacanța de vară 

care tocmai se terminase. 

Doamna dirigintă ne-a explicat care sunt regulile și cerințele clasei a V-a. De 

acum suntem copii mari și așteptările profesorilor sunt pe măsură. La final 

doamna dirigintă ne-a urat succes în noul an școlar. 

Nu voi uita niciodată această zi și îmi dau seama că este una din cele mai 

importante zile din viața mea. 

Luca Șerban, clasa a V-a B 

 

Deși vacanța de vară este preferata 

mea și mi-aș fi dorit să fie mai lungă, m-

am bucurat foarte mult că am revenit la 

școală. 

După un an în care am experimentat 

o altfel de școală, școala online, am fost 

fericit când am aflat că îmi voi revedea 

colegii fizic. 

Înarmat cu forțe proaspete, am pornit 

către școală. Odată ajuns aici, am fost 

încântat să aflu că voi avea ca diriginte 
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profesorul care ne-a arătat și ne-a învățat cât de important este sportul pentru 

sănătatea noastră. 

După festivitatea de deschidere a anului școlar, am mers împreună cu colegii 

mei și cu domnul diriginte în sala noastră de clasă. 

Aici dânsul ne-a vorbit despre profesorii pe care îi vom avea și am primit 

manualele școlare, apoi am plecat spre casă. 

Îmi doresc ca noul an școlar să îl petrecem pe băncile clasei și, prin munca 

pe care o voi depune, să am cele mai bune rezultate, iar părinții mei să fie mândri 

de mine. 

Edi Sternat, clasa a V-a A 
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       RUBRICA ISTEŢULUI 

  

                                        

Toamna 
 

Bate vântu’  

Frunza cade,  

Vara iarăși a trecut, 

Și acuma vine toamna, anotimpul neîntrecut. 

 

Dacă toamna n-ai ce face,  

Eu zic să asculți încoace  

Că nimica nu mai știi, 

Decât frunze ruginii. 

 

Toamna poți ieși afară, 

Asta numai dacă, 

Nu te țin  

Ploile-n casă.  

 

Toamna plouă des, 

Roade bogate ies  

Iar eu merg afară, 

La cules s-ajut îndată.  

 

Pân’te bucuri tu de toamnă, 

Dânsa iarăși pleacă 

Și te lasă cu sora ei,  

Iarna cea geroasă.                                            

 

Autor: Chira Ioana, clasa a VI-a B 

Poenaru Gabriel-

Cristian, clasa a VII-a C 

Belegante Alecsia, clasa 

a VII-a C 
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Toamna 
 

Un vânt lin bate încet 

Șoptindu-mi un mic secret  

Toamna repede-a sosit 

Cel mai frumos anotimp 

 

Multe frunze cad pe-asfalt 

Din copacul cel înalt 

Un covor formează timpul 

Trece repede banditul… 

 

Autor: Gheorghiu  Marina-Raluca, clasa a V-a C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantin Ana-Gabriela, 

clasa a VII-a C 

Crețu Ana-Maria,  

clasa a VII-a A 

Bejan Daria-Gabriela, 

clasa a VII-a A 

Ștefan Ana,  

clasa a VII-a B 

Floricică Bianca, 

 clasa a VIII-a A 
Bejan Daria-Gabriela, 

clasa a VII-a A 
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Proiectele - provocare ṣi participare entuziastǎ 

 

Activitǎţile de lucru din 

cadrul proiectelor extraṣcolare 

sunt cu adevǎrat resurse de 

ȋnvǎţare ṣi profesorul, dacǎ 

doreṣte sǎ descopere 

aptitudinile ṣi vocaţia elevului, 

este bine sǎ recurgǎ cât mai 

mult la astfel de activitǎţi. Deṣi 

ȋnseamnǎ tot muncǎ din partea 

ṣcolarului, acesta se implicǎ cu entuziasm deoarece pare fǎcutǎ liber, cu relaxare, 

ȋmbinând plǎcerea ṣi abilitǎţile individuale de lucru, aṣa cum, de ce sǎ nu 

recunoaṣtem, elevul doreṣte sǎ ṣi le manifeste ȋn câmpul ṣcolar. Valenţele educative 

ale acestor proiecte sunt majore, de la informare ṣi studiu, la proiectarea paṣilor de 

lucru pentru reuṣitǎ, la socializare ṣi colaborare - acolo unde acesta simte cǎ are 

nevoie, la exprimare liber-creativǎ ȋn realizarea produsului cerut. 

Chiar de a clasa pregǎtitoare ȋi putem atrage pe elevi ȋn zona de liberǎ exprimare 

din cadrul activitǎţilor extrascolare. Nefiind obligatorie participarea, dar atrǎgând 

prin provocare, elevii participǎ! Iatǎ mulţumirea! 

Am participat deja ṣi noi, clasa pregǎtitoare, 

la proiecte. Unul dintre acestea - Rapsodii de 

toamnǎ - a fost cu posibilitatea cuprinderii 

lucrǎrilor ȋn cadrul volumului  nr.19 cu acelaṣi 

titlu, volum  care se poate accesa online.  

  

 

 

 

Autori picturi: 

Iliescu Alecsia,       Mitrache Narcisa,    Stan Alexandra-Gabriela      

clasa a VII-a C 

Țoancă Cosmin, clasa a VII-a C 

Ciucioi Matei David,  

clasa a VII-a C 
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„Oare…. 

Ce are Toamna-n buzunare?” 
  Natura ȋṣi poartǎ firescul lucrurilor: 

soarele rǎsare zi de zi, pǎsǎrile gureṣe taie 

ȋnaltul cerului ṣi-apoi concerteazǎ la 

ferestrele caselor ca-ntotdeauna, copacii ȋṣi 

schimbǎ garderoba ca ȋn fiecare an... Rǎmâne doar 

ȋntrebarea: le mai observǎm sau, ȋn aceste zile 

marcate de izolare de semeni (din cauza pandemiei), 

ne izolǎm ṣi de naturǎ? Ȋntrebarea aceasta a dat curs 

unui proiect de reflecţie a ceea ce ȋnseamnǎ 

observare, experimentare, ȋnvǎţare ȋn mijlocul ṣi prin 

intermediul naturii. 

Proiectul a debutat treptat, prin stabilirea, ȋn cadrul activitǎţilor ṣcolare, a 

calendarului naturii (vreme, anotimp, schimbǎri etc.) ṣi observarea directǎ a 

fenomenelor naturii, apoi cu dialoguri despre bogǎţiile toamnei ṣi despre ce putem 

face cu darurile primite din buzunarele Toamnei. 

