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   Nu există prezent fără trecut, așa cum nu 

există  viitor fără prezent. De aceea se poate 

spune pe drept cuvânt, că viitorul își are 

rădăcinile în trecut. 

   Nu există oameni realizați fără școală, așa 

cum nu poate o școală să-și arate menirea, 

fără elevii  din toate timpurile. Se poate 

spune că oamenii „mari”, au fost cândva și ei 

„mici”, au avut de trecut prin aceleași 

provocări: teme, ascultări, extemporale, 

examene. Într-un cuvânt: emoții! 

   Și dacă ar fi să descoperim importanța 

școlii în viața noastră, trebuie să o legăm de 

profesori. Acei truditori pe altarul educației, 

care își doresc crearea unui viitor adult 

implicat social, realizat profesional, cu  

personalitate echilibrată și plin de aspirații.  

   Acesta este menirea Școlii  Gimnaziale 

„Alexandru Ioan Cuza” și în prezent. 

   În acest an școala sărbătorește 174 de ani 

de existență; renumele ei este legat de elevii 

iluștri ce și-au început anii de ucenicie în 

buchisitul slovelor în acest locaș de cultură: 

Nicu Gane, Eugen Lovinescu, Artur 

Gorovei, Ion Dragoslav, Horia Lovinescu, 

Vasile Ciurea,  Alexandru Lambrior și mulți 

alții.  

Așa am ajuns să vorbim despre istoria 

școlii scrisă în decursul celor peste 17 

decenii, de succese răsunătoare, cât și de 

provocări ce ne-au pus la încercare rezistenţa, 

dar şi puterea de a o lua de la capăt. De la un 

trecut scris cu ambiție și dăruire de sine, 

ajungem să cunoaștem prezentul acestei 

școli, ce stă în mâinile unor generații noi de 

cadre didactice, ce vor demonstra că își 

merită locul câștigat, prin muncă, pasiune, 

dăruire, ce vor clădi pe mai departe prestigiul 

unei școli de elită, la nivelul Fălticeniului. 

Mai ieri au trecut pragul școlii dascăli și elevi ce 

au demonstrat că rolul acestei instituții este decisiv 

în cultivarea atributelor unui om de înaltă ținută 

morală și profesională (ambiția, seriozitatea, 

empatia, dăruirea). Astăzi, această sarcină revine 

colegilor tineri ce s-au alăturat echipei de cadre 

didactice ale școlii. Aceștia aduc un nou suflu, plin 

de entuziasm, putere, energie și vitalitate, care se 

pliază pe exigența și experiența recunoscută. De 

aceea le doresc să fie acei dascăli pe care i-au 

admirat ca elevi și care i-au determinat să aleagă 

această profesie, să fie modele pentru generațiile 

tinere, să aprindă, la rândul lor flacăra recunoștinței 

pentru această profesie, insuflându-le dorința de 

realizare și să cultive încrederea învățăceilor! 

    Elevii şi părinţii deopotrivă, îşi leagă speranţele 

în întâlnirea cu dascăli pe măsura şi calibrul celor 

ce le-au îndrumat paşii până în prezent. Dar o 

şcoală ce sărbătoreşte 174 de ani va şti să-i 

călăuzească profesional pe toţi cei ce vor să se 

alăture unui colectiv care se doreşte tânăr, ambiţios 

şi de neclintit în faţa provocărilor, dar şi onest cu 

elevii şi părinţii, deopotrivă. 

Când vorbim despre această şcoală suceveană, 

vorbim despre statornicire, dar şi despre credinţa în 

reuşită, vorbim de făurirea unui prestigiu. 

Viaţa omului este preţioasă când urmăreşte un 

ideal. Consider că această instituţie urmăreşte şi 

îndeplineşte practic idealurile elevilor, visurile 

dascălilor şi întăreşte siguranţa părinţilor de a-şi 

aduce copiii la această şcoală. 

Nu pot decât să mă bucur că am reușit să fac 

parte din colectivul care a pus umărul la susținerea 

unei școli unde munca se împleteşte cu ambiţia.  

Vreau  să mulţumesc celor cu care am 

împărtăşit reuşitele şi bucuriile, celor ce s-au 

regăsit uniţi de acelaşi ideal: de a modela caractere, 

de a creşte oameni frumoşi, de care să fim mândri 

că le-am fost dascăli. 

 
Director, 

Prof. Daniela Ilincăi 

Menirea școlii: Visele tale 
devin aici, realitate! 
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    Clasa pregătitoare este o treaptă de 
debut a şcolarităţii care asigură          
continuitatea între învăţământul preşcolar 
şi cel şcolar şi care are rolul de a-i ajuta 

pe copii să depăşească obstacolele 
întâlnite la începutul devenirii lor.     
Mărturisesc că la debut am avut mari 
emoţii, întrucât munca la clasa      
pregătitoare este complet diferită faţă de 
activitatea la celelalte clase. Este        
paradoxal ca la vârsta mea să pot privi 
lumea prin ochi de copil, să trăiesc 
alături de elevii mei farmecul etern al 
copilăriei. Este un joc cu un scop precis 
care necesită implicare, carismă și un 
nivel sporit de afectivitate ca să-i pot 
conduce către ţelul propus şi să-mi      
realizez obiectivele fiecărei activităţi  
desfăşurate. 

      Aşa cum opera ,,Amintiri din 
copilărie” a marelui Ion Creangă este 
considerat ,,romanul copilăriei eterne”, 
sunt de părere că perioada clasei   
pregătitoare este primul volum al acestei 
etape care-i dirijează pe copii pe un drum 
greu, dar frumos al construirii propriei        
personalităţi, al conştiinţei de sine, al 
apartenenţei la societate.   

    Dascălul are rolul de ,,dirijor” al unei orchestre 
de începători care trebuie să facă mai întâi           
cunoştinţă cu posibilităţile pe care le are             
fiecare ,,instrument” în parte, sunetul pe care îl 
emite, apoi trebuie să-i înveţe pe copii să rezoneze 
unii cu alţii ca artiştii dintr-o orchestră pentru că 
doar împreună pot deveni mai  bine pregătiţi, iar 
fiecare rezultat pozitiv duce la creşterea prestigiului 
clasei.  

    În acest context, clasa pregătitoare reprezintă un 
pas spre un viitor pe care ni-l dorim mai bun pentru 
copiii noştri, iar învăţătorul îşi găseşte forţa în   
ţinutul ,,veşnicei copilării” .Am fost foarte activi de 
aceea voi lăsa părinții și copiii să prezinte câteva din 
activitățile desfășurate: 

   Priceperea si dăruirea părinților și a elevilor în realizarea de costume din material  reciclabile, 
au fost puse în valoare în cadrul unui eveniment special intitulat ,,Parada ECO”. Rezultatele au 
întrecut orice așteptare. Elevii au încântat audiența defilând în   costume deosebit de ingenioase. 
În același timp, evenimentul a fost un bun prilej de a ne face să înțelegem ce înseamnă să fii eco, 
cum trebuie să respectăm natura și cât de   importantă este reciclarea. (Mercore Roxana și Rareș) 

    Noi, prichindeii de ,,la pregătitoare” am putut 
înţelege foarte uşor ce înseamnă să ai o minte 
sănătoasă într-un corp sănătos. Alături de doamna 
asistentă de la Cabinetul şcolar, de părinţi şi de 
doamna învăţătoare, am înţeles cu uşurinţă şi faptul 
că sănătatea este o comoară preţioasă, care, pentru 
a nu fi pierdută, trebuie foarte bine păzită. Am 
învăţat jucându-ne ,,de-a doctorul”, cum să     
bandajăm păpuşi lovite, ne-am luat temperatura 
(chiar, să ştiţi că am reţinut care este temperatura 
normală a corpului!!!), am înţeles că mâinile     
murdare reprezintă sursa principală de microbi, 
nişte creaturi mici şi rele, care pătrund în corp şi ne    
îmbolnăvesc!!!! Şi...am înţeles şi de ce, oamenii 
mari îşi urează ,,sănătate, că-i mai bună decat 
toate!”. (Agavriloaei Paula și Alexandru)  

Clasa Pregătitoare - Un pas spre viitor 

Prof. Dumitrița Clipa 
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Viitorul lor se scrie pe băncile școlii... 

    Copiii sunt viitorul nostru; sunt șansa 

noastră la o viață mai bună. Dar cum facem să 

obținem din elevii noștri niște oameni de bine, 

demni de laudă, care să ne facă cinste? Dar 

mai ales cum îi facem să-și dorească o viață 

mai bună, o viață demnă, o viață lipsită de 

griji?   

    Școala este tărâmul ideal pentru acei ce 

pășesc plini de idealuri, căutând împlinirea 

unor visuri. Pentru realizarea acestora, școala 

vine în întâmpinarea elevilor cu fel de fel de 

provocări, care să descopere și să stimuleze, 

în micii învățăcei, resurse intelectuale și 

creative, deopotrivă.  

    Pe lângă lecțiile ascunse între filele 

manualelor, elevii clasei a II-a A au învățat și 

alte lecții importante, pentru definirea 

propriilor caractere. Lecții pentru minte și 

suflet! 

    Fiecare este responsabil pentru mediul 

înconjurător! Nu doar pentru că sunt elevii 

unei Ecoșcoli, orice copil este învățat să 

aplice în viața de zi cu zi un comportament 

eco-civic. Prin implicare activă în colectarea 

selectivă a deșeurilor, copiii de astăzi vor fi 

adulții care vor duce mai departe lecțiile de 

protejare a mediului și de economisire a 

resurselor naturale. 

    Și noi putem face lumea mai bună! 

Zilnic sunt martorii unor existențe lipsite de 

farmecul copilăriei de care elevii acestei clase 

au fost feriți. Văd copii ce simt lipsa 

părinților, sau chipuri triste marcate de unele 

neajunsuri. Campaniile umanitare în care au 

fost implicați, au adus un licăr de speranță în 

viața celor care au fost, pe nedrept, loviți de 

soartă. Doar așa vor prețui darurile din viața 

lor: familii frumoase și iubitoare.  

    Se spune că răul se naște din neștiință, 

iar binele din cunoaștere! Căutarea sinelui, 

descoperirea unui EU ce se raportează la 

lumea din jur, determină adulții să cultive 

binele și frumosul pentru cele mai importante 

ființe din viața lor. Copiii au vizitat 

Judecătoria, Primăria, sediile Poliției, 

Jandarmeriei și ale Școlii de Subofițeri din 

localitate. Porțile acestor instituții s-au deschis 

pentru ca cei prezenți să înțeleagă că dreptatea, 

corectitudinea, cinstea sunt atributele unor 

meserii practicate de profesioniștii pe care îi 

respectă: părinții lor.  

    Nu poți trăi singur! E o lege nescr isă a 

omenirii, care cere tuturor să conviețuiască în 

armonie. Toți trebuie să învețe de timpuriu că 

a fi o ființă sociabilă, altruistă și plină de 

compasiune, atrage după sine respectul, 

afecțiunea și prietenia celor din jur. Supărările 

sunt mai ușoare dacă ai cu cine le împărtăși! 

Pentru elevii acestei clase este aproape 

imposibil să nu-și găsească un suflet-prieten, 

dintre cei 32 de colegi.  

    Dacă au avut destulă răbdare să învețe că în 

viață sunt importante comunicarea și 

înțelegerea, atunci cred că pe viitor  vom 

avea oameni de caracter pe care cu mândrie îi 

voi recunoaște și voi spune în sinea mea 

„Aceștia au fost elevii mei”! 

 

                      Prof. Daniela Ilincăi  

Clasa  
a II-a A 
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 Pentru noi, micii 
şcolărei din clasa I A, 
anul şcolar 2015-2016 a 
debutat în forţă. Suntem 
pregătiţi să cucerim     

reduta literelor, să ne luptăm cu cifrele 
prin operaţii de    adunare şi de scădere, să 
ne implicăm în  proiecte prin care să 
demonstrăm că    suntem talentaţi, 
pricepuţi,     inteligenţi, nişte copii curioşi, 
întreprinzători şi      fericiţi.  

    Am participat, până acum, la două    

concursuri: „Amintiri din copilărie”, unde 
am obţinut 15 medalii de aur şi 

„Eurojunior”, unde am câştigat 14         
medalii de aur şi diplome. Ne mândrim 
mult cu aceste rezultate deoarece reflectă  
munca noastră susţinută. 

    Am fost în vizită la Muzeul Apelor din 
oraş şi am ascultat cu mult interes         
explicaţiile ghidului. Am fost bucuroşi 
când am aflat că şi noi putem salva 
Pământul dacă respectăm anumite reguli 
de comportare , ecologice. 

     În cadrul proiectului tematic „Toamna 
aurie” am pregătit o frumoasă serbare, 
prin care am arătat care sunt               
transformările ce au loc în  natură în 
această perioadă, am recitat versuri despre  
legumele şi fructele care se culeg toamna 
şi am primit diplome pentru desenele pe 

care le-am afişat la expoziţia clasei. 

    Părinţii ne-au fost alături la această 
serbare şi i-am servit din coşul bogat al 
toamnei cu tot felul de bunătăţi. 

    De Ziua României, pe 1 Decembrie, am 
evocat câteva momente din trecutul glorios al 
poporului nostru, am discutat despre lupta 
românilor pentru a se uni ţările române sub un 
singur nume. Am realizat o expoziţie de colaje, 
cu simbolurile patriei noastre. 

    Ca toţi copiii din lumea aceasta, ne-am 
pregătit pentru a întâmpina sărbătorile de iarnă 

aşa cum se cuvine. I-am scris lui Moş Crăciun 
o scrisorică în care am enumerat faptele      
noastre bune şi i-am cerut acestuia daruri 
pentru toată familia, doar dacă el consideră că 
merităm. Moşul a fost darnic cu noi şi la 
serbare a venit cu sacul încărcat de jucării şi de 
cărţi. 

