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Dragi cititori, 

         Ne revedem cu bucurie la a patra  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 școală,  altfel  am concurat în diverse competiţii 

şi am câştigat, apoi ne-am dovedit calităţile de buni europeni şi am mulţumit dascălilor 

care ne-au format 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.  

      Suntem, 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 2019!  

      Trebuie să spunem că apariția acestui număr al revistei nu ar fi fost posibilă fără 

spiritul de voluntariat de care ați dat dovadă încă o dată. Și în acest an școlar v-ați 

exersat abilitățile și competențele  de cetățeni activi prin implicarea în activități de 

voluntariat care au avut drept rezultat strângerea fondurilor necesare pentru acoperirea 

costurilor legate de publicarea revistei școlii.  Amintim acest sens târgul de Crăciun 

târgul de mărțisor, târgul de Paște și multe alte inițiative ale voastre care au avut drept 

rezultat apariția acestui nou număr al revistei școlare ”Noua generație”, o emblemă a 

activității noastre și a școlii  cu care ne mândrim cu toții.   

     Colectivul de redacţie 

  

 

CUVÂNT     ÎNAINTE 
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DESCHIDEREA ANULUI ŞCOLAR 2018-2019  
 

             În an CENTENAR, ne-am pus straie de sărbătoare și am pășit cu încredere în anul 
școlar 2018-2019.  Moment emoţionant, 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 

ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE  

          Într-o lume globală caracterizată prin dinamism, mobilitate, permanentă înnoire, 
schimbare, cunoaşterea şi folosirea limbilor străine reprezintă o condiţie şi o garanţie a reuşitei. 
În data de 26 septembrie, din inițiativa Consiliului Europei, în fiecare an, se sărbătorește Ziua 
Internațională a Limbilor Străine.  
          Elevii Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle au marcat această zi prin diferite activități, realizarea 
și prezentarea unor materiale PPT, vizionarea unor scurte fimulețe, realizarea de afișe, colaje, 
postere, prezentarea unui program artistic, cântece, poezii, scenete în limbile franceză și 
engleză. Prin intermediul activităților desfășurate s-a subliniat importanța cunoașterii și utilizării 
limbilor străine, precum și necesitatea promovării diversității culturale. Activitățile au fost 
coordonate de d-le profesor de limbi moderne, Ducan Dumitra, Eremia Corina, Bătrânu 
Loredana.                               Prof. Ducan Dumitra  

Prof. Bătrînu Loredana  
  

  

DIN ACTIVITĂŢILE NOASTRE  
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VOLUNTARI ÎN CURTEA ȘCOLII, FINAL DE PROIECT 

 

             Ziua de 29 septembrie 2018 s-a desfășurat la Școala Gimnazială nr. 2 Videle sub 
semnul voluntariatului, al implicării, al culorii, al prieteniei, al responsabilității. Așa am dorit să 
încheiem proiectul VOLUNTARI ÎN CURTEA ȘCOLII, pe care l-am derulat în perioada mai -
august 2018, proiect finanțat de OMV PETROM în cadrul Campionatului de Voluntariat 2018, 
prin care ne-am propus să transformăm curtea școlii într-un spațiu al culorii, al prieteniei și al 
educației non-formale. Alături de elevii și cadrele didactice ale școlii s-au aflat din nou părinți, 
voluntari OMV Petrom, reprezentanți ai comunitații locale, primarul orașului Videle, d-l Nicolae 
Bădănoiu, precum și reprezentanți ai companiei OMV PETROM care au dorit să afle ce am 
realizat în cadrul proiectului, cum am reușit prin intermediul acestuia să producem o schimbare 
în școală și, mai ales, ce am învățat participând la acest proiect.  
                 Ziua a început prin oferirea unui feed-back asupra proiectului de către directorul 
școlii, d-na Iorga Monica și de către coordonatorul proiectului din partea OMV PETROM, d-na 
Ileana Nițu. Apoi au fost rememorate momente și experiențe din cadrul proiectului prin 
vizionarea unui filmuleț.  
             Partea a doua a activității s-a desfășurat în curtea școlii unde, după un exercițiu de 
energizare, s-au organizat echipe de voluntari care au trecut la acțiune: o echipă a desfășurat 
activități de ecologizare a curții școlii, o altă echipă a relizat desene decorative pe un perete al 
școlii, o altă echipă a desenat pe asfaltul din curtea școlii sistemul solar, în avanpremiera 
Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic care se sărbătorește în perioada 4-11 octombrie, iar o 
altă echipă a lucrat un afiș pentru promovarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în 
contextul săptămânii WORLD`S LARGEST LESSON în care, la nivel mondial, se promovează 
obiectivele de dezvoltare durabilă.  
         La final, a avut loc un moment festiv în cadrul căruia toți cei implicați în proiect au primit, în 
semn de apreciere, o diplomă. Proiectul a reprezentat o reală oportunitate pentru toți cei 
implicați: am învățat multe lucruri noi, am întărit colaborarea școală familie-comunitate, am 
înțeles că prin colaborare, voluntariat, implicare putem schimba împreună, în bine, lucrurile în 
școala și în comunitatea noastră. Și, deși acest proiect s-a încheiat, suntem hotărâți să 
continuăm să promovăm voluntariatului și sperăm ca, la următorul proiect să fim mult mai mulți. 
 

 

    
  

Prof. Iorga Monica  
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WORLD` S LARGEST LESSON 

 

The #WorldsLargestLesson  

          

        În anul 2015, Organizația Națiunilor 
Unite a stabilit un set de 12 obiective de 
dezvoltare durabilă ce urmează a fi atinse 
pănă în anul 2030. Ele urmăresc reducerea 
sărăciei extreme, asigurarea dreptului la 
educație pentru toți copiii lumii, reducerea 
inegalităților și a nedreptăților, asigurarea 
unui mediu curat pentru toți locuitorii 
planetei. Pentru o mai bună conștientizare și 
informare cu privire la acestea, în fiecare an, 
O.N.U. și U.NICEF derulează World”s 
Largest Lesson, o campanie care reunește 
instituții publice, ONG-uri, media, 
personalități ale vieții publice, culturale etc. 
Ea se desfășoară în peste 130 de țări și 
reunește milioane de copii. 
         Ne-am  bucurat  să fim parte și în 
acest an a celei mai mari lecții a planetei, 
promovând prin activitățile pe care le-am 
desfășurat Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă.  
 
 
 

 
 

 

 

 

     
 

 

Prof. Drăghici Marius  
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ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI ȘI A ȘCOLII 
ALEGEREA CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR 

 
 

          Ziua de 5 Octombrie a fost dedicată 
EDUCAȚIEI," singura armă pe care o 
putem folosi pentru a schimba lumea".    
           Prin diferite activități educative 
extracurriculare, elevii și cadrele didactice 
ale Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle au 
subliniat importanța educației și a școlii în 
viața comunității şi a societăţii în general. S-
au exprimat gânduri, opinii cu privire la 
educație în limbaj literar sau artistic, s-au 
organizat jocuri, vizite la Biblioteca 
orășenească, s-au vizionat filme 
documentare, s-au citit texte despre 
pedagogi celebri. 
 

           De asemenea, s-au rememorat 
momente din viața școlii, cu ocazia împlinirii 
a 38 de ani de existență a Școlii Gimnaziale 
nr. 2 Videle, fostă Școala Generală nr. 3 
Videle. 
   

 
            Ziua de 5 octombrie a fost aleasă pentru organizarea alegerilor pentru desemnarea 
Consiliului Școlar al Elevilor. După 2 săptămâni de campanie electorală în care 9 candidați și-au 
făcut cunoscută oferta electorală prin mesaje, afișe, postere, întâlniri cu colegii, distribuire de 
pliante, s-a votat. Și, pentru că în școală s-a amenajat un spațiu special pentru organizarea 
referendum-ului din 6-7 octombrie, am profitat de ocazie pentru a participa la o lecție reală de 
democrație, utilizând cabinele de vot. Elevii din învățământul gimnazial au fost încântați și, 
totodată, emoționați să participe la această activitate,prin care au aflat cum se desfășoară în 
realitate un scrutin electoral. În urma numărării voturilor au fost desemnați noii membri ai 
Consiliului Școlar al Elevilor, Cojocar Dumitrița, clasa a VIII-a A, președinte, Manole Alexia, 
clasa a V-a A, vicepreședinte, Militaru Melissa, avocatul elevilor.  

     
Cojocar Dumitrița, clasa a VIII-a A, președinte C.Ș.E.  
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9 OCTOMBRIE, 
ZIUA NAȚIONALĂ DE  COMEMORAREA VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI 

 
            În fiecare an, la data de 9 octombrie 
comemorăm victimele Holocaustului. Sub 
genericul "Ne amintim pentru a nu repeta", 
s-au organizat activități diverse, pentru a se 
marca semnificația Zilei de 9 Octombrie, 
dată la care,  în anul 1941, începea 
deportarea evreilor din Basarabia și 
Bucovina de Nord în Transnistria. 
       Principalele activități desfășurate au 
fost: moment de comemorare, expoziție de 
carte, vizionare și interpretare de 
documentare, expoziție de desene, 
lecturarea unor fragmente din lucrări 
istorice. Elevii implicați au participat cu 
interes la discuții, dezbateri, au exprimat 
opinii cu privire la necesitatea cultivării 
toleranței, a păcii, a respectului în relațiile 
dintre oameni, astfel încât omenirea să nu  
mai cunoască experiențe similare de 
radicalizare a urii și a xenofobiei.  
 