Pasul urmǎtor a fost acela de a-i motiva pe pǎrinţii/ bunicii copiilor ȋn a se 

implica ȋn proiect, mai ales ȋn conjunctura actualǎ ȋn care sprijinul celor mici stǎ ȋn 

colaborarea profesor-pǎrinţi, iar materialele didactice cele mai la ȋndemânǎ ṣi atât de 

importante pentru ȋnvǎţare sunt cele puse la dispoziţie (ȋn învățarea ȋn sistem online) 

de pǎrinţi. Recunosc cǎ, ȋntr-adevǎr, de multe ori, ȋn mediul familial, materialele 

pentru formarea priceperilor ṣi deprinderilor sunt mult mai variate ṣi mult mai 

ȋncǎrcate de atributele cerute pentru ȋnvǎţare pentru cǎ, acasă, copiii lucreazǎ cu 

lucruri naturale prin care stimularea analizatorilor este maximǎ. 

Argumentul cǎtre dumnealor a fost acela cǎ, ȋn fiecare casǎ, se fac variate 

treburi specifice de toamnǎ la care cei mici pot fi pǎrtaṣi prin exerciţiu direct, anume: 

- observarea legumelor/fructelor prin apel la analizatori - aspect, miros, gust, 

texturǎ - apoi utilizarea lor ȋn ciorbițe, conserve de iarnǎ, dulceţuri, murǎturi, 

zacuscǎ, must, compoturi etc; 

Poenaru 

Cristian-

Gabriel, clasa 

a VII-a C 

Crețu Ana-Maria, clasa a VII-a C 
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- observarea peisajelor ȋn anotimpul frunzelor colorate si explicarea unor 

fenomene pe baza ȋntrebǎrilor: de ce? ṣi a rǎspunsurilor justificative pentru 

cauzǎ/efect; 

- realizarea anumitor lucrǎri plastice, a anumitor reţete gastronomice, a 

anumitor activitǎţi de protejare a mediului - cu ajutorul adulţilor sau fǎrǎ sprijinul 

lor. 

Scopul proiectului a fost realizat, pǎrinţii au rǎspuns provocǎrilor ṣi au devenit 

parteneri activi, spre bucuria celor mici. Am colaborat permanent, mi-au trimis 

fotografii din cadrul diverselor activitǎţi de toamnǎ (multe, variate, precum: 

prepararea murǎturilor, gǎtirea zacuṣtei, a unor plǎcinte de sezon, stoarcerea 

fructelor ṣi obţinerea mustului, adunarea fructelor pentru cǎmarǎ, adunarea frunzelor 

pentru lucrǎri de artǎ, plantarea copacilor, adunarea seminţelor de plante pentru 

ȋnsǎmânţarea de primǎvară etc.) ȋn care i-au implicat pe copii. 

I-am ȋncurajat ṣi i-am felicitat permanent, iar rezultatele obţinute au fost 

senzaţionale. Pe de o parte, copiii au preluat din tradiţiile familiei ȋn anotimpul 

toamna, pe de altǎ parte au beneficiat de ȋnvǎţare de lungǎ duratǎ, copiii putând face 

apoi, la clasǎ, schimb de experienţǎ rǎspunzând 

fiecare, pe baza propriei experienţe, la ȋntrebarea:  

„ Oare…. 

Ce are Toamna-n buzunare?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Prof. înv. primar Oprea Mihaela-Adelina  

Moraru Alexandru-Gabriel, clasa a VII-a C 

Ciucioi Matei-David, clasa a VII-a C 
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Autori:  

Clasa pregătitoare B 

Coordonator:  

Prof.înv.primar Oprea 

Mihaela-Adelina 
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Autor: Mandache Elena, clasa a VI-a A 

  

Tac 

 
Nu prea îmi place să vorbesc  

În genul că doar gândesc  

Prefer să tac, oricum, 

Am rămas singură pe acest drum. 

Și sincer, spune-mi dacă ți-ar păsa, 

Vreau s-o termin odată cu asta. 

Tac azi, mâine și mereu 

Cam ăsta este “țelul " 

Nu o să zic nimic, 

Nu-mi place să mă complic 

Nimeni nu va asculta 

Povestea mea. 

Nu ești primul care o face 

Adică cel care se preface 

Că totuși ține la mine. 

Și că vrea să-mi fie bine 

Oh, ce minciuni, puteți să vă opriți 

Din a câștiga ce doriți 

Mai exact eu să plec 

Departe… 

Și aici mă voi opri 

Ca răul să nu-l pot spori 

Și o să continui să tac 

Nimănui să-i fiu pe plac. 

 

Ghiță Iasmina-Maria,  

clasa a VI-a B 

 

Nistor David-Andrei,  

clasa a VI-a B 

 

Constantin  

Maria-Cristina,  

clasa a V-a C 

 

Bulucea 

Victoria,  

clasa a VIII-a A 
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Autor: Mandache Elena, clasa a VI-a A 

  

Lumea fantezia mea 

 
De ce trebuie să existe realitate? 

De ce nu poate fi totul, o simplă fantezie? 

Când o s-o putem vedea? 

De ce este doar în imaginația mea? 

O lume mai bună, aș vrea eu, 

O lume plină de splendoare 

Și o lume plină de culoare 

Este dorința mea, o spun! 

Să existe libertate 

Să nu mai plecăm în străinătate 

Să ne mândrim cu țara noastră 

Și să știm că va fi pe veci frumoasă. 

Toți să avem parte de bucurie 

Toți să ne distrăm cu veselie 

Să nu mai existe răutate 

Pe-acest pământ plin de nedreptate. 

Poate că va rămâne în mintea mea 

Această lume a fanteziei 

Dar știu că-n viața ce va urma 

Mult bine, n-o să mai fie 

O să-mi fie dor de lumea mea 

Și-mi pare rău că nu mă mai pot bucura 

Atât mi-a fost și nu mă mai întorc 

Dar mai mult să stau, nu pot! 