    Acum, de ziua şcolii noastre dragi, ne     
manifestăm mândria de a a-i fi elevi şi, cu 
drag, îi urăm să aibă ani mulţi, cu rezultate 
foarte bune de la toţi elevii ei!  

     Mulţumim şi conducerii şcolii care se 
străduieşte ca an de an condiţiile în care ne 
desfăşurăm activitatea de şcolari să fie cât mai 
bune şi cât mai moderne. Şi nu în ultimul rând, 
ne îndreptăm gândurile spre iubiţii noştri 

părinţi, care ne sprijină absolut în toate        
demersurile    noastre! Îi iubim şi le promitem 
că vom fi cuminţi şi silitori, aşa cum îşi doresc 
ei! 

     
 
     

    Certific autenticitatea acestor gânduri 
ale micilor mei şcolari de clasa I, 
învăţătoarea lor,   
 

Prof.  Carmen Elena Benke 

Clasa I A 
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     E vremea când sufletele noastre limpezite 

de colindul sfânt se pregătesc de înnoire, se 

pregătesc să primească în ieslea iernii pe 

Pruncul Sfânt-Iisus Hristos. Pentru copii e 

cea mai frumoasă perioadă a anului. Fiecare 

ascultă, alege, învață o colindă. 

    După cum știm,  printre cele mai îndrăgite 

forme de activități educative se numără 

excursiile, vizitele, parteneriatele și 

voluntariatele. Activitățile de parteneriat 

întregesc activitatea educativă a școlii, 

oferindu-le elevilor posibilitatea să înțeleagă 

lumea în care trăiesc, să se cunoască pe sine, 

să recepteze și să transmită mesaje, 

exprimându-și gândurile și sentimentele, fie 

prin comunicare verbală, fie prin creație 

plastică.   

       Printre  cele mai deosebite activități 

realizate cu clasa a V-a A a fost vizita 

efectuată la copiii de la Grădinița Specială din 

localitate. Le-am oferit cu acest prilej daruri și 

le-am bucurat sufletul cu sfintele colinde care 

vestesc sărbătoarea Nașterii Domnului.    

O altă activitate interesantă s-a 

desfășurat pe data de 16 decembrie, când 

am fost vizitați de elevii Școlii Gimnaziale 

Herla-Slatina, în cadrul unui proiect de 

parteneriat încheiat între cele două 

instituții. S-au desfășurat activități comune, 

s-au schimbat impresii și daruri, au fost 

prezentate tradițiile și obiceiurile 

strămoșești de la sat și de la oraș.   

   S-au cântat colinde, s-au pus bazele unei 

frumoase și trainice prietenii între copiii 

celor două școli și sperăm să avem parte de 

astfel de momente și în anul următor.  

Mesajul pe care clasa a V-a A vrea să-l 

transmită tuturor, este „Vorba bună și 

gândul curat să fie cel mai de preț cadou 

pentru cei dragi!”. 

  Prof. Adelina Haidău  

E vremea colindelor...!  Clasa  
a V-a A 
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    Povestea noastră a început acum trei 

ani, când păşeam împreună pe un drum 

nou şi care se anunţa plin de provocări. 

Am crescut frumos în anii ce am fost 

alături, am învăţat să ne respectăm, să fim 

uniţi şi mai ales să urcăm cât de sus 

putem pe treptele învăţăturii.  

    ,,Piticii mei atomici”, cum îmi place 
mie să le spun,  sunt mereu  veseli, puşi 
pe fapte mari şi niciodată obosiţi şi îmi 
dau doza de energie zilnică pentru a-mi 
desfăşura activitatea la catedră. 

    Tot ceea ce am realizat în aceşti ani, 
am reuşit doar avându-i aproape pe 
părinţii elevilor mei, care ne-au  sprijinit 
şi susţinut în toate activităţile.  

     Activităţile extraşcolare au venit 

întotdeauna în completarea cunoştinţelor 

acumulate la în timpul orelor de curs, dar 

care au dat posibilitatea elevilor de a se 

exprima liber, nefiind constrânşi de 

obţinerea unor calificative.  Aplicând în 

viaţa de zi cu zi noţiunile teoretice învăţate 

la orele de curs, elevii  le reţin cu mai mare 

uşurinţă;  totul făcându-se prin joacă, e mai 

plăcut şi mai atractiv. 

    Pe lângă noţiuni de limbă, fonetică, calcule 

matematice, am învăţat cât de important este 

să protejăm natura, să ştim să acordăm primul 

ajutor,  să reuşim să facem diferenţa dintre 

alimentele nesănătoase şi cele sănătoase, cum 

trebuie să ne organizăm bugetul familiei 

pentru a avea un trai decent, cum putem 

recicla deşeurile pentru a obţine lucruri noi, 

utile, cum trebuie să ne comportăm la un 

spectacol, într-un muzeu;  am descoperit şi 

alte informaţii care ne vor ajuta să devenim 

oamenii de care societatea noastră are nevoie.  

Prof. Daria Prisacariu  

Clasa  
a III-a A 
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      Copilăria este un timp al învățării și al 

bucuriei. Ocrotiți de părinți, de școală, de 

societate, copiii sunt meniți să se pregătească 

pentru viața care-i așteaptă. 

    Copiii învață din interacțiunile zilnice cu 

noi, din exemplele noastre. Astfel , profesorii, 

părinții și întreaga societate devenim modele. 

    Pentru a le putea oferi copiilor exemplele, 

modelele care să le dezvăluie calea 

adevărului, a luminii, a cunoașterii, este 

necesară o comunicare permanentă între 

școală și familie. 

      O colaborare rodnică școală-familie 

presupune participarea părinților la toate 

activitățile clasei, atât cele de pregătire a 

copiilor pentru lecții, cât și cele extrașcolare, 

cultural-educative și sportive. 

    Implicarea familiei este esențială pentru 

calitatea educației, pentru un mediu sigur și 

eficient de învățare, cât și pentru cultivarea 

unor atitudini pozitive față de sine și față de 

semeni. 

     În acest sens, am venit permanent în 

întâmpinarea părinților oferindu-le 

informări periodice asupra activităților 

desfășurate, asupra rezultatelor copiilor, 

consultații, activități practice, sfaturi și 

modele de lucru necesare în a-i ajuta să 

descopere calitățile sau deficiențele 

copiilor, să le recunoască nevoile 

educaționale reale, să contribuie la formarea 

unui stil de lucru independent. 

     Mulțumirea e că majoritatea părinților 

sunt interesați de activitățile desfășurate în 

școală, preocupați pentru rezultatele muncii 

copiilor, implicați în activitățile cultural-

educative desfășurate (concursuri, serbări, 

vizite, spectacole, proiecte tematice).  

      Ne-am bucurat de sprijinul părinților în 

desfășurarea proiectelor de parteneriat 

educațional - ,,În amintirea maestrului Ion 

Irimescu”, ,,De la grădiniță la școală”, 

,,Fălticeni, orașul meu” (proiect realizat în 

colaborare cu Primăria), în pregătirea 

serbărilor școlare- ,,În așteptarea lui Moș 

Crăciun”, ,,Flori pentru mama” și ,,Primul 

an de școală”, în participarea la 

concursurile școlare- ,,Eurojunior”, 

,,Comper”, ,,Euclid”,  la proiecte educative- 

,,Sărbătoarea  Învierii-Lumina sufletelor 

noastre”, ,,Ai și tu talent”, ,,Etic și estetic în 

actul didactic”, ,,Frumusețile 

anotimpurilor” și în toate activitățile 
desfășurate în săptămâna ,,Să știi mai 

multe, să fii mai bun” 

   Așadar, elevii găsesc în școală și în 

familie protecție, un climat educativ, dar și 

modele, descoperind astfel frumusețea și 

inocența copilăriei. 
                                                                  

Prof. Victor Tofan 

Şi   părinţii  se  implică  în viaţa  clasei... 
Clasa I B 



 

 

Pagina 8 

    Primul pas în vechea 

și frumoasa lume a 

teatrului  înseamnă, de 

fapt, studiul asupra 

propriei persoane: 

fiecare își descoperă pe parcurs temerile, 

talentele și abilitățile de comunicare, 

imaginația, pasiunile, puterea de 

concentrare. Urmarea unui curs de teatru 

pentru copii a stimulat, între altele, atenția 

distributivă, talentul de a improviza, 

concentrarea pe o temă dată și munca în 

echipă, memoria, dicția, încrederea  în sine 

a elevilor clasei a VI-a A. Competențele 

dobândite au fost valorificate în numeroase 

activități extrașcolare: concursuri de 

recitări și de creații literare sau 

dramatizarea unor opere literare. Juriul a 

fost alcătuit în mare parte din elevi, iar 

aceștia au fost încântați de noua postură, 

dovedindu-se evaluatori corecți. 

Faptul că școala noastră poartă numele unui 

mare domnitor român a constituit un bun pretext 

pentru a pune în scenă Moș Ion Roată și Unirea 

de Ion Creangă. Alexandru Ioan Cuza, moș Ion 

Roată, boieri și țărani, au prins din nou viață cu 

ajutorul unor elevi conștienți de misiunea lor: 

aceea de a transmite și altora ceva din 

înțelepciunea și patriotismul strămoșilor noștri. 

Ceilalți elevi au fost regizori secunzi, operatori, 

fotografi, costumieri și au realizat machiajul 

actorilor. Fiecare a contribuit cu ceva, iar în final 

s-au bucurat de un spectacol reușit.  

Activitatea extrașcolară În lumea personajelor 

sadoveniene a avut ca moment artistic 

dramatizarea povestirii Negustor lipscan de 

Mihail Sadoveanu. Jupâneasa Ancuța a fost o 

gazdă ospitalieră pentru drumeții obosiți, dar 

dornici de povești.  

 

Ropotele de aplauze din partea 

spectatorilor au răsplătit munca micilor 

artiști. Piesa de teatru a valorificat 

potențialul artistic interpretativ al 

elevilor, care și-au jucat cu măiestrie  

rolurile. 

   Indiferent ce meserie vor alege în viitor, cu toții vor 

avea de câștigat din această experiență, pe termen 

lung, din perspectiva abilităţilor de comunicare, a 

capacităţii de a lucra în echipă şi a încrederii în sine. 

 
     Prof. Simona Păduraru  

Școala, teatrul și viața Clasa  
a VI-a A 
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 Poate părea puţin pentru unii sau poate 

părea mult pentru alţii...dar pentru mine e 

destul cât să fi adunat sute de amintiri 

frumoase, pline de satisfacţii, împreună cu 

scumpii mei elevi din clasa a IV-a C.  

    Cei 26 de elevi de acum au fost motivele 

mele de bucurie în toate momentele de 

activităţi realizate împreună. Cu ei am petrecut 

ceasuri întregi în fiecare zi la şcoală, cu ei am 

desfăşurat multe activităţi artistice în proiectul 

de parteneriat dintre Şcoala „Al.I. Cuza” şi 

Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, cu ei am fost 

în excursie la Humuleşti şi Neamţ, cu ei ne-am 

făcut prieteni noi, elevi de la Şcoala 

Gimnazială Nr. 8 Suceava sau am plantat 

copăcei, cu ei am desfăşurat întâlniri cu 

scriitori fălticeneni la Biblioteca Municipală 

Fălticeni,  şi nu în ultimul rând, cu ei am trăit 

emoţiile numeroaselor concursuri şi 

competiţii.  

Aproape doi ani de bucurii strânse într-un buchet 

    Elevii mei, copiii de clasa a IV-a C, mi-au 

redat copilăria, de câte ori au urcat pe câte o 

scenă ca să prezinte fie o piesă de teatru, fie 

un monolog, fie un dans popular sau un grup 

vocal. Prin ei a râs şi a dansat sufletul meu, 

prin ei a strigat de veselie şi emoţie inima 

mea. 

    Pentru că ne mai leagă doar câteva luni de 

zile până când ei vor păşi pragul frumos al 

clasei a V-a, vreau să le spun că îmi sunt dragi 

cu toţii şi că vor rămâne ai mei, pe veci, chiar   

de-i voi împărţi cu alţii de după mine sau de 

dinaintea mea. 

         Prof. Luminiţa Pavăl  

Clasa  
a IV-a C 
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 Pe măsură ce elevii cresc și încep să se 

cunoască mai bine și rolul învățătorului se 

extinde de la un răbdător participant-

îndrumător în relația cu copiii, la un 

participant-orchestrator în grupul clasei. 

 

Analizând comportamentul elevilor din 

diferite generații ce s-au succedat sub 

îndrumarea mea, am putut constata faptul 

că școala evoluează, că se acordă mai multă 

atenție cultivării personalității copilului.  

Înainte de toate, școala formează oameni și 

mai apoi îi înconjoară cu informații 

deosebit de utile pe întreg parcursul vieții 

personale și profesionale.  

Viitorul începe azi! 

     Să trăim clipa, în sensul bun al expresiei, 

să ne facem cât mai bine posibil datoria  de 

oameni, de cadre didactice – şi viitorul va fi 

prezent! 

 
Prof. Maria Vasilache  

Viitorul începe azi! 

Consider că prima disciplină ca 

importanță pe care o poate preda un 

învățător este aceea de a ordona un suflet 

energic, de a integra un copil privit ca 

individualitate într-o colectivitate. Cred cu 

tărie în puterea exemplului, iar învățătorul 

poartă pe umeri o imensă greutate în a 

constitui idealul de urmat pentru micii 

învățăcei, el urmărind să se corecteze și să 

se perfecționeze în mod constant.  