 

 
 
 

 

                Concluzia unanimă care s-a desprins în urma discuțiilor purtate a fost aceea că 
educația combate rasismul.  
                Activitățile educative s-au desfașurat în cadrul ariei curriculare "Om și societate", sub 
coordonarea profesorilor Iorga Monica și Viezuianu Dana. 

Pițigoi Alexandra, clasa a VIII-a A  

 

SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A SPAȚIULUI COSMIC 

 

#WSW2018   

       Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat perioada 4-10 octombrie SĂPTĂMÂNA 

MONDIALĂ A SPAȚIULUI COSMIC. În această perioadă, la nivel global, se desfășoară diferite 

acțiuni prin intermediul cărora se subliniază contribuția adusă de știința și tehnologia spațiului la 

îmbunătățirea condițiilor umane.  

       Tema ediției 2018 a fost  "SPACE UNITES THE WORLD", "SPAȚIUL UNEȘTE LUMEA" 

urmărind  celebrarea rolului spațiului în aducerea oamenilor de pe întreg globul mai aproape.  

          Sub deviza "Spațiul uneșțe lumea" și elevii Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle au desfășurat o 

serie de activități educative curriculare și extracurriculare menite să celebreze spațiul precum:  

1. Aducerea spațiului cosmic aproape de noi ! - desenarea spațiului cosmic pe terenul din 

curtea școlii, loc utilizat pentru a învăța prin joc despre această componentă a Universului            

( elevi voluntari din clasele V-VIII, sub îndrumrea d-nelor prof. Bucă Maria și Viezuianu Dana);  
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2. Călătorie imaginară prin spațiul cosmic- elevii claselor a V-a A și a V-a B, sub îndrumarea d-

nei profesor Anghel Nicoleta, și-au valorificat și și-au îmbogățit cunoștințele despre spațiu 

realizând machete, compuneri, eseuri.  

 

    
Prof. Anghel Nicoleta 

 

CLICK CENTENAR!  

PRIVEȘTE ROMÂNIA NOASTRĂ! 

 
           Anul 2018 a avut o  semnificație deosebită pentru România, s-au  împlinit 100 de ani de 
la formarea statului național unitar român. Centenarul Marii Uniri a reprezentat  un moment unic 
în viața societății românești, de aceea toate instituțiile educaționale, culturale, ONG-uri, și, mai 
ales școala au fost  chemate să marcheze importanța acestuia, revenindu-le rolul de a le educa 
tinerilor mintea și sufletul, de a îi informa cu privire la semnificația acestui eveniment istoric, dar 
și de a le dezvolta respectul, considerația, atașamentul pentru trecut, pentru valorile și 
simbolurile naționale.Centenarul a reprezentat  un prilej de reflecție asupra trecutului, 
prezentului și viitorului societății românești,  în context european și global. 
             Este foarte important ca tinerii să cunoască și să respecte trecutul, să aibă o viziune 
corectă, bine informată și documentată asupra evenimentelor istorice care au dus la nașterea 
statului național unitar român, să manifeste interes pentru cunoașterea acestor evenimente și 
promovarea lor. În acest scop, tinerii din orașele județului Teleorman, cu vârste cuprinse între 
14-18 ani au participat, în perioada septembrie – decembrie 2018,la proiectul„Click centenar – 
Privește România noastră!”, organizat de Asociaţia „Parteneri pentru o Comunitate Europeană” 
APCE, Frumoasa, Teleorman, în parteneriat cu Primăria orașului Zimnicea și Societatea de 
Științe Istorice din România-Filiala Teleorman.  
          Proiectul a venit  cu o idee inedită, aceea de a surprinde în fotografie reprezentări ale 
României, așa cum o văd tinerii, la an aniversar, la 100 de ani de la Marea Unire. După ce au 
participat la sesiuni de informare prelegeri despre semnificația istorică a anului 1918, a anului 
CENTENAR, ținute în școlile din orașele județului Teleorman de specialiști, istorici, muzeografi, 
elevii și-au exprimat viziunea asupra a ceea ce este Romania lor, ce sunt comunitățile lor astăzi, 
la ceas aniversar,în limbaj artistic, plastic, digital, realizând afișe, desene, fotografii . Acestea au 
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fost reunite în expoziții deschise publicului, în cele 5 orașe ale județului, timp de câte o 
săptămână,în perioada noiembrie-decembrie 2019. La realizarea acesteia au contribuit și elevii 
Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle, expoziția putând fi văzută și în cadrul școlii noastre.  
 

   
 

Prof. Iorga Monica  

LA MULȚI ANI, ARMATEI ROMÂNE! 

 

       Armata română, instituție fundamentală 
și simbol al statului român a fost omagiată 
de ziua ei, 25 octombrie, și de elevii Școlii 
Gimnaziale nr. 2 Videle prin diverse 
manifestări, precum: prelegeri, prezentări 
despre semnificația zilei de 25 octombrie 
1944 în istoria națională, importanța și rolul 
armatei române în istoria națională, în 
trecut, dar și în prezent, rememorarea unor 
momente de glorie ale armatei române, 
precum Războiul de independență, Primul 
Război Mondial, vizionarea și interpretarea 
unor fotografii și a unor scurte filmulețe 
despre armata română, exprimarea de 

mesaje de mulțumire pentru sacrificul 
soldaților români care au construit prin jertfa 
supremă România de astăzi.  
    

 
          Elevii clasei a V-a A au pornit la o vânătoare de comori în orașul Videle pentru a 
descoperi locuri ale memoriei și monumente dedicate eroilor și soldaților români. Astfel, ei au 
vizitat Monumentul eroilor din Primul Război Mondial și cel al eroilor din Al doilea Război 
Mondial din fața Casei de cultură. Acolo au depus flori, în semn de apreciere și recunoștință 
pentru eroii orașului nostru pe fronturile celor două războaie modiale, au prezentat povești de 
viață pe care le-au auzit în familiile lor despre bunicii sau străbunicii lor care au participat la cele 
două războiae mondiale. Frigul nu i-a împiedicat să intoneze cu patos și mult entuziasm imnul 
național.  
         Vineri, 26 10. 2018, ne-am bucurat de prezența în școală a d-nei ofițer Bârsoianu 
Anișoara, șeful Poliției locale Videle, care le-a prezentat elevilor informații despre importanța și 
rolul armatei și al instituțiilor militare într-un stat, despre nevoia manifestării patriotismului de 
către fiecare dintre noi, în orice loc și cu orice prilej, precum și despre nevoia de construire a 
relațiilor zilnice în școală, în familie, în comunitate și în orice grup din care facem parte, pe baza 
toleranței, a non-violenței și al respectului reciproc.  
           Activitățile educative dedicate omagierii Armatei Române s-au desfășurat în cadrul 
comisiei metodice a profesorilor din aria curriculară „Om și societate”.Ele sunt inscrise și în 
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calendarul proiectului eTwinning "Tinerii și România Centenară" pe care școala noastră l-a 
desfășurat în colaborare cu mai multe școli din țară și din Republica Moldova pentru a marca 
semnifcația istorică a anului 2018, ANUL CENTENAR. 

Prof. Iorga Monica  
 

TIME TO MOVE  

 
#Încearcă EUROPA!  
       În acest an școlar, caravana de 
informare "Time to move" a ajuns și în 
școala noastră. Miercuri, 16 octombrie 2018, 
d-na profesor Alina Cepan, inspector școlar 
proiecte și programe educative în cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, 
le-a prezentat elevilor Școlii Gimnaziale nr. 2 
Videle, în cadrul unei activități cu caracter 
non-formal, oportunitățile pe care le oferă 
participarea la campania Time to Move, 
organizată de Comisia Europeană și 
EuroDesk, respectiv: activități prin 
intermediul cărora pot călători în Europa, pot 
participa la proiecte internaționale, pot 
câștiga experiența de care au nevoie în 
viitorul lor. 
 https://timetomove.eurodesk.eu/ro/. 

 

 
 

 

Fierbințeanu Ilinca, clasa a VII-a A  

 

HAPPY  HALLOWEEN! 

 

    
 

               Spiritul sărbătorii de Halloween i-a animat pe elevii din învăţământul  primar şi 
gimnazial care au organizat în data de 31 octombrie 2018 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, a elevilor clasei a VIII-a A, sub îndrumarea 
profesorilor de limba engleză, dar şi a  d-nelor profesor din  învăţământul primar.  
 

