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„Spune-mi și voi uita. Arată-mi și voi ține minte.  

Implică-mă și voi înțelege” 
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Badea Alexia,clasa a VIII-a B 
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Dragi cititori, 

 

 

         Ne revedem cu bucurie la a treia apariţie a revistei şcolii noastre. A mai trecut, deci, 

un an, timp în care fiecare dintre noi a mai dobândit experienţe noi şi extrem de utile. Am 

început anul şcolar cu entuziasm, calitate ce ne-a caracterizat pe tot parcursul celor două 

semestre: am sărbătorit Ziua Limbilor Străine,  eveniment care a valorizat tot ceea ce am 

căpătat prin educaţie şi a reprezentat  un alt prilej de a sublinia rolul primordial al 

instituţiei şcolii în societate. Am călătorit prin istoria lumii comemorând Holocaustul, am 

vibrat cu Universul în vremea sărbătorilor de iarnă, am recitat în ritmul eminescian, ne-

am exersat abilităţile în Şcoala altfel, am concurat în diverse competiţii şi am câştigat, 

apoi ne-am dovedit calităţile de buni europeni şi am mulţumit dascălilor care ne-au for-

mat şi ne-au dat încredere.  

    Sunt doar câteva momente ale celor 10 luni  de  şcoală.  Nu  am  fi  reuşit  să  facem 

faţă  dacă  lângă noi nu ar fi sta şi dacă nu am fi primit îndrumarea dascălilor. Modele  de  

răbdare, cu sufllet părintesc, dar fermi, ei ne-au oferit sprijin  necondiţionat şi ne-au 

susţinut zborul spre înălţimi.  

      Sunem, aşadar, la ceas de bilanţ. Cu multe activităţi în bagaje, însoţiţi de dorinţa de 

aventură, am pornit în vacanţă. Este doar un moment de respiro, care ne va îngădui să ne 

împrospătăm forţele prin soare, voie bună şi joacă. Ne aşteaptă un alt an, cu alte 

încercări şi cu nenumărate aşteptări!  

   Ne propunem ca numărul de faţă al  revistei  să  fie  o  plăcută  rememorare  a vieţii  

şcolii  şi  să  reprezinte un punct de pornire pentru provocările lui septembrie 2018!  

                                                                

 

                                                                                  Colectivul de redacţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUVÂNT     ÎNAINTE 
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DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2017-2018  
 

              Moment emoţionat, ca de fiecare dată, deschiderea anului şcolar a însemnat  bucuria 
revederii colegilor, startul unor proiecte şi al unor angajamente care ne-au mobilizat pe 
parcursul întregului an.Am avut alături de noi părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale, părinţi, 
reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman.  
 

                     
Prof.Iorga Monica 

 

EUROPEAN MOBILITY WEEK  

 

           Elevii Scolii Gimnaziale Nr. 2 Videle s-au alăturat la începutul anului şcolar  programului 
european „Săpămâna Europeană a Mobilităţii”. Programul s-a desfăşurat în perioada 16-22 
septembrie. Prin activităţile desfăşurate, elevii  au dorit să atragă atenţia locuitorilor oraşului şi 
autorităţilor publice că este nevoie de un comportament mai responsabil al tuturor pentru 
îmbunătăţirea sănătăţii publice şi a calităţii vieţii. În acest sens, mesajul pe care ei au dorit să îl 
transmită a fost acela că e nevoie ca locuitorii oraşului să experimenteze soluţii de transport 
care nu poluează, precum mersul pe jos sau mersul cu bicicleta, ca alternative ale deplasării  cu 
maşina. 
 

 

Prof. Căpățână Cristina  
 

 

 

 

DIN ACTIVITĂŢILE NOASTRE  
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WORLDS LARGEST LESSON 

 
 

         Începând cu data de 18 septembrie 
2017, la nivel mondial, din iniţiativa 
UNESCO şi UNICEF, s-a desfăşurat  
programul educaţional WOLD' S LARGEST 
LESSON, cu scopul de a îi familiariza  pe 
copii şi tineri cu Obiectivele de Dezvoltare 
ale Mileniului, precum şi de a le stimula 
dorinţa de  acţiune pentru atingerea 
acestora. Programul a fost accesibil şi 
elevilor  Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Videle prin 
iniţierea şi derularea unor activităţi prin 
intermediul cărora  au fost informaţi cu 
privire la Obiectivele de Dezvoltare ale  
Mileniului şi au putut, totodată,  să îşi 
exprime puncte de vedere şi să ofere 
propriile  soluţii pentru atingerea acestor  
 

 
obiective,  astfel încât să contribuie la  
construirea unei lumi mai bune . 
 

 
 

 

Prof. Iorga Monica 
 

 

ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE 
 

          Ca în fiecare an, la data de 26 septembrie, elevii şi cadrele didactice ale Şcolii 
Gimnaziale Nr. 2 Videle au desfăşurat un proiect educativ  pentru a marca Ziua Europeană a 
Limbilor Străine.  Acesta  a cuprins următoarele activităţi:  program artistic în limba franceză, 
cântece şi poezii, prezentat de elevii clasei a V-a B ( prof. Eremia Corina); program artistic în 
limba engleză, cântece şi poezii, prezentat de elevii clasei a VI-a A ( prof. Ducan Dumitra); 
prezentarea semnificaţiei Zilei de 26 septembrie ca Zi Europeană a Limbilor moderne, profesor 
Eremia Corina; realizarea unei expoziţii tematice (prof. Bătrânu Loredana ).Proiectul a fost iniţiat 
în cadrul comisiei metodice "Limbă şi comunicare", sub îndrumarea d-nelor profesor Ducan 
Dumitra, Eremia Corina, Bătrânu Loredana. Întregul program a reprezentat un context oportun 
pentru participanţi de a discuta despre importanţa promovării multilingvismului într-o Europă şi o 
lume multiculturală, diversă, globală . 

Prof. Ducan Dumitra  
 

 

    
 

Desen realizat de Dinte Andreea Raluca, clasa a VIII-a A 
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CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 

 

         

       In data de 28 septembrie 2017 a avut 
loc prima întâlnire a Consiliului Şcolar al 
Elevilor şcolii Gimnaziale Nr. 2 Videle, în 
anul şcolar 2017-2018. Componenţa  C.Ş.E. 
în acest an şcolar a fost următoarea: Dinte 
Raluca, clasa a VIII-a A-preşedinte, Ionescu 
Vlad, clasa a VIII-a B-vicepreşedinte, 
Necşuleasa Alexandra, clasa a VIII-a B- 
secretar, Ene Karina, clasa a VIII- a B - 
avocatul elevilor. Activităţile propuse pentru 
acest an scolar au fost:  mentinerea grupului 
de voluntari ACT FOR CHANGE; 
organizarea Zilei şcolii în data de 5 
octombrie, cu ocazia Zilei Internaţionale a 
Educaţiei; continuarea proiectului de 
voluntariat pentru menţinerea revistei scolii 
"Noua generatie";organizarea de manifestări 
educative dedicate sărbătorilor naţionale;  
activități de voluntariat în sprijinul copiilor 
care provin din grupuri vulnerabile; o strânsă 
colaborare cu conducerea şcolii, cadrele 
didactice și alte instituţii pentru prevenirea si 
combaterea oricăror acte de violenţă din 
școală; organizarea de excursii, tabere. 
Şedinţele Consiliului Şcolar al elevilor s-au 

desfăşurat trimestrial, precum şi, ori de câte 
ori a fost nevoie de implicarea elevilor. De 
remarcat, şi în acest an şcolar, implicarea şi 
participarea elevilor pentru soluţionarea 
diferitelor probleme ale şcolii şi ale 
comunităţii.  
 
 
 

 
 

 

Dinte Raluca,clasa a VIII-a A  

Președinte Consiliul Școlar al Elevilor 

 

 

5 OCTOMBRIE, ZIUA EDUCAŢIEI ŞI A ŞCOLII  

 

        În data de 5 octombrie 2017, elevii şi 

cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale Nr. 2 

Videle au sărbătorit Ziua Educaţiei şi a şcolii 

prin numeroase activităţi educative: ateliere 

de lucru, întâlniri cu preşcolarii de la 

Grădiniţa Videle, prezentarea unui 

emoţionant program artistic în cinstea 

foştilor şi actualilor dascăli ai şcolii. 
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        Un moment emoţionant a fost reîntâlnirea cu foşti dascăli, respectiv foşti elevi şi 

rememorarea unor frumoase momente din istoria şcolii. Este primul an în care Şcoala 

Gimnazială Nr. 2 Videle sărbătoreşte Ziua şcolii în data de 5 Octombrie, cu ocazia Zilei 

Mondiale a Educaţiei, precum şi în amintirea zilei de 1 octombrie 1980, dată la care şcoala îşi 

începea existenţa ca instituţie de învăţământ gimnazial sub numele de Şcoala Generală Nr. 3 

Videle. Scopul acţiunii a fost acela de a cultiva memoria şi istoria şcolii ca o modalitate de 

dezvoltare a ataşamentului, a respectului pentru şcoală, de consolidare  a parteneriatului 

şcoală-familie-comunitate. Poate începutul a fost timid, dar ne dorim ca sărbătorirea zilei şcolii 

să devină o tradiţie şi în anii următori .  

                   

Prof. Viezuianu Dana,  

Consilier educativ  
 

SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A SPAŢIULUI COSMIC  
 

        Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic este marcată în fiecare an între 4 si 10 octombrie, 
aceste zile punctând două evenimente: lansarea primului satelit realizat de om, Sputnik, 4 
octombrie 1957, care deschide  calea spre explorarea spaţiului cosmic şi semnarea tratatului 
privind principiile care guvernează activităţile statelor în domeniul explorării şi utilizării paşnice a 
spaţiului cosmic, inclusiv a lunii şi a celorlate corpuri cereşti, 10 octombrie 1967. Săptămâna 
Mondială a Spaţiului a fost marcată şi de elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Videle printr-o activitate 
interdisciplinară care s-a desfăşurat în data de 7 octombrie. D-na profesor de geografie, 
Ionescu Ileana, le-a prezentat elevilor un material informativ însoţit de imagini, conducându-i 
într-o călătorie imaginară în lumea fascinantă şi plină de mistere a spaţiului cosmic. Numeroşi 
elevi din clasele V-VIII au realizat şi prezentat materiale, machete, desene, prezentări PPT 
despre  spaţiul  cosmic, iar domnișoara profesor de educaţie plastică, Bucă Maria, i-a îndrumat 
pe elevii clasei a V-a A în reprezentarea spaţiului cosmic sub forma unor desene pe asfalt. 
 

   
 

Prof.   Ionescu Ileana  
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ZIUA NAŢIONALĂ DE COMEMORARE A VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI  

EDUCAŢIA COMBATE RASISMUL ! 

 

       Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, 9 Octombrie,  a fost marcată la 
nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Videle prin următoarele activităţi:prezentarea evenimentelor care 
au avut loc în data de 9 octombrie 1941 de către profesorul de istorie, Iorga Monica, 
diseminarea proiectului educaţional derulat în anul şcolar 2016-2017,"Holocaustul, lecţie a 
trecutului pentru prezent", discuţii cu elevii claselor a VIII-a cu privire la regimurile totalitare şi 
formele de manifestare ale xenofobiei, rasismului, realizarea şi prezentarea de către elevi a 
unor afişe prin intermediul cărora s-au transmis mesaje antiviolenţă, antisemitism, 
antixenofobie, antirasism. Activităţile s-au desfăşurat în cadrul comisiei metodice "Om şi 
societate". 

   

Prof. Iorga Monica  

 

 

PE URMELE MOROMOMEŢILOR, PERIPLU PRIN ISTORIA CULTURALĂ A JUDEŢULUI 

TELEORMAN 

 

        Elevii clasei a III-a B, îndrumati de profesor Vintila Florina, au vizitat platoul de filmare al 

filmului "Moromeţii", de la Talpa, judeţul Teleorman. Activitatea a reprezentat o modalitate 

educativă de petrecere a timpului liber, dar şi o fomă inedită de a intra în contact cu istoria şi 

societatea românească de la mijlocul secolului XX . 
 