   Cheia? Bineînțeles, tot comunicarea! 

Având în vedere pluralitatea de discipline al 

căror mister trebuie dezvăluit în timpul 

ciclului de învățământ primar, formatorul 

din fiecare clasă, învățătorul, are și 

îndatorirea de a convinge împotrivirea 

elevilor că, pentru a te exprima chiar și în 

domeniul  științelor exacte (unde se 

operează cu cifre), este nevoie de o 

neîncetată muncă individuală din partea 

fiecărui învățăcel și de o informare cât mai 

precisă și mai completă atât înainte, cât și în 

timpul și după orele de curs.  

Clasa I C 
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    Să fii profesor sau elev la școala vizitată de 

două ori de Domnul Unirii, Alexandru Ioan 

Cuza, este o onoare și o datorie, datoria de a 

menține ștacheta acolo unde au pus-o generații 

și generații de elevi împreună cu dascălii și 

părinții lor.  

    Acum, la zi de sărbătoare voi prezenta 

câteva dintre preocupările și rezultatele 

obținute de elevii clasei a VI-a B. Copiii sunt 

la vârsta când folosesc zilnic jocul. Prin joc 

învață să folosească computerul și internetul în 

cadrul  activităților educative care dezvoltă 

gândirea, orientarea în spațiu, spiritul de 

observație. Împreună cu alți colegi au făcut ca 

instituția noastră să se alăture școlilor din 

întreaga lume care au desfășurat aceeași 

activitate sub genericul ”Ora de programare-

Hour of code”.

Vizitele la muzeele ,,Mihai Băcescu” și 

la ,,Galeria Oamenilor de Seamă”, vizita la 

Judecătoria Fălticeni – cu ocazia zilei porților 

deschise, excursia ,,Pași spre Bucovina”, sunt 

alte activități desfășurate.  Avem și o activitate 

permanentă – colectare selectivă a deșeurilor. 

Aici ne sunt alături părinții, bunicii, prietenii, 

cărora le mulțumim. 

La zi de sărbătoare 

Buchetul pe care pot să-l dăruiesc are 

în componența sa șapte flori. Acestea sunt: 

Albert Bucan, Roberto Alupoaicei, Mihail 

Sovejan, Robert Ciuciu. Aceștia au 

reprezentat școala la faza județeană a 

olimpiadelor de matematică, religie, educație 

tehnologică, educație fizică. Premiul I a fost 

obținut de Roberto și de Robert. Adaug 

buchetului meu pe Constantin Bâlu și Daniel 

Rașcovschi care s-u prezentat remarcabil la 

concursul  ,,Ai și tu talent!”.  

 

   Cea de-a șaptea floare o constituie clasa, 

care este cunoscătoare și păstrătoare de datini 

și de obiceiuri. 

 

La mulți ani, școală dragă! 

  

Prof. Gheorghița Balaci 

Clasa  
a VI-a B 
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    Copiii trebuie sensibilizaţi privind 

păstrarea unui mediu ecologic, implicaţi în 

activităţi de colectare a deşeurilor și de 

sortare a lor. Elevii clasei a II-a B au ajutat la 

protejarea mediului strângând bateriile uzate 

și aducându-le la școală. Toate acestea, după 

ce au înţeles efectul nociv al deşeurilor şi 

faptul că prin reciclare şi refolosire, se 

reduce poluarea aerului, solului şi a apei. 

Bateriile au fost depozitate în recipiente 

special amenajate în holul școlii. Elevii își 

vor dezvolta astfel o atitudine civică    

dorindu-și un mediu de viață curat. 

     Poveştile au un rol important în educația 

estetică, frumosul din literatură contribuind 

la dezvoltarea gustului estetic al elevilor. 

Astfel că la ora de arte vizuale și abilități 

practice ne-am pregătit să realizăm o 

activitate plină de imaginaţie şi culoare, o 

pictură având ca subiect  „Castelul 

fantastic”. Ei au folosit cu încântare bucățile 

de carton în loc de pensoane și au descoperit 

că le mânuiesc cu îndemânare. Din această 

activitate copiii au învățat că pot picta și cu 

alte instrumente în afara pensonului și că pot 

face față unei provocări noi. 

     Cum ne-am descurcat? Imaginile vorbesc 

de la sine! 

        Prof. Simona Octavia Negre                                         

     Iată-ne ajunși în 

clasa a II-a! Mai mari, 

dar totuși mici și dornici 

de a participa la multe 

activități, de a arata ce 

știm, de a ne întrece și de a deveni mai buni.     

     Îmi amintesc de începutul acestui an 

școlar. Natura părea cuprinsă de emoție 

pentru că fiecare întâlnire cu ea trezește 

trăiri intense-terminarea vacanței și 

începerea școlii, plăcerea reîntâlnirii cu toți 

colegii de clasă.  

     E multă frumusețe în zilele de toamnă! 

Pentru a valorifica potențialul creativ al 

elevilor le-am cerut să realizeze o creație 

literară cu titlul ,,Toamna”, în care să-și 

exprime gândurile, trăirile, sentimentele 

legate de transformările care au loc în  

mediul înconjurător în acest anotimp. 

Copiilor le-a plăcut activitatea. Au dovedit 

că pot fi mici scriitori talentați. Din această 

activitate ei au învățat că pot să-și exprime 

ideile în texte proprii, asemenea unor 

scriitori. 

    Elevii clasei a II-a B au participat la 

activități din care au învățat cum trebuie să 

se ferească de pericole și în cine să aibă 

încredere: ,,Știu să am grijă de mine? ”. 

Clasa  
a II-a B 
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     Elevii clasei a VIII-a B au pornit la drum în 

ultimul an de gimnaziu, alături de o nouă 

dirigintă şi profesoară de matematică, 

Tumuleanu Alexandra. Cu toate că au făcut 

cunoştinţă pe 14 septembrie, colaborarea s-a 

dovedit a fi productivă de ambele părţi.  
Activităţile extraşcolare desfăşurate i-au 

apropiat pe elevi şi dirigintă. Dintre acestea    

s-au remarcat activitatea de ecologizare din 30 

octombrie din incinta şcolii şi din parcul de 

lângă Primăria oraşului Fălticeni, vizita la 

firma de confecţii „Motexco”, „1 Decembrie – 

Ziua tuturor românilor”,  „Dar din dar”, dar şi 

acţiunea de colectare de hârtie, plastic şi sticlă 

desfăşurată pe parcursul celor 3 luni de şcoală 

sub egida „Oraşul reciclării”. 

Un nou început 
Clasa  

a VIII-a B 

În timpul „Săptămânii educaţiei 

globale”, cu tema generală de anul acesta 

„Egalitatea trebuie să fie reală”, elevii 

clasei a VIII-a B au participat la o lecţie 

de dirigenţie cu titlul „Chiar dacă suntem 

diferiţi, trebuie să învăţăm să ne 

acceptăm”, lecţie asistată de doamna 

director Crăciun Dana. Scopul acestei 

activităţi a fost recunoaşterea    faptului că 

deşi suntem diferiţi, fiecare  dintre noi 
avem calităţile noastre, de aceea respectul 
trebuie să primeze. 

Ziua de 17 decembrie a fost ca o 
sărbătoare pentru elevii clasei a VIII-a B. 

Aceştia, împreună cu doamna dirigintă,    
şi-au făcut unii altora cadouri de Crăciun, 
au cântat colinde şi au prezentat un       
moment artistic. 

Bucuria, zâmbetele şi atmosfera veselă 
au amintit tuturor, mari şi mici, că ,,Moş 
Crăciun există…”. 

 
Prof. Alexandra Tumuleanu 

Pentru ziua de 1 Decembrie, elevii au        
realizat desene semnificative pentru acest     
moment de sărbătoare al românilor şi au 
urmărit împreună cu colegii lor din clasa          
a VIII-a A, o prezentare Power Point în care 
erau amintite toate etapele realizării Marii 
Uniri din 1918. 
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     Clasa noastră este la etajul doi, o sală 

micuţă, luminoasă în care ne continuăm 

povestea cu litere şi cifre, care ne ajută să 

descifrăm alte taine ale învăţăturii. Şi, unde 

mai punem că am adunat în tolba 

experienţelor noastre şcolare alte activităţi 

încărcate de emoţie: un alt bal al toamnei, o 

altă serbare de Crăciun, de Ziua Şcolii sau cu 

prilejul altor evenimente marcante, o excursie 

plină de surprize făcută în Târgul Ieşilor, unde 

am umblat pe urmele unei mari prietenii, 

Eminescu şi Creangă, fără a uita însă să-i 

facem o vizită şi lui Mihail Sadoveanu în casa 

din Copou. Ce amintiri, ce personalităţi şi cât 

de bine ne-am simţit în Grădina Botanică, un 

rai al plantelor din tot locul! Am finalizat 

clasa I cu faimoasa pleiadă a literelor, 

Serbarea Abecedarului la care am celebrat 

prima carte a şcolarului la rang de mare 

cinste. Iată, acum ştim a scrie, a citi şi a 

socoti, dar munca noastră nu se opreşte aici. 

În clasa a doua suntem mai isteţi, mai 

îndrăzneţi, mai dornici de a învăţa. Şi 

învăţăm, nu glumă, tabla înmulţirii, a 

împărţirii, mergem la clubul de lectură; 

suntem cititori legitimaţi, facem activităţi care 

completează actul educaţional, şi le facem cu 

mare drag. 

   Poveste noastră îşi urmează cursul...                                                                                        

Prof. Mariana Oşlobanu  

Povestea noastră  

    A început într-o zi de 

septembrie. Noi, pui de om veniţi din grădina 

preşcolară, am păşit pentru prima dată 

treptele şcolii; eram elevi în clasa 

pregătitoare. Am pornit spre şcoala cea 

veche, încărcată de istorie, cu un hol mare, de 

unde ne veghea cu răbdare un mare domn 

(am aflat mai târziu că acela este domnitorul 

Alexandru Ioan Cuza, patronul spiritual al 

şcolii).  

    Apoi clasele, înalte, luminoase şi 

spaţioase, în care aveam să învăţăm primele 

taine ale literelor şi cifrelor şi unde ne jucam 

cu drag în fiecare pauză, aşezaţi pe covoare 

în faţa unui lego sau a unui puzzle. Acolo am 

sărbătorit primul bal al toamnei, costumaţi în 

greieraşi, furnicuţe, dovlecei, flori , după care 

am întâmpinat primul Crăciun unde am 

cântat colinde alături de invitatul special, 

Moş Crăciun care ne-a împărţit daruri cu 

atâta drag. Şi câte lucruri minunate nu am 

făcut în primul an de şcoală! 

    Dar aventura noastră continuă, de această 

dată în şcoala cea nouă, mult mai mare, cu 

două etaje şi cu multe clase.  

Clasa  
a II-a C 
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     La una din lecţiile de dirigenţie am    
vorbit despre temenul ,,echipǎ” şi i-am rugat 
pe elevii mei sǎ-mi rǎspundǎ la urmǎtoarele 
întrebǎri: ,,Ce este o echipǎ?”, ,,Cine face 
parte dintr-o echipǎ?”, ,,Ce înţelegeţi voi prin 
termenul echipǎ?” Rǎspunsurile nu au încetat 
sǎ aparǎ: ,,O echipǎ e reprezentată de  acei 11 
oameni care intrǎ pe un teren la un meci de 
fotbal.”, ,,O echipǎ e formată din acele fete 
sau bǎieţi care reprezintǎ Romania sau altǎ 
ţarǎ, la concursuri internaţionale.” Desigur cǎ 

le-am dat dreptate tuturor,  dar am insistat 
totuşi şi    le-am cerut şi exemple din viaţa lor, 
nu numai din sport, conducând discuţia spre 
situaţii în care ei înşişi au facut parte         
dintr-una, evidenţiind astfel caracteristicile 
unei echipe şi modul în care fiecare membru 
este extrem  de important. Aşa suntem noi, 
clasa a VII a A, o echipǎ performantǎ, formatǎ 
din 27 de elevi şi profesorul diriginte, în care 
fiecare are  calitǎţile şi defectele lui, în care 
fiecare se pricepe la ceva, fiecare are 
atribuţiile lui şi toate aceste lucruri definesc 
clasa noastrǎ  ca o structură de succes, succes 
bazat pe spirit     competiţional şi încredere 
reciprocǎ.  

Pentru mine ca profesor diriginte acestǎ 
clasǎ este în fiecare zi o provocare; de fiecare 
datǎ acumulez experienţe noi, emoţii şi 
împliniri trǎite alǎturi de ei (bucuria unui 10, 
dar şi tristeţea unei note mai mici). Poate cǎ 
unii dintre noi se mai împiedicǎ, dar, o echipǎ 
fiind, suntem acolo sǎ ne ridicǎm, sǎ ne      
scuturǎm de praf şi sǎ mergem înainte, cu  unii 
pǎşind mai încet, mai stângaci, dar cu ceilalţi 
care vin din urmǎ şi încearcǎ sǎ ne facǎ sǎ   
sporim    ritmul şi să reuşim de fiecare datǎ. 

Sǎ nu uitǎm însǎ cǎ în tot acest timp echipa 
noastrǎ are nişte parteneri de nǎdejde: domnii 
profesori şi pǎrinţii care ne sunt alǎturi şi ne 
fac parcursul mai facil. Sigur cǎ nu este uşor 
pentru ei, însǎ  înţeleg felul de a fi al fiecǎruia 
şi noi la rândul nostru le arǎtǎm cǎ avem      

Clasa noastrǎ –o echipǎ de succes 

nevoie de dascǎli cu 
vocaţie, care ştiu sǎ ne preţuiascǎ, sǎ ne 
ajute sǎ ne cunoaştem, sǎ ne descoperim, sǎ 
preţuim prieteniile, sǎ iubim cuvântul şi 
cǎrţile şi sǎ ne formǎm astfel nişte caractere 
puternice, capabile sǎ înfrunte viaţa. Pǎrinţii 
ne sunt alǎturi       necondiţionat şi trebuie 
sǎ le mulţumim pentru susţinerea şi devota-
mentul de care dau dovadǎ, pentru felul în 
care au înţeles sǎ se implice alǎturi de ca-
drele didactice în procesul instructiv -
educativ. 