Prof. Ducan Dumitra  
 

https://timetomove.eurodesk.eu/ro/
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ELEVII ȘCOLII NR. 2 VIDELE 
 PRINTRE CEI MAI BUNI DIN JUDEȚ 

         

                Este un lucru știut că elevii Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle se numără printre cei mai 
buni din județ, lucru confirmat de rezultatele obținute de aceștia, an de an, la olimpiadele și 
concursurile școlare, etapele județene și naționale. Rezultatele muncii lor, dar și ale profesorilor 
îndrumători au fost recunoscute și recompensate de către Consiliul Județean Teleorman.Luni, 5 
noiembrie 2018, la Școala Gimnazială nr. 2 Videle a avut loc ceremonia de premiere a 
olimpicilor naționali din anul școlar 2017-2018. În prezența cadrelor didactice, a părinților, a 
reprezentanților comunității locale, d-l primar Nicolae Bădănoiu, d-l președinte al Consiliului 
Județean Teleorman, Dănuț Cristescu, a înmânat premii în bani următorilor elevi și cadre 
didactice: Necșuleasa Alexandra, Stoian Iustin, premiul al II-lea etapa națională a olimpiadei de 
cultură civică, profesor Iorga Monica;  Baciu Florin, premiu special, olimpiada de geografie, 
etapa națională, profesor Ionescu Ileana; Ionescu Petru Vlad, medalie de bronz, etapa națională 
a olimpiadei de matematică, profesor Sîrbu Verginica; Ionescu Petru Vlad, premiul I, concurs 
național "Tinere condeie", prof. Căpățână Cristina;Dinte Raluca, Necșuleasa Alexandra, Enache 
Sara Maria, Mențiune concurs național "Democrație și toleranță", profesori îndrumători Iorga 
Monica, Bucă Maria Carmen, Miu Simona.  

 

            Ii felicităm din nou pe acești copii 
minunați, pe părinții lor, pe profesorii care         
i-au îndrumat! De asemenea, mulțumim 
pentru aprecierea și susținerea performanței 
școlare reprezentanților autorităților locale și 
județene ! Sperăm ca exemplul acestor copii 
să fie urmat și de alții, astfel încât și în anii 
următori să ne menținem în rândul unităților 
școlare de elită. 

Prof. Sîrbu Verginica  

 

 

DĂ BLOCK AGRESIVITĂȚII! 

 

           În zilele noastre, elevii și tinerii, în general, își petrec o mare parte a timpului în mediul 
on-line, în fața calculatorului, a tabletei sau a altor dispozitive. Utilizarea Internetului este 
benefică, dar, în lipsa unei informări corecte, poate deveni un real pericol pentru sănătatea 
fizică și psihică a copiilor, a tinerilor.  
          În cursul lunii noiembrie, elevii școlii au învățat despre pericolele și vulnerabilitățile din 
mediul on-line, despre modalități de prevenire sau soluționare a acestora prin participarea la 
proiectul "ORA DE NET. STOP CYBERBULLING-ULUI ! DĂ BLOCK AGRESIVITĂȚII PE 
NET!". Proiectul s-a desfășurat la nivel național, fiind organizat de Salvați Copiii România. 
Cadrele didactice care au implementat la nivelul școlii acest proiect au valorificat resursele puse 
la dispoziție de Salvați copiii România, filmulețe, afișe, pliante, broșuri etc pentru a purta discuții 
cu elevii, pentru a organiza activități interactive care au avut rolul de a le stimula imaginația, 
creativitatea, gândirea critică. Alături de profesorii care au organizat aceste activităţi, s-au aflat 
reprezentanţi ai C.J.R.A.E Teleorman, d-l profesor logoped, Radu George, d-na profesor 
consilier, Mihăilescu Teodora. 
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Prof. Vintilă Florina  

 

SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE  

 

         În perioada 19-25 noiembrie s-a desfășurat  programul SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI 
GLOBALE, inițiat de Consiliul Europei, pentru a dezvolta, întări şi susţine strategiile de 
implementare a educaţiei globale şi de formare a capacităţii de dezvoltare a acesteia, prin 
intermediul instituţiilor şi practicienilor din domeniul educaţiei atât din zona formală, cât şi 
nonformală. În concepţia initiatorilor, educaţia globală cuprinde: educaţia pentru dezvoltare, 
educaţia pentru drepturile omului, educaţia pentru pace şi prevenirea conflictelor şi educaţia 
interculturală. Tema editiei de anului 2018 a fost "LUMEA SE SCHIMBĂ. NOI?".  
           Programul școlii noastre propus pentru a marca acest eveniment a cuprins  următoarele 
activități: prezentarea semnificației S.E.G. și a temei anului 2018; informare cu privire la 
Obiectivele de dezvoltare durabilă prin  discutii, dezbateri, vizionare materiale video; activități cu 
tema ”Ne cunoaștem drepturile, suntem responsabili!”; Săptămâna fructelor şi a legumelor 
donate; derularea proiectului ”Dă BLOCK agresivităţii! Stop bullying şi cyberbullying !” 
 

         
 

Prof. Bucă Maria   

 

SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ŞI A LEGUMELOR DONATE 

 
            Timp de o săptămână, in perioada 19-25 noiembrie,  elevii, părinții și cadrele didactice 
de la Școala Gimnazială nr. 2 Videle au desfășurat o campanie socială de colectare pentru a 
veni în sprijinul unor perosane care aparțin unor grupuri vulnerabile . Părinții, elevii și dascălii   
s-au mobilizat și au strâns o cantitate impresionantă de legume și fructe și alimente în cadrul 
programului ”Săptămâna legumelor și a fructelor donate”. Acestea au fost oferite unor elevi ai 
școlii, persoanelor instituționalizate la Centrul pentru Protecția Adulților cu Handicap Videle, 
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bătrânilor de la Centrul Social Talpa. Alături de  elevi, părinți și cadre didactice s-au aflat și 
voluntari OMV PETROM care ne-au sprijinit în acțiunea de transportare și distribuire a 
alimentelor.  
 

 
 
 

Prin acest demers s-a intenționat să se 
consolideze abilitățile copiilor de a trăi 
împreună cu ceilalți, într-o societate unită și 
solidară, în care contează valențele 
umanitare, implicarea, angajamentul și 
responsabilitatea. Voluntariatul dezvoltă la 
elevi responsabilitatea, implicarea și 
calitățile personale în care respectul, 
sensibilitatea și empatia sunt valori esențiale 
pentru raportarea la sine și la ceilalți.  

          
 

Prof. Ducan Dumitra, coordonator S.N.A.C. 

 

 

ROMÂNIA 100.  

CENTENAR  

     

              Anul 2018 l-am dedicat cu toții, 
elevi, cadre didactice, CENTENARULUI. Am 
dorit să să întâmpinăm așa cum se cuvine, 
cu respect, apreciere,  această mare 
sărbătoare a tuturor românilor considerând 
că este datoria noastră a tuturor, elevi, să 
ne respectăm, să ne promovăm valorile şi 
simbolurile naţionale căci, "un popor care 
nu îşi cunoaşte istoria este ca un copil 
care nu îşi cunoaşte părinţii."  
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         Unirea se construieşte în fiecare zi prin modul în care ne comportăm, ne respectăm unii 
pe ceilalţi, ne cunoaştem şi ne respectăm trecutul şi faptele înaintaşilor care, prin eroism, 
sacrificiu, dragoste de ţară au creat România Mare. 

           Joi, 15 noiembrie 2018, am aniversat cei  100 de ani scurşi de la unirea Bucovinei,  "țara 
pădurilor de fag", cu România, 100 de ani de la data de 15 noiembrie 1918, când Congresul 
General al Populaţiei din Bucovina, întrunit la Cernăuţi, hotăra "unirea pe vecie" a acestei 
provincii cu "patria mamă, România".În cadrul activităților desfășurate, au fost rememorate 
momente din istoria zbuciumată a acestei provincii, au fost omagiate personalităţile istorice care 
au contribuit la realizarea unirii Bucovinei cu România. Corul şcolii a pregătit şi ne-a încântat cu 
un repertoriu de cântece patriotice.    
         O altă modalitate de a descoperi și cunoaște istoria națională au reprezentat-o excursiile 
școlare. Pentru aceasta,elevii claselor a V-a A, a V-a B și a VIII-a B au vizitat sâmbătă, 17 
noiembrie 2018, Muzeul Național de Istorie a României. Aici au putut vedea expozițiile 
“Tezaurul României“ și Columna lui Traian”, descoperind obiecte simbol ale istoriei și 
spiritualității românești, printre care și coroana purtată de regina Maria cu ocazia încoronării 
sale ca regină a României Mari, la 15 octombrie 1922, la Alba Iulia. Elevii din învățământul 
primar au poposit pe meleagurile Argeșului, unde au vizitat conacul familiei Golești, familie de 
boieri din Țara Românească, cu un rol important în procesul de modernizare a societății 
românești în secolul al XIX-lea. Totodată au avut ocazia să experimenteze tradiții și obiceiuri 
românești, frământând și pregătindu-și cu îndemânare pâine.  
 