             

Prof. Vintilă Florina  
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ZIUA ARMATEI ROMÂNE 

 

               Ziua de 25 Octombrie este o zi cu triplă conotație istorică pentru poporul român. Este 
ziua în care ţara sărbătoreşte Armata şi pe cei care au fost sau sunt în slujba ei, această zi fiind 
aleasă deoarece, la 25 octombrie 1944, ostașii Diviziei a 9-a Infanterie au eliberat orașul Carei, 
ultima localitate romanescă aflată sub ocupația hortistă și a unui teritoriu de peste 43.000 de 
kilometri pătrați din partea de nord-vest a țării, vremelnic ocupat prin Dictatul de la Viena din 30 
august 1940. In amintirea acestei zile de împlinire naţională, pentru a omagia armata, instituţie 
simbol a statului român, la nivelul Şcolii Gimnaziale nr. 2 Videle s-au organizat următoarele 
activităţi: prezentarea semnificatţiei zilei de 25 octombrie 1944, vizionarea unor materiale video 
despre importanţa, rolul armatei naţionale în contextul actual, amenajarea unei expoziţii 
tematice, prezentarea unui repertoriu de cântece patriotice. Activităţile s-au desfăşurat în cadrul 
comsiei metodice "Om şi societate. Sport şi arte", fiind organizate de profesorii Iorga Monica, 
Gavrilă  Adrian, Nedelcu Ionela,Viezuianu Dana. Au participat elevi din clasele a VI-a A, a               
VIII-a, a VIII-a C. 

 
Prof. Iorga Monica  

 

FESTIVALULTOAMNEI  

 

        Toamna, anotimpul prosperităţii, al recoltelor bogate, a fost sărbătorită de elevii clasei I B 

într-un decor mirific. 

   

Prof. Enuș Ionela  
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HAPPY  HALLOWEEN! 
 

               Spiritul sărbătorii de Halloween i-a 
animat pe elevii din învăţământul  primar şi 
gimnazial care au organizat în data de 31 
octombrie 2017 o serbare în cadrul căreia 
au defăşurat următoarele activităţi: 
prezentarea semnificaţiei sărbătorii de 
Halloween, concursuri: cel mai frumos 
costum, cel mai frumos machiaj, dansul cu 
usturoiul, whisper challenge etc. Totul s-a 
desfăşurat sub semnul bucuriei, al bunei 
dispoziţii. Activitatea a fost organizată la 
iniţiativa şi de către Consiliul Şcolar al 
Elevilor, sub îndrumarea profesorilor de 
limba engleză , dar şi a  d-nelor profesor din  
învăţământul primar. 

 
       

                   

Prof. Ducan Dumitra  
 

SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE, UN PROGRAM COMPLEX  

LA NIVELUL ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 2 VIDELE 
 

      În perioada 13-17 noiembrie 2017, s-a  derulat  programul SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI 
LOCALE, în cadrul căruia au avut  loc activităţi menite să îi responsabilezeze pe elevi cu privire 
la problemele Terrei şi modalităţile de soluţionare a acestora. Elevii învăţământului primar au 
ales să desfăşoare activităţi pe tema "Pădurea, aerul meu curat". Acestea au avut următoarele  
obiective: înţelegerea importanţei naturii în viaţa oamenilor, a necesităţii protejării acesteia, 
conştientizarea importanţei păstrării unui mediu curat, cunoaşterea regulilor de protejare a 
mediului şi de conservare a ecosistemului. Profesorii coordonatori au conceput şi organizat 
programul într-un mod creativ, îmbinându-se cu talent şi tact pedagogic, activităţile informative, 
teoretice, cu cele aplicative şi practice. 
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 Printre
activităţile desfăşurate  enumerăm: 
vizionarea unor filmuleţe, materiale PPT, 
urmate de discuţii pe marginea acestora, 
observarea naturii prin vizite în parcul 
orăşenesc, unde au adunat frunze pentru 
realizarea de colaje, machete, exprimarea 
respectului şi a admiraţiei pentru natură prin 
cântec, poezii. 
 
 

    
 

              O altă activitate desfăşurată  în cadrul programului SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI 
GLOBALE a fost amenajarea expoziţiei tematice " LUMEA MEA DEPINDE DE NOI ", în cadrul 
căreia au fost prezentate Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Elevii şcolii au vizitat 
expoziţia, au identificat cele 17 obiective de dezvoltare ale Mileniului stabilite de Organizaţia 
Naţiunilor Unite, apoi au vizionat filme documentare,prezentări PPT sau alte materiale despre 
dezoltarea durabilă, ceea ce i-a ajutat să conştientizeze că este nevoie ca fiecare locuitor al 
planetei să adopte urgent un mod de viaţă responsabil şi să acţioneze corect pentru a se da o 
şansă la supravieţuire planetei. Inspiraţi de imaginile văzute în cadrul expoziţiei, dar şi de 
materialele vizionate au realizat şi transmis mesaje prin care au îndemnat la adoptarea unui 
comportament pozitiv,responsabil, corect faţă de natură, mediul înconjurător, faţă de lumea în 
care trăim. 

 
 

     Joi, 16 noiembrie 2017, în cadrul programului SĂPTĂMÂNA GLOBALĂ A EDUCAŢIEI, elevii 

claselor a VIII-a A, a VIII-a C, a VI-a A, a V-a A,sub îndrumarea profesorilor Bătrânu Loredana, 

Iorga Monica, au desfăşurat activitatea "Educaţia, şansa la o lume mai bună". În cadrul acesteia 

s-au identificat problemele care ameninţă viitorul Terrei, al omenirii, precum şi soluţiile prin care 

pot fi prevenite, rezolvate, una dintre acestea fiind educaţia. S-au prezentat cele 17 obiective de 

dezvoltare ale mileniului discutându-se cu privire la importanţa şi modalităţile de atingere a 

acestora. Cu aceeaşi ocazie, elevii clasei a VIII-a A au prezentat o piesă de teatru in limba 

franceză, "Toujours ...les verbes", fiind îndrumaţi de prof. Bătrânu Loredana. Tot ei au organizat 

concursul "Sandwich-uri sănătoase", încercând să îşi convingă colegii să mănânce sănătos şi 

să adopte un stil de viaţă sănătos. Şi, pentru că ziua de 16 noiembrie este, la nivel internaţional, 

Ziua Internaţională a Toleranţei, s-au organizat activităţi şi pe această temă: prezentarea 
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semnificaţiei zilei de 16 noiembrie, prezentarea "Declaraţiei Universale a Toleranţei", vizionarea 

de materiale video, prezentări PPT despre toleranţă, exercitii interactive, discuţii, dezbateri pe 

tema toleranţei şi a importanţei existenţei ei în relaţiile dintre oameni. Considerăm că activităţile 

desfăşurate i-au ajutat pe elevi să înteleagă cât de important este să gândească şi să acţioneze 

într-un mod responsabil, corect pentru ei şi pentru ceilalţi în fiecare moment. I-a ajutat, de 

asemenea să îşi formeze competenţe de participare, implicare, muncă în echipă, comunicare, 

intra si inter-personale. 
 

 
 

     

       O altă activitate desfăşurată în cadrul 
acestui program a avut ca temă educaţia 
juridică. Vineri, 17 noiembrie 2017, elevii 
claselor a VII-a si a VIII-a au participat, în 
baza Protocolului încheiat între Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Ministerul Justiţiei, la 
o lecţie de educaţie juridică, desfăşurată la 
Judecătoria oraşului Videle. Reprezentanţi 
ai instituţiei, judecatori, procurori,     le-au 
oferit elevilor  informaţii cu privire la 
principiul separării puterilor în stat, modul de 
organizare si funcţionare a puterii 
judecătoreşti,drepturile si libertăţile 
cetatenesti.             

 
 

 

 

        Este un lucru cert că elevii şi tinerii,în general ,utilizează tot mai mult Internetul ca mijloc de 
informare, comunicare, socializare, divertisment, petrecere a timpului liber etc, dar acest lucru 
trebuie să se facă într-un mod responsabil, corect atât faţă de propria persoană, cât şi faţă de 
ceilalţi. Pentru a le forma elevilor un comportament responsabil în mediul on-line, şcoala 
noastră s-a alăturat proiectului intitulat "ORA DE NET", derulat de organizaţia " SALVAŢI 
COPIII" ROMÂNIA . Prin activităţile desfăşurate,la care au participat în Săptămâna Educaţiei 
Globale, elevii clasei a VII-a A, sub îndrumarea d-nei profesor Căpăţână Cristina s-a urmărit 
formarea şi dezvoltarea la elevi a unor comportamente şi atitudini corecte, responsabile în 
mediul on-line, înţelegerea şi aplicarea noţiunilor de siguranţă pe Internet, cunoaşterea 
drepturilor şi a obligaţiilor în mediul on-line, identificarea situaţiilor de risc, cunoaşterea 
modalităţilor în care adulţii îi pot sprijini pe copii pentru a avea o experienţă pozitivă în mediul 
on-line, virtual, dar şi în cel real.In data de 20 noiembrie, cu ocazia Zilei                  
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Internationale a Drepturilor copiilor, elevii 
clasei a VIIII-a B au purtat discutii cu privire 
la drepturile copilului, importanța respectării 
lor în mediul real și în cel virtual. Pentru 
buna desfășurare a acestor activități, s-au 
utilizat resursele educaționale puse la 
dispoziție de organizația Salvați copiii 
România, ghidul facilitatorului "Ora de net." 
    

Prof. Viezuianu Dana,  
Consilier educativ          

 

SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ŞI A LEGUMELOR DONATE 
 

   În săptămâna 20-25 noiembrie 2017, elevii 
şi cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale nr. 
2 Videle au participat la campania socială 
Săptămâna fructelor şi a legumelor donate, 
desfăşurată în cadrul Strategiei Naţionale de 
Acţiune Comunitară, 2017.La îndemnul             
d-nei prof. Ducan Dumitra, coordonator 
S.N.A.C. la nivelul şcolii, elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial au răspuns 
pozitiv şi, dând dovadă de empatie, 
solidaritate, spirit civic, au donat o cantitate 
impresionantă de legume, fructe, alimente. 
Toate produsele strânse  au fost donate 
copiilor de la Centrul de zi Videle, 
persoanelor adulte de la Centrul pentru 
Protecţia Adulţilor cu Handicap Videle şi 
bătrânilor de la Azilul Talpa. Astfel de acţiuni 
de suflet, în sprijinul persoanelor aflate în 
situaţii dificile, au continuat în cursul lunii 
decembrie, luna sărbatorilor de iarnă, a  
cadourilor, dar şi a solidarităţii.Considerăm 
că implicarea elevilor în astfel de acţiuni 
reprezintă o modalitate de a-i  
responsabiliza, de a- i forma ca cetăţeni 

 activi, de a-i educa în spiritul respectului 
pentru diversitate, toleranţă, drepturile 
omului. 
 
 

 
 

Prof. Ducan Dumitra,  

Coordonator S.N.A.C.  

 

 

 

 

PRIN EDUCAŢIE, ÎNVĂŢĂM LECŢIA TOLERANŢEI 

        O altă activitate educativă, cu caracter non-formal, s-a desfăşurat sâmbătă, 25 noiembrie 
2017 în cadrul proiectului educaţional „etwinclussion. We all are us !Stop bullying in our 
school!”Pornind de la premisa că educaţia combate rasismul, intoleranţa, iar prin lectură 
devenim mai buni, atât din punct de vedere intelectual, cât şi din punct de vedere moral, elevi ai 
clasei a VIII-a B au pornit la o vânătoare de cărţi la Targul International de carte „Gaudeamus” 
2017, Bucureşti. Aici au avut ocazia să descopere lucrări interesante care le-a stimulat interesul 
şi dorinţa pentru lectură, precum şi să participe la evenimente educaţionale precum lansări de 
carte, spectacole etc. A urmat apoi vizita la expoziţia UNICEF „Vei înţelege doar din interior” 
unde au putut afla poveşti triste ale unor copii aflaţi în situaţii dificile, copii săraci, copii refugiaţi. 
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Au fost ghidaţi în cadrul expoziţiei de mesageri şi consilieri UNICEF care le-au oferit informaţii 
despre activitatea organizatiei si despre ce pot face pentru a-i ajuta pe aceşti copii. Vizitarea 
expoziţiei le-a oferit elevilor participanţi ocazia de a aprofunda cunoştinţele despre drepturile 
copilului dobândite la orele de cultură civică. 