Ca echipǎ de succes ne mândrim şi noi, 
desigur, cu multe realizǎri, cu faptul cǎ  
suntem prezenţi la toate activitǎţile şcolare 
şi extraşcolare; ne implicǎm în proiectele 

derulate la nivelul şcolii şi nu numai şi drept 
urmare rezultatele nu întârzie sǎ aparǎ. 
Printre succesele noastre se numǎrǎ locul I 
și III pe şcoalǎ la prima şi a doua ediţie a 
Campaniei ,,Participǎ activ, colecteazǎ    
selectiv”. Un alt lucru de care suntem     
mândri este faptul cǎ în anul şcolar       
precedent, la festivitatea de premiere clasa 
noastrǎ a urcat în formulǎ completǎ pe 
scenǎ, toţi elevii obţinând premii şi     
menţiuni. Pe lângǎ rezultatele foarte bune la 
învǎţǎturǎ, ne mândrim şi cu rezultatele   
colegilor noştri, ambasadori ai sportului pe 
care îl practicǎ: Dobre Silviu, Borlache 
Robert, Bǎrǎscu Tudor (campioni naţionali 
la volei), Onea Lucian (canotaj), Gontariu 
Marian (fotbal).  

Prof. Brînduşa Nisioi 

Clasa  
a VII-a A 
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   Sintagma: ,,Au  dat în mintea  copiilor” nu e  

adevărată...uşa   lor  a fost  mereu deschisă  

de la leagăn  şi până  la  baston . 

     N-au  uitat-o; a fost „aşa” şi au  lăsat-o tot  

„aşa”, larg  deschisă,  pentru că au crezut cu  

tărie  că  ea  trebuie să  rămână  veşnic  

deschisă. 

     Dacă  nu  vedeţi........  încercaţi  măcar  

pentru o clipă – să visaţi! 

     Veţi vedea  că  în „LUMEA 

COPILĂRIEI” orice  este  permis. ,,Nu!” e 

pecetluit întotdeauna c-un „DA!”, iar  tot ce 

pofteşti  ţi se-mplineşte. 

      Transformaţi  visul în realitate  voi 

„COPII   MARI” -  cu suflete de copii, pentru  

ca  „uşa”  ce  dă înspre „LUMEA   

COPILĂRIEI” - să  nu  se-nchidă  niciodată  

pentru copiii  voştri! 

                                                                   
Prof. Florentina Ştefan                                                                

Copilul  din mine…către copilul Mare 

     Ne  pendulăm  existenţa  deschizând  şi 

închizând  uşi  în sufletele  noastre  sau  în  

ale altora. 

     Pe unele reuşim  să  le deschidem şi să nu 

le închidem niciodată…pe altele  le ferecăm  

şi  uităm  să le  mai dăm drumul măcar 

pentru acel puţin răgaz, numit aerisire. 

     Le purtăm  tacite, secrete, închistate în 

vreme şi  vremuri,  încifrate pentru tot restul 

lumii  şi de multe ori  chiar şi  pentru noi 

înşine; sunt terne, şterse uneori-profund  

zăbrelite pe vecie…ori scârţâind din toate 

balamalele  lor. 

   Deschideţi  măcar  una dintre  ele şi     

uitaţi-o (aşa pur  şi simplu  deschisă), da, 

uitaţi-o  dinadins deschisă  pe vecie… 

    ...Nu vedeţi?  Uitaţi-vă, scăldaţi-vă în ochii  

Copiilor! 

    Veţi da  de-o uşă  fermecată  pe care stă 

scris: ,,LUMEA COPILĂRIEI”. 

      Cu toţii o  deschidem în același timp  cu 

primul ţipăt de bucurie  venit pe lume  şi 

lunecând  tumultuos pe  meandrele 

”toboganului   vieţii”, iar uneori  o închidem  

puţin  câte  puţin, până când  o sigilăm şi-o 

catalogăm ca amintire. 

Motto: 

        ,,Noi, cei mari,  uităm adesea c-am fost copii. Şi lucrul  acesta ar 
trebui  să  ni-l aducem  aminte, mai ales când ne găsim în faţa 
copiilor.” (Alexandru  Vlahuţă) 

Clasa  
a III-a B 
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Parcă mai ieri pășeam în școală, cu emoție, 

pentru prima oară, pentru a desluși tainele 

cititului, scrisului, socotitului! Anii au trecut 

în zbor și iată-ne ajunși în clasa a IV-a! Câte 

lucruri am învățat în acest timp! Am învățat să 

ne cunoaștem și să ne respectăm unii pe alții, 

să fim ordonați, să colaborăm, să ne întrecem, 

să muncim împreună și să ne bucurăm de 

rezultatele muncii noastre. Prin toate am trecut 

împreună și toate ne-au unit și mai mult. 

Toamna aceasta ne-am costumat, am cântat, 

ne-am jucat și am spus poveștile dovlecilor 

sculptați și decorați care mai de care mai 

năstrușnic. Am plecat în vacanța de o 

săptămână cu amintiri minunate! 

Am participat cu plăcere la activitățile 

înscrise de clasa noastră la Olimpiadele 

Kaufland. Aplicând culorile pe foaia suport, 

cu ajutorul ștampilelor din diferite materiale 

refolosibile, am surprins popasul păsărilor în 

copaci înaine de lunga călătorile spre țările 

calde. Ne-a plăcut să lucrăm în echipă, fiecare 

a venit cu idei deosebite și lucrările au ieșit 

originale. 

 Am ascultat cu atenție explicațiile doamnei 

asistente a școlii și am învățat cum putem 

acorda primul ajutor în caz de rănire. Pe viitor  

vom ști cum să procem în astfel de situații. 

Părinții, bunicii, frații mai mici sau mai 

mari ne-au fost alături când ne-am amintit 

frumoasele obiceiuri de Crăciun și de Anul 

Nou ale românilor, dar și ale altor popoare 

din lume. 

Cu sprijinul adulților care ne înconjoară 

cu grijă și cu dragoste,  nădăjduim să 

depășim orice obstacol și să pășim mai 

departe în viață cu speranță!  

           Prof. Adriana-Mihaela Negre 

Clasa  
a IV-a A 
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extracurriculare de natură să dezvolte 

personalitatea copiilor sub toate aspectele şi 

laturile ei. Aflaţi aproape de finele clasei a 

IV-a copiii demonstrează seriozitate şi 

perseverenţă în propria pregătire teoretică şi 

practică, interes pentru studiul individual, 

participare activă şi interes pentru toate 

activităţile educative în care sunt implicaţi.  

Mi-ar fi greu să vorbesc despre o 

singură activitate în care elevii mei au fost 

implicaţi, dar dacă ar trebui totuşi să mă 

opresc la una anume care mie mi-a plăcut 

mai mult, aş pomeni faptul că de 2 ani elevii 

clasei mele activează la Centrul Cultural 

„Grigore Vasiliu Birlic”  formând împreună 

trupa de dans ,, Number One”. În această 

formaţie au participat la multe spectacole şi 

concursuri de dans, cel mai recent fiind 

Concursul „Christmas dance”- a IV-a ediţie, 

din 19.12.2015, organizat de către Primăria 

Municipiului Fălticeni în colaborare cu 

Direcţia Judeţeană de Sport pentru Tineret, 

unde micuţii mei au obținut premiul I la 

categoria lor de vârstă.  

Cum „cea mai bună filozofie e cea care 

lucrează tăcută un colţ de ogor” rămâne ca 

timpul să demonstreze utilitatea şi eficienţa 

muncii noastre de echipă pe tărâm 

educaţional. LA MULŢI ANI,  şcolii mele 

dragi, la ceas aniversar! 

 
Prof. Alexandrina Triși 

Bilanț la ceas aniversar 
     Mă numesc 
Alexandrina Trişi, 
sunt profesor pentru 
învăţământ primar şi 
coordonez activitatea  

clasei a IV-a B de la Şcoala Gimnazială    
„Al. I. Cuza” –Fălticeni. Aceasta este a patra 
serie de elevi pe care am coordonat-o în cei 
peste 16 ani de activitate didactică pe care      
i-am desfăşurat în această unitate şcolară,  
devenită pe nesimţite a doua mea casă.  

La ceas aniversar – când împreună cu 

colegii mei sărbătorim o frumoasă vârstă a 

şcolii unde împreună ne desfăşurăm 

activitatea, simt nevoia unei priviri 

retrospective asupra muncii mele aici, alături 

de copiii coordonaţi de mine.  

Dincolo de faptul că aici mi-am obţinut 

gradele didactice II şi I, mi-am completat 

studiile superioare  absolvind şi  un masterat 

în Managementul Instituţiilor  Educaţionale, 

completându-mi  CV-ul cu absolvirea mai 

multor programe de formare profesională, iată 

că acum este vreme de bilanţ şi pentru 

ultimele mele 3 serii de elevi- aflaţi  în faţa 

unor importante examene pentru viaţa lor. 

Absolvenţii ultimului an de liceu se vor 

confrunta cu examenul de bacalaureat şi cel 

de admitere în facultate, elevii mei care 

termină în acest an şcolar clasa a VIII–a vor 

da piept cu Evaluarea Naţională dar şi 

admiterea la liceu, iar micuţii clasei a IV-a 

vor fi puşi şi ei în faţa Evaluării Naţionale de 

la finele lunii mai, la cele două discipline 

importante: Limbă Română şi Matematică.  

Cei 28 de elevi ai clasei a IV-a B în cei 

aproape 4 ani de şcoală, au participat - pe 

lângă activităţile didactice specifice 

învăţământului primar, la nenumărate proiecte 

educaţionale şi de voluntariat, la concursuri 

şcolare, tabere  şi alte  activităţi 

Clasa  
a IV-a B 
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Într-o dimineață de 

toamnă, pași repezi, 

voci zglobii, priviri 

curioase se îndreptă 

spre școala noastră. O 

nouă filă din cartea 

vieții începe să se 

scrie...clasa a V-a. 

Bucurie, teamă, interes, 

liniște, neastâmpăr sunt 

emoțiile care inundă 

fețele copilașilor 

nerăbdători să-și 

cunoască dirigintele, clasa, noii colegi, 

profesorii. Aceste emoții erau purtate și de 

copiii mei, elevii clasei a V-a B. 

Din septembrie până acum, am trecut 

prin aceleași trăiri, am descoperit altele noi 

și, alături de părinți, bunici, frați sau surori 

am început o nouă etapă a vieții, am parcurs 

un drum al cunoașterii interioare, 

interpersonale și livrești. Împreună am 

depășit mici obstacole, diferențe, am 

împărtășit bucuria primului 10, am simțit 

fiorii primului test sau ai tezei...pe toate, 

împreună.  

Orele de engleză, germană, dirigenție      

ne-au oferit șansa de a ne descoperi și a 

descoperi ceva laolaltă. Am învățat că Guten 

Tag! înseamnă Bună ziua!, How are you?, Ce 

mai faci?, că Magazine este revistă, iar nu 

magazin, dar cel mai important lucru pe care 

continuăm să-l învățăm este to think before 

we speak, respect and accept each other! 

Activitățile care ne-au stârnit interesul și 

ne-au adus bucurie au fost cele care au fost 

bogate nu numai în cunoștințe, ci și în valori 

frumoase, principii sănătoase și atitudini 

pozitive. Am pătruns tainele matematicii, 

limbilor străine, științelor, dar totodată, am 

învățat să ne obișnuim unul cu celălalt, să 

acceptăm diferența, nu să o condamnăm. Am 

simțit că diferența aduce colorit vieții și că 

toleranța este o virtute de prim rang. Am aflat 

că suntem răspunzători de faptele noastre, că 

orice acțiune are o consecință pozitivă sau 

negativă. Am devenit mai atenți la noi înșine 

și la oamenii din jurul nostru, la mediul în 

care trăim și la importanța lui. Am început 

formarea unui comportament responsabil, 

potrivit societății în care trăim. Am 

descoperit că o alimentație sănătoasă susține 

nu doar un corp, ci și o minte sănătoasă.     

Ne-am mândrit că suntem români și facem 

parte dintr-o țară care, cu bune și rele, 

reușește să dea oameni de valoare, să țină 

piept vitregiilor lumii contemporare, am 

sărbătorit idealul național și am decis să 

construim împreună o lume mai bună. 

Aceasta este, în puține cuvinte, clasa a V-a 

B, un microcosmos care adună laolaltă ființe 

fragede și diferite, dar pătrunzătoare, 

sprintene, capabile și hotărâte să dea tot ce 

este mai bun pentru a reuși, pentru a progresa 

și a schimba! 

 
Prof. Alina-Dana Ciornei  

Clasa  
a V-a B 

Fiecare copil pe care îl educăm este un om pe care îl câștigăm.  
Victor Hugo 
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respectul şi dragostea faţă de obiceiurile şi 
tradiţiile creştine. Această activitate a 
prilejuit întâlnirea emoţionantă cu direcți-
unea şcolii şi   primarul oraşului, pe care    
i-am colindat-o şi de la care am primit   
daruri tradiţionale. 