           
        
            Săptămâna 26-29 noiembrie am dedicat-o în exclusivitate CENTENARULUI. Ne-am  
exprimat  prin gând, vers, cântec, imagine, culoare, port respectul pentru faptele înaintașilor și 
valorile naționale. Am dorit să spunem, așa cum se cuvine, ”LA MULȚI ANI ROMÂNIA 
NOASTRĂ!”, țară care te-ai construit în timp prin muncă, sacrificiu, jertfă, eroism!  
        Activitățile propuse pentru a marca 
acest eveniment important la nivelul școlii 
noastre au fost următoarele: prezentarea 
semnificației istorice a evenimentelor anului 
1918, amenajarea unor expoziții tematice, 
sesiuni de referate și comunicări ale elevilor 
despre personalitățile istorice care au 
realizat Marea Unire, concursuri interactive 
pe teme istorice, prezentarea unor momente 
artistice, participarea la manifestările 
organizate la nivelul orașului cu ocazia Zilei 
Naționale.  
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Prof. Iorga Monica, prof. Paraschiv Mariana 

COPIII NOȘTRI TALENTAȚI 

 

ÎNCEPUT DE DECEMBRIE, ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR DE DRUM…  
 Primele zile ale lui decembrie au adus și bucuria unor rezultate bune la concursurile 

școlare care valorifică talentul și efortul elevilor de a transpune în versuri inspirate universul 
înconjurător. Zborul unui fluture, o casă bătrânească ori o zi oarecare de școală constituie, 
pentru cei mai mulţi dintre noi, 

 fondul unei existențe obișnuite. Ochiul talentat al poetului sensibil la mișcările vieții 
înregistrează însă dimensiunea emoțională a ritmului vieții... și așa au apărut creațiile elevelor 
Laslu Maria (clasa a VI-a B), Manole Alexia și Voivozeanu Iuliana (clasa a V-a A). Ele au primit 
câte o mențiune la ediția la XVIII-a a concursului județean ,,Copiii noștri talentați", fiind premiate 
în 6 decembrie la sediul Bibliotecii Județene ,,Marin Predaʺ din Alexandria. Reproducem 
poeziile fetelor, pe care le felicităm și le încurajăm să-și continue munca de creație!  

 
CASA BUNICILOR        

de Alexia Manole  

De departe, văd, în câmp, casa batrânească                                
E-ncremenită de timp... dar cine să-l oprească?   
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Ne-am dus, cu toți, prin lume, să căutăm un mai bun rost. 
Casa noastră-n întregime credeam că e la adăpost. 
Dar se prefac bunicii în păsări și în nori.  
Noi i-am vrea ucenici în curte, ai altor flori...  
Ai vrea să dregi în casă, să mai repari ceva. 
Dar timpul nu-ți dă voie, nu-ți lasă nici zăbava. 
Să ne întoarcem toți din lumea noastră largă,  
Să reparăm căsuța, căci clipele aleargă.

UN ALT ÎNCEPUT  
           de Maria Laslu 
 În vacanță ne-am distrat  
și cu timpul ne-am jucat.  
Prin lume am colindat,  
ca poeții de-altădat’.  
Mândri, veseli, zâmbitori, 
cu mult mai încrezători, 
an școlar am început.  
Timpul trece, am priceput!  
Dacă-n pauze săltăm, 
la cursuri mai și-nvățăm:  
verbe, moduri, comparații,  
vertebrate, ecuații...  
Clopoțelul vesel sună:  
e semn să binedispună! 
Căci în școală-i veselie,  
univers în armonie!  
 

ULTIMUL ZBOR  
      de Iuliana Voivozeanu  
Decolând netemător  
spre măceșul acrișor,  
un fluture-aristocrat 
a plecat în explorat.  
Deodată ― acțiune!  
-Bâzz! Din stup,  
un băzăune, 
un bondar mai furios, 
c-un aer ambițios,  
A sărit pe al lui spate,  
cu mare agilitate.  
Biet fluture călător,  
ai căzut din pat de flori  
în ghimpii provocatori. 

Prof. Căpățână Cristina  
 

 

CERCURI  PEDAGOGICE 
 
Pe semestrul al anului școlar 2018-2019, Școala Gimnazială nr. 2 Videle a fost gazda 

mai multor cercuri pedagogice. 
În data de 6 decembrie 2018  s-a desfășurat Cercul pedagogic al profesorilor de limba 

franceză din zona Videle.Cu această ocazie, elevii clasei a VI-a A au susținut o lecție 
demonstrativă la disciplina limba franceză, urmată de prezentarea unei piese de teatru inspirată 
din opera "Micul prinț",de Antoine de Sainte Exupery. Activitatea a fost coordonată de d-na 
profesor Bătrânu Loredana. 
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În aceeași zi s-a desfășurat și  Cercului Pedagogic al profesorilor de istorie şi religie din 
zona Videle. Tema activității a fost "ROMÂNIA LA CEAS ANIVERSAR” și a cuprins  
următoarele activităţi: prezentarea unui program artistic dedicat CENTENARULUI de către elevii 
Şcolii Gimnaziale nr. 2 Videle, prezentarea materialelor "Modalităţi de utilizare a metodelor 
non-formale în predarea istoriei. Exemple de bună practică, proiectele eTwinning", 
"Semnificaţia zilei de Sfântul Nicolae". Pe marginea materialelor prezentate au avut loc 
dezbateri, intervenţii ale profesorilor participanţi. Concluzia care s-a desprins în urma discuţiilor 
a fost aceea că elevii au nevoie să fie implicaţi în desfăşurarea unor activităţi didactice inovative 
care să le permită formarea de competenţe, dezvoltarea creativităţii, a gândirii critice şi totodată 
să le stimuleze interesul de a învăţa şi a  descoperi lucruri noi. Activitățile au fost coordonate de 
profesorii Iorga Monica (istorie), Viezuianu Dana(religie).  

 

        
Prof. Viezuianu Dana  

 

 

GALA ŞCOLILOR E-TWINNING 2018 
 

Sâmbătă, 8 decembrie 2018, la Hotel Ramada Bucureşti, s-a desfăşurat gala de 
premiere a şcolilor din România care şi-au adjudecat pentru anul şcolar 2018-2019 titlul de 
"ŞCOALĂ E-TWINNING", distincţie acordată de Comisia Europeană pe baza îndeplinirii unor 
condiţii precum: promovarea unui act didactic inovativ, utilizarea colaborării în activităţile 
desăşurate, respectarea regulilor de e-safety, participarea la cursuri de formare şi evenimente 
educaţional europene etc. Printre participanţii la ceremonie, organizată de Institutul de Ştiinţe 
ale Educaţiei şi Biroul Naţional de Asistenţă eTwinning România, am avut onoarea să fim şi noi, 
Şcoala Gimnazială nr. 2 Videle fiind una dintre cele peste 42 de şcoli din România care a 
obţinut acest titlu. Este un titlu care ne onorează şi ne obligă să continuăm activităţile 
desfăşurate pe linia internaţionalizării activităţii şcolii şi cea a promovării proiectelor ca mijloc de 
a învăţa altfel. Obţinerea titlului a fost posibilă urmare a acţivităţilor defăşurate de elevii şi 
cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale nr. 2 Videle, participante la acţiunea eTwinning în anul 
şcolar 2017-2018, respectiv d-nii profesori: Corina Eremia, Ducan Dumitra, Iorga Monica, 
Viezuianu Dana, Vintilă Florina, Căpăţînă Cristina, Andrei Emilia, Drăghici Marius,Anghel 
Nicoleta, Miu Simona. 
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Prof. Iorga Monica, ambasador eTwinning România  

CARNAVALUL ZĂPEZII  

Dans, tradiţii, competiţii, muncă în echipă şi multa distracţie, aşa se poate caracteriza 
ediţia 2018 a tradiţionalului Carnaval al zăpezii,organizat de  elevii claselor a VIII-a A, B,   sub 
îndrumarea profesorilor diriginți  Căpățână Cristina și Viezuianu Dana.  

 

   
 

 

LUMINA MATH 2018  

 

În preajma sărbătorilor de iarnă, am 
împodobit brăduțul, am fost serioși, am 
muncit și Moșul ne-a răsplătit pe măsură,  
aducându-ne  primele daruri, rezultate foarte 
bune obținute de elevii școlii la concursul 
național de matematică, LUMINA MATH, 
ediția 2018. 

 

 Bineînțeles, în spatele acestor rezultate s-au aflat munca, pasiunea și seriozitatea 
elevilor și a dascălilor lor. Elevii premiați au fost:  



NOUA GENERAŢIE    Nr. 4 / 2019 

 

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

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

 

        Clasa a II-a B: Floroiu Lavinia Nicola, Premiul al II-lea, Iliuță Marius Valentin- Premiul al II-
lea, Iordache Rebeca Gabriela- Premiul al III-lea, Badea Medeea Annelis- Mențiune, Furtună 
Clara - Mențiune ( profesor îndrumător Enuș Ionela Nicoleta).  
       Clasa a III-a A: Voiculeț Andrei Eduard - Premiul al II-lea, Șerban Robert Andrei- Mențiune( 
profesor îndrumător Andrei Emilia). 
      Clasa a IV-a A: Nassar Atta Attia Adam - Premiul I, Costache Denisa- Premiul al III-lea, 
Bornea Larisa Ioana - Mențiune, Matei Alina Alejandra- Mențiune ( profesor îndrumător 
Bâscoveanu Elena). 
         Clasa a IV-a B: Mocanu Daria Ioana - Premiul al III-lea, Brebenel Bianca Andreea - 
Mențiune ) prof. îndrumător Vintilă Florina). 
       Clasa a V-a A: Militaru Melissa - Premiul al II-lea, poziția I la nivelul județului Teleorman, 
Voiculeț Maria- Premiul al III-lea, Enache Sara Maria- Mențiune (profesor îndrumător Sîrbu 
Verginica).  
 

     
 

Prof. Andrei Emilia 

ZIUA CULTURII NAȚIONALE 

 

     15 ianuarie 2019, Şcoala Gimnazială nr. 2 Videle, elevii şi profesorii l-au omagiat pe marele 
poet naţional, Mihai Eminescu, la împlinirea a 169 de la naşterea sa şi au aniversat, în egală 
măsură, Ziua Culturii Naţionale. Cu această ocazie s-a realizat o incursiune în viaţa şi opera 
marelui poet, s-au recitat versuri din lirica eminesciană, s-a desfăşurat un concurs tematic între 
elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a. Activităţile au fost coordonate şi organizate de profesorii din 
cadrul ariei curriculare "Limbă şi comunicare", Căpăţână Cristina, Zugravu Ioana, Ducan 
Dumitra. 