     
Prof. Iorga Monica  

 

EDUCAŢIE PENTRU VALORI ŞI DREPTURILE OMULUI 

 

            Miercuri, 29. XI.2017, la Şcoala 
Gimnazială nr. 2 Videle, a avut loc o vizită a 
reprezentanţilor Institului Român pentru 
Drepturile Omului, în semn de apreciere 
pentru rezultatele deosebite obţinute de 
elevii şcolii în ultimii la ani la Olimpiada 
naţională de Ştiinţe Socio-umane, disciplina 
cultură civică şi la concursul naţional 
"Democraţie şi toleranţă". Cu această 
ocazie, d-l cercetător Adrian Bulgaru, 
director executiv al I.R.D.O, le-a oferit 
elevilor participanţi o inedită lecţie de 
cultură, educaţie civică, în cadrul căreia s-a 
vorbit despre valori precum: respect, 
implicare, participare, solidaritate. S-a vorbit, 
de asemenea, despre importanţa 

cunoaşterii şi promovării drepturilor omului, 
despre modalităţile, mijloacele prin care pot 
fi prevenite sau stopate fenomene sau 
situaţii neplăcute existente în şcoli precum: 
violenţa, fenomenul de bullying, abandonul 
şcolar. 

 

 
 În discursul său, reprezentantul I.R.D.O i-a îndemnat pe elevi la manifestarea 

permanentă a respectului pentru familie, pentru dascăli, pentru toţi cei din jur, la aprecierea şi 
valorizarea lucrurilor frumoase de care se bucură în viaţa lor: linişte, familie, pace, precum şi la 
o permanentă preocupare pentru crearea unei lumi mai bune.  

Prof. Iorga Monica  
 

SPRE CENTENARUL MARII UNIRI  

 

În avanpremiera Zilei Naţionale a României, în data de 15 noiembrie 2017, s-a defăşurat 
activitatea dedicată împlinirii a 99 de ani de la Unirea Bucovinei cu România . Au participat elevi 
ai claselor a VIII-a, sub îndrumarea profesorilor din aria curriculară "Om şi societate". Prin 
diferite moduri, prezentări, vizionare de materiale documentare, amenajarea unei expoziţii 
tematice, ascultarea şi interpretarea unor cântece patriotice, s-au rememorat momente din 
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istoria Bucovinei, "ţara pădurilor de fag", precum şi data de 15 noiembrie 1918, în care 
Congresul General al Populaţiei din Bucovina proclama "unirea necondiţionată şi pe vecie" a 
acestei provincii cu patria mamă, România. 

    
 

Miercuri, 29 .XI. 2017, elevii şi 
cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale nr. 2 
Videle au aniversat Ziua Naţională şi 
împlinirea a 99 de ani de la Marea Unire 
printr-o gamă variată de activităţi: 
prezentarea semnificaţiei istorice a zilei de 1 
Decembrie 1918, expoziţii tematice, activităţi 
aplicativ-practice, punerea în scenă a unor 
piese de teatru, interpretarea unor cântece 
patriotice, recitarea de poezii etc. Felicitări 
tuturor celor care s-au implicat cu dăruire, 
seriozitate şi mult respect în celebrarea, aşa 
cum se cuvine, a Zilei Naţionale şi a 
simbolurilor naţionale ! 

 

 
 

Prof. Iorga Monica  

 

 

COPIII NOȘTRI TALENTAȚI  

Începutul lunii decembrie aduce, în spiritul unei tradiţii începute acum mai bine de un 
deceniu, primele succese ale anului şcolar 2017-2018. Ne bucurăm că harul literar al elevilor 
noştri a fost răsplătit de premiile cele mai dorite, la concursul judeţean ,,Copiii noştri talentaţiʺ 
organizat şi în acest an de Biblioteca Judeţeană Marin Preda din Alexandria şi de Consiliul 
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Judeţean Teleorman. Astfel, la secţiunea poezie (cls. VII-VIII), Alexia Badea şi Alexandra 
Necşuleasa din clasa a VIII-a B au obţinut Premiul I, respectiv Premiul al II-lea, încununând 
efortul, perseverenţa şi sensibilitatea pe care fetele le-au cultivat ani la rând. Înclinaţia lor 
artistică a scos la iveală autentice creaţii literare, pentru care le felicităm pe autoare şi le 
mulţumim că, din nou, au făcut cunoscut numele şcolii noastre. 

Prof. Căpățână Cristina   
 

REVEDERE 1987-2017 

 
 
După trei decenii de la absolvirea şcolii generale, generaţia 1987, clasa a VIII-a A, s-a 

reîntors în bancile şcolii. Oameni minunaţi, valoroşi care au reuşit în plan profesional, 
demonstrând că startul educaţiei lor, la Şcoala Generală nr. 3 Videle, a fost unul de succes, 
datorită profesorilor minunaţi pe care i-au avut, cărora  au avut ocazia să le mulţumească pentru 
ceea ce au devenit . Pentru noi a fost un moment emoţionant, ne-am bucurat să le fim alături, 
ne-am bucurat şi, totodată, am fost onoraţi să revedem foşti dascăli ai şcolii care au contribuit la 
construirea în timp a prestigiului acestei instituţii, punându-şi amprenta asupra evoluţiei 
ulterioare a acesteia. 

 

  
Prof. Iorga Monica  

 

CARNAVALUL ZĂPEZII  

 

Dans, tradiţii, competiţii, muncă în echipă şi multa distracţie, aşa se poate caracteriza 
ediţia 2017 a tradiţionalului Carnaval al zăpezii,organizat de  elevii claselor a VIII-a A, B, C  sub 
îndrumarea profesorilor diriginți Anca Anghel, Iscru Alexandra, Sorescu Nicolae. 
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TÂRGUL DE CRĂCIUN 

 

Elevii voluntari ai Scolii Gimnaziale 
nr.2 Videle au realizat,în luna decembrie, 
sub indrumarea d-rei profesor de educatie 
plastica,Bucă Maria si a d-nei profesor de 
religie,Viezuianu Dana, obiecte decorative 
pentru Crăciun.Acestea  au fost vândute 
pentru a se strânge banii necesari editării 
revistei scolare"Noua generatie", nr.3.  

Felicitări și mulțumiri tuturor pentru 
implicare!  
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DECEMBRIE ÎN SĂRBĂTOARE  

 

Serbări şcolare şi activităţi extraşcolare ale elevilor din învăţământul primar şi gimnazial 

dedicate sărbătorilor de iarnă . 
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ZIUA CULTURII NAȚIONALE  

 

In Anul Centenar al  Marii Uniri, ne-am  propus să ne promovam valorile. În data de 15 
ianuarie, de Ziua Culturii Nationale, la 168 de la nașterea sa, elevii scolii din invatamantul 
primar, l-au omagiat pe Mihai Eminescu, „poetul nepereche”. Au fost rememorate momente din 
biografia marelui poet, s-au recitat versuri din lirica eminesciană, s-au realizat desene inspirate 
de opera poetului.   
 
 

 

Prof. Miu Simona  
 

SĂRBĂTORIM UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE  

Anul CENTENAR a fost un prilej de a  aniversa evenimentele care au dus la naşterea 
statului naţional unitar român. În data de 23 ianuarie 2018, la nivelul şcolii s-au organizat 
activităţi pentru a marca semnificaţia zilei de 24 Ianuarie 1859, " cea mai frumoasă zi a 
neamului românesc", când, pe harta Europei, apărea un nou stat prin unirea celor două ţări 
surori, Moldova şi Ţara Românească, unire realizată prin voinţa locuitorilor celor două ţări, dar şi 
prin efortul unei generaţii de excepţie, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, oameni politici şi de 
cultură precum Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Cezar Bolliac, fraţii Brătianu şi mulţi alţii. 
Momentul istoric 24 ianuarie 1859 a fost rememorat de elevii şi profesorii şcolii prin: prezentarea 
unor materiale despre semnificaţia istorică a Unirii Principatelor Române, domnia lui A. I Cuza şi 
importanţa sa istorică, concurs de cunoştinţe pe teme istorice, realizarea de planşe, desene, 
afişe tematice, amenajarea unei expoziţii tematice . 

 

    

Prof. Iorga Monica  

 



NOUA GENERAŢIE    Nr. 3 / 2018 

 

21 | Str. Parcului, nr. 21 , Videle , Teleorman , tel/ fax : 0247455086 ,  

e-mail :scoala3thebest@yahoo.com , web page: www.thenextgenerationsgv2.ro    

 

 

 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE COMEMORARE A HOLOCAUSTULUI 

 

Opusul iubirii nu este ura, ci indiferenţa”( E. Wiesel) 

 Holocaustul, o lecţie a trecutului pentru prezent . 

 

 
 

Şi în acest am continuat  activităţile dedicate cunoaşterii şi promovării drepturilor omului. 
27 ianuarie este ziua în care lumea intreagă îşi aminteşte de cei cca. 6 milioane de oameni care 
au murit în lagărele de muncă şi în camerele de gazare naziste. Această zi marchează 
eliberarea lagărelor de concentrare naziste şi sfârşitul Holocaustului. Alegerea datei de 
comemorare a Holocaustului este legată de eliberarea lagărului de la Auschwitz –Birkenau din 
Polonia de către trupele sovietice. Împlinirea a 73 de ani de la aceste evenimente a fost 
marcată şi comemorată de elevii Şcolii Gimnaziale nr. 2 Videle prin desfăşurarea următoarelor 
activitaţi: realizarea şi prezentarea unor materiale power point despre semnificaţia Zilei de 27 
ianurie 1945, despre Holocaust şi formele sale de manifestare, amenajarea unor expoziţii 
tematice, expoziţii de carte, lecturarea unor texte istorice, vizionarea filmului documentar 
„Jurnalul Evei Heman” urmat de discuţii, dezbateri, activităţi interactive pe tema Holocaustului. 
Activităţile au fost coordonate de profesorii din aria curriculară „Om şi societate”. Au participat 
elevi ai claselor a VII- a. Ele se înscriu în cadrul preocupărilor care se manifestă la nivelul şcolii 
pentru cunoaşterea şi promovarea drepturilor omului, respectiv a drepturilor copiilor . 

Prof. Iorga Monica  
 

ZIUA INTERNATIONALA A NON-VIOLENTEI IN SCOLI 
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La nivel global, conform statisticilor U.N.I.C.E.F., 246 de milioane de fete şi băieţi sunt 
hărţuiţi şi abuzaţi în fiecare an la şcoală. Violenţa în şcoli se manifestă sub diferite forme şi 
poate avea consecinţe dintre cele mai nefericite asupra copiilor, atât asupra celor care 
agresează, cât şi asupra victimelor. Elevii şi cadrele didactice ale  Şcolii Gimnaziale nr. 2 Videle 
au organizat şi desfăşurat o serie de activităţi în data de 30 ianuarie, pentru a marca 
semnificaţia Zilei Internaţionale a nonviolenţei în şcoli. Scopul acţiunii a fost acela de a promova 
ideea de educare a copiilor în armonie, solidaritate, respect şi, totodată, de a le forma şi 
dezvolta atitudini şi un comportament pozitv, de respect şi responsabilitate atât faţă de propria 
persoană, cât şi faţă de ceilalţi.Elevii şcolii au fost cei care s-au aflat în prim-planul acestei 
activităţi, în sensul că ei şi-au exprimat, în diferite forme (prezentării PPT, fimuleţe, afişe, 
postere, desene, eseuri) ideile, opiniile cu privire la fenomenul violenţei în şcoli, formele sale de 
manifestare, precum şi consecinţele acesteia. Le-au stat alături, ca de fiecare dată, cadrele 
didactice, profesorii diriginţi, consilierul educativ, dar şi reprezentanţi ai Poliţiei oraşului Videle, 
ai Poliţiei locale Videle, ai Primăriei oraşului Videle, reprezentanţi ai C.J.R.A.E. Teleorman care 
le-au oferit sfaturi cu privire la modul în care trebuie să se comporte, să relaţioneze unii cu 
ceilalţi, să se respecte, astfel încât să nu se ajungă la situaţii nefericite de violenţă sau alte 
comportamente negative în şcoală sau în comunitate. Mesajul care s-a desprins în urma 
activităţilor realizate şi a discuţiilor purtate a fost acela că violenţa „arma celor slabi”, „refugiul 
incompetenţei”, nu este o soluţie pentru a ne rezolva problemele, violenţa răneşte fizic şi psihic, 
lasă urme care nu pot fi şterse cu buretele ca şi cum nu ar fi existat, iar când vine vorba de 
violenţă, trebuie să fim cu toţii în acceaşi tabără, aceea a celor care acţionează pentru ca 
violenţa să nu existe şi să fie interzisă prin lege. 