Pe lângă acestea,  elevii au participat şi la  
activităţi dedicate anumitor zile cum ar fi: 
,,Săptămâna Educației  Globale”, ,,Ziua     
Internaţională împotriva traficului de         
persoane”,  ,,1 Decembrie” şi o lectie deschisă 
la  dirigenţie cu denumirea ,,Între conflict şi    
toleranţă” în care am fost asistaţi de diriginţii 
celorlalte clase împreună cu doamnele        
director. 
    De ziua şcolii noastre le urăm celor care ne 
îndrumă paşii în această cetate a ştiinţei, 
sănătate, ani mulţi şi cât mai multe rezultate 
celor care urmează. 
 

Prof. Alexandra  Tocanel  

Pentru a putea începe anul şcolar cu forţe 
proaspete, în vacanţa de vară am    organizat 
o excursie pe traseul Fălticeni– Câmpulung – 
Gura Humorului în care am atins cu   success 
obiectivele propuse,  iar copiii au rămas cu 
amintiri de neuitat. 
    Colectivul clasei este numeros, 27 de    
elevi, care îşi îndeplinesc cu conștiinciozitate 
îndatoririle pe care le au. Datorită acestui fapt 
s-au câştigat diferite premii la concursuri şi 
olimpiade şcolare. 
    Elevii s-au implicat în derularea  diferitelor 
activităţi      extraşcolare: 
 ,,Şi eu pot fi creativ” - au realizat machete 

ale formelor de relief,  consolidându-şi    
cunoştinţele obţinute la orele de geografie. 

 ,,Ziua Mondială a Educaţiei”-au       
conştientizat semnificaţia acestei zile şi au 
înţeles importanţa educaţiei traseul lor ca 
devenire; 

 ,,Natura, prietena noastra” – prin această    
activitate ne-am încadrat în specificul   
şcolii   noastre ,,Eco-şcoala” participând la 

acţiuni de ecologizare. Am participat la 
acţiunea de ,,Colectare selectivă” şi ne  
mândrim cu faptul că şcoala noastră a 
obţinut un meritos loc al II-lea pe oraş. 

 ,,Sărbatoarea Naşterii Domnului” - a fost 
un alt eveniment care a  cultivat interesul, 

Clasa  
a VIII-a A 
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    Un  micuț  rapsod  popular… 

 
       Provenind dintr-o zonă folclorică  cu 

vechi tradiții și frumoase datini și obiceiuri 

de Crăciun și de Anul Nou, satul Basarabi, 

comuna Preutești, elevul  Afilipoaei Sabin 

Andrei, din  clasa pregătitoare A, este 

înzestrat cu calități vocale deosebite, 

dovedind un  real  talent interpretativ, cu o 

prezență scenică deosebită,  asemenea unui 

autentic rapsod popular.  

       Încă de la vârsta de 5 ani, Sabin s-a 

alăturat grupului folcloric din Basarabi, cu 

care a interpretat colinde și cântece de stea, 

plugușoare și urături, la festivalul datinilor 

și obiceiurilor organizat în comuna 

Preutești și la Fălticeni, grup cu care a 

ocupat, în concurs, locul I. 

       Din toamna acestui an activează la 

Clubul Copiilor din Fălticeni, în grupul 

vocal condus de intrepretul de muzică 

populară  Liviu Chelaru, grup cu care a 

susținut în preajma sărbătorilor de Crăciun  

câteva concerte.  

      Cu siguranță vom mai auzi de acest 

micuț rapsod  popular, ce promite să 

devină, prin ambiție,  răbdare și 

perseverență,  un talent în folclorul 

fălticenean. 
                                      

                      Prof.  Mioara Tofan 
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      Pornind chiar de la sensul verbului a 

coopera care sugerează ideea de conlucrare a 

unor persoane, instituţii sau ţări, cred că se 

poate vorbi despre implicarea autentică şi 

cooperarea dintre şcoală şi comunitate, mai 

exact: implicarea părinţilor şi a membrilor 

comunităţii în viaţa şcolii, dar și implicarea 

unor agenţii/instituţii în educaţia elevilor, în 

cadrul unui proces intitulat ,,colaborarea cu 

instituţii, agenţii  și ONG-uri". 

    Nu voi teoretiza colaborarea în cadrul 

instituției în care lucrez, între profesorii 

diriginţi şi clasele pe care aceştia le conduc, 

deoarece faptele vorbesc de la sine; 

numeroasele participări în cadrul proiectelor 

educative sau implicarea în derularea 

activităților extrașcolare reprezintă  esența 

lucrurilor bune, făcute cu pasiune. 

   Şcolile ar trebui să fie locul unde toţi cei 

implicaţi se simt incluşi, în largul lor, capabili 

să-şi aducă contribuţia. Mă refer la părinţi, alţi 

oameni din comunitate şi din organizaţiile care 

acţionează asupra comunităţii şi, desigur, elevii. 

    Tema propusă este  stucturată sub forma unor 

întrebări la care am încercat să găsesc 

răspunsuri  pertinente. Ideile prezentate în 

continuare pot fi puse cu succes în practică. 

 

1. De ce trebuie să implicăm comunitatea? 

       În școlile care implică comunitatea în 

activităţile pe care le desfăşoară cred că există 

beneficii atât pentru instituție, cât şi pentru 

elevi. Un studiu efectuat pe un lot de 200 de 

şcoli din Marea Britanie a raportat faptul că 

implicarea familiei şi a comunităţii în acele 

instituții a avut un impact pozitiv asupra 

rezultatelor la învăţătură ale elevilor, asupra 

frecvenţei şi comportamentului acestora. 

Procesul educaţional şi cel de învăţare s-au 

îmbunătăţit, deoarece şcoala a început să fie 

considerată mai mult un centru şi un sprijin 

pentru comunitatea în întregul ei, şi nu doar un 

loc în care elevii îşi însuşesc cunoştinţe. 

 
2. De ce trebuie să implicăm alte agenţii în 
activitatea şcolii noastre? 

       În cele mai multe ţări din Europa, precum 

şi din restul lumii, cooperarea între agenţii 

la nivelul şcolii reprezintă, de câţiva ani, o 

practică de lucru obișnuită, deoarece 

colaborarea şi împărtăşirea informaţiilor  

au dovedit, în toate cazurile, că: 

 oferă beneficii pentru educaţia copiilor 

şi a tinerilor; 

 sporeşte substanţial securitatea copiilor 

şi a tinerilor, dar și calitatea vieţii 

acestora; 

 sporeşte eficienţa muncii tuturor celor 

interesaţi. 

 
3. Cum îi putem implica? 
  Se poate încerca astfel:  încurajaţi-i pe 

membrii comunităţii să: 

 participe la activităţile şcolii (cum ar fi 

spectacolele); 

 ajute la coordonarea unei activităţi 

şcolare (cum ar fi un grup de dans); 

 acţioneze ca voluntari pentru şcoală, 

ajutând de exemplu la procesul de 

predare-învățare (un medic poate fi 

invitat la o lecţie de anatomie); 

 activeze într-un grup de lucru din şcoală 

(de ex. în Consiliul de Administraţie); 

 furnizeze servicii comunitare din cadrul 

şcolii, cum ar fi utilizarea acesteia ca o 

bază pentru servicii sanitare şi sociale, 

coordonate de o instituţie publică sau de 

un ONG. 
    Colaborarea dintre instituţii/agenţii/
ONG-uri. 
     În procesul de predare-învăţare din 

şcoală  pot fi implicate alte agenţii: 

 puteţi invita un reprezentant al unui 

ONG pentru protecţia mediului la oră, 

să vă ajute în predarea unei lecţii de 

geografie; 

 invitaţi în şcoală un furnizor de servicii 

publice sau un reprezentant al unui 

ONG pentru a vă ajuta la rezolvarea 

altor probleme–cum ar fi căutarea unui 

serviciu sau alegerea unei cariere; 

 invitaţi alte agenţii la şcoală pentru a 

sprijini lucrul cu elevii cu cerinţe 

educative speciale de care şi ei se 

ocupă, (cum ar fi agenţiile de protecţie 

Promovarea cooperării în cadrul proiectelor şi 

programelor educative 
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a copilului sau cele care activează în 

domeniul delincvenţei juvenile). 

 

4. Ce înseamnă implicarea părinţilor? 

     Există numeroase argumente furnizate de 

cercetări făcute asupra efectului implicării 

părinţilor. Aceste cercetări au fost realizate în 

multe ţări: Australia, Noua Zeelandă, Olanda, 

Statele Unite şi altele, dar sunt extrem de 

relevante şi pentru România. Cercetarea a 

demonstrat că implicarea s-a dovedit benefică 

pentru educaţia copiilor; implicarea activă 

având un impact considerabil mai mare decât 

cea pasivă (prin pasivă înţelegând semnalarea 

înştiinţărilor primite de la şcoală sau faptul că 

părinţii se asigură că elevii au toate rechizitele 

necesare, atunci când pleacă de acasă; prin 

implicare activă înţelegem diverse lucruri, 

cum ar fi: spijinirea activităţilor şcolare sau 

lucrul la clasă). 

Cu cât implicarea se manifestă mai devreme în 

viaţa şcolară, cu atât mai bine, căci  rezultatele 

se menţin în ciclul primar şi cel gimnazial 

deopotrivă; părinţii care primesc sprijin şi sunt 

formaţi de către şcoală induc rezultate mai 

bune decât aceia care nu urmează acelaşi 

proces; implicarea părinţilor are un efect 

pozitiv şi asupra atitudinii şi 

comportamentului elevilor; părinţii tind să 

creadă că nu are nicio importanţă, dar sunt 

întotdeauna surprinşi să constate  cât de mult 

contează implicarea lor, indiferent de 

abilităţile  intelectuale sau de statutul social. 

   De aceea, cel mai mare succes în implicarea 

părinţilor îl vor avea acele şcoli care le vor 

oferi o gamă largă de activităţi în care ei pot 

interveni. Rolul nostru, al educatorilor în 

acest sens este foarte important, deoarece noi 

trebuie să-i încurajăm şi să-i facem să 

înţeleagă că au dreptul să fie implicaţi. 

 

5. Cum stabilim o strategie de implicare? 

   Pentru a  atinge obiectivele vizate trebuie să 

ne stabilim o stategie, care poate fi structurată 

astfel: 

a) directorul şcolii are un rol esenţial în 

amplificarea participării părinţilor şi a 

comunităţii şi în stabilirea legăturilor de lucru 

cu agenţiile din afara şcolii; acesta va trebui să 

conducă procesele de analiză a activităţilor 

curente din şcoală, de elaborare a unui plan 

anual de activitate, de formare continuă 

corespunzătoare a cadrelor didactice, de 

centralizare a opiniilor tuturor factorilor 

interesaţi de ceea ce trebuie să se întâmple 

în viitor; 

b) toate cadrele didactice (învăţători şi 

profesori) au rol important de jucat în 

participare. De exemplu ei trebuie să 

introducă teme pentru acasă interesante  

care presupun colaborarea părinţilor cu 

elevii, să organizeze ateliere despre 

curriculum pentru părinţi, să vină în 

întâmpinarea preocupărilor părinţilor legate 

de educaţia copiilor lor; 

c) poate fi delegată o singură persoană 

cheie care va conduce întreg procesul (deşi 

toate cadrele didactice ar trebui implicate); 

d) se poate stabili o persoană 

numită ,,mediator’’; rolul mediatorului nu 

este acela de a îmbunătăţi participarea 

părinţilor la nivelul şcolii, ci acela de a 

promova programul; 

e) experienţa şi cercetările au arătat că 

înfiinţarea unei echipe de acţiune este cea 

mai bună modalitate de a dezvolta 

programul de implicare a părinţilor şi a 

comunităţii în viaţa şcolară. Echipa aceasta 

este asemănătoare Consiliului de 

Administraţie şi ar trebui să includă: cadre 

didactice, administratori şcolari, părinţi, 

membri ai comunităţii şi elevi (pentru 

gimnaziu). Rolul asumat - este responsabilă 

pentru organizarea şi implementarea 

activităţilor de implicare a comunităţii. 

 

6. Cum ştim dacă e bine ceea ce facem şi 
ce trebuie să facem? 

 Studiul de caz prezentat în continuare cred 

că este interesant. O şcoală oarecare şi-a 

îmbunătăţit modul în care îi întâmpină pe 

părinţi sau pe nou-veniţi. A adunat aceste 

probe pentru a arăta că munca sa de 

relaţionare a familiei cu şcoala are un 

impact pozitiv asupra dezvoltării instituției. 

 Indicator: 

Şcoala este primitoare faţă de vizitatori şi 
de nou-veniţi. 
 Probe cantitative: 

-numărul de vizite programate sau 
inopinate ale părinţilor; 
-vizite din partea membrilor comunităţii 

care nu sunt părinţi; 
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-prezenţa părinţilor la diverse evenimente. 
 Probe calitative: 
-,,îndrăzneala’’ părinţilor de a face vizite /de 
a trece pe la şcoală; 
-natura limbajului în care se elaborează 
anunţurile şi posterele-modalitate de 
promovare a activităţilor; 
-oportunităţi pentru oameni de a face sugestii. 
 Metode şi instrumente: 

-însemnări în Cartea de onoare a şcolii; 
-cutii pentru sugestii; 
-chestionare Primele impresii pentru elevii 
nou-înscrişi. 
În grupul dumneavoastră de acţiune se poate 

stabili un punctaj, pentru a vă evalua 

performanţa: de la 1-foarte slab,  la 10-

excelent. Cuantificarea performanței realizate 

poate fi structurată astfel: 

 

7. Cum ştim dacă avem succes? 

se poate înregistra numărul de vizitatori lunar 

şi putem vedea dacă cifra se 

 îmbunătăţeşte o dată cu aplicarea strategiei; 

putem administra părinţilor chestionare pentru 

a afla ce sentimente au faţă de şcoală; dacă 

dorim să ajutăm elevii în perioada de tranziţie 

dintre ciclurile şcolare, trebuie să urmărim 

atent evoluţia acestora şi a părinţilor lor 

pentru a vedea ce  a mers bine şi ce nu; 

Dacă nu există îmbunătăţiri, e bine să 

revizuim întreaga strategie şi să vedem unde 

am greşit. 