Racoviță Ana-Olivia, clasa a V-a C 

 

Damian Alexandru, 

 clasa a V-a B 

 

Zamfirachi Mălina-Andreea, clasa a V-a B 

 

Luca Nicolas, clasa a V-a C 
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Micii noștri artiști … 

  Belegante Alecsia, 

clasa a VII-a C 

 

Calma Sabina, 

clasa a VIII-a A 

 

Badea Elena, 

clasa a VIII-a B 

 

Voicu Ana Maria, 

clasa a V-a C 
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Chiriță Miruna, 

clasa a VII-a B 

 

Sandu Andreea, 

clasa a VIII-a A 

 

Tănase Daniel-Ștefan, clasa a VII-a C 

 

Iliescu Alexia, 

 clasa a VII-a C 
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Frosa Mihai, 

 clasa a VII-a A 

 

Ciucioi Matei-David, 

 clasa a VII-a C 

 

Ghiță Iasmina, 

 clasa a VI-a B 

 

Mohamed Dayana, 

 clasa a VI-a A 

 

Stoica Sergiu, 

 clasa a V-a C 

 

Ștefan Ana, 

 clasa a VII-a B 
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Ciuraru Miruna-Maria, 

 clasa a V-a B 

 

Anghel Mircea, 

 clasa a VIII-a B 

 

Ciobanu Bianca, 

 clasa a V-a A 

 

Ciucă Andrei David, 

 clasa a VI-a B 

 

Vasilescu Sofia Maria, 

 clasa a VI-a B 

 Constantin Simona Cristina, 

 clasa a V-a C 
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Frosa Mihai Alexandru, 

 clasa a VII-a A 

 

Iliescu Alexia, 

 clasa a VII-a C 

 

Niță Yannis Andrei, 

 clasa a V-a A 
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 Ștefan Ana, clasa a VII-a B 

 

Bulcea Victoria Alexandra, 

clasa a VIII-a A 

 

Coordonator picturi și desene:  

Prof. Istrate Mariana 
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Septembrie 

GEORGE COȘBUC 

 Poetul român din Transilvania, al optulea copil 

dintre cei 14 copii ai preotului greco-catolic Sebastian 

Coşbuc, s-a născut la Hordou, comitatul Bistrița-

Năsăud la 20 septembrie 1866, azi localitatea Coșbuc, 

județul Bistrița Năsăud.  

George Coșbuc a scris nu mai puțin de 160 de 

poezii pe când era în clasa a IV-a și pe când era în clasa 

a VIII-a a trimis „Balada Infernală”. 

A tradus opere din sanscrită, latină, germană, 

italiană şi engleză.  

Despre debutul său literar George Coşbuc mărturiseşte: “Cea dintâi poezie am 

publicat-o la vârsta de 15 ani într-o foaie pedagogică din Ardeal. N-o mai am şi nici 

nu ştiu ce era, însă îmi amintesc că a fost o poezie de dragoste. Am publicat apoi fel 

de fel de încercări prin toate foile ardeleneşti.”  

Scrie pentru ziarul Tribuna, unde colaborează cu Ioan Slavici, care îl va ajuta 

să meargă la București pentru ”ca talentul acesta să ajungă la deplina lui 

desfăşurare”, după cum îi scria lui acesta lui Titu Maiorescu.  

La scurt timp după moartea lui Coșbuc, 9 mai 1918, Liviu Rebreanu scria: 

“Coşbuc e primul poet pe care-l dă Ardealul literaturii româneşti. Ardelean a rămas 
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toată viaţa. […] A răsărit deodată, 

fără să-l ştie nimeni, fără să facă 

ucenicia cafenelelor şi 

bisericuţelor bucureştene. Şi a 

biruit împotriva tuturor celor 

scufundaţi în inimaţii şi neputinţi. A 

adus lumină, sănătate, voioşie. 

Scrisul lui Coşbuc trăieşte şi va trăi 

cât va trăi neamul românesc.” 
 

Autor: Prof. Prală Mariana 

 

 

Decembrie 

NICOLAE LABIȘ 
 

 Poet român remarcabil de talentat, născut la 2 

decembrie 1935, Poiana Mărului, comuna Mălini, județul 

Suceava. Scrie povești și poezie din copilărie, iar între anii 

1947 - 1951 urmează cursurile Liceului "Nicu Gane" din 

Fălticeni, își continuă studiile la Iași și debutează în "Zori 

noi - Suceava" (1950) și "Viața Românească" (1951).  

 După ce urmează cursurile Școlii de literatură 

"Mihai Eminescu" din București, se înscrie la facultatea de 

Filologie din București, dar pe care o abandonează imediat. 

Poeziile sale aduc un nou suflu, dar moare stupid, în preajma 

Crăciunului din anul1956, în urma unui accident de tramvai.  

 Poemul "Moartea căprioarei", inspirat de un eveniment 

real, l-a facut celebru în rândul mai multor generații de 

adolescenți, făcându-l pe criticul Eugen Simion să-l 

supranumească "buzduganul unei generații".  

 

Autor: Info. Decu Florența-Amalia 

 

Anghel Mircea, clasa a VIII-a B 
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Misiunea unei școli moderne 

Se tot vorbește, cu diferite ocazii solemne și nu numai, de nevoia 

digitalizării extensive a învățământului românesc. Acest proces este actualmente 

în plină desfășurare și va mai dura probabil un deceniu până la deplina sa 

împlinire. Utilizarea uzuală a tehnologiei în sala de clasă a debutat pentru câteva 

școli pilot încă de acum douăzeci de ani, însă, între timp, procesul s-a 

generalizat și a căpătat proporții de masă în cele mai multe orașe și orășele din 

România. Dificultățile existente s-au cantonat în mediul rural, dar este de crezut 

că, până și acolo, școala va deține în curând, cu ajutorul fondurilor europene și a 

interesului Uniunii Europene de a omogeniza în mod relativ toate zonele 

economice din cadrul Uniunii, suficiente calculatoare, tablete, videoproiectoare, 

table smart etc. pentru a decreta succesul implementarii digitalizării în sistemul 

de învățământul românesc. Se impune, însă, întrebarea: care sunt foloasele 

digitalizării și se poate vorbi și de aspecte negative? 

 

Aici se pot da multe răspunsuri, unele mai pline de conținut decât altele. În 

ceea ce ne privește, vom încerca să izolăm două aspecte pozitive și două 
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negative, deși numărul lor este mai mare în ambele cazuri. Am ales să ne 

restrângem selecția la cele mai presante și mai stringente caracteristici ale 

problemei, cu toate că nu excludem posibilitatea arbitrarului de suprafață în 

opțiunile noastre de analiză. 