   
Prof. Câpâțînă Cristina  
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       ZIUA INTERNAȚIONALĂ A NON-VIOLENȚEI ÎN ȘCOLI  

 

        Ziua de 30 ianuarie este declarată ZIUA INTERNAȚIONALĂ A NON-VIOLENȚEI ÎN 
ȘCOLI. Violența, “arma celor slabi” sau „refugiul incompetenței” este un fenomen frecvent 
întâlnit în mediul școlar. Prevenirea și reducerea acesteia se face prin educație, acțiune, 
implicare.  
           În această zi, prin jocuri, activităţi interactive, vizionare de filmuleţe, elevii din 
învățământul gimnazial au reflectat asupra cauzelor, formelor de manifestare, precum și asupra 
consecințelor violenței în școli și nu numai, asupra bullying-ului, au exprimat opinii şi au propus 
soluții pentru combaterea acestui fenomen.Cu ajutorul aplicației mentimeter au răspuns 
interactiv la întrebările: “Ai fost vreodată victima violenței în școală ?”, “Cu ce formă de violență 
te-ai confruntat ?”, „Care crezi ca sunt consecințele violenței asupra copiilor ?”. Apoi, au fost 
vizionate și interpretate filmuelețe despre fenomenul de bullying puse la dispoziție pentru elevi 
și educatori pe site-ul organizației Salvați copiiI România.  
           Lucrând în echipe ,elevii au alcătuit un plan pentru eradicarea fenomenului de violență în 
școală, propunând diferite soluții precum: o mai atentă supraveghere a elevilor în pauze de 
către profesori, creșterea numărului paznicilor în școli, existența unor relații de colaborare, 
comunicare, respect reciproc între elevi, implicarea și participarea la activități școlare și 
extrașcolare, consilierea şcolară. 
 

    
 

Prof. Miu Simona  

 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE COMEMORARE A HOLOCAUSTULUI 

 

În data de 27 ianuarie 1945 s-a produs eliberarea lagărului nazist de exterminare 
Auschwitz- Birkenau de trupele sovietice. Prin Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite 
numărul 60/7 din 1 noiembrie 2005, 27 ianuarie a devenit Ziua Internaţională de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului. În această zi, omenirea îşi aminteşte de cele 6 milioane de victime ale 
Holocaustului pentru ca, din această lecţie tristă a trecutului, să înveţe  lecţia toleranţei, a păcii, 
a acceptării diversităţii. Am făcut-o şi noi prin diferite activităţi precum: prezentarea unor 
material  PPT, călătorie imaginară în lagărul de exterminare de la Stutthof şi în Muzeul celui de 
Al Doilea Război Mondial de la Gdansk (Polonia) prin intermediul unor fotografii, vizionarea şi 
intepretarea unor scene din filmul „Băiatul cu pijamale în dungi”, lecturarea şi intepretarea unor 
pasaje din Jurnalul Annei Frank, recitarea unor versuri scrise de copii victime ale Holocaustului, 
mărturii tulburătoare despre această pagină neagră a istoriei. La finalul activităţii, printr-un 
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exerciţiu, elevii  au descoperit cheia prin care rasismul,  discriminarea pot fi combătute: 
TOLERANŢA.  

#weremember #neverforget #neverrepeat # 
 

 
 

Prof. Iorga Monica  

ZIUA PORȚILOR DESCHISE  

     5 MARTIE 2019, emoție, bucurie, primăvară, culoare. Ne-am deschis porțile și am primit cu 
bucurie viitorii preșcolari care vor păși în toamna anului 2019 pe porțile școlii. A fost un 
eveniment în care s-au implicat cu seriozitate și dăruire, ca întotdeauna, elevii și cadrele  
cadrele didactice.  

   

                 
Prof. Bâscoveanu Elena, Prof. Vintilă Florina  
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ZIUA MONDIALĂ A FRANCOFONIEI ȘI A FERICIRII 

 

     În fiecare an, la 20 martie, 75 de țări membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei 
celebrează Ziua Internațională a Francofoniei. Din 1993, România este stat membru al 
Organizației Internaționale a Francofoniei, contribuind la promovarea limbii franceze, a tradițiilor 
și a culturii francofone. Ziua Francofoniei este sărbătorită de fiecare cetățean care prețuiește 
limba franceză, diversitatea culturală a spațiului francofon și valorile promovate de Francofonie. 
Este sărbătoarea celor care susțin importanța multilingvismului în era globalizării.  
        Elevii școlii noastre, sub îndrumarea profesorilor de limbi moderne, au marcat Ziua 
Internațională a Francofoniei prin intermediul unui program educativ care s-a desfășurat în 
cadrul catedrei de Limbă și comunicare. Programul acestuia a cuprins următoarele activități: 
prezentarea semnificației Zilei Internaționale a Francofoniei de către prof. limba franceză, 
Eremia Corina, prezentarea unui program artistic în limba franceză ( poezii, cântece, scenetă) 
de către elevii claselor a V-a A, a V-a B, a IV-a B, pregătiți de d-nele profesor Bătrânu Loredana 
și Ducan Dumitra.  
        Considerăm că, prin activitățile 
desfășurate, toți cei prezenți au conștientizat 
importanța cunoașterii și comunicării în limbi 
străine, dar și a promovării multilingvismului 
și a multiculturalismului în contextul 
amplificării procesului de globalizare 

.
      Tot în data de 20 martie se sărbătorește Ziua Internaţională a Fericirii, sărbătoare instituită 
din anul 2012 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. Fercirea este un drept din naștere și 
fiecare ar trebui să se bucure de el. La asigurarea stării de fericire contribuie foarte mulţi factori, 
precum: pacea, liniștea , starea de sănătate, non-violenţa, non-discriminarea etc.  
        Ziua Internaţională a Fericirii a fost sărbătorită și de elevii Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle 
prin diferite activităţi: vizionarea unor materiale tematice, elaborarea și prezentarea unor afișe, 
definirea fericirii cu ajutorul aplicaţiei mentimeter, transmiterea de mesaje pozitive.  
 

 
 
 

             Sărbătorirea Zilei Internaţionale a 
Fericirii face parte din proiectul eTwinning 
„LET’S CELEBRATE INTERNATIONAL 
SPECIAL DAYS TOGETHER!”, pe care 
școala noastră l-a  desfășurat în acest an 
școlar  alături de numeroase alte școli din 
Europa, proiect prin intermediul căruia elevi 
si profesori europeni celebrează împreună 
zile speciale pentru a descoperi valori 
comune și pentru a învăţă să trăiască 
împreună într-o lume lipistă de manifestări 

de ură, rasisim, xenofobie, violenţa sau șovinism.           Prof. Ducan Dumitra, Prof. Eremia 
Corina, Prof. Bătrînu Loredana 
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MADE FOR EUROPE 

 

           Și anul acesta ne-am aflat  printre școlile teleormănene care au prezentat, în cadrul 
etapei judeţene a concursului „Made for Europe”, proiecte și activităţi pe care le desfășoară la 
nivel european, în cadrul programelor comunitare ERASMUS +, eTwinning sau altele. Proiectul 
nostru eTwinning, „Tinerii și România Centenară”, prezentat de Maria Pleșea, din clasa a VII-a 
A, a obţinut premiul I si calificarea la etapa naţionala care s-a desfășurat la Cluj Napoca, în 
perioada 17-21 aprilie.  
          Made for Europe vizează valorizarea și promovarea experienţelor pozitive în derularea 
proiectelor finanţate prin programe comunitare, stimulând creativitatea, inovaţia, spiritul de 
competiţie.  
 

    
 

 

           În perioada 17-20 aprilie 2019,Maria  
ne-a reprezentat la Cluj Napoca, la etapa 
națională a concursului fiind  însoțită de       
d-na profesor Viezuianu Dana. A fost prima 
participare a școlii la acest nivel al 
competiției și, deși nu am fost printre 
premianți, considerăm că a fost o experiență 
din care am învățat ceva și pe care o putem 
îmbunătăți în anii următori. Pentru noi a fost  
o onoare să fim printre școlile de elită din 
țară care desfășoară proiecte educaționale 
europene, eTwinning sau Erasmus+ 
 
 
. 

    
Prof. Iorga Monica      

  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VIDELE, ȘCOALĂ COMUNITARĂ  

           În anul școlar 2018-201 am reușit să pătrundem în rețeaua de școli comunitare. Alături 
de reprezentanții și specialiștii din cadrul Fundației Noi Orizonturi, deprindem cunoștințele și 
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mecanismele necesare pentru a aduce școala mai aproape de comunitate. În rețeaua de școli 
comunitare,educăm elevi implicați, responsabili, încrezători în forțele proprii.  
            Crezul nostru este că, prin implicarea elevilor în diferite activități de voluntariat, proiecte 
în folosul școlii sau al comunității, îi ajutăm să dobândească valori, atitudini, abilități care îi pot 
ajuta cu adevărat în viață. 
https://www.noi-orizonturi.ro/scoli/scoli-comunitare/reteaua-de-scoli-comunitare  

 

Prof.Iorga Monica 

 

ALEGE CONȘTIENT! STOP 

DEPENDENȚEI PE INTERNET! 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
#SID2018, #OraDeNet  
În anul școlar 2018-2019, ne-am 

alăturat proiectului "Aleg conștient. Stop 
dependenței pe Internet!". Acesta s-a 
desfășurat în perioada 20 februarie-12 
aprilie 2019, fiind o inițiativă a organizației 
Salvați copiii România. 