  Iată câteva sugestii care pot ajuta la 

implementarea politicii dumneavoastră de 

parteneriat între şcoală şi familie, prin 

realizarea câtorva activităţi în care pot fi 

implicaţi părinţii în primii 4 ani de şcoală:  2-3 

şedinţe cu părinţii pe semestru; o excursie 

organizată cu elevii în care şi părinţii să fie 

invitaţi; în fiecare semestru să existe o ,,Zi a 

porţilor deschise’’ când părinţii pot veni la 

şcoală şi pot asista la lecţii; la sfârşitul 

clasei a IV-a, elevii şi părinţii pot primi un 

CD pe care copiii au fost înregistraţi în timp 

ce povesteau un eveniment interesant din 

cei 4 ani de şcoală care i-a impresionat cel 

mai mult şi o selecţie de fotografii, făcute în 

timpul excursiilor şi a serbărilor şcolare din 

aceeaşi perioadă. 

     Am sugerat în rândurile anterioare şi 

activităţile de voluntariat în care se pot 

implica părinţii. Iată câteva idei practice 

care pot da rezultate satisfăcătoare: părinţii 

pot veni la şcoală să vorbească despre 
slujba lor: coafeză, frizer, brutar,  agricultor
–pentru copiii de vârstă mică sau pentru 
consiliere profesională la elevii mai mari; 
cu ocazia sărbătorilor legale (Paşte, 
Crăciun) aduceţi părinţii la şcoală pentru a 
contribui la realizarea unor obiecte de artă 
tradiţională; un părinte poate conduce un 
club de grădinărit - nu e nevoie decât de o 
mică bucată de pământ şi de câteva seminţe; 
vă veţi putea mândri apoi cu grădina şcolii 
dumneavoastră. 
 
8. Cum colaborăm cu alte instituţii? 

  Gama instituţiilor care pot fi implicate în 

viața şcolară este foarte largă; aproape toate 

aspectele mediului şcolar, al educaţiei şi 

bunăstării copilului vor beneficia de 

abordarea multi-instituţională care reuneşte 

o varietate de aptitudini, idei şi resurse într-

un mod coordonat şi unificat. Colaborarea 

cu alte instituţii nu este întotdeauna uşoară-

unii răspund pozitiv, alţii nu. Este o parte a 

rolului şcolii să ajungă la comunitate, să 

convingă organizaţiile să se implice. 

Instituţii care pot fi implicate: Serviciile 

Sociale, Protecţia Copilului, Poliţia, 

Biserica, Cluburile şi asociaţiile sportive, 

ONG-urile, Centrele de Asistenţă 

Psihopedagogică, Casele Corpului Didactic, 

Autoritatea Locală, Afacerile private. 

   Exemple de activităţi în care aceste 

instituţii se pot implica: 

 şedinţe la care să asiste copiii vulnerabili 

(care arată o stare de stres sau care au  

probleme de comportament în şcoală ca 

rezultat al problemelor din afara şcolii) şi 

prin care să se garanteze că vor primi 

îngrijire profesională la cel mai înalt 

standard; 

 întâlniri la care să participe oameni de 

afaceri care să discute despre ramura  

Întărirea    participării Punctaj 

Conducerea şcolii acţionează 
responsabil şi activ. 

8p 

Participarea este un element 
cheie al planurilor de 
dezvoltare şcolară. 

7p 

Un cadru didactic  deţine 
responsabilitatea specială 
pentru legătura familie-
şcoală-comunitate etc. 

0p 
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economică în care sunt implicaţi, despre 

tipurile de lucrări şi de ocupaţii care există 

în domeniul respectiv; 

 invitarea unui reprezentant al unei ramuri 

industriale într-o lecţie de chimie sau a unui 

profesor universitar într-o lecţie de istorie;  

 copiii pot afla structura şi istoria populaţiei 

locale dacă sunt invitaţi  reprezentanţi ai 

Autorităţii Locale (departamentele de 

planificare şi dezvoltare); şi nu în ultimul 

rând, programe de formare continuă pentru 

cadrele didactice,  pentru a analiza şi 

rezolva problemele cu care se confruntă 

şcoala. 

   Sper că sugestiile prezentate vă vor fi de un 

real folos în realizarea cooperării dintre şcoală 

şi comunitate. Participarea părinţilor, a 

reprezentanţilor Autorităţii Locale sau ai 

diferitelor organizaţii constituie modalitatea 

cea mai eficientă de a ne promova acţiunile. 

Școala de astăzi își propune să valorifice 

maximal potențialul uman și să devină 

partenerul elevului pe drumul dezvoltării 

complete și al construcției sale identitare. 

Astfel, demersul educativ capătă o mai mare 

coerență când profesorii sunt ajutați de către 

toți reprezentanții societății. Sprijinul tuturor 

actanților va duce la optimizarea climatului 

socio-educativ în școli și la dezvoltarea liberă, 

integrală și armonioasă a elevilor. 
 

Director adjunct, 

           Prof. Dana Crăciun     

            

 

 

Citeşte şi vei deveni 
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    Activitatea educativǎ şcolarǎ şi extraşcolarǎ 

reprezintǎ spaţiul aplicativ care permite 

transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 

abilitǎţilor, competenţelor dobândite în 

sistemul de învǎţǎmânt. Prin formele sale 

specifice, activitatea educativǎ şcolarǎ şi 

extraşcolarǎ dezvoltǎ gândirea criticǎ şi 

stimuleazǎ implicarea tinerei generaţii în actul 

decizional în contextul respectǎrii drepturilor 

omului şi al asumǎrii responsabilitǎţii sociale.       

Contextele create de diversele modalitǎţi de 

concretizare a acestui tip de educaţie, proiecte, 

manifestǎri punctuale, aplicaţii tematice, oferǎ 

posibilitatea abordǎrilor interdisciplinare, 

cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea 

competenţelor şi abilitǎţilor de viaţǎ într-o 

manierǎ integratǎ, de dezvoltare holisticǎ a 

personalitǎţii. 

    Valorificând tradiţia educaţionalǎ în 

decursul celor 174 de ani, Școala Gimnazialǎ 

“Al. I. Cuza”, Fǎlticeni este orientatǎ spre 

creşterea calitǎţii actului instructiv –educativ, 

în concordanţǎ cu normele europene, vizând 

formarea tinerilor sub semnul succesului. Ȋn 

acest sens cadrele didactice din şcoala noastrǎ 

manifestǎ disponibilitate în proiectarea de 

activitǎţi educative şcolare şi extraşcolare care 

urmǎresc reuşita şcolarǎ şi implicarea în 

acţiuni la nivel de şcoalǎ, localitate, judeţ sau 

chiar la nivel naţional şi internaţional.  

Misiunea şcolii se regǎseşte în mesajul lui 

Dalai Lama care afirmǎ: ,,Urmeazǎ cele          

3 R-uri: 1.Respectǎ-te!, 2.Respectǎ-i pe cei din 

jur! 3.Asumǎ-ţi responsabilitatea pentru toate 

acţiunile tale! Astfel mediul educaţional din 

şcoala noastrǎ oferǎ fiecǎrui tânǎr posibilitatea 

afirmǎrii talentului, aptitudinilor şi aspiraţiilor 

în spiritul respectului pentru valori, într-o 

societate bazatǎ pe cunoaştere. Cadrele 

didactice ale şcolii noastre educǎ elevii pentru 

a fi buni cetǎţeni şi pentru a avea un 

comportament ecologic privind diversitatea 

activitǎţilor şcolare şi extraşcolare, dezvoltǎ 

dialogul cu comunitatea creând premisele unei 

colaborǎri şi a unei acceptǎri reciproce în 

vederea unei convieţuiri armonioase, 

manifestǎ interes pentru atragerea pǎrinţilor în 

viaţa şcolii ca parteneri viabili.  

Ȋn vederea susţinerii celor afirmate anterior 

se aflǎ multitudinea de activitǎţi educative 

şcolare şi extraşcolare care fac suportul 

derulǎrii mai multor proiecte şi programe 

educative desfǎşurate la nivelul şcolii 

noastre, unele cu tradiţie, altele mai noi, 

însǎ toate având în vedere un element 

comun: elevul.  

Printre proiectele educative cu care şcoala 

noastrǎ se mândreşte meritǎ amintite 

urmǎtoarele: 

 Programul Internaţional Eco-şcoala; 

 Mici artişti, mari talente; 

 Mǎnâncǎ sǎnǎtos, creşti mare şi frumos!; 

 Campania ,,Participǎ activ, colecteazǎ 

selectiv” (în cadrul cǎreia am ocupat 

locul 5, respectiv locul 2 la cele 2 ediţii 

desfǎşurate pânǎ acum); 

 Programul ,,Olimpiadele Kaufland”, în 

cadrul cǎreia şcoala noastrǎ s-a înscris 

cu un numǎr de 100 activitǎţi; 

 Proiectul educaţional ,,Porţi spre 

prietenie”, dedicat elevilor care au 

pǎrinţii plecaţi în strǎinǎtate; 

 Proiectul educaţional ,,Sǎrbǎtoarea 

Naşterii Domnului în sufletele copiilor”; 

 Proiect- activitate de voluntariat, iniţiat 

de CSE, ,,Bucuria de a dǎrui”; 

 Proiectul educaţional ,,Pentru o lume 

fǎrǎ violenţǎ”; 

 Proiectul educaţional ,,Bucuria de a 

citi”; 

 Proiectul educaţional ,,Interculturalitatea 

spaţiului românesc. Transferaea 

tradiţiilor româneşti de la sat la oraş şi 

felurile în care privim România”; 

Ȋn completarea activitǎţilor desfǎşurate în 

cadrul acestor proiecte vin şi nenumǎratele 

activitǎţi extraşcolare desfǎşurate lunar, dar 

şi activitǎţi dedicate evenimentelor 

educative: Ziua Internaţionalǎ a limbilor 

strǎine, Ziua Mondialǎ a Educaţiei, Ziua 

Internaţionalǎ a  Toleranţei, Ziua Naţionalǎ 

a României, Ziua Drepturilor Omului, Ziua 

europeanǎ împotriva traficului de persoane, 

   Activitatea educativǎ şcolarǎ şi extraşcolarǎ 
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precum şi activitǎţi în cadrul programului 

,,Sǎptǎmâna Educaţiei  Globale”. Toate 

aceste activitǎţi s-au desfǎşurat având alǎturi 

urmǎtorii parteneri: Unitatea de Jandarmi 

Fǎlticeni, Primǎria Municipiului Fǎlticeni, 

Muzeul de Artǎ ,,Ion Irimescu”, ,,Salvaţi 

Copiii”, filiala Suceava, Asociaţia de pǎrinţi 

,,Artur Gorovei”, Școala Gimnazialǎ ,,Ion 

Irimescu” Fǎlticeni, Școala Gimnazialǎ 

,,Nicolae Stoleru” Baia, Școala Gimnazialǎ 

Herla-Slatina, Grǎdiniţa Specialǎ Fǎlticeni, 

Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” 

Fǎlticeni, ,,Asociaţia eLiberare”. 

 

Coordonator programe şi proiecte  

educative şcolare şi extraşcolare, 

Prof. Brînduşa Nisioi 

funcționează și clubul „Europa casa 

noastră”, condus de colega mea, 

profesoara Alina Ciornei, profesor de 

limbă  germană și engleză, care, împreună 

cu profesorii  și elevii pe care îi îndrumă 

desfășoară în fiecare lună activități cu 

tematică europeană, în parteneriat cu alte 

clase și instituții din localitate. 

      

Pe tot parcursul anului școlar  2014-2015, 

am desfășurat cu clasa a IV-a A activități  

extrașcolare, pe care le-am inițiat în cadrul 

unor proiecte  derulate în parteneriat cu 

instituții și muzee din localitate: Muzeul de 

Artă „Ion Irimescu” și Biblioteca 
Municipală ,,Eugen Lovinescu”, 
Judecătoria Fălticeni și Primăria  
Municipiului Fălticeni, având ca scop  
înțelegerea noțiunii de cetățean european, 
prin  crearea unui sentiment de apartenenƫă  
la valorile culturale locale,  naţionale și 
europene.  
    Din agenda activităților amintesc: 
acțiuni de documentare, vizite, ateliere de 
creație literar-artistice, desen, pictură și 
grafică, proiecții video, ateliere de teatru și 
concursuri de desene. Aceste acțiuni au 
fost finalizate prin  portofolii realizate de 
copii, afişe, panouri expuse,  prezentări 

 Campania  ,,Europa, Casa Noastră”  
la Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

    Reprezentanţa  Comisiei Europene în 

România, în parteneriat cu Ministerul  

Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, 

derulează  în școli o campanie de informare şi 

comunicare pe teme europene, intitulată 

„Europa, casa noastră”, care anul acesta a 

ajuns la cea de-a cincea ediție.  În cadrul 

acestei campanii, elevii, îndrumați de profesori 

și învățători,  organizează  activităţi  de 

învăţare pe teme europene, având ca scop o 

mai bună înţelegere a Uniunii Europene, a 

valorilor sale morale și spirituale, a politicilor 

acesteia, aducând informaţia europeană cât mai 

aproape, în comunitate. În fiecare an, cei mai 

buni 25 de profesori din țară, care au înscris în 

campanie  activități deosebite realizate cu 

elevii lor, au fost răsplătiți cu o excursie de 3 

zile la Bruxelles, pentru a participa la o vizită 

de documentare la sediul Comisiei Europene. 