 Prof. Miu Simona  

SAFER INTERNET DAY 2018 
Pentru că preţuim regulie eSafety şi dorim să promovăm siguranţa în mediul on-line, 

Școala Gimnazială Nr.2 Videle a marcat în cursul lunii februarie  Ziua siguranţei pe internet 
2018 printr-o serie de activități, alăturându-se astfel altor sute de şcoli şi organizaţii care 
promovează folosirea responsabilă a internetului de către copii. Anul acesta manifestarea a fost 
organizată sub genericul "Create, connect and share respect: A better internet starts with 
you"!”. Acțiunea a oferit oportunitatea abordării într-o manieră non-formală a aspectelor pozitive 
şi negative pe care mediul online le are în dezvoltarea copiilor şi tinerilor şi, totodată, a rolului pe 
care fiecare dintre noi îl avem în crearea unui internet mai bun. Elevii claselor a V-a B, a VII-a A, 
şi a VII-a B, coordonați de prof. Ducan Dumitra şi prof. Căpățînă Cristina, au identificat factorii 
care ar putea face internetul un spațiu mai util şi mai sigur. “Prin materialele realizate, elevii au 
dorit să atragă atenția şi celorlalți colegi că împreună pot juca un rol activ în a face internetul un 
spațiu propice pentru educație şi divertisment, menținând în acelaşi timp condiții de siguranță 
pentru utilizatori”.                                                                             Prof. Ducan Dumitra                                                              
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100 DE ZILE DE ȘCOALĂ  

 

Împlinirea celor 100 de zile de școală 
a fost marcată de micuții claselor 
pregătitoare printr-o activitate 
extracurricuară în cadrul căreia au pregătit și 
au prezentat diferite produse care au ilustrat 
cunoștințele pe care le-au acumulat.  
 
 

 

                  
Prof. Pisargiac Daniela 

Prof. Paraschiv Mariana  

 

ZIUA PORŢILOR DESCHISE 

 

 

 

În data de 9 martie 2018, la Şcoala 
Gimnazială nr. 2 Videle, s-a desfăşurat 
evenimentul "ZIUA PORŢILOR DESCHISE" 
dedicat preşcolarilor de la grădiniţele din 
oraş şi părinţilor lor pentru a ne cunoaşte în 
vederea înscrierii în invăţământul primar în 
anul şcolar următor. Oaspeţii au putut vizita 
spaţiul şcolar, au stat de vorbă cu 
personalul şcolii, au primit informaţiile 
necesare cu privire la metodologia de 
înscriere. 

 

 

Prof. Miu Simona 
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ZIUA MONDIALA A FRANCOFONIEI 

 

În data de 20 martie, elevii Școlii 
Gimnaziale nr. 2 Videle au sărbătorit Ziua 
Internațională a Francofoniei. Activitatea s-a 
desfășurat în cadrul comisiei metodice 
"Limbă și comunicare" și a fost pregătită de 
d-le profesor de limba franceză Bătrânu 
Loredana și Eremia Corina. Cu această 
ocazie, s-a prezentat semnificația Zilei 
Internaționale a Francofoniei, s-au prezentat 
aspecte legate de Organizația Internațională 
a Francofoniei, semnificație, rol, simbol, țări 
membre etc. Elevii claselor a V-a A, a V-a B, 
a VIII-a A au prezentat și un program artistic 
în limba franceză demonstrându-ne că au  
 
 
 
 
 

competențe de utilizare a acestei limbi 
moderne și că sunt pasionați de studiul ei. 
Ne-a onorat prezența la această activitate a 
d-nei profesor Lăpădatu Angela, inspector 
școlar pentru limbi moderne, în cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean Teleorman. 

 

 
 

Prof. Eremia Corina  

Prof. Bătrânu Loredana 

 

MADE FOR EUROPE 

 

 

Sâmbătă, 24 martie2018, la Casa 
Corpului Didactic Teleorman, s-a desfășurat 
etapa județeană a concursului „Made for 
Europe”.La această competiţie au participat 
13 școli teleormănene care au prezentat 
activități, experiențe cu semnificație 
europeană, proiecte „Erasmus+” sau 
„eTwinning”. Școala Gimnazială nr. 2 Videle 
a fost reprezentată de eleva Pleșea Maria, 
din clasa a VI-a A, care a prezentat proiectul 
eTwinning „#eTwinclusion. We all are us. 
Stop bullying in our school !”, proiect pe 
care școala noastră îl derulează în acest an 
școlar în colaborare cu școli din România, 
Italia, Grecia, Bulgaria, Polonia, Republica 
Moldova. Prestația Mariei a fost una foarte  
bună , astfel că ea a primit din partea juriului 
constituit din reprezentanți ai Inspectoratului 
Școlar Județean Teleorman,Premiul de 
popularitate și Mențiunea 1. 
 

 
 
 
 

Prof. Iorga Monica  
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CENTENARUL UNIRII BASARABIEI CU ROMANIA 

În data de 27 martie, activităţile desfăşurate în cadrul programului “Şcoala altfel” au fost 
dedicate aniversării împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, fiind desfăşurate 
atât de elevii din invăţământul primar, cât şi de elevii din invăţământul gimnazial. S-au prezentat 
materiale despre semnificaţia zilei de 27 martie 1918, dată la care Sfatul Ţării proclama unirea 
"necondiţionata şi pe vecie a Basarabiei cu patria mamă", România. Elevii din invăţământul 
gimnazial au participat la o sesiune de comunicări ştiinţifice organizate la Muzeul Judeţean 
Teleorman de către Societatea de Ştiinţe Istorice din România, Filiala Teleorman, sub 
îndrumarea profesorului de istorie Iorga Monica şi a consilierului educativ, Viezuianu Dana. La 
nivelul şcolii, s-a organizat, de asemenea, o sesiune de referate si comunicări ştiintifice în 
cadrul căreia au prezentat lucrări tematice elevii claselor a VIII-a. Activităţile desfăşurate au fost   
menite să îi educe pe elevi în spiritul respectului pentru istoria şi valorile naţionale şi, totodată, 
să le permită cunoaşterea semnificaţiei simbolice a anului 2018, Anul Centenarului României 
Mari . 

 

       
Prof. Iorga Monica  

 

4/4 PENTRU PRIETENI 

Proiect de voluntariat la Şcoala Gimnazială nr. 2 Videle în parteneriat 

cu Ambasada S.U.A. 

 

 
 În data de 04.04.2018, la împlinirea a 50 de ani de la moartea lui Martin Luther King, un 

important promotor al drepturilor omului, Ambasada Statelor Unite ale Americii în România şi 
American Councils ne-au provocat să răspundem la intrebarea “Ce faci pentru ceilalţi?”  

Elevii Şcolii Gimnaziale nr. 2 Videle, cu sprijinul părinţilor şi al cadrelor didactice au iniţiat 
proiectul “Din suflet pentru suflet“ in cadrul căruia au organizat acţiuni de voluntariat în 
sprijinul persoanelor cu nevoi speciale instituţionalizate la C.S.P.A.H. Videle. Ei au strâns 
produse alimentare pentru a le oferi, cu prilejul sărbătorilor pascale şi, totodată, au desfăşurat 
activităţi de socializare şi timp liber, bucurându-i pe adulţii şi batrânii din centru cu un program 
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artistic. Astfel, răspunsul voluntarilor Şcolii Gimnaziale nr. 2 Videle la întrebarea adresată de 
Martin Luther King “Ce faci pentru ceilalţi ?” a fost :”Îmi pasă ,mă implic , ajut.” Voluntarii au 
fost recompensati de Ambasada Americană si American Councils cu diplome, materiale 
promoţionale, stickere, şepci. În sfânta săptămână care precede sărbătorile pascale, am avut cu 
toţii satisfacţia de a oferi şi de a primi, de a face lucruri bune, de a fi solidari cu cei care  au 
nevoie de sprijinul nostru. 

Prof. Iorga Monica 
Prof. Ducan Dumitra   

 
VOLUNTARI ÎN CURTEA ȘCOLII 
 

  
In anul Centenarului, dorim să facem 

fapte bune pentru şcoala, comunitatea şi 
ţara noastră.Pentru aceasta, am inițiat 
proiectul VOLUNTARI ÎN CURTEA ȘCOLII, 
în cadrul căruia ne dorim să transformăm 
curtea școlii într-un spațiu al prieteniei, al 
culorii ,al educației  non-formale. Am început 
prin a planta copaci, puieți de frasin, pe care 
i-am primit de la Primăria orașului Videle. 
Am continuat prin a decora curtea școlii cu 
desene educative care să le permită copiilor 
să  se joace în timpul pauzelor, să 
socializeze, să își petreacă timpul într-un 
mod educativ, renunțând la acte de violență. 
Vom continua pe perioada vacanței de vară 
cu lucrări de amenajare a curții școli: 
vopsirea gardului școlii  în creioane colorate, 
realizarea altor desene decorative, 
reabilitarea băncuțelor și amplasarea altora 
noi. Ideile noastre vor prinde contur prin 
activități de voluntariat, implicarea elevilor, a 
părinților, a cadrelor didactice, a comunității 
locale. De asemenea, suntem sprijiniți în 
acest proiect de OMV PETROM care ne 
pune la dispoziție resurse financiare, 
materiale, umane.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Sperăm ca prin acest proiect să 

transformăm școala într-un spațiu al 
prieteniei, al non-violenței, într-un loc în care 
învățăm, ne jucăm, ne asumăm sarcini, ne 
responsabilizăm. 

 

 
Prof. Viezuianu Dana 
Prof. Bucă Maria  
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ȘCOALA 2 VIDELE, ȘCOALĂ 
eTwinning 

 
În aces an școlar am avut onoarea de a primi titlul de Școală eTwinning, un titlu care ne 

onorează deoarece reprezintă o recunoaștere a reușitei personale a profesorilor și elevilor și o 
confirmare a rezultatelor deosebite obținute de întreaga echipă eTwinning .  

Ce este eTwinning? 
eTwining reprezintă o comunitate a școlilor din Europa care reunește peste 190000 de 

cadre didactice din peste 100 000 de școli. Accesul pe această platformă facilitează cadrelor 
didactice crearea de proiecte de colaborare interșcolară pentru elevi. Cadrele didactice pot 
elabora proiecte de colaborare cu colegii lor prin intermediul cărora să vizeze obiective de 
formare și dezvoltare a competențelor elevilor în diverse domenii.  

Din anul 2015, Școala Gimnazială nr. 2 Videle este o parte activă a comunității on-line 
eTwinning, pe această platformă fiind înscrise și desfășurând activități diverse 10 cadre 
didactice, respectiv: Eremia Corina, Căpățână Cristina, Ducan Dumitra, Viezuianu Dana, Andrei 
Emilia, Vintilă Florina, Iorga Monica, Drăghici Marius, Anghel Petruța, Miu Simona.  

În anul școlar 2017-2018, sub coordonarea profesorior menționați anterior, elevii școlii au 
fost implicați în numeroase proiecte de colaborare europeană în mediul on-line, respectiv: „How 
do we celebrate Halloween at school”,”Our country and its history”, „eTwinclusion. We all 
are us. Stop bullying in our school!””Christmas in your hands”, „Tout le monde peut faire 
la cuisine””Do something for a better world”, „Happy Easter to the whole world !”, „Are 
you eco-friendly?”, „Children s day”. Temele abordate au fost diverse, activitățile desfășurate 
au fost creative și au permis formarea și dezvoltarea la elevi a unor competențe 
precum:lingvistice, digitale, interculturale, colaborare, muncă în echipă etc.  

   

 
De asemenea, cadrele didactice și 

elevii școlii au participat la numeroase 
evenimente educaționale propuse și 
desfășurate pe platforma eTwinning, 
precum The School Magazine, World Day 
for Cultural Diversity for Dialogue and 
Development, eTwinning Day, World 
Press Freedom Day etc .  

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 
Calitatea de membru al platformei eTwinning facilitează accesul cadrelor didactice la o 

serie de forme de dezvoltare profesională, seminarii, cursuri etc. Astfel, cadrele didactice ale 
școlii au avut ocazia de a participa la evenimente de dezvoltare profesională precum: 
Ambassador Course 2017, eTwinning Learning Event – Open Education through 
eTwinning, eTwinning Learning Event –Welcoming refugee and migrant children to 
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mainstream classrom in Europe, PDW for the European network of eTwinning ambassadors       
( Bristol, U.K.) .  

Concluzionăm că, prin participarea la evenimentele educaționale de pe platforma 
eTwinning, reușim să contribuim la inovarea actului didactic din școala noastră, să dezvoltăm 
componenta europeană și internațională a școlii, să facilităm integrarea și adaptarea elevilor 
noștri la o lume complexă, globală,multiculturală. Totodată, obținerea titlului de școală 
eTwinning ne mobilizează să continuăm și să extindem activitățile pe platforma eTwinning, 
precum și să folosim aceste experiențe pentru a reuși să pătrundem pe terenul proiectelor 
“Erasmus +” în anii şcolari următori.  