Scopul participării la acest proiect a 
fost acela  de a îi învăța pe elevi să utilizeze 
responsabil internetul. Prin intermediul 
activităților desfășurate, ei au fost  educați  
pentru o  

abordare mai conștientă și mai echilibrată a noii tehnologii și a timpului petrecut în mediul 
online. 

 În cadrul primei activități, elevii clasei a V-a A au discutat despre dependența pe 
Internet, formele de manifestare ale acesteia, modalități de prevenire. Au analizat și interpretat 
povestea Andreei din videoclipul pus la dispoziție de organizația Salvați copiii România  și au 
reflectat asupra propriului comportament în ceea ce privește utilizarea Internetului. În urma 
discuțiilor purtate au înțeles că stă în puterea lor să decidă scopul și durata timpului petrecut 
online și să fie dispuși să învețe modalități prin care pot evita capcana obiceiurilor care 
îndeamnă spre dependență. În perioada imediat următoare fiecare participant a dedicat un timp 
de reflecție asupra comportamentului său în relație cu tehnologia. Timp de o săptămână, elevii 
implicați în proiect au monitorizat scopul pentru care au intrat pe internet, modul în care au 
navigat în timpul petrecut online într-o zi obișnuită de școală sau într-o zi liberă.Rezultatele 
obținute nu au fost mulțumitoare.S-a constatat că unii dintre elevi petrec foarte mult timp în 
mediul on-line,fiind expuși riscului de a deveni dependenți de internet. Am încercat să aflăm 
împreună cum se manifestă dependența de internet. Utilizând metoda "Copacul", elevii au 
analizat și au prezentat problema dependenței de internet, identificând cauzele, dar și 
consecințele acesteia. Activitățile au continuat  în săptămânile următoare, când au  realizat și  
transmis mesaje "Stop dependență pe internet!" și s-au  întâlnti cu părinții și cu alți specialiști 
pentru a discuta pe această temă. Cu toții au consștientizat că Internetul este folositor, dar 
folosit in exces dauneaza grav sanatatii.  

Joi, 28 martie, in cadrul orei de dirigentie, elevii clasei a V-a A au propus ca alternativă la 
petrecerea excesivă a timpului pe Internet, activităţile în natură. Ei au realizat o activitate 

https://www.noi-orizonturi.ro/scoli/scoli-comunitare/reteaua-de-scoli-comunitare
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recreativă în curtea şcolii. Îmbinând utilul cu plăcutul, au pictat tricouri cu mesaje care 
promovează echilibrul în petrecerea timpului în mediul online. 

La final de proiect  s-a organizat o dezbatere publică cu tema ”Să evadăm din labirintul 
Internetului!”,în cadrul căreia s-au identificat, împreună cu părinții, reprezentanți ai comunității 
locale, soluții pentru prevenirea și combaterea dependenței de internet.  

 #SID2019 #OraDeNet #StopDependentaDeNet 
Prof. Iorga Monica 

Prof. Iscru Alexandra  
 

ÎMPREUNĂ PENTRU O COMUNITATE MAI SIGURĂ 
 

 
        

       În data de 04.04.2019,aproximativ 120 
de elevi ai Școlii Gimnaziale nr.2 Videle, din 
clasele a III-a și a IV-a, respectiv a V-a și a 
VI-a, au participat la proiectul cu tema 

ÎMPREUNĂ PENTRU O COMUNITATE 
MAI SIGURĂ, derulat de Poliția Română, în 
parteneriat cu OMV Petrom. Proiectul 
urmărește prevenirea criminalității și 
asigurarea unor condiții de siguranță de 
nota 10 pentru copii, acasă, la școală, pe 
stradă, în mediul on-line, în locurile de 
joacă. Elevii au fost provocați de moderatori 
la discuții pe tema siguranței, au asistat la 
demonstrații ale echipajelor de poliție,au 
avut plăcuta surpiză de a se întâlni cu un 
câine polițist. Activitățile s-au desfășurat la 
Școala Gimnazială nr. 1 Videle. 
 

Prof. Andrei Emilia 
Prof. Pîrnac Mariana

4/4 PENTRU PRIETENI PROIECT DE VOLUNTARIAT LA ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 2 VIDELE, ÎN PARTENERIAT CU AMBASADA S.U.A. 
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În data de 04.04.2018, la împlinirea a 51 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?”  

Anul acesta am ales să înfrumusețăm  curtea școlii și  pentru aceasta a  fost o mobilizare 
generală. Toți elevii școlii, din toate clasele, sub îndrumarea profesorilor diriginți, și-au dedicat o 
parte din timpul lor școlii, făcând o faptă bună. Aceasta a constat în achiziționarea și plantarea 
de arbusti ornamentali în curtea școlii.  

 
Proiectul 4/4 PENTRU PRIETENI este finanțat de Ambasada Statelor Unite în România 

și implementat de Consiliile Americane pentru Educație Internațională, cu sprijinul partenerilor 
locali.  

Voluntarii au fost recompensati de Ambasada Americană si American Councils cu 
diplome, materiale promoţionale, stickere, şepci.  

 

         
 

Prof. Viezuianu Dana 
Prof. Paraschiv Mariana  

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ROMILOR 
 
Ziua Internațională a Romilor a fost marcată la nivelul Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle prin 

activități de cunoaștere și promovare a istoriei minorității rome, a tradițiilor, simbolurilor și a 
obiceiurilor acesteia, prin discuții pe tema toleranței și a non-discriminării purtate de elevi, cadre 
didactice. Profesorul de istorie, d-na Iorga Monica, a prezentat un material despre istoricul 
romilor în spațiul românesc,elevii clasei a V-a A, pregătiți de d-na profesor de limba română, 
Căpățînă Cristina, au realizat și prezentat un material despre basmul rom, elevele clasei a VI-a 
B, coordonate de d-na prof. Ducan Dumitra au prezentat un dans tradițional. S-a vizionat, 
materialul documentar "Istoria romilor, de la la robie la eliberare". Alături de elevii și cadrele 
didactice ale școlii s-a aflat reprezentantul Primăriei orașului Videle, consilier pe problemele 
romilor, d-l Matei Cornel. Activitatea se înscrie în strategia și planul școlii de prevenire și 
combatere a discriminării, de promovare a toleranței, diversității, multiculturalismului ca valori 
fundamentale ale lumii contemporane.                                              

 
 Prof. Ducan Dumitra  
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ȘCOALA ALTFEL 
  Sub genericul” Să stii mai multe, să fii mai bun”, am desfășurat și în anul școlar 
2018-2019, programul de educație non-formală, ” Școala altfel”, în perioada  15-19 aprilie 2019.                   
                 Programul școlii a cuprins o gamă variată de activități educative precum : 
 

 CinEd- prgram de educație 
cinematografică pentru tineri- Elevii 
din învățământul primar au vizionat 
filmul ”Tigrul albastru!” , pe care l-au 
analizat, interepretat împreună cu 
criticul de film, Iulia Blaga, care i-a 
ajutat, prin intermediul unor activități 
interactive, să pătrundă în tainele 
cinematografiei. 
 

 

 

 Activități de educație cetățenească, 
vizită la Poliția orașului Videle, unde 
au fost primiți cu multă ospitalitate de 
personalul de acolo și  au aflat lucruri 
utile despre cum pot fi protejate 
siguranța și securitatea cetățeanului . 

 
 

 

 La chasse aux oeufs de Pâques 
Vânătoare de comori în limba 
franceză. 
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 Educație artistică- realizare de 
obiecte, bijuterii hand-made, 
decorațiuni pentru sărbătorile 
pascale, ouă încondeiate 

 
 

 Educație europeană- promovarea campaniei EUROQUIZZ 2019 
 

 Educație pentru drepturile copilului- 
prevenirea și combaterea bullying-
ului 
 

 
 

 Educație antifraudă- cunoașterea 
modului de funcționare a A.N.A.F. 

 Educație pentru mediu  - Vizionarea 
filmului documentar ”România 
neîmblânzită”. 

 Excursii școlare în diferite locuri din 
țară, Câmpina, Sinaia, Brașov, 
Pitești, București, Buzău etc.  

 
La activități au participat toți elevii școlii, alături de care s-au aflat cadre didactice, părinți, 

dar și alți parteneri educaționali, precum: Poliția orașului Videle, Primăria orașului Videle, 
Asociația cinematografică CinEd, Salvați Copiii România etc.  

Prin intermediul activităților desfășurate, elevii au învățat lucruri noi, au socializat, și-au 
făcut prieteni, și-au format sau dezvoltat  diverse abilități, competențe. 