    Școala noastră  a participat  la această 

campanie, încă din anul 2012, când, în calitate 

de coordonator, am organizat activități  

extrașcolare ce au scos în evidenţă tradiţiile, 

obiceiurile și oamenii de seamă ai orașului 

Fălticeni și ai zonei, apreciind faptul că toţi 

împărtăşim şi apreciem aceleași valori, 

indiferent din ce țară a Uniunii Europene 

facem parte. În prezent, la Școala „Al.I.Cuza” 
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făcute  pe site-ul școlii și pe site-urile 
muzeului ,,Ion Irimescu”, elevii fiind premiați 
pentru efortul lor  cu  diplome și cărți.         

      

În organizarea acestor evenimente am 

colaborat cu prof. înv. primar Victor Tofan, 

având  sprijinul permanent al doamnelor 

informatician Arsineta Parfenie,  bibliotecarei 

noastre  Doriana Stan  și  al documentaristei 

Teodora Moroșanu, de la Muzeul de Artă ,,Ion 

Irimescu”. Rezultatele activităților au fost 

popularizate în cadrul  Campaniei „Europa, 

casa noastră”, pe site-ul  

www.europacasanoastra.ro, iar în urma unei 

selecții realizate, pe baza unui concurs de 

rapoarte, m-am numărat  printre câștigătorii 

unei excursii organizate la Bruxelles, la sediul 

Comisiei Europene,  în perioada 7-9 

septembrie 2015.    

 

   Vizita de documentare la  Comisia 

Europeană a cuprins  sesiuni de prezentare și 

documentare, în limba română și engleză, 

susținute  de reprezentanți ai Comisiei 

Europene, gazdele noastre, pe teme de 

educație, cultură, de sprijinire a tinerilor în 

ocuparea unui loc de muncă în Uniunea 

Europeană, de colaborare a profesorilor în 

proiecte de  parteneriat cu diverse școli 

din țări membre UE. Ultima zi  la Brux-

elles a fost rezervată  vizitării câtorva 
obiective turistice importante ale capi-
talei Belgiei, grupul nostru alegând ca 
puncte de atracție:  Parcul ,,Mini    Euro-
pa”  și  ,,Muzeul  Atomium”.   
    Campania „Europa, casa noastră” a 

oferit profesorilor participanți 

posibilitatea de a-și promova valorile 

culturale și spirituale  specifice 

comunității în care trăiesc,  în vederea 

cunoașterii și înțelegerii valorilor 

europene, abordând educația ca forță 

principală a promovării de valori 

europene și naționale în societate, 

înțelegând  noțiunea de cetățean  

european. 

 
Prof.  Mioara Tofan           

 Clubul de engleză 

Învățarea unei limbi străine reprezintă o 

mare provocare. Fiind o limbă de circulaţie 

internaţională, învăţarea limbii engleze 

oferă o gamă largă de perspective, dintre 

care cea mai atractivă este cea de mijloc de 

comunicare global. Dat fiind acest context,  

atât copiii, cât şi părinţii doresc o abordare 

diferită care să sporească interesul pentru 

mediul anglofon şi să înlesnească 

dobândirea aptitudinilor necesare unei 

comunicări eficiente. 

Cursurile organizate de Foreign 

Language Center în parteneriat cu Școala 

Gimnazială ,,Al.I.Cuza” promovează 

conceptul de învățare a unei limbi străine 

prin joc, muzică, cooperare și comunicare. 

Studiile de specialitate arată faptul că 

utilizarea jocurilor, cântecelor, a poveştilor 

în combinaţie cu alte metode, constituie un 

mijloc eficient de predare şi însuşire a 

limbilor străine. Prin urmare, prin 

activităţile întreprinse, copiii dobândesc o 

atitudine mai degajată şi mai sigură ca 

vorbitori, învățând limba engleză din 

plăcere.  

Aceste cursuri se adresează copiilor cu 

http://www.europacasanoastra.ro
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vârste cuprinse între 6 și 11 ani. Lucrul pe 

grupe cu un număr mic de participanți 

sporește eficiența comunicării, activităţile 

proiectate fiind concepute astfel încât să 

plaseze elevii în situaţii de comunicare 

similare celor din viaţa reală, stimulându-le 

dorinţa de a interacţiona verbal cu cei din jur 

şi, totodată, încrederea în sine, creativitatea. 

O limbă străină presupune o nouă lume, iar 

această nouă lume care se deschide în fața lor 

capătă contur în același timp cu primele 

cuvinte. În cadrul fiecărui curs, încercăm să 

reunim elemente care oferă copiilor 

posibilitatea de a se dezvolta propice, de a 

explora acest univers nou și de a-l  înțelege.  

Într-un cadru non-formal, copiii au 

ocazia de a dezvolta abilități de comunicare 

scrise și orale menite să completeze 

cunoștințele dobândite anterior. Aceste 

cursuri propun o îmbinare armonioasă a 

utilului cu plăcutul, a învățării cu jocul. Prin 

intermediul studiului în grup, a interacțiunii 

și cooperării, copiii reușesc să dezvolte 

abilități de comunicare interpersonală, de 

autocunoaștere și evaluare. 

 
       Prof.  Alina Ciornei 

 Stil de viată sănătos 

,,Să îţi doreşti să fii sănătos este o parte din 
sănătate” (Seneca) 

 

Educaţia pentru un stil de viaţă sănătos 

este o preocupare permanentă şi implică şi o 

alimentaţie sănătoasă. Acest lucru ne-a 

determinat să elaborăm şi să dezvoltăm un 

proiect educativ intitulat  ,,Mănânci sănătos, 

crești mare şi frumos!”, proiect în care se 

urmăreşte reducerea consumului de alimente 

nesănătoase în rândul elevilor. În acest 

proiect sunt implicate toate cadrele didactice 

din şcoală prin identificarea stilului alimentar  

al fiecărui elev, urmărindu-se conştientizarea 

elevilor şi a părinţilor despre efectele 

alimentaţiei asupra randamentului şcolar.  

     În cadrul proiectului s-au  realizat 

următoarele activităţi: 

 întocmirea şi distribuirea unui chestionar 

referitor la obiceiurile alimentare ale 

elevilor; 

 analiza critică a chestionarelor şi 

depistarea greşelilor de alimentaţie; 

 realizarea unui ghid al alimentaţiei 

săntoase şi distribuirea acestuia în 

şcoală; 

 întâlnirea cu un specialist în domeniu; 

 vizionarea unor documentare-

dezbatere pe tema: ,,Pentru alimente 

sănătoase!”; 

 realizarea de reclame  şi postere de 

către elevi. 

     Participarea elevilor la acest demers 

reprezintă o experienţă menită să îi facă 

conştienţi faţă de problemele de sănătate 

şi să evidențieze datoria lor de a deveni 

activi, implicaţi şi responsabili, să le 

încurajeze iniţiativa şi creativitatea. 
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     Proiectul oferă grupului ţintă şansa modificării mentalităţii şi a consolidării cunoştinţelor 

referitoare la o alimentaţie sănătoasă.  

     Boboceii au trecut la treabă!! 

prof.  Valentina Irimia 

 O minte sănătoasă, într-un corp sănătos! 

    În anul școlar 2015-2016 catedra de educație fizică și sport a Școlii „Alexandru Ioan Cuza” 

Fălticeni a desfășurat o bogată activitate instructiv - educativă și de performanță. 

    Activitățile de perfecționare profesională se împletesc cu cele de participare într-o gamă 

mare de competiții, în diverse proiecte și nu în ultimul rând cu preocuparea permanentă de a 

forma aptitudini specifice pentru practicarea mișcării organizate și stimulării interesului 

elevilor pentru menținerea unei bune stări de sănătate.  

     Profesorii de educație fizică și sport au ca obiective principale: consolidarea stării de 

sănatate a elevilor, creșterea indicilor calităților motrice, a priceperilor și deprinderilor 

motrice, îndeplinirea normelor și baremelor în procent cât mai mare și participarea la 

competiții sportive organizate de către Inspectoratul Școlar Suceava, Primăria Orașului 

Fălticeni, Direcția pentru Tineret și Sport Suceava.  

     Școala „Alexandru Ioan Cuza”este abonată la locurile fruntașe din cadrul Olimpiadei 

Sportului Școlar, fiind reprezentată cu succes de echipele reprezentative la disciplinele: fotbal 

băieți, handbal fete, handbal băieți, cros, tetratlon, șah, tenis de masă etc. 

     Membrii catedrei de 

educație fizică și sport s-au 

implicat și într-o serie de 

activități extracurriculare: 

,,Zilele Școlii”, ,,Olimpiadele 

Kaufland”, ,,Dans Sportiv”, 

,,Majorete”, ,,Campionatul pe 

școală”. 
 

Prof. Bogdan Ionuț Tănasă 
Prof. Alexandra Tocănel  
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Oana Ostafi  

Mihaela şi Adrian Rotariu  
 

Gabriela Papuc  

 

Emoție, trăire, recunoștință 

Cuvântul părinților și al foștilor elevi 
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Pentru a ajuta copiii să crească armonios și cu valori morale, noi, părinții, avem datoria a le implanta 
de mici, anumite obiceiuri și de a-i ajuta să-și ducă la capăt sarcinile și datoriile lor de elevi. Desigur, 
participam alături de ei la rutina de zi cu zi și bineînțeles, și la activitățile extrașcolare.  

Cu multă conștiinciozitate am participat la colectarea de materiale refolosibile alături de toți 
părinții copiilor din clasă, la activități, ca: ,,Am și eu talent!",  ,,Ziua Școlii" ,,,Carnavalul Toamnei", 
,,În ghetuța lui Moș Nicolae”, ,,Iată vin colindători!”.. 

Nu ne sunt străine  concursurile, unde copiii noștri au luat premii importante;  de la 
Festivalul  ,,Grigore Vasiliu Birlic", secțiunea  monolog, elevi ai clasei I C, la grupa de vârsta 7-11 ani,  
au obținut premii destul de importante, ridicând reputația școlii la un grad mai înalt. 

Noi, părinții, am participat la toate chemările doamnei învățătoare Vasilache Maria, care cu mult 
tact încearcă să ne pună în valoare și să ne educe copiii insuflându-le dragul pentru portul și dansul 
românesc popular și nu numai.  

Ședințele cu părinții nu ne sunt străine; acolo perfectăm metodele de ,,șlefuire" a copiilor, ne 
informăm despre materialele ce trebuie să le procurăm, învățăm regulile ce trebuie respectate și de ce 
nu, ne însușim criticile și laudele de rigoare. 

Desigur participăm și la spectacole, mergem la muzee, inițiem activități de creație la nivelul clasei.  
Lăudabilă a fost acțiunea domnului profesor Tanasă Ionuț, care a arătat copiilor ce înseamnă un 

columbofil de performanță, împărtășindu-le pasiunea pentru porumbeii călători. Copiii au fost 
impresionați de exemplul domnului profesor, de zecile de cupe, medalii și premii obținute. 

Activitățile sunt diverse și multiple, atât cele propuse de școală cât și inițiate de copii, părinți și mai 
ales de învățător, însă scopul lor trebuie să fie unul singur: educarea și formarea copiilor noștri, astfel 
încât, societatea de mâine să aibă temelii solide. 

,,Alexandru Ioan Cuza”, o școală cu renume și cu o reputație impecabilă,  ce ,,produce” în 
continuare oamenii de seama de mâine, o școală a cărei elevă am fost cu mândrie; aceasta este școala 
unde  copilul meu învață și se formează pentru viață.                                                                                          

                                                                                Mihaela Avîrvari 
 
 

 Fiecare început de an școlar reprezintă pentru un părinte atât nostalgia anilor trecuți, cu amintiri 
minunate: prima zi de grădiniță, prima zi de școală, cât și speranța unui nou început și bucuria de a-ți 
vedea copilul înflorind. 

    Școala „Al. I. Cuza” a fost și este pentru fetița mea tot ce pot cere de la o unitate de învățământ: 
cadre didactice foarte competente, apropiate de sufletul copiilor. Idealul lor este de a crea „valori” din 
copiii noștri. Eu, ca părinte, îmi doresc ca tot mai mulți elevi să pășească pragul acestei școli.   

    Vă mulțumesc pentru colaborare și vă doresc doamnelor și domnilor profesori succes pe mai departe 
și multă forță de muncă!  

         Lăcrămioara Blanariu 

 

Școala reprezintă o etapa importantă în viața unui copil. Pe parcursul anilor de școala, elevul va 
acumula cunoștințe și informații care-l vor ajuta sș se dezvolte din punct de vedere intelectual și să își 
îndeplinească visele.    
      Din acest motiv trebuie să existe o colaborare între părinți și cadrele didactice din școală. 
  

  Marius Dochia  
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Prof. dr. Marius-Gabriel Iacob 

 

                                                            Prof. Oana Caulea 
 

Nechifor Claudia 
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Mi-am dorit pentru copilul meu o şcoală la care să meargă cu plăcere, unde 
nota să nu fie singura măsură a valorii unui elev. Am ales şcoala ,,Al. I. Cuza”  
deoarece, timp de opt ani de zile,  aici am descoperit şi eu tainele cunoaşterii, am 
întâlnit dascăli pe care îi port şi acum în suflet cu drag şi am legat prietenii care 
durează o viaţă.  