 

 
Prof. Iorga Monica,  

Ambasador eTwinning  
 

CINED, PROGRAM DE EDUCAȚIE CINEMATOGRAFICĂ 
 
În cursul anului şcolar 2017-2018, elevii  Şcolii Gimnaziale nr. 2 Videle au participat la o 

activităţi de educație cinematografică în cadrul programului educational Cined, derulat de  
Asociaţia  Culturală NexT.  În prezenţa unui critic de film, au vizionat filme din cinematografia 
europeană și au purtat discuții pe marginea acestora. Elevii au avut ocazia de a afla informații 
despre istoria cinematografiei, despre modul de realizare, interpretare a unui film. CinEd este un 
proiect de colaborare europeană dedicat educaţiei cinematografice, al cărui obiectiv este acela 
de a oferi şansa elevilor cu vârsta cuprinsă între 6-19 ani de a descoperi valoarea şi diversitatea 
cinematografiei europene. Iniţiat şi coordonat de Institutul Francez din Paris, CinEd reunește 
mai multe țări europene precum: Franța, Italia, Spania, Portugalia, Cehia, Bulgaria și România. 
Participând la program, tinerii au şansa de a își dezvolta capacitatea de analiză critică și de a 
acumula informații în privința limbajului cinematografic și a procedurilor utilizate într-un  film. 
 

   
Prof. Bucă Maria  
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DIN NOU PE PODIUMUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE  
Şi anul acesta, am reuşit performanţa 

de a ajunge la etapele naţionale ale 
olimpiadelor şcolare şi de a urca pe 
podiumul acestora.Necşuleasa Alexandra 
Nicoleta şi Stoian Iustin Alexandru,din clasa 
a VIII-a B, au reprezentat judeţul Teleorman 
la etapa naţională a Olimpiadei de Ştiinţe 
Socio-Umane, disciplina Cultură civică, 
desfăşurată la Iaşi, în perioada 3-6 aprilie 
2018. Ei au obţinut nota 9,50, Premiul al II-
lea, oferit de Ministerul Educaţiei Naţionale, 
precum şi Premiul Special „Drepturile 
omului” acordat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului, profesor îndrumător fiind 
Iorga Monica. 

 
 
 

 

 
      Aceasta nu este singura performanță a școlii. Elevul Ionescu Petru Vlad, din clasa a VIII-a 
B, a participat la etapa naţională a Olimpiadei de Matematică, desfăşurată la Satu Mare în 
aceeaşi perioadă, fiind distins cu Medalie de bronz, sub îndrumarea profesorului Sîrbu 
Verginica. Şi acest premiu reprezintă o confirmare şi, în acelaşi timp, o încununare a muncii şi a 
pasiunii lui Vlad pentru disciplinele exacte.  

 

 
 
În orașul de pe Dunăre, la Brăila, ne-

a reprezentat Florin Baciu, din clasa a VIII-a 
A la etapa națională a Olimpiadei de 
Geografie. Îndrumat de d-na profesor 
Ionescu Ileana, Florin a obținut un rezultat 
care, de asemenea, ne onorează, Premiu 
Special acordat de  Societatea  de 
Geografie.  
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Pe parcursul vacanței de vară, elevii 
școlii noastre au obținut o nouă performanță 
la nivel național, Mențiune și Premiu Secial 
acordat de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului, la concursulnaţional „ 
Democrație și toleranță”, desfășurat la Deva, 
jud. Hunedoara,în perioada 25-28 iulie.  
Este vorba de elevele Enache Sara 
Maria,clasa a IV-a, Dinte Raluca Andreea, 
clasa a VIII-a A, Necșuleasa Așexandra, 
clasa a VIII-a B , pregătite de profesorii Miu 
Simona, Bucă Maria (proba artistică), Iorga 
Monica (proba teoretică, proba practică). 

  

Prof. Sîrbu Verginica  

 
OLIMPIADA MICILOR BANCHERI 

Vineri, 04.04.2018, La Şcoala 
Superioară Comercială "N. Cretzulescu" 
Bucuresti, s-a desfăşurat cea de a 5-a ediţie 
a Olimpiadei Micilor Bancheri, concurs 
naţional de educaţie financiară. Şcoala 
Gimnazială nr. 2 Videle a fost reprezentată 
de elevii Nassar Adam, Costache Denisa, 
Crăciun Darius din clasa a III-a A, pregătiţi 
de d-na profesor Bâscoveanu Elena, 
Enache Sara, Edu Ştefan, Militaru Melissa, 
din clasa a IV-a A, pregătiţi de prof. Miu 
Simona. Deşi a fost o concurenţă foarte 
mare, şcoala noastră a fost din nou pe 
podium graţie rezultatului obţinut de eleva 
Costache Denisa din clasa a III-a A, Premiul 
al III-lea ( prof. Bâscoveanu Elena). Un 
rezultat foarte bun a obţinut şi eleva Militaru 
Melissa , din clasa a IV-a A, 92 de puncte ( 
prof. Miu Simona). Olimpiada Micilor 
Bancheri este un concurs care încurajează 
creativitatea, inovaţia, gândirea critică, 
logico-matematică şi urmăreşte menţinerea 
interesului copiilor asupra problemelor 
legate de cunoaşterea şi aplicarea corectă a 
cunoştinţleor de educaţie financiară. Pe 
lângă premiile obţinute şi cadourile primite, 
elevii participanţi au avut ocazia să viziteze 
sediul ALPHA BANK unde au putut 

pătrunde în tainele activităţilor financiar 
bancare.  
 

 
 
Prof. Bâscoveanu Elena  
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9 MAI, SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ 

 

 
 

 

Ziua de 9 MAI, zi cu triplă 
semnificație istorică, Ziua Independenței 
Naționale a României, Ziua Victoriei în 
Europa, Ziua Europei, a fost marcată, ca în 
fiecare an,  de elevii și cadrele didactice ale 
Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle prin 
numeroase activități:prezentări PPT,expoziții 
tematice, prezentarea unor proiecte 
eTwinning, desene pe asfalt. Pentru a 
marca semnificația anului 2018, Anul 
European al Promovării Patrimoniului 
Cultural, elevii claselor a V-a ne-au 

purtat într-o călătorie prin istoria Romei Antice, unul dintre fundamentele civilizației europene. 
Și, pentru că de anul acesta, școala noastră are titlul de școală eTwinning, ziua de 9 mai a fost 
dedicată și sărbătoririi Zilei eTwinning prin recreerea unor opere de artă europene în cadrul 
unor tablouri personalizate de elevii clasei a VII-a A. La activităţi au participat atât elevii din 
învăţământul primar, cât şi elevii din învăţământul gimnazial. 

Prof. Viezuianu Dana  

CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE, 2018 
 

 
 
 

In perioada 7-13 mai 2018, la nivelul 
Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle s-a desfășurat 
Campania Globală pentru Educație. Tema 
ediției din anul acesta a fost: “Respectați-vă 
promisiunile: asigurați educație incluzivă 
și de calitate pentru toți copiii!”, iar scopul 
său a fost acela de a atrage atenția asupra 
faptului că o educație publică, de calitate și 
incluzivă reprezintă o premisă absolut 
necesară pentru orice sistem democratic. 

În cadrul campaniei, s-a valorificat pachetul de resurse educaționale pus la dispoziție de 
organizația Salvați copiii România, coordonatorul la nivel național al acestei acțiuni. Pe 
parcursul săptămânii, s-au organizat diverse activități menite să sublinieze importanța 
respectării dreptului la educație pentru toți copiii, necesitatea identificării de soluții pentru 
asigurarea accesului la educație al elevilor care provin din grupuri dezavantajate, precum și 
activități care au urmărit să atragă atenția cu privire la fenomenul de bullying în mediul școlar, 
care poate constitui o cauză a abandonului, respectiv a eșecului școlar pentru unii copii. În 
acest context, s-au organizat sau s-au prezentat activități ale școlii, menite să promoveze 
empatia, toleranța, să prevină și să combată bullying-ul, precum proiectul eTwinning „We all are 
us. Stop bullying in our school!”, prezentat în data de 9 mai , cu ocazia Zilei Europei , de eleva 
Pleșea Maria din clasa a VI-a A sau proiectul „Voluntari în curtea şcolii”. S-au vizionat materiale 
documentare, filme, puse la dispoziție de organizația „Împreună”, precum „Povestea lui Ilie”, 
urmate de discuții cu elevii pe marginea importanței respectării și asigurării dreptului la educație 
pentru copiii romi. Doamna profesor Ducan Dumitra a dorit să identifice, dacă la nivelul școlii 
noastre există situații de bullying , care ar fi cauzele acestuia , cum reacționează elevii când se 
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confruntă cu astfel de probleme și care sunt soluțiile pe care ei le propun pentru pevenirea și 
combaterea lui și, în acest sens, a aplicat, în rândul elevilor din clasele V-VIII un chestionar, ale 
cărui concluzii au fost prezentate elevilor, cadrelor didactice, părinților. Campania s-a încheiat 
vineri, 11 mai 2018, prin organizarea unei întâlniri între elevi, părinți, cadre didactice, 
resprezentanți ai comunității locale, d-l Matei Cornel, consilier pe problemele romilor, ai 
C.J.R.A.E. Teleorman, prof. Psiholog Radu George. Cu această ocazie, s-a avut în vedere 
identificarea unor soluții care ar putea fi aplicate la nivelul școlii nostre pentru asigurarea de 
șanse egale și a dreptului la educație pentru fiecare copil, precum și pentru prevenirea sau 
combaterea fenomenului de bullying în rândul elevilor. Concluzia unanimă a fost aceea că este 
nevoie de o implicare a tuturor, famile, elevi, școală, comunitate locală, autorități naționale 
pentru a se asigura un mediu școlar incluziv, sigur și lipsit de violență pentru toți copiii, precum 
și pentru a se asigura respectarea dreptului la educație pentru fiecare copil . 

Prof. Iorga Monica  
 
 
 
 
 
ELEVII NOŞTRI TALENTAŢI  

 

În şcoala noastră sunt mulţi elevi 
talentaţi. Ei ne reprezintă cu succes la 
concursurile şcolare artistice. Unul dintre 
aceştia este Alexandra Bălăreanu, elevă în 
clasa a V-a B. Vocea ei minunată a încântat 
juriul la numeroase concursuri, festivaluri 
artistice, astfel că este deja cunoscută ca o 
artsită la nivel local, judeţean şi chiar 
naţional. 

În data de 15 mai 2018,  a 
reprezentat şcoala la cea de a XIX-a ediție a 
Festivalului concurs "Te Deum Laudamus”, 
desfăşurată  la Școala Gimnazială "Mihai 
Viteazul" din Alexandria unde  a obținut 
Locul I. Ea a fost îndrumată în această 

activitate de d-na profesor de religie, 
Viezuianu Dana. 
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În cadrul concursului național 
"Dialogul artelor", organizat de Palatul 
Copiilor Alexandria, în parteneriat cu 
Primăria orașului Alexandria si Inspectoratul 
Școlar Județean Teleorman, Alexandra şi 
alţi  elevi talentați ai şcolii noastre  şi-au 
demonstrat calitățile artistice și au obținut 
din partea juriului numeroase premii, 
respectiv: Premiul I, la categoria muzică 
ușoară, Premiul I la categoria muzică 
populară,Alexandra Bălăreanu, coordonator 
prof. Viezuianu Dana ,trupa de dans 
modern, clasa a III-a B, Premiul al II-lea, 
coordonator prof. Vintilă Florina,  Cojocaru 
Dumitrița, clasa a VII-a A, Mențiune la 
categoria muzică ușoară, coordonator prof. 
Viezuianu Dana.  De asemenea, numeroase 
premii s-au obținut și la secțiunea desen      
( coordonator prof. Bucă Maria) . 

 

                  Prof. Viezuianu  Dana  
 

ULTIMUL CLOPOŢEL 
 
Luni, 4 iunie 2018, la Şcoala Gimnazială nr. 2 Videle, a sunat ultimul clopoţel pentru 

elevii claselor a VIII-a, promoţia 2018. Emoţiile, bucuria, nostalgia, speranţele, cuvintele 
frumoase au caracterizat acest eveniment. 