Prof. Viezuianu Dana, Prof. Badea Gabriela

DIN NOU PE PODIUMUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE 
În perioada 23-26 aprilie 2019, la Brașov, s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadei de 

Științe Socio-Umane. Școala noastră a  fost reprezentată la disciplina Cultură civică de două 
echipaje alcătuite din elevele Cojocar Dumitrița, Dina Luciana, din clasa a VIII-a A, Ianculescu 
Carla, Voivozeanu Cătălina din clasa a VII-a A, coordonate de prof. Iorga Monica. Fetele au 
obținut rezultate foarte bune, respectiv notele 9,40 și 8,30. Pentru rezultatul obținut, nota 9,40 și 
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locul al IV-lea în cadrul competiției, Dumitrița și Luciana au urcat pe podiumul competiției, fiind 
premiate cu Mențiune M.E.N. și Premiu Special al Institutului Român pentru Drepturile Omului, 
în cadrul festivității care s-a desfășurat la Universitatea Transilvania din Brașov.  

 
 

Ana Tudor , din clasa a VIII-a A, a participat la etapa națională a Olimpiadei de Religie, 
competiție în cadrul căreia a obținut nota 8.90, si o buna pozitie in ierarhia la nivel national, ea 
fiind coordonată de d-na profesor Viezuianu Dana.  

O altă performanță la nivel național a fost obținută de eleva Mateiu Alexandra, din clasa a 
VI-a B. Ea obținut Mențiune la etapa națională a concursului ”Călători prin istorie”, situându-se 
pe locul al IV-lea în ierarhia la nivel național.  

            
 

Prof.  Iorga Monica, Prof. Viezuianu Dana  
 

CĂLĂTORI PRIN EUROPA, PRAGA 
Educația non-formală și activitățile extrașcolare pot reprezenta o metodă eficientă de 

învățare.Multiple valențe educative au excursiile școlare. Ele îți dau ocazia să vizitezi locuri 
frumoase, să înveți lucruri noi, să socializezi, să îți faci prieteni, să îți dezvolți spiritul de echipă. 
Cu acest scop, s-a organizat excursia școlară în capitala Republicii Cehia, la Praga, în 
periooada vacanței de primăvară. Pe perioada celor trei zile ale excursiei, am avut ocazia să 
descoperim farmecul Pragăi, ”Orașul de Aur”, situat în inima Europei, pe meandrele râului 
Vltava. În periplul nostru prin capitala Cehiei, am vizitat Castelul din Praga, Ceasul astronomic, 
Catedrala St. Vitus, Piața orașului Vechi, Podul Carol, Piata Wenceslas, Muzeul Lego și alte 
obiective istorice sau turistice. Ne-a impresionat arhitectura orașului asupra căreia și-au pus 
amprenta mulți împărați, artiști și comunități religioase, o arhitectură care se evidențiază prin 
exuberanța gotică, baroc sau art nouveau. Alături de elevi și profesori ai Școlii Gimnaziale nr. 2 
Videle participanți la excursie, s-au aflat și elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1 Videle și ai Liceului 
Teoretic Videle. Pentru toți a fost o experiență minunată, din care am avut multe de învățat. 
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Prof. Iorga Monica, Prof. Ducan Dumitra  
 

9 MAI, SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ 

În data de  9 Mai, am sărbătorit Europa și valorile ei, în școală, prin diverse activități: 
vizionare și interpretări de materiale PPT, filmulețe, jocuri interactive, amenajarea unor expoziții, 
activități de informare despre statele membre ale Uniunii Europene, concursuri pe teme 
europene, activități de voluntariat în școală și la nivelul comunității locale. S-a reliefat, de 
asemenea, importanța și semnificația Zilei de 9 Mai, ca Zi a Independenței României, precum și 
ca Zi a Victoriei . La activități au participat toți elevii școlii, sub îndrumarea profesorilor diriginți.  

 

     
 

Prof. Iorga Monica  

  

CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE, 2019 
 
 

        În perioada 12-18 mai 2019, la nivelul Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle s-a desfășurat 
CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAȚIE, o  mișcare a societății civile al cărei scop este de 
a combate criza globală din domeniul educației. Misiunea asumată este de a determina statele 
lumii să ia măsuri pentru a asigura dreptul universal la o educație publică gratuită și de calitate. 
Campania Globală pentru Educație este susținută de aproximativ 90 de coaliții 
naționale,formate din organizații neguvernamentale, organizații ale comunității, sindicate ale 
profesorilor, asociații ale părinților și grupuri de protecție a drepturilor copilului , dar și de rețele 
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și organizații regionale și internaționale. În România, Campania Globală pentru Educație este 
susținută și promovată de o coaliție formată din: Organizaţia Salvaţi Copiii (coordonator), 
Consiliul Național al Elevilor, Federația Elevilor din România, Centrul Municipiului Bucureşti de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, Federaţia 
Sindicatelor Libere din Învăţământ, Roma Education Fund România și Centrul pentru Educaţie 
şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”. În baza parteneriatului încheiat cu Organizația Salvați 
Copiii, Ministerul Educației Naționale sprijină activitățile desfășurate în cadrul Campaniei 
Globale pentru Educație. Programul Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle în cadrul Campaniei Globale 
pentru Educație, ediția 2019,  a cuprins activități diverse precum: dezbateri în cadrul orelor de 
dirigenție cu privire la importanța respectării dreptului la educație pentru toți copiii, amenajarea 
unor expoziții tematice, scrierea și transmiterea unor mesaje către autorități, de către elevii 
școlii, mesaje care propun măsuri de îmbunătățire a accesului la educație pentru toți copiii, 
întîlniri cu părinții, vizite ale elevilor claselor a VIII-a la Liceul Teoretic Videle, unde au primit 
informații cu privire la înscrierea în învățământul liceal, avantajele învățământului dual, 
profesional. 
 

       
 
 

Prof. Enuș Ionela  
Prof. Pisargiac Daniela

 

 

 

 

ELEVII NOŞTRI TALENTAŢI  

 

 

 
 

În şcoala noastră sunt mulţi elevi talentaţi. Ei ne reprezintă cu succes la concursurile 
şcolare artistice. 

In data de 10 mai 2019, elevii talentati ai Scolii Gimnaziale nr. 2 Videle au participat la 
concursul artistic "Tinere talente muzicale", organizat de Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul" 
Alexandria si s-au intors cu multe premii. 
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 Unul dintre elevii  talentați ai școlii 

este Alexandra Bălăreanu, din  clasa a VI-a 
B. Vocea ei minunată a încântat juriul la 
numeroase concursuri, festivaluri artistice, 
astfel că este deja cunoscută ca o artistă la 
nivel local, judeţean şi chiar naţional. În 
cursul lunii mai 2019,  a reprezentat şcoala 
la cea de a XX-a ediție a Festivalului 
concurs „Te Deum Laudamus”și a adăugat 
un premiu în palmaresul școlii, respectiv 
Premiul al II-lea, fiind coordonată în acest 
proiect de d-na profesor Viezuianu Dana.  

 

             În cadrul concursului național „Dialogul artelor”, organizat de Palatul Copiilor 
Alexandria, în parteneriat cu Primăria orașului Alexandria si Inspectoratul Școlar Județean 
Teleorman,  a obținut Premiul al II-lea la secțiunea muzică populară și premiul al III-lea la 
secțiunea muzică ușoară, fiind coordonată tot de d-na prof. Viezuianu  Dana. 
 

Prof. Viezuianu Dana  
 

 

ULTIMUL CLOPOŢEL 
 

Cu o săptămână înainte  de sfârșitul 
semestrului al II-lea pentru elevii claselor a 
VIII-a, s-a organizat momentul festiv ”Ultimul 
clopoțel”. În prezența domnilor profesori, a 
colegilor, a părinților, absolvenții clasei a 
VIII-a și-au exprimat gândurile, emoțiile pe 
care le încearcă  la sfârșitul acestei trepte 
de școlaritate, au rememorat momentele 
frumoase pe care le-au trăit în școala 
generală, și-au exprimat, cu emoție, 
recunoștința față de dascălii care i-au 
călăuzit timp de 8 ani.Cheia succesului, 
însoțită de sfaturile necesare pentru a avea 
un an de succes, au predat-o elevilor 
claselor a VII-a. Toți cei prezenți au 
împărtășit emoțiile și bucuria lor și le-au urat 
mult succes la Evaluarea Națională și la 

admiterea în liceu, precum și în tot ceea ce 
vor face de acum încolo!  
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Prof. Căpățînă Cristina 
Prof. Viezuianu Dana 

 
SCÂNTEI DE GENIU 

 
Elevii Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle au un remarcabil spirit civic, pe care l-au demostrat 

cu diferite ocazii.Școala le transmite bagajul de cunoștințe de care au nevoie pentru a fi oameni 
educați, informați, dar îi educă și în spiritul cetățeniei active, al responsabilității față de bunul 
mers al școlii în care învață și al comunității în care trăiesc.  

Din inițiativa Consiliului Școlar al Elevilor, s-a organizat, în data de 30 mai 2019, festivalul 
școlar SCÂNTEI DE GENIU. Numele i-a fost ales în memoria domnului profesor Radu Adrian, 
autorul imnului școlii noastre, intitulat ”Scântei de geniu”, un dascăl care și-a pus irevocabil 
amprenta asupra școlii și pe care nu îl vom uita niciodată. Cu această ocazie, elevii talentați ai 
școlii au prezentat un program artistic pentru colegi, părinți, profesori. Festivalul s-a organizat cu 
sprijinul Comitetului Reprezentativ al părinților și a avut drept scop strângerea fondurilor 
necesare pentru înființarea Asociației de părinți.  