Am avut norocul să găsesc o şcoală cu educatori talentați şi pricepuți, cu care 
am putut comunica deschis ori de câte ori a fost nevoie. Doamna învăţătoare a 
reuşit să facă, dintr-un colectiv de copii cu interese şi nevoi diferite, acea familie 
de prieteni în care fiecare să se simtă acasă. Activităţile educative sunt îmbinate 
fericit cu activităţi practice şi ludice, elevii devenind, pe rând, mici bucătari, 
arhitecţi, designeri vestimentari sau nutriţionişti, tot atâtea lucruri care fac 
din    ,,a învăţa” - verb urât de generaţii de elevi -  o îndeletnicire plăcută. 

 
   Gabriela Dumbrăvanu  

 
Şcoala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la      

dezvoltarea societăţii. De aceea când spunem Şcoala ,,Al. I.Cuza” spunem tradiţie, 
profesionalism, garanţia unui învăţământ de calitate alimentat de dăruirea şi de 
ambiţia cadrelor didactice.  

                              Felicia Onea 
 

Şcoala care poartă numele marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza a fost şi este 
una dintre şcolile cele mai bune din oraş. Părinţii şi profesorii sunt foarte 
mulţumiţi de rezultatele copiilor ambiţioşi, care, cu  drag vin la şcoală şi care   
împreună formează marea familie ,,Cuza”.  

În cadrul şcolii se desfăşoară multe proiecte prin care elevii îşi fixează          
cunoştinţe accumulate la orele de curs şi care-i pregătesc pentru viaţa de zi cu zi. 

    
Narcisa Onea  

 
 

Omul îşi poate lua cunoştinţele numai de la un om.  
 Aşa, bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu foc,   iar sufletul se modelează 
datorită sufletului altui om.     ( R. Tagore) 
 
 
      În  mileniul nostru grăbit, nu mai ai timp să vorbeşti despre ce te defineşte sau 
nu, nici ca om, nici ca părinte.  Dar ceea ce ştiu azi, e că trăim într-o ţară cu 
dascăli minunaţi, unde responsabilitatea, vocaţia, respectul, dragostea şi 
corectitudinea pentru copii e cartea de vizită a unui om, căruia  eu vreau să-i 
mulţumesc din toată inima....! 
      Dacă copilul tău îşi doreşte cu drag să meargă la şcoală, iar dacă seara îţi vezi 
copilul cu mâinile împreunate în rugăciune, spunându-ţi senin că se roagă ,,şi 
pentru  doamna”, nu ştiu dacă poţi găsi în lumea asta (cu valori răsturnate), o 
dovadă de grijă şi de dragoste absolută din partea unui micuț care îşi venerează 
dascălul şi-l iubeşte aşa cum ştie el, făcând gesturi mărunte, gesturi care nu pot fi 
cumpărate cu tot aurul din lume. 
        
,,Când învăţătorul reuneşte în inima sa dragostea de profesiune şi dragostea de 
elevi, putem spune că este un învăţător desăvârşit”. (Lev Tolstoi) 

                                                                                 

       Mihaela Butacu  
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    Chiar astăzi am avut ocazia să aud vorbele unui domn de vreo 60 de ani: ,,Tata mă trimitea la școală   
și-mi spunea că până la amiază, învățătorul este tata”.  

    Mi s-au întipărit în minte ca un adevăr de mult uitat, iar acum mă bucuram nespus auzindu-le din gura 
unui om care vorbea cu atâta respect față de școală și față de oamenii ei.  

    Mi-am dat seama că aceste cuvinte rostite cu atâta convingere, dar firesc pentru el, m-au făcut să 
realizez cât de important este în viață să crezi cu tărie în ceva. 

    M-au mișcat vorbele omului,  pentru că și eu am fost educată să-l respect pe cel de la catedră. Să cred 
că, iubindu-și meseria, el nu poate decât să-mi arate calea pe care să o iau pe drumul lung, labirintic al 
cunoașterii. EL este responsabil să-mi aprindă făclia –curiozitatea de a învăța-, ca, mai apoi, aceasta să 
lumineze singură o viață întreagă. Port un respect nemăsurat tuturor celor care au contribuit la educația 
mea (educator- învățător- profesori) și care m-au format să devin, în primul rând om și mai apoi o 
valoare în societate. 

    Când mă gândesc la ei, îmi vin în minte chipurile lor, unele mai blânde, altele serioase, ...ei am format 
o echipă pentru a modela caractere..., de aceea vor rămâne o amintire dragă mie pe care praful nu se va 
așterne niciodată. 

     Sentimentul acesta față de ei nu mi l-a impus nimeni, a venit de la sine și a venit cu timpul, probabil 
din momentul în care am conștientizat că profesorul e un zidar care construiește ziua cea de mâine. Iar 
noi, părinții, trebuie să-i facilităm munca aceasta anevoioasă și de durată, pentru că tainele învățăturii 
pătrund încet, dar sigur și profund în sufletul și mintea copilului de azi, adultul de mâine. 

                             

Prof. Alina-Mihaela Pavel  

               
    ,,Omul nu poate deveni om decât dacă este educat”. Acesta este dictonul după care se ghidează      
colectivul de cadre didactice care predau la Şcoala Gimnazială ,,Al. I. Cuza”. 
Alături de familie, şcoala este cel mai important factor care poate îndeplini acest deziderat al educaţiei, 
formând şi dezvoltând personalităţi, conturând caractere uşor adaptabile într-o viaţă socială atât de 
zbuciumată. 
Elevii acestei şcoli sunt pregătiţi nu numai din punct de vedere al bagajului de cunoştinţe cu care pleacă 
mai departe, ci au formate şi comportamente adecvate diferitelor situaţii cotidiene. 

 
Monica Răileanu  

 
 

   Privesc cu nostalgie clădirea şcolii „Alexandru Ioan Cuza”. Eram mică atunci când se construia. O 
priveam cum se înalţă, fără să ştiu că în acea clădire urma să-mi petrec opt din cei mai frumoşi ani. Aici 
am învăţat până în clasa a VIII-a. Am amintiri dragi, ce vor rămâne până ce nu voi mai fi. Îmi aduc 
aminte cu plăcere de colegi, de doamna învăţătoare Pavel Panoria, de domnul diriginte Artenie 
Gheorghe, de profesorii care mi-au călăuzit paşii în anii de gimnaziu. 
    Acum îmi privesc cu mândrie băiatul care învaţă la aceeaşi şcoală. Urmează să termine clasa a VIII-a 
în curând. Îl văd cum străbate culoarele pe care le străbăteam şi eu când eram de vârsta lui. 
   Nu ştiu dacă voi ajunge să-mi văd nepoţii învăţând la aceeaşi şcoală, deşi mi-aş dori foarte mult. 
   Mi-e dragă şcoala aceasta… e copilăria mea şi a copilului meu. Şi nu pot decât să spun din inimă: 
Mulţumesc.” 

Manuela Velicu  



 

 

Pagina 36 

Privesesc cu jale prin fereastra camerei mele şi văd cum cerul îşi varsă 
amarul pentru vremurile trecute sub forma unor fulgi de zăpadă.. 

Aproape că a mai trecut un an încărcat, iar eu, deşi sunt mai aproape de 
împlinirea visurilor mele, mă îndepărtez tot mai mult de locul de unde au 
început şi de persoanele care au sădit în mine ceea ce numesc eu astăzi: 
„totul”. 

Acelor fiinţe delicate care unesc ştiinţa, pasiunea şi numeroasele calităţi în 
slujba însămânţării educaţiei în inimile celor dornici să o primească, nu pot 
decât să le mulţumesc. 

Astfel, m-am întors astăzi cu gândul la orele de limba şi literatura română 
din gimnaziu când doamna profesoară reuşea cu răbdare să mă facă să iubesc 
literatura română, să prind drag a scrie corect. De la dumneaei am învăţat să 
îmi exprim sentimentele, direct, indirect, şi cum să fiu blândă dar totodată  
strictă. Cum aş putea oare să uit vreodată modul în care ne explica şi cum ne 
ambiţiona ? Numai aceste simple fapte mă făcea să o iubesc atât de mult. 

Am plăcut încă de la început matematica, dar am făcut o pasiune din 
aceasta datorită doamnei profesoare din gimnaziu. În cadrul orelor dumneaei, 
pe lângă faptul că am învăţat cum să rezolv probleme matematice, mi-am 
perfecţionat şi modul de a-mi păstra calmul, iar vorbele sale, „Vreau! Pot! 
Reuşesc!”,  le-am transformat în izvorul ambiţiei mele la care recurg atunci 
când întâmpin dificultăţi menite să mă facă să abandonez lupta. 

Nu în ultimul rând, doamna mea dirigintă, sau cu alte cuvinte spus, a doua 
mea mamă, m-a făcut să cred în mine, să îmi urmez visurile şi să observ 
dincolo de imperfecţiuni. M-a făcut să îmbrăţişez sinceritatea şi să respect 
libertatea celui de lângă mine, drept pentru care nu am să o uit niciodată! 

Acestor dragi profesori, şi nu numai le voi purta mereu în suflet un respect 
deosebit, pentru că ei au contribuit la formarea mea ca om, şi, deşi imaginea 
acestora pare de vis, ireală, ea există, ei aflându-se la şcoala „Alexandru Ioan 
Cuza” din Fălticeni.  

Până în momentul de faţă, alegerea de a studia aici este fără doar şi poate 
cea mai bună, fiindcă oameni cu titluri de profesori găsim pretutindeni, dar 
numai aici putem întâlni fiinţe cu suflet de înger dispuse să facă din noi 
persoane adevărate! 

                               
 

 
    Deşi am părăsit de curând băncile Şcolii Gimnaziale ,,Al.I.Cuza”, timpul s-a 
scurs cu o rapiditate amețitoare, de parcă a trecut o eternitate de la momentul 
cursului festiv aşteptat cu atât de multă emoție. Într-o singură vară s-au 
întâmplat multe lucruri care ne-au maturizat: examene, prima zi de liceu, 
acomodarea într-un nou colectiv.  
   Pot spune că pe parcursul celor opt ani petrecuți în această instituție care a 
rămas de-a lungul anilor un simbol prestigios al oraşului, am reuşit să mă 
dezvolt armonios, să cresc frumos, atât la trup, cât şi la suflet. Am reuşit să 
aduc cinste şcolii prin reprezentarea la concursuri şi olimpiade, învățând astfel 
ce înseamnă competitivitatea constructivă, dorința de a evolua şi de a fi mai 
bun pe zi ce trece. 
  Cadrele didactice caracterizate de profesionalism și devotament au 
întâmpinat propunerile și dorințele noastre încercând să ne facă să îndrăgim 
materiile de studiu predate de către dumnealor. 
   Astăzi, într-o zi de sărbătoare pentru cadrele didactice, pentru elevi şi pentru 
întreaga comunitate, simt nevoia de a vă mulțumi din suflet pentru că mi-ați 
fost alături pe drumul cunoaşterii și al evoluției mele dintr-un copil naiv,      
într-un adolescent pregătit să facă față provocărilor pe care viața i le va 
aduce.” 



 

 

Pagina 37 

                                                                                                             

 

Din gândurile copiilor 
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 La mulţi ani, şcoala mea dragă! 

 

!  
    Prisacă Cristiana, clasa a IV-a B 
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  Școala mea, a doua casă 
 

    
Pavel Gabriel Codrin –clasa a VI-a B

Şcoală sau… a doua casă! 
 

    

Bîzîiac Diana, cl. a VIII-a B 
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Amintiri 



 

 

Pagina 41 

                                     Toamna prin ochi de copil 

 

                 

 Brădățanu Mădălina, clasa a VIII-a A                                         

Vacariu Șerban,  Clasa a VIII-a A 
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Magia toamnei  
 

Boicu Robert, clasa a VIII-a A 
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   Stop violenței! 

Tudosă Mara,  Clasa: a VII-a A 

Efectul de seră—activitate pe echipe 

Efectul de seră este procesul prin care atmosfera captează o parte din energia solară, încălzind 

Pământul şi moderând clima. Experţii în domeniul climatic sunt de părere că o creştere a nivelului 

„gazelor cu efect de seră”, creştere provocată de activităţile umane, accentuează în mod artificial   

efectul de seră, ducând la creşterea temperaturilor globale şi dereglând clima. Gazele de seră includ 

dioxidul de carbon, rezultat din arderea combustibilului fosil şi defrisări, metanul, eliberat de pe 
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Oglinda sufletului meu    

plantaţiile de orez si locurile de depozitare a gunoaielor, precum şi produse rezultate din arderi şi    

diferiţi compuşi chimici industriali . După vaporii de apă, dioxidul de carbon (CO2) este principalul 

gaz de seră. Carbonul este stocat sub pământ, departe de biosferă, în combustibili fosili, însă ciclul 

organic al carbonului descrie transferul carbonului între mări, ecosistemul terestru şi atmosferă. Fără 

influenţa umană, transferul între aceste rezervoare de carbon este menţinut în mare în echilibru – de 

exemplu, plantele absorb carbonul în timp ce se dezvoltă, dar îl elimină atunci când mor. Însă când 

oamenii taie arbori sau ard combustibili fosili, ei elimină în atmosferă cantităţi suplimentare de      

carbon, accentuând astfel efectul de seră. Astfel se adaugă carbon la ciclul „organic” al carbonului, 

care altfel ar rămâne depozitat adânc sub pământ. O parte din acest carbon ajunge în atmosferă, alta 

în arbori, plante şi sol, pe pământ, şi o altă parte în mări şi oceane. O parte mai mare ajunge în       

atmosferă deoarece se taie păduri şi se construiesc oraşe, drumuri şi uzine, reducându-se astfel        

capacitatea biosferei de a absorbi carbonul. Stratul de ozon protejează Pământul de  radiaţiile nocive 

cu ultraviolete.  

                                                     Colectivul clasei a VII-a B 