 

   
Prof. Iscru Alexandra 
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EGALITATE SI NEDISCRIMINARE, 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şi în acest an şcolar, elevii Şcolii 
Gimnaziale nr. 2 Videle au participat la 
concursul naţional de creaţie literară şi 
desen "Egalitate şi nediscriminare", 
organizat în parteneriat de Universitatea 
Creştină ”Dimitrie Cantemir” Bucureşti, 
Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării şi Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucuresti în cadrul proiectului 
de cercetare-dezvoltare ”Promovarea 
dreptului la nediscriminare si egalitate de 
şanse la nivelul învătământului 
preuniversitar din Bucureşti”. Obiectivele 
acestui consurs au fost următoarele: 
dezvoltarea capacitătii de cunoaştere şi 
întelegere a principiilor nediscriminării şi 
egalităţii de şanse;dezvoltarea capacitătii de 
întelegere a noţiunii dreptului subiectiv; 
dezvoltarea capacităţii de aplicare a 
principiilor nediscriminării si egalităţii de 
şanse în toate domeniile;stimularea 
interesului pentru implicarea în procesul de 
promovare a principiilor nediscriminării si 
egalitătii de şanse . 

Elevii noştri s-au aflat printre premianţii concursului, respectiv:  Bucă Elena, clasa a V-a 
B-Premiul I, Enache Roberta, clasa a V-a B - Premiul al II-lea, Laslu Maria, clasa a V-a B - 
Premiul al III-lea, Pleşea Maria, clasa a VI-a A- Menţiune. Festivitatea de premiere s-a 
desfăşurat sâmbătă, 9 iunie 2018, la sediul Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din 
Bucureşti.                                                                 Profesor coordonator, Ducan Dumitra 
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ZILELE ORASULUI VIDELE 

     

 Participarea elevilor Scolii Gimnaziale nr. 2 Videle la manifestarile dedicate 

aniversării a 50 de ani de existenţă urbana a oraşului Videle . 

 

    

 
 

 

 Premierea olimpicilor şi a profesorilor în cadrul manifestărilor dedicate 

Zilelor oraşului Videle.  

 

   
Prof. Viezuianu Dana  
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TINERE CONDEIE, 2018   

 

Nu mai puțin de 326 de lucrări, din 25 
de județe ale țării, au ajuns anul acesta la 
faza națională a Concursului "Tinere 
condeie", competiție de creație literară 
destintă elevilor de gimnaziu și liceu.  

În urma jurizării au fost selectați elevii 
care au obținut premii, precum și cei care 
vor participa la tabăra "Tinere condeie". 
Printre premianții ediției 2018 se regăsește 
și Petru Vlad Ionescu, elev în clasa a VIII-a 
la Școala Gimnazială Nr. 2 Videle. 

Vlad a primit o recompensă pe 
măsură, un loc în tabăra de creație 
literară,la Muncel, în județul Iași, în perioada 
16-21 iunie 2018. 

Vlad Ionescu este unul dintre elevii 
valoroși ai Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle și 
ai județului Teleorman care ne-a reprezentat 
cu succes la numeroase olimpiade și 
concursuri școlare, județene și naționale. 

 
Profesor coordonator,  

Cristina Căpățână

 

LA FINAL DE AN ŞCOLAR... 

 

Am încheiat un an şcolar în care, dorim să credem, am urcat împreună pe scara valorilor, 

a educaţiei, a prieteniei, a bunului simt, a cetăţeniei active. 

Mulţumim tuturor  celor care ne-au sprijinit în această călătorie a cunoaşterii, elevi, 

părinţi, cadre didactice, comunitate locală!  

Pentru anii şcolari următori, ne propunem să fim mai buni, mai competitivi, mai toleranţi, 

mai activi, mai implicaţi!  
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Anotimpurile 

 

 

Manole Alexia-Cristina 
Cls a IV-a A 

Școala Gimnazială Nr. 2 Videle 
Prof. îndrumător: Miu Simona

Primăvara cea timidă 
Se tot uită în oglindă 
Ca să vadă cum răsare 
Ici și colo câte-o floare. 
 
Vine vara doar cu bucurii 
Și vacanță pentru copii! 
Ne dă tuturor de veste 
Că-i o lume ca-n  poveste! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toamna vine zgomotoasă 
Cu vânt mult și ploaie deasă. 
Numai să n-o ia răceala, 
Că acuș începe școala! 
 
Iarna  iarăși o să cadă 
Pe ghețuș și pe zăpadă! 
Mai bine stătea la birou 
Să aștepte Anul  Nou. 

 
 

 
SCRISORI CĂTRE MOȘ CRĂCIUN   

 
 
  
Dragă Moș Crăciun, 
 

Sunt Bianca Andreea Brebenel din Clasa a III-a B de la Școala Gimnazială Nr. 2 Videle-
Teleorman. O fată ca oricare alta. Ca oricare alta, dar dintre cele care-și duc la final toate 
sarcinile școlare și extrașcolare. 

PAGINA ELEVULUI  
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Roadele activității mele nu întârzie să apară și lucrul acesta aduce mulțumiri părinților și 
doamnei învățătoare. Dar persoana care se bucură cel mai mult este bunica, icoana centrală a 
sufletului meu.  

Iată, deci, motivul pentru care eu te voi aștepta în comuna Talpa , lângă bunica și 
verișorii mei. Acolo, bunule Moș Crăciun, sunt niște obiceiuri minunate. Acolo, am văzut prima 
dată băieții satului jucând Capra pe la ferestrele oamenilor,  Irozii, Plugușorul, Sorcova, toate 
ne-au fermecat și ne-au emoționat.  

Aș dori, dragă Moșule, să-ți prezentăm, eu și verișorii mei, cel mai emoționant obicei 
păstrat la Talpa, satul cu oameni gospodari, credincioși și veseli. 
Obiceiul se numește Vasîlca și ți-aș stârni curiozitatea prezentând doar câteva elemente 
specifice: 
1. Copiii se îmbracă în straiele naționale ale poporului nostru. Să vezi cu câtă mândrie le 
poartă! Cât de frumoși sunt, parcă sunt rupți din tablourile înaintașilor! 
2. Vasîlca este reprezentată de un cap ( căpățână) de porc, frumos împodobit cu mărgele, 
cercei, o pânză albă pe care s-a cusut „ochii și gura” Vasîlcăi. 
3. Dar versurile care se cântă? Versurile sunt superbe! Sunt pline de tâlc, sunt 
impresionante prin conținut și interpretare.  

Te invit, deci, Moșule, să iei parte la un adevărat „concert”. 
Iar, dacă vorbim de cadouri , eu mă mulțumesc cu ce crezi tu că poți să-mi dai , și mai 

ales, ce merit! (Am arătat la ce școală învăț: catalogul spune adevărul, doamna învățătoare 
poate să confirme, părinții, bunica, verișorii, de-asemenea). Orice dar pentru mine reprezintă o 
surpriză plăcută. 

Aș dori să petreci clipe minunate lângă bradul care strălucește în veranda bunicii, licărind 
parcă în semn de chemare spre Sfânta Sărbătoare. 

Te aștept  cu multă nerabdare,  
Bianca 

 

 
Brebenel Bianca, Premiul I 

La Concursul Județean ,, Să păstrăm și să 
prețuim tradițiile și obiceiurile străvechi”  

Ediția I, 2017- org. de către Sc.Gimn. Nr.1 
Mârzănești în parteneriat cu CCD 

Teleorman 
 

Prof. coordonator,  
Vintilă Florina  

 
19.12.2017 

 
Dragă Moșule, 
 
 Eu anul acesta am fost un copil silitor și foarte cuminte. Am și o soră cu cinci ani mai 
mică decât mine. 

Voiam să-ți spun că la școală iau numai note bune și-mi ascult doamna învățătoare. Am 
niște colegi minunați și de care nu aș putea să mădespart niciodată. Hai, să nu te mint, de unii 
chiar aș vrea să mă despart, dar cu toate acestea , îi iubesc. 
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Acum o să îți spun ceva despre mine pentru că am destule de spus. Am nouă ani și mulți 
prieteni. Eu sunt bună cu toată lumea și îmi place să cânt. La școală, materia mea preferaată 
este matematica. 

Anul acesta îți voi cere și cărți și sper că îți vor mai rămâne bani pentru alți copii, pentru 
copiii sărmani,  pentru copiii care nu sunt așa norocoși ca mine. 

Îmi doresc : Charlie și fabrica de ciocolată vol. II, plastilină inteligentă care i seschimbă 
culoarea și o bluză cu paiete. Cred că e suficient! 
 

Te aștept,  
Andreea 

 
P.S. Te rog să vii când sunt trează,  ca să te pot vedea! Îmi doresc foarte mult să te cunosc! 

Multă sănatate, dragă  Moșule! 
 

Voinea Andreea, Premiul al III-lea 
  La Concursul Județean ,, Să păstrăm și să prețuim tradițiile și obiceiurile străvechi”  

Ediția I, 2017- org. de către Sc.Gimn. Nr.1 Mârzănești în parteneriat cu CCD Teleorman 
 

 
21.12.2017 

Dragă Moșule, 
 
 Anul acesta de Crăciun nu-ți cer nimic. Și nu-ți scriu nici măcar pentru tradiție, ci ca să-ți 
mulțumesc pentru zâmbetele din cursul anului, pentru că sunt sănătoasă, pentru că am o familie 
minunată, pentru curajul de a nu renunța la visuri și la oamnenii importanți din viața me, care îmi 
sunt alături pentru orice aș avea nevoie. 
 În afară de familia mea, pe primul plan se află doamna învățătoare, cea care m-a învățat 
tot ce știu până la ora actualăși căreia îi mulțumesc. 
 

La mulți ani, bunule Moș Crăciun! 
Sărbători fericite! 

Cu drag,  
Raluca! 

 
 Verziu Raluca, Premiul al II-lea 

  La Concursul Județean ,, Să păstrăm și să prețuim tradițiile și obiceiurile străvechi”  
Ediția I, 2017- org. de către Sc.Gimn. Nr.1 Mârzănești în parteneriat cu CCD Teleorman 

 

 
SPORTS AND HEALTH  

 
     Years ago children loved doing sports and playing out with their friends. However, with the 
growing popularity of videogames, sports and healthy lifestyle have dicreased in their interest.   
      I must admit that at a certain moment I was also addicted to computer games. But, realizing 
that my lifestyle is not really healthy, I started doing sport on a regular basis. Motivated by the 
performance of our awesome champion, Simona Halep, I am taking tennis courses now. I go to 
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a tennis court and practice with my coach twice a week. I also follow a regime to stay fit and eat 
balanced meals. Since I started playing tennis, my self-esteem improved a lot as I discovered a 
thing that I am good at. Participating in this competitive sport I improved my ability to handle 
pressure and I learned how to win and lose graciously. My father took me as an example and 
started to take care about his health by eating regularly and running thirty minutes everyday in 
the park nearby. 
      In my opinion, school curricula should include more sports and physical education classes. 
Not everyone feels the same about sports, but people always find something to discuss about it, 
be it football, basketball, tennis etc. And on doing this, there are different opinions: some say 
that sports are beneficial for 
argue that this is not true. People who say that sports bring us together refer to the possibility to 
socialize. Every sport needs a team. All its members have a common goal and work for it. There 
are many hours of training and a lot of time spent together. As a result, strong friendships can 
be created and they are likely to last forever. On the other hand, there are competitions when 
the competitors take it too personal. As a consequence, winning the cup becomes their final 
goal and nothing else matters. In this way, the competition becomes forceful and all the beauty 
of it is lost. 
     I strongly believe that sport brings out the best in us. It is about that spirit of working together 
that helps us succeed. Moreover, doctors recommend exercise sports, to improve the body 
condition, to lose weight, to keep fit etc. 
     To conclude, I think sport is the best recipe for a healthy body and a healthy mind and its 
place in school should be increased. 
 

MIU AMALIA 
Clasa a VIII-a 

Premiul I la Concursul național de creație literară 
 “Sports and Lifestyle”, 

Ediția a VIII- a, Satu Mare, 2018 
Profesor coordonator: Ducan Dumitra 

 
PLECĂRI  
 
Cu fruntea şi cu aripile plânse, 
 Tu ai plecat, lăsând în urmă, rece, amurgul.  
Eu am rămas singură, stingheră,aproape de hăul iernii.  
Aştept să mă-nvăluie, să mă-nvăluie toamna, în crusta ei de frunze.  
Năuc, vântul se-ntoarce şi-mi bate la geam.  
Eu mă prăbuşesc pe covorul însângerat al amintirilor.  
 