Un prim și evident aspect pozitiv se referă la deprinderea unor tehnici de 

lucru digitale într-o lume globală unde industria IT este, de departe, cea mai 

vitală în cadrul creșterii economice paneuropene din acest moment. România 

este un hub regional în acest sens, iar faptul că în școala românească se pune 

accentul pe acest detaliu nu numai că este util pe termen lung, dar și imperios 

necesar pentru continua dezvoltare a societății românești. În Școala Gimnazială 

Nr. 143, majoritatea elevilor a făcut natural trecerea la modul de învățare online, 

încorporând diferite aplicații și tehnici informatice în procesul de predare-

învățare-evaluare, fără să întâmpine dificultăți de adaptare semnificative. Cei 

mai mulți dețin competențe digitale la un nivel rezonabil de bun.  

În al doilea rând, orice s-ar spune de către anumite voci sceptice sau chiar 

critice, tehnologia normează, raționalizează și supraveghează cu atenție actul 

muncii, indiferent de domeniul de activitate aflat în discuție. Elevii au o 

evidență la zi a evoluției lor, iar părinții pot cu ușurință observa și studia 

lacunele în pregătirea elevilor lor. Materialele digitale sunt la dispoziție din 

abundență, iar profesorii selectează tot ceea ce este mai relevant. Temele se pot 

încărca pe diferite platforme, testele se pot efectua online, fără ca, în ambele 

cazuri menționate, în pofida posibilității de a ,,măslui” unele rezultate, 

profesorii să fie complet privați de șansa de a interveni și de a-și impune lesne 

autoritatea epistemică atunci când observă abateri grave de la conduita de studiu 

normală. Organizarea riguroasă a clasei se realizează cu oarecare facilitate dacă 

profesorul este la rândul lui un utilizator serios și aplicat al tehnologiilor 

existente, ghidat în permanență de misiunea sa deontică.  

Acestea sunt, sumar spus, părțile bune ale digitalizării curente. Laturile 

negative decurg aproape dialectic din cele pozitive, după cum vom vedea. Un 

prim punct se referă la dificultatea unor elevi, fie din pricini materiale (lipsa 

conexiunii la internet, spațiu locativ restrâns etc.), fie din motive intelectuale 

(lipsa unui sprijin suplimentar sau pur și simplu dezinteresul personal), de a 

învăța în regim digital. Acești elevi riscă să fie pierduți de sistemul educational 

actual, în forma sa online, fiindcă, în perioada de pandemie, ei nu pot fi nici 

supervizați corespunzător, nici recompensați mulțumitor și nici pedepsiți 

minimal pentru abaterile lor disciplinare. În același timp, mulți dintre acești 
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elevi ai Școlii noastre experimentează stări de abandon din cauza numărului 

mare de absențe, dar și stări psihologice tipice anxietății, depresiei etc. din 

pricina timpului lung petrecut singuri în casă, izolați de o interacțiune socială 

complexă și sănătoasă pentru dezvoltarea lor psihoemoțională. 

Al doilea ,,defect” al digitalizării impuse de educația online include 

indisponibilitatea unor cadre didactice, mai cu seamă când se află aproape de 

finalul carierei, de ,,a se flexibiliza” suficient de mult încât să accepte, nu doar 

cu toleranță, ci și cu entuziasm, procesul online de predare-învățare-evaluare, 

care impune multe opțiuni didactice noi și inedite, relativ diferite de cele 

tradiționale. Nu știm dacă eficiența reală a învățării este condiționată sau nu de 

tehnologie. În definitiv, modelele tradiționale, orice s-ar afirma împotriva 

parțialității lor evidente, au cunoscut succese generații de-a rândul. Nimeni nu 

poate contesta că se putea face școală de elită, pentru a-l cita pe Constantin 

Noica din Jurnalul de la Păltiniș, ,,și la lumina lumânării”, întrebuințând un 

caiet dictando și un capăt de creion. S-ar putea, totuși, afirma cu oarecare 

siguranță că paseismul educațional în România are tendința de a oblitera și 

neajunsurile vechii lumi sociale care l-a creat, ceea ce nu mai are sens pentru 

generațiile tinere sau de vârstă medie care predau în clipa de față în România. 

Acest fapt nu înseamnă că metodele pretehnologice de lucru din învățământ nu 

posedă încărcătura lor de semnificație și rațiune prudentă, de care ar trebui să 

ținem cont cu moderație. 

Prin urmare, modernizarea rezultă ca fiind o înțelegere temperată între nou 

și vechi în care nu știm cine pierde și cine câștigă, deși sunt indicii în ambele 

direcții, însă în cadrul unei schimbări din ce în ce mai dinamice a sistemului 

nostru de învățământ, care, dacă nu este controlată conștient, poate rămâne la fel 

de ambiguă în consecințele sale ca și până acum.  

Autor: Prof. Chiță Dan-Alexandru 
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Legături de suflet 
 

Copiii pe care un profesor ȋi pǎstoreṣte ani la rând devin parte a sufletului 

acestuia. Ȋnvǎţătorul porneṣte la drum cu copiii de numai ṣase ani ṣi ȋi ȋnsoţeṣte 

cinci ani, ani ȋn care ȋi ȋnvaţǎ sǎ-ṣi deschidǎ aripile ṣi sǎ zboare explorând lumile 

fantastice despre care li se vorbeṣte la clasǎ. 

Aṣa am ȋnsoţit ṣi eu o generaţie de copii cu care am fost binecuvântatǎ: 

copii frumoṣi, sǎnǎtoṣi, prietenoṣi, creativi, empatici, conectaţi la prezent ṣi 

dornici de cunoaṣtere, amuzanţi ṣi serioṣi deopotrivǎ… copii ȋn cel mai curat 

sens al cuvântului. 

Activitǎţile fǎcute ȋmpreunǎ au fost multe, iar amintirile din aceṣti cinci ani 

sunt puse ȋn locuri de preţ ale sufletelor noastre. Pentru finalul anilor petrecuţi 

ȋmpreunǎ le-am promis copiilor o carte ȋn care fiecare sǎ aibǎ pagina sau 

paginile lui cu cel puţin o lucrare (compunere, desen). Faptul cǎ munca pentru 

realizarea unei cǎrţi nu a fost facilǎ, ȋn ultima zi de ṣcoalǎ aceasta nu a fost 

finalizatǎ, dar aṣa a fost sǎ fie pentru cǎ astfel am putut prinde ȋn cuvântul de 

ȋnceput ṣi momentul despǎrţirii de elevii mei, copiii absolvenţi de clasa a patra. 

Iatǎ prima paginǎ: 

 

Cuvânt înainte (de aducere aminte) 

A trebuit ca aceastǎ carte sǎ ia naṣtere dupǎ ultimul clopoţel care a rǎsunat 

pentru clasa a parta. Aceastǎ ȋntârziere, iniţial nedoritǎ, s-a dovedit a fi un câṣtig 

deoarece ȋn aceastǎ carte pot prinde acum emoţia imensǎ a ultimei zile de ṣcoalǎ 

alǎturi de dragii mei elevi.  
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O zi specială…  

Tumultul treburilor pentru 

finalizarea anului ṣcolar a venit 

asupra mea cu o ȋncǎrcǎturǎ 

imensǎ. Nu ṣtiam dacǎ voi reuṣi 

ca a doua zi, vineri, 18 iunie 

2021, sǎ fiu gata de ȋntâlnirea cu 

copiii ȋntr-un cadru festiv, aṣa 

cum doream. Aveam de ȋncheiat 

mediile ȋn catalog, de completat 

carnetele de note, de scris un 

gând pe prima paginǎ a fiecǎrei 

cǎrţi pe care urmǎ sǎ o dǎruiesc 

acestora pentru vacanţǎ, de 

finalizat ṣi de aranjat diplomele 

de premiere pentru performanţele 

ṣcolare ṣi pentru performanţele 

extraṣcolare, de realizat un film 

cu amintiri din decursul celor 

cinci ani petrecuţi ȋmpreunǎ ṣi 

multe altele. Cǎrticica promisǎ, 

adicǎ aceasta, trebuia sǎ mai aṣtepte… 

Cum vǎ spuneam la ȋnceput, cartea și-a aṣteptat apariţia cu folos. Nu aṣ fi 

putut altfel cuprinde ȋn aceste rânduri emoţia de pânǎ la lacrimi oferitǎ de 

ṣcolarii mei. Sunt ṣi acum sub influenţa acestora. Nu am ṣtiut cǎ ṣi ei, la fel ca ṣi 

mine, s-au pregǎtit exemplar pentru a marca aceastǎ ultimǎ zi ȋmpreunǎ. Dar… 

sǎ vǎ povestesc. 

 Joi am rǎmas la ṣcoalǎ sǎ finalizez toate treburile pe care mi le 

propusesem pentru vineri. La finalul zilei am ṣters frumos tabla ca a doua zi sǎ 

pot ṣcrie un gând de despǎrţire. Am aranjat toate materialele (carnete, albume 

foto, mape de vacanţǎ, diplome, medalii…) Acasǎ am continuat cu realizarea 

filmului video cǎutând poze din activitǎţile noastre ṣi  melodii adecvate unui 

asemenea moment de despǎrţire de clasa a patra. 

Vineri, deṣi am zis cǎ ajung la clasǎ devreme, organizarea tuturor lucrurilor 

pentru ȋntâlnire m-a fǎcut sǎ ajung la ora fireascǎ din orarul zilnic. Am ajuns. 

Am deschis uṣa. Clasa arǎta altfel decât o lǎsasem. Era aranjatǎ de sǎrbǎtoare. 

Confetti, baloanele, mesajele frumoase de pe tablǎ, aranjamentele diverse m-au 
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surprins. Niciun copil ȋn clasǎ. Suspans! Ce se ȋntâmplase??? Nu ṣtiam de ce sǎ 

mǎ agǎţ. Nu gǎseam legătura. Ȋn gândul meu a ȋncolţit ideea cǎ poate pǎrinţii, 

aflând cǎ este ultima zi de ṣcoalǎ, i-au ţinut pe copii acasǎ ṣi au vent sǎ ȋmi lase 

o felicitare ṣi sǎ ȋmi spunǎ cǎ ne vom ȋntâlni la localul stabilit pentru petrecerea 

de ADIO. Pe catedrǎ erau o felicitare ṣi o scrisoare. Am zis cǎ de la ei este ṣi cǎ 

voi afla deȋndatǎ. Am ȋnceput sǎ citesc. Nu era din partea pǎrinţilor, ci a 

copiilor. Nu am apucat sǎ mǎ dezmeticesc pentru cǎ ȋn uṣa au apǎrut deodatǎ 

toţi elevii mei plini de vervǎ, cu câte un trandafir ȋn mânǎ, cu confetti, cu 

baloane de sǎpun, plini de zarvǎ ṣi emoţionându-mǎ pânǎ la lacrimi. (Ṣi ei au 

plâns!). Ne-am ȋmbrǎţisǎt fǎrǎ ca eu sǎ le pot adresa vreun cuvânt. Mi se opreau 

ȋn gât toate, formând un nod care mǎ determina sǎ ȋi stâng la piept ṣi atât.  

Copiii mi-au oferit flori, apoi m-au  purtat entuziasmaţi ṣi emoţionaţi cǎtre 

ultima bancǎ unde ei pregǎtiserǎ tot felul de mici surprize de suflet fǎcute de 

mâinile lor, de dragul meu (o cutie cu dedicaţie ȋn care au pus dulciuri, daruri 

dintre cele mai potrivite agonisite de ei pentru acest moment, obiecte dragi pe 

care voiau sǎ mi le dǎruiascǎ ṣi un caiet la care munciserǎ mult ṣi de mult, 

fiecare scriindu-mi ceva - marcând anii petrecuţi ȋmpreunǎ). M-am simţit 

copleṣitǎ. Eram eu, doamna ȋnvǎțǎtoare, ȋn mâinile copiilor care ṣtiau ce sǎ facǎ 

cu mine ṣi era minunat!  

A durat o perioadǎ de guriţe dornice sǎ ȋmi povesteascǎ ṣi  am aflat tainele 

organizǎrii lor atât de minuţioase. Ce fǎcuserǎ? Totul, cu lux de amǎnunte. 

Laptopul era conectat ṣi melodia aleasǎ cu grijǎ de ei rǎsuna, un telefon ascuns 

ȋn spatele clasei pregǎtit pe filmare ȋn aṣa fel ȋncât ei sǎ vadǎ cum reacţionez 

când intru ȋn clasǎ și gǎsesc tot ce ei pregǎtiserǎ. Cǎutarea, cu peripeţii, a  unui 

loc secret (ȋn baie, ȋn altǎ clasǎ) ȋn care sǎ se ascundǎ pânǎ când eu voi ajunge ȋn 

clasǎ, “angajarea” unui elev de la altǎ clasǎ care sǎ ȋi anunţe când intru ȋn ṣcoalǎ 

etc. Apoi au urmat poveṣtile din zilele trecute, ȋn care colaboraserǎ  ȋn secret 

pentru realizarea tuturor darurilor pentru mine. 