ALEXIA BADEA 
Clasa a VIII-a B 

Premiul I Concurs judeţean”COPIII NOŞTRI TALENTAŢI” 
Prof. coordonator Cristina  CĂPĂŢÂNĂ 
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PODUL  
 
Sufletele noastre freamătă de-amintirea necuratelor iubiri.  
Mantia lor însângerată ne cuprinde chipul  
Până când,c-un drum de-o vară, iată că ne regăsim.  
Pe un pod înalt ce pune capăt nesfârşitelor noastre intemperii.  
Şi, urmându-ne destinul, ne împărtăşim iubirea.  
Fiinţa noastră e purtată de ecoul Universului.  
Timpul crud fuzionează acum cu povestea, scrisă în dar pentru veşnicie. 
 

ALEXANDRA NECŞULEASA   
Clasa a VIII-a B 

Premiul II Concurs judeţean”COPIII NOŞTRI TALENTAŢI 
Prof. coordonator Cristina  CĂPĂŢÂNĂ 

 
 
 

PRIMĂVARA 

 
 

Primăvara...anotimpul verdelui, al renașterii, al bucuriei, anotimpul care stârnește 
zâmbete pe fața oricărui om. 

În această perioadă, îmi place tot mai tare să mă delectez și să mă încarc cu energia 
naturii. Imediat ce intru în parcul plin de viață, încep a admira peisajul încântător. Trunchiurile 
copacilor impunători, de un maro viu, se înalță spre cer, dând o notă puțin sobră tabloului. 
Urcând cu privirea, sunt invadată de florile de un alb crud, care dau totodată o mireasmă 
îmbietoare. Din ceruri se revarsă o lumină caldă, plină de vitalitate. Aceasta mângâie temătoare 
petalele florilor ce vestesc sosirea primăverii. Ghiocelul fricos se ascunde în spatele unor 
narcise de un galben pal, învecinându-se cu viorele îndrăznețe. 

Stau și ascult curioasă sunetele naturii. Rândunelele voioase își anunță prezența prin 
glasul lor diafan, iar ciocârliile energice le acompaniază. Berzele aleargă vesele deasupra 
copacilor, ocupându-se de bunădispoziția tuturor. Nu pot uita însă de cuc, al cărui glas îmi 
umple inima de bucurie. 

Visez cu ochii deschiși...mă îndrăgostesc de ceea ce văd și de ceea ce aud. Acum sunt 
pregătită sufletește pentru ce va urma. 
 

                              Numele și  prenumele elevului: PARASCHIV NICOLE-CARINA 
                              Clasa a II-a A 

                              Cadrul didactic îndrumător : Prof.înv.primar Andrei Emilia 
                              Școala Gimnazială Nr. 2 Videle-Teleorman 

Badea Luca Cristian 
Clasa a III-a B 
Ṣcoala Gimnazială Nr.2 Videle 
Prof. ȋndrumător Viezuianu Dana    
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ÎNVIEREA DOMNULUI 
 

 

 
Badea Luca Cristian, clasa a III-a B 
Premiul I - Concursul " Vestitorii bucuriei 
Ȋnvierii", ediţia a V-a, CAER poz 1211/2018 
Menţiune- Concursul interjudeţean de 
creaţie literară ṣi interpretare  
" Sfȃntul Pahonie de la Gledin", ediţia a V-a, 
CAER  poz 7/2018

        
 
Primăvara mult dorită, 
Ne aduce azi în dar 
Flori frumoase, felurite, 
Să le ducem la altar. 
 
Pentru Domnul nostru Sfânt, 
Ce s-a jertfit pe Pământ, 
Pentr-a noastră mântuire 
Pentr-a lumii fericire. 
 
După atâta supărare, 
Cerul parcă se deschide, 
Să primească veste mare 
Şi o binecuvântare. 
 
Domnul Iisus a înviat, 
Şi pe toţi ne-a bucurat, 
Acum e-n cer şi ne veghează 
Şi calea ne-o luminează. 
 
Toţi cu inima deschisă,  
Mergem astăzi şi primim 
Lumină Sfȃntă-a bucuriei, 
Ṣi păcii pe Pămȃnt. 
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POVESTEA URSULEȚULUI DE PLUȘ 

- TEDDY BEAR - 

 

     Toți îndrăgim ursuleții de pluș și este una 
dintre jucăriile preferate ale oricarui copil. 
Acești ursuleți sunt cunoscuți în zilele 
noastre sub denumirea de “teddy bear”. În 
foarte multe cărți de povesti pentru copii 
mici, dar mai ales în cele care sunt în limba 
engleză, orice ursuleț care apare se 
numește Teddy sau teddy bear.    

                   
 

          Se pare că Theodore (Teddy) Roosevelt, al 26-lea președinte al Statelor Unite, este 
persoana datorită căreia ursulețul de pluș a primit numele “teddy bear”. În anul 1902, 
președintele Roosevelt, ajuta la soluționarea unei dispute legate de granițe, între Mississippi și 
Louisiana. În timpul  liber, a participat la o vânătoare de urși în Mississippi, iar pentru că era 
președintele lor, organizatorii doreau ca aceasta să fie un succes. Însă cu greu au dat peste un 
urs în calea lor și acela era cam bătrân. Câinii și organizatorii au gonit ursul, până când acesta 
a fost foarte obosit și rănit de către câini. L-au legat de un copac și l-au chemat pe președinte, 
fericiți că aveau un urs pe care acesta să-l împuște. Președintele nu a dorit să împuște ursul, 
considerând că nu ar fi corect. A ordonat să i se curme suferința pricinuită de rănile pe care le 
avea. 

Clifford Berryman, un caricaturist care lucra pentru Washington Post, a transformat 
întregul incident într-o caricatură, intitulată "Tragând linie în Mississippi". Desenul îl înfățișa pe 
Roosevelt cu cele doua realizări : rezolvarea diferendului și "protejarea" animalelor sălbatice. 
Spre surpriza lui Berryman în scurt timp caricatura a fost publicată de mai multe ziare din toata 
țara. Berryman a refăcut desenul, schimbând ursul furios cu un ursuleț înfricoșat, iar povestea 
s-a schimbat la rândul ei. Mai nou, după ce nu avusese noroc la vânătoare, lui Roosevelt i se 
oferise șansa de a împușca un pui de urs, ceea ce președintele american refuzase. Această 
nouă variantă, net în favoarea lui Roosevelt, a prins mult mai bine, iar ursulețul, botezat imediat 
"Teddy's bear" (Ursul lui Teddy) a devenit un personaj foarte popular.  

Morris Michton, proprietarul unui mic magazin din Brooklyn, New York, nu a ezitat să 
profite de noua idee, așa că în scurt timp a pus în vânzare ursuleți din pluș. Cum primul lot s-a 
vândut aproape imediat, Michtom s-a decis să îi trimită unul și președintelui, cerându-i 
permisiunea de a-i folosi numele pentru noul produs. Theodore Roosevelt a acceptat, amuzat, 
așa că Michton a trecut la producția de masă, în colaborare cu o altă companie, Butler Brothers. 
Noua jucărie a primit numele de "Teddy Bear". Fără să știe, Michton lansase una dintre cele 
mai populare jucării din toate timpurile.  
 
În Naples, Florida, se află Muzeul "Teddy Bear", fondat în 1990. Aici se pot vedea peste 5000 
de ursuleți de toate formele și mărimile din plus, dar și din cristal, bronz sau marmură. 
 

Prof. Ducan Dumitra 
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11 IUNIE 2018 

70 DE ANI DE LA DECLANȘAREA FENOMENULUI DE NAȚIONALIZARE 

 

Ziua de 11 iunie 1948 a intrat în calendarul realizărilor comuniste drept „vinerea patimilor 
burghezilor”. Puţini cunoşteau însă dimensiunea deciziei Partidului Muncitoresc Român, dat 
fiind că această „binefacere” făcută după modelul moscovit a fost atent ascunsă de urechile 
celor mulţi. Simţul proprietăţii private la acea dată se manifesta autentic, iar o „iobăgizare” a 
întregii populaţii nu ar fi fost pe placul nimănui. 

Industrializarea a constituit elemental 
central al poliiticii P.M.R. .Modelul preluat a 
fost cel sovietic. Naționalizarea a fost 
premisa industrializării. Legiferată prin 
Legea nr.119/11 iunie 1948, a marcat 
trecerea României de la economia de piață 
de tip capitalist la economia de tip 
centralizat. Un aspect interesant îl constituie 
faptul că legea a trecut „nevăzută” prin 
Parlament. În cadrul sesiunii care aniversa 
100 de ani de la Revoluţia de la 1848, 
Legea 119, prin care erau naţionalizate 
1.050 de întreprinderi din toate ramurile 
industriale, era una mică, în doar şapte 
capitole, dar atent elaborată. Se pare că 
Biroul Politic, reunit în taină, pregătea de 
luni bune trecerea ei prin Parlament, dar şi 
aplicarea în teritoriu. 

 
 

Desen realizat de prof. Bucă Maria Carmen 
 

Naționalizarea însemna în viziunea comunistă confiscarea de către stat a proprietății 
claselor exploatatoare și transformarea ei în proprietate socialistă de stat, adică în bun al 
întregului popor.Acest act a însemnat deposedarea oamenilor de munca lor de o viață și a 
generat numeroase tragedii, zeci de mii de oameni fiind aruncați în stradă. 

Constituția din 1948 a pregătit  terenul pentru realizarea naționalizării. Art. 6 prevedea 
„Bogățiile de orice natură ale subsolului, zăcămintele miniere, pădurile, apele, izvoarele de 
energie naturală, căile de comunicație ferate, rutiere, pe apă și în aer, poșta, telegraful, 
telefonul și radioul aparțin  Statului ca bunuri comune ale poporului. Prin lege se vor stabili 
modalitățile de trecere în proprietatea statului a bunurilor enumerate  în alineatul precedent, 
care, la data intrării în vigoare a prezentei Constituții, se aflau în mâinile particulare.”   

Art. 11 Când interesul general cere, mijloacele de producție, băncile și societățile de 
asigurare, care sunt proprietatea particulară a persoanelor fizice sau juridice, pot deveni 
proprietatea Statului, adică bun al întregului popor, în condițiile prevăzute de lege. (Constituția 
României, 1948)  

Legea nr. 119/11 iunie 1948 prevedea că erau naționalizate toate resursele solului și ale 
subsolului care nu se găseau în proprietatea statului. Întreprinderile individuale, asociațiile 
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particulare industriale erau transferate în proprietatea statului. În lege se spunea că se dau 
despăgubiri, dar acest lucru s-a făcut discreționar sau deloc . 

„Situația creată în urma transformărilor petrecute impune o schimbare structurată în 
domeniul economiei naționale, pentru a pune toate forțele productive ale țării în slujba ridicării 
nivelului politic, economic, cultural al poporului nostru. Această schimbare structurală este 
trecerea în mainile statului, ca bun comun al poporului, a celei  mai importante părți din 
mijloacele de producție”, spunea Gheorghe Gheorghiu Dej, în mesajul prin care argumenta 
adoptarea legii votată în unanimitate. Prin această lege au trecut în patrimoniul statului etapizat 
8894 întreprinderi industriale și miniere, de transport, bancare, asigurări.  

Propaganda a fost principalul mijloc de convingere. Articolele în presa vremii abundă în 
elogii la adresa politicii de naționalizare. Pedepse grele se aplicau celor care minimalizau sau 
nesocoteau sarcinile trasate de partid.  

În noiembrie 1948, controlul statului s-a extins asupra cinematografelor și caselor de 
sănătate, iar până în 1950 asupra farmaciilor, întreprinderilor chimice și a tuturor unităților 
economice și social-culturale, precum și a unei mari părți din locuințe de proprietate privată.  

 

 

Bibliografie : 

Dinu C. Giurescu, Alexandru Ștefănescu, Ilarion Țiu, România și comunismul, O istorie 

ilustrată,Editura Corint  

O istorie a comunismului din România, Manual pentru liceu, Editura Polirom , 2009  

enciclopediaromaniei.ro/wiki/Legea_Nationalizarii_din_1948 . 

www.historia.ro 

Prof. Iorga Marinela Monica 

Material prezentat în cadrul Simpozionului județean 

Naționalizarea întreprinderilor indusitraielde transport și a băncilor 

Biblioteca orășenească Videle  
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REZULTATE OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞCOLARE, 2017-2018  

Numele și prenumele elevului Clasa Olimpiada  Premiul  Etapa  Profesor 

îndrumător  

Ionescu Petru Vlad  VIII B Matematică Medalie de bronz  Națională , Satu Mare, 

aprilie 2018 

Sîrbu V.  