 Multe peripeţii au avut aceṣti copii. Și toate numai pentru a-mi putea arǎta 

cât de mult mǎ iubesc! Cum sǎ nu fiu emoţionatǎ?! Cum sǎ nu realizez cǎ ei 

sunt familia unitǎ care poate face lucruri mǎreţe ȋmpreunǎ? Cum sǎ nu gândesc 

cǎ mi-au depǎṣit toate aṣteptǎrile, da! Nu credeam cǎ pot lucra atât de bine la un 

proiect comun realizat cu mult profesioanlism: ”Despǎrţirea de doamna 

ȋnvǎţătoare”. Iatǎ cum, chiar ṣi ȋn ultima zi, inima nu-ṣi mai ȋncǎpea de bucurie 

vǎzând cǎ aceṣti copii sunt extrem de capabili sǎ facǎ lucruri extraordinare 

atunci când ȋṣi propun. Iatǎ cum, chiar ṣi ȋn ultima zi, copiii mi-au confirmat 

faptul cǎ emoţia rǎmâne o valoare umanǎ pe care ei o au bine ȋnrǎdăcinatǎ. Iatǎ 
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cum, chiar ṣi ȋn ultima zi, m-am pus ȋn relaţie cu fiecare ȋn parte ṣi am fost 

miṣcatǎ de dorinţa lor de a-ṣi  arǎta  sentimentele cele mai frumoase de iubire 

pentru cei din jur. 

Le mulţumesc! 

Povestea zilei a continuat cu surprizele pregǎtite de mine pentru ei ṣi m-am 

bucurat cǎ au primit la rândul lor darul meu, tot cu lacrimi ȋn ochi, aṣa cum l-am 

primit ṣi eu pe al lor. Filmul cu amintirile noastre a fost prilej de râs ṣi plâns 

deodatǎ. Multe emoţii frumoase, multe sǎgetǎri dureroase ne-au ȋncercat inima.  

A urmat premierea, pozele de grup, apoi o prǎjiturǎ ṣi un suc.  

Distracţia, voia bunǎ, lacrimile, ȋmbrǎţiṣǎrile, mesajele transmise, 

amintirile povestite de unul sau de altul au ȋmbrǎcat ultima zi de ṣcoalǎ ȋntr-o 

adevǎratǎ sǎrbǎtoare! Nu se putea mai bine! 

Rǎmâne pentru fiecare din noi o zi specialǎ, o zi ȋn care tot ce s-a acumulat 

ȋn anii petrecuți ȋmpreunǎ a putut prinde viatǎ, o zi ȋn care ne-am putut 

manifesta dupǎ cum a prins rǎdǎcini ȋn noi ȋnvǎţǎtura primitǎ.  
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A voastră-nvățătoare 
Mihaela Oprea 

 

Eu nu vǎ pǎrǎsesc, copii! 

Vǎ las doar sǎ zburaţi spre mai departe. 

Ȋn drumul vieţii voastre rolul meu 

Se-ncheie azi: sunt doamna-nvǎţǎtoare. 

 

Dar nu vǎ pǎrǎsesc, sǎ ṣtiţi! 

Voi fi-n stiloul vostru când veţi scrie, 

Voi fi ȋn intonaţie când citiţi 

Ṣi ȋn gândul vostru de-a-nvǎţa mai bine. 

 

Eu nu vǎ pǎrǎsesc, ci iatǎ! 

Deschid o uṣǎ larg unde v-aṣteaptǎ 

Profesori noi, cu care voi veţi colinda 

Ȋntreaga lume spre-a o explora. 

 

Ṣi chiar de drumul nostru se desparte 

Ȋn gânduri tot mereu ne-om ȋntâlni, 

Cǎci eu rǎmân a voastrǎ ȋnvǎţǎtoare 

Ṣi voi , mereu, iubiţii mei copii.  
 

 
 

Cartea a strâns apoi 

pagini ȋn care condeiul 

copiilor a aṣternut cuvinte 

frumos ȋmpletite ȋn compuneri 

ȋnsoţite de ilustraţii.  

Ȋn cartea inimii ȋnsǎ 

rǎmân amintirile, rǎmân peste 

timp legǎturile de suflet. 

 

 

 

 

Autor: Prof. înv. primar Oprea Mihaela-Adelina 

 

  



 

31 
 

Învățământul online 

- modernizare sau regres - 

 
„Dragii mei”.....Acestea au fost primele cuvinte cu care mi-am început, 

multă vreme, interacțiunea cu elevii mei, pe diferite platforme, în diferite forme, 

sincron sau asincron. Eram temătoare, însă îmi doream să învăț să ajung la ei cât 

mai repede și cât mai bine. În același timp eram entuziasmată că voi descoperi 

metode noi de lucru și eram absolut convinsă că noua modalitate de interacțiune 

va fi pe placul lor, al elevilor mei.  

La început am crezut că totul se va termina foarte repede si că pauza pe 

care Pământul a luat-o ne va face bine. Am avut timp, o perioadă, să caut, să mă 

documentez asupra acestor noi metode de interacțiune. Apoi, ca o explozie, au 

început să apară informații noi, ce veneau din toate părțile, valuri, valuri, 

informații pe care trebuia să le asimilez cât mai repede și, mai ales, cât mai bine.  

Între timp încercam sa țin legătura cu elevii mei, să-i încurajez și să le distrag 

atenția de la ceea ce se întâmpla în jurul nostru, să le vorbesc calm și cald, să le 

răspund acelor întrebări curioase pe care ei mi le adresau sau, să discutam pur și 

simplu, subiecte geografice cărora nu le puteam face față în orele de la școală. 
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La un moment dat ne-am dat seama că învățământul online este singura 

noastră posibilitate responsabilă de a continua educația, iar interacțiunea cu 

elevii noștri s-a mutat exclusiv în mediul online. Ușor, ușor, ne-am obișnuit, 

însă lucrurile nu mai erau același ca la școală. Momentele unei lecții nu puteau 

fi urmate întocmai așa cum noi învățasem să o facem la școală, în sala de clasă. 

La un moment dat, părea chiar îngrozitor de greu să jonglezi cu toate butoanele 

dispozitivului de conectare, în așa fel încât lecția să pară una interesantă, să 

captezi atenția elevului ce nu se afla tocmai aproape de tine.   

Desigur, au fost foarte multe întrebări fără răspuns (cum și cu ce ne 

conectăm, ce facem când nu merge internetul, cum punem absențe, cum 

evaluăm corect), foarte multe situații în care nu am reușit să ajung la sufletul 

elevilor mei, momente în care eficiența mea la clasă nu se vedea aproape deloc, 
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momente în care feedbackul aproape că nu exista, însă nu m-am descurajat. Am 

căutat metode noi și, în fiecare zi, mai descopeream câte ceva, până când, într-

una din dimineți, am avut surpriza să constat că elevilor mei le place noua 

modalitate de predare (așa cum, de altfel, am și bănuit de la bun început), iar 

celebra lor scuză „nu-mi merge microfonul” nu și-a mai avut rostul. 

Momentele lecției clasice le-am înlocuit treptat, cu metode, aplicații si 

jocuri moderne, folosind internetul. Astfel, aș putea spune că, în toată această 

perioadă, eu și elevii mei am evoluat extrem de mult și de repede, din punct de 

vedere al competentelor digitale. Într-o perioadă foarte scurtă ne-am adaptat 

noilor cerințe și am învățat unii de la ceilalți. Cred cu tărie că acesta este cel mai 

mare avantaj pe care l-am obținut în această perioadă. De asemenea, foarte 

important este faptul că, în mediul online, s-a pus accentul mai puțin pe teorie și 

mai mult pe practică, prin folosirea unor resurse adecvate, precum jocurile 

online, chestionarele, filmulețele, fotografiile, hârțile online etc. 

Din punctul meu de vedere, perioada învățământului online a avut și părți 

bune, ne-a ajutat să descoperim metode noi de interacțiune cu elevii, metode pe 

care elevii le agreează mult mai mult față de cele clasice, dar și dezavantaje, 

printre care se pot număra: lipsa socializării, lipsa mijloacelor concrete și 

obiective de evaluare, lipsa interacțiunii cu metodele și mijloacele clasice 

utilizate la clasă. 

 

Autor: Prof. Puncioiu Ana-Anduța 
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Mens sana in corpore sano - ASSG 143 

Ultimul cartuș – Cupa Tymbark Junior 2019 

 

Devenită deja o tradiție în competițiile juvenile la nivel național, Cupa 

Tymbark Junior a adus de-a lungul timpului acel plus de adrenalină în ceea ce 

privește fotbalul jucat de băieți, dar și cel al fetelor. 
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În ultimii trei ani, ASSG 143 a avut plăcerea de a găzdui în frumoasa sală de 

sport a Școlii Gimnaziale Nr.143, respectiva competiție, reușind rezultate notabile 

pentru prestigiul unității pe care o reprezintă. 

Cu cinci echipe înscrise în competiție, ASSG 143 a reușit două clasări pe 

podium, atât la băieți, cât și la fete, la finalul turneului, învingând echipe mult mai 

bine cotate prin prisma tradiției, dar și a numărului de elevi.  

Rezultate faza pe sector:  

Locul II – U10 băieți 

(Nistor David - a III-a B, Cincă Mihai a IV-a B, Știrbu Darius a IV-a A, 

Mulțescu Leonard a IV-a A, Dumitrescu Andi a III-a B, Costică Mario a III-a A, 

Ivan Teodor a III-a C, prof.coord. Streinu Ionuț și Rădoi Dorinel). 

Locul III – U10 fete 

(Curcean Ioana - a III-a A, Ganea Natalia - a III-a A, Iancu Daria - a III-a A, 

Balaș Andreea - a III-a B, Constantin Cristina - a III-a C, Mican Natalia - a III-a C, 

Simulescu Alexia - a IV-a B, (prof.coord. Streinu Ionuț și Rădoi Dorinel). 

Felicitări tuturor copiilor implicați și fie ca data viitoare sportivii noștri să 

cucerească cea mai înaltă treaptă a podiumului! 

 

Autor: Profesor educație fizică 

                                                           Rădoi Dorinel Ionuț 
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Istoria și geografia țării 

 

Grădina Botanică, clasa a III-a C, clasa a VII-a B (2019) 

Colectivul nostru a vizitat în Săptămâna Școala Altfel Grădina Botanică 

din București. Acolo am văzut o grămadă de specii de plante. Florile 

multicolore si parfumate împodobeau toate potecile pe unde treceam și dădeau 

viață grădinilor. Cele mai frumoase flori au fost trandafirii, loc unde am și făcut 
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poza de grup. Am văzut și arbori înalți și vechi, unii chiar de 2000 de ani. Ei 

umbreau unele poteci și creau o atmosferă ca în povești, de parcă ne aflam într-

o dumbravă fermecată. Am vizitat și serele pline cu cactuși, care, în opinia 

noastră, au fost extrem de interesanți, chiar dacă puțin periculoși. Unii erau și 

otrăvitori, din fericire, nu și cel în care s-a înțepat colegul meu. La sfârșitul zilei, 

ne-am îndreptat spre un loc unde se aflau mai multe bănci. Ne-am scos 

mâncarea și apa din ghiozdane și am început să ne povestim întâmplări 

amuzante din acel an școlar. De fiecare dată când vizitez Grădina Botanică, 

alături de familia mea, mă asigur că le povestesc tot ce am învățat despre plante 

și toate întâmplările care au avut loc acolo, de aceea sunt micul lor ghid. 

 

Și am mai vizitat .... 
 

 

 

În clasa I am mers împreună cu doamna învățătoare în excursie. Cel mai 

frumos lucru a fost drumul până la Barajul Vidraru. Acolo am văzut o statuie 

din metal și lacul de pe râul Argeș. Am oprit să mâncăm și apoi am cumpărat 

cadouri pentru părinți și prieteni.  

Udroiu Darius, clasa a V-a C 
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În clasa a II-a am mers cu doamna învățatoare la Baza militară de la 

aeroportul Otopeni. Am văzut avioane și elicoptere militare, echipamente, iar 

ghidul ne-a povestit cum funcționează și când pornesc acele avioane. Câțiva 

colegi s-au hotărât atunci că vor deveni piloți de avioane militare. A fost foarte 

interesant! 

 

 

Baba Costescu Alesia Ioana, clasa a IV-a B 
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Nimic nu este imposibil..... 
  

Nimic nu este imposibil… este 

zicala pe care majoritatea elevilor din 

ziua de astăzi o aud de la profesori. Însă 

este oare așa? 

În momentul în care anii fug ca 

vântul, mersul la școală este acum doar o 

amintire, iar dorința de a vedea chipurile 

colegilor în realitate, nu printr-un ecran, 

este mai arzătoare ca oricând, începi să 

te întrebi dacă nimic nu este imposibil cu 

adevărat.  