Necșuleasa Alexandra 

Stoian  Iustin  

VIII B 

VIII B  

Cultură civică II, Premiu 

special Drepturile 

Omului 

Națională , Iași 2018  Iorga M.  

Baciu Florin   VIII A Geografie Premiu special  

 

Națională, Brăila, aprilie 

2018  

Ionescu I.  

Enache Sara Maria 

Dinte Raluca Andreea 

Necșuleasa Alexandra Nicoleta 

IV A 

VIII A  

VIII B  

Democrație și 

toleranță 

Mențiune 

Premiu Special 

Drepturile 

Omului  

Națională, Deva, 23-25 iulie 

2018  

Miu Simona 

Bucă Maria 

Iorga Monica  

Echipa de fotbal, băieți V-VIII  O.N.S.S. Mențiune  Zonală, regiunea Muntenia, 

Călărași, mai 2018  

Niculescu F.  

Stochiță Maria  VII A  Lb. engleză I  Județeană 

 

Ducan D.  

IonescuPetruVlad VIII B  Matematică I  Județeană Sărbu V. 

Stoian Iustin 

Necșuleasa Alexandra  

VIII B 

VIII B  

Cultură  civică I  Județeană Iorga M.  

Baciu Florin  VIII A Geografie I  Județeană Ionescu I.  

Anghelescu Alexandra  V A  Religie I  Județeană Viezuianu D. 

Tudor Ana Maria  VII A Religie I  Județeană Viezuianu D. 

Badea Adelina  VIII B  Religie I  Județeană Viezuianu D.  

Echipa de fotbal băieți V-VIII O.N.S.S. I Județeană Niculescu F.  

Miu Amalia  VIII B  Lb. engleză II  Județeană Ducan D.  

Ionescu Petru Vlad  VIII B  Fizică II  Județeană Drăghici M.  

Militaru Melissa 

Voivozeanu Iuliana  

IV A 

IV A  

Educație    civică II  Județeană Miu S.  

Grecu Laura  VIII B  Istorie II  Județeană Iorga M.  

Badea Adelina  VIII B  Istorie II  Județeană Iorga M.  

Belcioiu Mădălina  V B  Religie II  Județeană Viezuianu D.  

Pleșea Maria  VI A  Religie II  Județeană Viezuianu D.  

Miu Amalia  VIII B  Lb. franceză III  Județeană Eremia C.  

Dina Luciana 

Cojocar Dumitrița  

VII A 

VII A 

Cultură 

civică 

III Județeană Iorga M.  

Ianculescu Carla VI A Religie III Județeană ViezuianuD.  

Ionescu Petru Vlad VIII B  Limba și 

literatura 

română 

Mențiune Județeană Căpățînă C.  

  

Stochiță Maria  VII A Lectura ca 

abilitate de viață 

Mențiune Județeană Căpățînă C.  

Necșuleasa Alexandra  VIII B  Lectura ca 

abilitate de viață 

Mențiune Județeană Căpățînă C.  

Dinte Andreea Raluca  VIII A  Geografie Mențiune Județeană Ionescu I.  

Niculae Ana Maria  V A  Religie Mențiune Județeană Viezuianu D. 

Voivozeanu Cătălina  VI A  Ed. Tehnologică Mențiune Județeană Ionițescu A.  

Anghelescu Alexandra  V A  Ed. Tehnologică Mențiune Județeană Ionițescu A.  

Cojocar Dumitrița  VII A  Ed. Tehnologică Mențiune Județeană Ionițescu A.  

Tăbărana Georgiana 

Stochiţă Maria  

VII A  Cultură 

civică 

Menţiune  Județeană Iorga M.  

Ciobanu Bianca  

Piţigoi Maria  

VII A  Cultură 

civică 

Menţiune  Județeană Iorga M.  

Manole Alexia 

Olteanu Daria  

IV A Educaţie civică  Menţiune  Județeană Miu Simona  

  

PERFORMANŢELE   NOASTRE 
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REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURI  ŞCOLARE, 2017-2018 

Numele și prenumele elevului 

 

Clasa Concursul  Premiul  Etapa  Profesor îndrumător  

Badea Medeea Annelis I B  Mate+ I Națională Enuș I.  

Iliuță Marius Valentin I B Mate+ I Națională Enuș I.  

Floroiu Lavinia Nicola I B Mate+ I  Națională Enuș I.  

Voiculeț Andrei Gabriel II A  Mate+ I   Națională Andrei E.  

 

Enache Sara Maria  IV A  Mate+ I Națională Miu S.  

Voiculeț Maria Diana  IV A  Mate+ I Națională Miu S.  

Militaru Melissa  IV A  Mate+ I Națională Miu S.  

 

Nassar Adam  III A  Lumina Math  I  Națională Bâscoveanu E.  

Enache Sara Maria  IV A  Lumina Math  I  Națională Miu S.  

Voiculeț Maria Diana  IV A  Lumina Math  I Națională Miu S.  

Militaru Melissa  IV A  Lumina Math  I Națională Miu S.  

Edu Radu   IV A  Lumina Math  I Națională Miu S.  

 

Ionescu Petru Vlad  VIII B  Tinere condeie  I  Nationala Capatina C.  

Mocanu Daria  III B  Mate +  II Națională Vintilă F.  

 

Iancu Matei Mihai  II A  Lumina Math  II  Națională Andrei E. 

 

Voiculeț Andrei Gabriel  II A  Lumina Math  II  Națională Andrei E.  

Badea Luca  III B  Lumina Math  II  Națională Vintilă F.  

Dumitru Carina  IV A  Lumina Math II  Națională Miu S.  

Ionescu Petru Vlad  VIII B  Lumina Math  II  Națională Sîrbu V. 

 

Vasile Medeea Elena  II A  LuminaMath  III Națională Andrei E. 

Voinea Andreea  III B  Lumina Math  III  Națională Vintilă F.  

Costache Denisa  III A  Olimpiadamicilorbancheri III  Națională Bâscoveanu E.  

Vasile Medeea  II A  Mate +  Mențiune Națională Andrei E.  

Lețu Gabriel Vasile  II A  Lumina Math  Mențiune Națională Andrei E. 

 

Șerban Robert Andrei  II A  Lumina Math  Mențiune Națională Andrei E.  

Mocanu Daria  III B  Lumina Math  Mențiune Națională Vintilă F.  

Brebenel Bianca  III B  Lumina Math  Mențiune Națională Vintilă F.  

Miu Amalia VIII B  Sports and lifestyle  I  Regională Ducan D. 

Badea Luca Cristian  III B  Sfântul Pahonlic de la 

Galedin 

Mențiune Interjudețean Viezuianu D.  

 

Dragomir Ioana Georgiana  CP A  Mate +  I  Județeană Pisargiac D. 

Badea Medea Annelis  I B  Mate +  I  Județeană Enuș I.  

Iliuță Marius Valentin  I B  Mate +  I  Județeană Enuș I.  

Floroiu Lavinia Nicola  I B  Mate +  I Județeană Enuș I.  

Iordache Rebeca Gabriela  I B  Mate +  I Județeană Enuș I.  

 

Vasile Medeea Elena  II A  Mate + I  Județeană Andrei E.  

Mocanu Daria  III B  Mate +  I Județeană Vintilă F. 

Nassar Adam  III A  Călători printre probleme I  Județeană Bâscoveanu E.  

Enache Sara Maria  IV A  Călători printre probleme I  Județeană Miu Simona  

Badea Alexia  VIII B  Copiii nostri talentați I  Județeană Căpățână C.  

Bălăreanu Alexandra  V B  Te Deum Laudamus I  Județeană Viezuianu D.  

Enache Sara Maria 

Necșuleasa Alexandra  

Dinte Raluca  

IV A 

VIII B 

VIIIA 

Democrație și toleranță I  Județeană,  

Calificați etapa 

națională, 

Hunedoara, 

iulie 2018  

Miu S. 

Bucă M. 

Iorga M.  

Nassar Adam  III A  Olimpada micilor bancheri I  Judeţeană  Bâscoveanu E. 
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Crăciun Darius  III A  Olimpada micilor bancheri I  Judeţeană  Bâscoveanu E. 

Costache Denisa  III A  Olimpada micilor bancheri I  Judeţeană  Bâscoveanu E. 

Edu Radu Ştefan  IV A  Olimpiada micilorbancheri I  Judeţeană  Miu Simona  

 

Enache Sara Maria  IV A  Olimpiada micilor bancheri I  Judeţeană  Miu Simona  

 

Militaru Melissa Maria  IV A  Olimpiada micilor bancheri I  Judeţeană  Miu Simona  

 

Tabără Bianca Teodora II A  Mate +  II  Județeană Andrei E.  

 

Voiculeț Andrei Gabriel  II A Mate +  II  Județeană Andrei E.  

 

Voiculeţ Maria Diana  IV A  Călători printre probleme II Judeţeană Miu S. 

Olteanu Daria  IV A Dunărea, colţ de poveste  II Judeţeană  Miu S.  

Necșuleasa Alexandra  VIII B  Copiii noștri talentați II  Județeană Căpățână C. 

Stanciu Maria  V B  Călători prin istorie II  Județeană Iorga M.  

Grecu Laura  VIII B  Călători prin istorie II  Județeană Iorga M.  

Manole Alexia 

Dina Luciana  

Stochiță Maria  

IV A 

VII A 

VII A 

Democrație și toleranță II  Județeană Miu S. 

Bucă M. 

Viezuianu D. 

Iorga M.  

Năstase Alexandru Cristian  I B   Mate+  III  Județeană Enuș I.  

Șerban Robert Andrei  II A Mate +  III  Județeană Andrei E.  

 

Mocanu Daria  III B Călator printre probleme  

 

III Judeţeană Vintilă F.  

Voivozeanu Iuliana  

Ciobanu Bianca  

Mîinea Florentina  

IV A 

VII A 

VIII A  

Democrație și toleranță III  Județeană Miu S 

Bucă M.  

Viezuianu D. 

Iorga M. 

Voivozeanu Iuliana  IV A Dunărea, colţ de poveste  III Judeţeană  Miu S.  

Echipa de fotbal  Inv primar  Cupa Tymbark  III Judeţeană Niculescu F.  

Badea Luca  III B  Mate +  Mențiune Județeană Vintilă F.  

 

Nassar Adam  III A  Mate +  Mențiune Județeană BâscoveanuE.  

Curcă Ruxandra III B Călător printre probleme Menţiune Județeană Vintilă F. 

 

Voinea Andreea  III B Călător printre probleme Menţiune Județeană Vintilă F. 

 

Militaru Melissa  IV A  

 

Călător printre probleme Menţiune Județeană Vintilă F. 

 

Dumitru Carina  IV A Călător printre probleme Menţiune Județeană Vintilă F. 

 

Enache Sara  IV A  Dunărea, colţ de poveste  Menţiune  Judeţeană  Miu S.  

Dumitru Carina  IV A Dunărea, colţ de poveste  Menţiune  Judeţeană  Miu S.  

Pleșea Maria  VI A  Made for Europe  Mențiune Județeană Iorga M.  

Bălareanu Alexandra  V B  Dialogul artelor  

Muzică populară  

I  C.A.E.N.  Viezuianu Dana  

Bălareanu Alexandra  V B  Dialogul artelor  

Muzică uşoară-solist vocal  

I  C.A.E.N.  Viezuianu Dana  

Cojocar Dumitriţa  VII A  Dialogul artelor  

Muzică uşoară-solist vocal  

Menţiune  C.A.E.N.  Viezuianu Dana  

Trupa de dans moden  III B  Dialogul artelor  II  C.A.E.N.  Vintilă Florina  

Bucă Elena  V B  Eglitate şi nediscriminare I  Naţională  Ducan Dumitra 

Enache Roberta V B  Eglitate şi nediscriminare II Naţională  Ducan Dumitra 

Laslu Maria  V B  Eglitate şi nediscriminare III Naţională  Ducan Dumitra 

Pleşea Maria  VII A  Eglitate şi nediscriminare Menţiune  Naţională  Ducan Dumitra 
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DIPLOMĂ DE 

 EXCELENŢĂ  

 

 

  Se acordă  tuturor elevilor, 

cadrelor didactice, părinţilor, 

partenerilor educaţionali care, prin 

acţiune, creativitate ,implicare şi spirit 

de echipă, au făcut posibilă publicarea 

revistei „NOUA GENERAŢIE”, în 

anul şcolar 2017-2018.  

 

 

 

COLECTIVUL 

 DE REDACŢIE  
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