Totul începe în clasa pregătitoare în 

care uniforma, ghiozdanul și codițele 

împletite sunt la ordinea zilei. În prima 

zi de școală totul părea desprins dintr-un 

basm. Holurile erau pline de voci, râsete, 

de sunetul pantofilor lucioși pe podeaua 

lustruită care parcă ne aștepta apariția. Clasele erau fermecător aranjate, cu desene 

vigilent colorate de copii al căror nume ne doream să îl aflăm degrabă; din clasă nu 

lipseau plantele, poziționate astfel încât ne puteau privi pe toți de pe pervazul 

geamului. Cu toții eram entuziasmați, însă, în același timp cuminți și atenți la tot ce 

se întâmplă pentru a nu pierde nici măcar o secundă din prima zi a unui nou început.  

Mă întreb acum ce se întâmplă cu ceilalți copii care au participat la primele zile 

de școală online. De ce aceștia nu au dreptul să vadă holurile luminate de soare, 

plantele recent udate, caietul colegului de bancă sau frumoasa sală de sport? 

De ce grădina este ordonat aranjată dacă niciun copil nu apucă să se bucure de 

ea? 
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Asta se întamplă în cazul claselor mici, pentru că, aceia care dau examen anul 

acesta, au uitat de frumusețea școlii și s-au împăcat cu gândul că nici în ultimul an nu 

sunt șanse să își vadă profesorii pentru ultima dată. 

Toate aceste probleme cu care ne confruntăm fac grea continuarea studiilor, mai 

ales căpătarea încrederii că, într-un final, totul va reveni la nomal. 

Aceasta e însă partea pe care nu am înțeles-o… 

De ce trebuie să renunțăm doar pentru că totul pare să nu meargă conform 

planului? Eu știu că speranța moare ultima, așa că, am ales să fac ce mi-au spus 

profesorii mei, imposibilul.  

Badea Aura-Elena, clasa a VIII-a B 

  

Experiența mea în Școala Gimanzială Nr.143 

 

Perioada pe care am petrecut-o în 

această școală, Școala Gimnazială Nr. 143, 

perioada gimnaziului și a școlii primare, a 

fost, pe departe, cea mai frumoasă din viața 

mea, din mai multe puncte de vedere. 

Acești 9 ani de școală primară și gimnaziu, 

în primul rând, m-au format ca om, deși 

încă sunt un puștan, un adolescent, însă am 

învățat multe despre mine, lume și cei din 

jurul meu.  

Am învățat că trebuie și este datoria 

mea să învăț, am învățat că nu trebuie să te 

dai niciodată bătut, oricare ar fi situația; 

trebuie să fii un om bun și să îi respecți, cel 

puțin, pe cei din jurul tău. În an doilea 

rând, colegii mei mereu m-au făcut să mă 

simt minunat și sper că am reușit și eu să fac același lucru. Mereu ne distrăm, fie că 

eram într-o situație mai rea, fie una bună, ceea ce contează este că am rămas uniți 

până la final. Vreau să le mulțumesc profesorilor excelenți din această unitate de 
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învățământ, deoarece m-au făcut să îmi placă școala și să vin cu plăcere la școală, 

indiferent că aveam următoarea zi teză sau mai multe teste, chiar dacă am luat o nota 

mai mică.  

Profesorii mi-au inspirat în foarte multe lucruri și, mai ales, mi-au oferit o 

sumedenie de informații care mă vor ajuta în cariera pe care o voi urma în viitor, dar, 

deocamdată, mă vor ajuta doar la liceu. Pentru mine, Școala Gimnazială Nr. 143 a 

fost locul care m-a făcut să realizez ce vreau de la viața mea și m-a făcut să văd ce 

este viața, sau, cel puțin să am o opinie despre aceasta. Însă, din păcate, orice lucru 

are și un sfârșit. 

 

Ghiță Ionuț,  

absolvent al Școlii Gimnaziale Nr.143, promoția 2021 
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Absolvenţii claselor a VIII-a vor susţine examenul de Evaluare Naţională în 

luna iunie 2022, începând cu data de 14 iunie, primele rezultate urmând a fi afişate 

în data de 23 iunie, conform Calendarului de desfăşurare, anexă la OME nr. 

5149/2021.   

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul 

școlar 2021-2022 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și 

desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-

2011 aprobată prin OMECTS nr.4801/2010 privind organizarea și desfășurarea 

evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011. 

Conform OME nr. 5149/2021 programele pentru disciplinele limba și literatura 

română și matematică, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei 

a VIII-a în anul școlar 2021-2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului 

educației nr. 3237/2021 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale 

pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020–201. 

CALENDARUL de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei 

a VIII-a în anul şcolar 2021-2022:  

30 mai - 3 iunie 2022 Înscrierea la evaluarea naţională 

3 iunie 2022   Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 

14 iunie 2022   Limba şi literatura română - probă scrisă 

16 iunie 2022   Matematica - probă scrisă 

17 iunie 2022   Limba şi literatura maternă - probă scrisă 

23 iunie 2022   Afişarea rezultatelor (până la ora 12.00) 

23 iunie 2022   Depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 19.00) 

24 iunie 2022   Depunerea contestaţiilor (orele 08.00 – 12.00) 

24-29 iunie 2022 Soluționarea contestaţiilor 

30 iunie 2022  Afişarea rezultatelor finale după soluționarea   contestaţiilor  

 

 
 

   AN ŞCOLAR 2021-2022 

EVALUAREA NAȚIONALA 2022 
̆ 
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În vederea familiarizării elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale este 

organizată simularea examenului de Evaluare Naţională 2022 începând cu data de 

04 aprilie, conform OME nr.3054/2022 privind organizarea simulării evaluării 

naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului 

de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2021-2022. 

Rezultatele elevilor vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ și 

discutate individual cu aceștia. Ordinul mai prevede că vor avea loc discuții la 

nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în 

vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. 

 

CALENDARUL simulării Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a 

în anul şcolar 2021-2022:  

04 aprilie 2022  Limba şi literatura română - probă scrisă 

05 aprilie 2022  Matematica - probă scrisă 

 14 aprilie 2022  Afişarea rezultatelor 

 

Link-uri utile: www.ismb.edu.ro , www.edu.ro , www.scoala143.ro   

 

Informatician: Decu Florenţa-Amalia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.ismb.edu.ro/
http://www.edu.ro/
http://www.scoala143.ro/
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