Sufletul acestui proiect au fost elevii clasei a VII-a A, organizatorii festivalului, care au 
pregătit cu mult entuziasm toate cele necesare pentru buna sa desfășurare, dar și elevii care au 
înfruntat emoțiile și au avut curaj să prezinte publicului diferite momente artistice. Îi felicităm pe 
toți pentru inițiativă, le mulțumim tuturor celor care i-au înțeles scopul și au fost alături de noi și 
sperăm ca, foarte curând, înființarea Asociației părinților să fie un obiectiv îndeplinit. 

 

   
 

Voivozeanu Cătălina, clasa a VII-a A 
Pleșea Maria,clasa a VII-a A  
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SIMPOZION JUDEȚEAN  
155 DE ANI DE LA ADOPTAREA PRIMEI REFORME AGRARE ÎN ROMÂNIA  

 
În data de 5 iunie 2019, la Școala Gimnazială nr. 2 Videle s-a desfășurat o lecție de 

istorie altfel, simpozionul județean ”155 de ani de la prima reformă agrară”.  
D-na Pătrașcu Steluța, doctor în istorie, reprezentant al Muzeului Județean Teleorman, a 

susținut o interesantă și foarte bine documenată prelegere despre domnia lui Alexandru Ioan 
Cuza și importanța sa istorică, subliniind importanța reformei agrare, adoptate în vara anului 
1864, prin care s-au creat condiții pentru dezvoltarea economiei și a societății românești în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea. La simpozion au participat cadre didactice și elevi de la 
Liceul Teoretic Videle și Școala Gimnazială nr. 2 Videle care au avut , de asemenea, intervenții 
pe marginea subiectului abordat. Materialele prezentate și discuțiile purtate într-o atmosferă 
caldă, colegială, au reconstituit importante evenimente din a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, stimulând, sperăm noi, dorința de cunoașterea a istoriei de către tânăra generație.  

 

 
Prof. Iorga Monica  

Prof. Drăghici  Marius  
 

 
ZILELE ORAȘULUI VIDELE 

     

 Participarea elevilor Scolii Gimnaziale nr. 2 Videle la manifestările dedicate 

aniversării a 51 de ani de existenţă urbană a oraşului Videle . 
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 Premierea olimpicilor şi a profesorilor în cadrul manifestărilor dedicate 

Zilelor oraşului Videle. 

 

LA FINAL DE AN ŞCOLAR... 

        Anul școlar 2018-2019 a fost pentru noi, comunitatea Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle, un an 
al provocărilor, al aspirațiilor, al muncii făcute cu seriozitate și responsabilitate. Pentru toți, elevi, 
părinți, profesori, a fost o etapă în lugul drum al cunoașterii și al devenirii, în care fiecare și-a 
asumat și și-a îndeplinit cu seriozitate rolul care i-a revenit.  
          Pornind de la ideea că ”educația este cea mai puternică armă cu care putem schimba 
lumea”, școala noastră s-a pus în slujba elevului și a încercat prin toate mijloacele pe care le-a 
avut la dispoziție, să îi ofere acestuia accesul spre cunoaștere, să îi formeze și să îi dezvolte 
abilități, atitudini, competenețe care să îl ajute să reușească, atât în perioada de școlaritate, cât 
și pe întreg parcursul vieții.  
             Bine pregăriți, elevii noștri au intrat în competiție cu alți elevi din oraș, din județ, din țară, 
obținând rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, confirmând încă o dată 
calitatea actului didactic de care au beneficiat. Au inițiat și au participat la activități, proiecte 
diverse prin intermediul cărora și-au exersat spiritul de echipă, de voluntariat, cetățenia activă.  
Credem că, la sfârșit de an școlar, putem spune că am reușit. Îmreună am devenit mai buni, am 
consolidat valoarea, calitatea și unicitatea învățământului din orașul și județul nostru.  
          Le mulțumim tuturor celor care ne-au stat alături, părinți, comunitate locală, parteneri 
educaționali!     

Colectivul de cadre didactice al Școlii Gimnaziale nr. 2 Videle  
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IMAGINING THE EUROPEAN OF THE FUTURE 
 
     According to John Bruton, "The European is the world's most successful invention for 
advancing peace". 
     Since its inception, the European Union has sought to promote peace, European values and 
citizens' welfare, to provide freedom, security and justice, to combat discrimination, to 
encourage technical and scientific discovery, and to encourage the discovery of its people. But 
there is room for improvement and, through perseverance and trust, we will succeed in 
guaranteeing a safe and prosperous future for the next generations. 
     I believe that the first steps towards a better world are their compassion and respect: 
Europe's future depends in particular on its citizens and the relations between them. 
First of all, to become better people, we must stop believing that the other must change, but we 
must make it first. We must show empathy, consideration, understand and seek to help those in 
difficult situations, enjoy the successes of others, transmit positive things, and treat everyone 
with gentleness and goodwill. True change begins with the understanding of one's own people, 
and by loving and valuing our neighbours, we contribute to achieving a beautiful future not only 
for Europe but also for the whole world. 
      Secondly, I wish that nature and the environment are fully respected. I want the waters to be 
clean and the air we breathe is not loaded with a lot of toxic gas. I want to rely more on solar 
energy and wind energy, to recycle as much as possible and to protect animals and wildlife. 
      According to a recent article, concentrations for the most dangerous greenhouse gases 
released last year to the atmosphere (carbon dioxide, methane and nitrous oxide) have reached 
record levels. Also, the Arctic has not known such abnormally high temperatures of the air and 
water surface for more than 2,000 years. One of the biggest problems caused by air pollution is 
global warming. It determines the rise of sea level, the melting of glaciers, climatic extremes, the 
extinction of many species and worrying changes in human health. According to the World 
Health Organization, about 2 million people die annually just because of air pollution (2009). 
Some of the many solutions to stop air pollution are walking, cycling or transportation. 
       Water pollution, another issue that poses the future of Europe, is caused by the chemical 
products needed for agriculture (herbicides, pesticides), domestic waste, or accidental waste 
spills of various factories. Water is life, and its pollution has serious consequences for the 
population. Soil pollution is the accumulation of toxic chemical compounds, salts or radioactive 
materials and heavy metals that affect both fauna and flora. Soil treatment with chemical 
fertilizers kills useful organisms such as some bacteria and other beneficial microorganisms, 
leaving the soil sterile and fertilized to support plant growth. The most relevant solution is the 
use of natural fertilizers that do not affect soil quality.  
      I imagine that the future European will have learnt to take care of and respect nature, not 
only by using substitute methods of transports for those that need the use of gasoline or other 
climate-killing substances, but also by preserving the wildlife of our countries, and respecting 
the animals that have lived here as long, or longer, than we ourselves have. Because when it 
comes to quoting, I think there’s a lot of truth behind what Gandhi once said: “A nation’s 
greatness can be judged by how they treat their animals.” I believe that if someone is able to 
live up to these standards, it is Europe, and even though we may not be capable of seeing it 
today, perhaps, in the future, we will have become a wiser people. 
       Last but not least, human rights and respect for them play a major role in the prospect of a 
better future for Europe. Fortunately, every citizen's civil, political, social, economic and cultural 

PAGINA ELEVULUI  
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rights are recognized and respected by the European Union, and in the future I think everyone 
must take these into account because we are all equal, regardless of nationality, gender, 
language, culture or religion. 
       So the future of Europe and the European Union depends only on us, on everyone together 
and on each one. 
       "The European Union is not a country and it will not be a country, in my view, now or in the 
future. It is a group of countries working together. "- William Hague 
 

Stochiţǎ Maria-Cristina 
Clasa a VIII-a 

Lucrare participantă la concursul național de eseuri 
“Imaginând viitorul european” 

Coordonatori: 
Prof. Ducan Dumitra, prof. Căpățînă Cristina 

 
MY MOTHER 

 
 
My mother is like a spring, 
A spring that all songs sing. 
She is gentle and kind 
And works by using her mind. 
 
She's not only beautiful 
But passionately young, 
Playful as a child, yet wise 
As one who has lived long.  
 
Her love is like the rush of life, 
A bubbling, laughing spring 
That runs through all like liquid light 
And makes the mountains sing. 
          
                               If someone is in need, oh dear! 
                               My sweet mother is always there. 
 

PLEȘEA MARIA 
Clasa a VII-a 

Premiul al II-lea, Concursul național „Mother, the most beloved word”, 
Ed. I, Slatina, jud. Olt 

Profesor coordonator: Ducan Dumitra 
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DID YOU KNOW THAT? 

Interesting facts about UK       

 

  The Union Jack, or Union Flag, is the national flag of the United Kingdom. 

 London has had many names in the past? It was called Londonium during the Roman 
Invasion, Ludenwic in Saxon times, and Ludenburg during the kingdom of Alfred the Great.  

 That London is one of the cities with the high cultural diversity in the world, can be gauged 
from the fact that about 25% of the inhabitants of London were born outside of England! 

 In London the tube route from Leicester Square to Covent Garden is the most popular tube 
route for tourists despite the fact that it is actually quicker to cover this distance on foot! 

 The tube system, despite being the first and the largest underground system in the world, is 
also the most unreliable and the costliest. 

 The London Eye is the tallest observation wheel in the world and each rotation takes about 30 
minutes.  

 In the Great Fire of London that wreaked havoc on the city and necessitated massive 
reconstruction work, the casualty count was only eight!  

  The treasures contained in the British Museum span two million years of world civilization. 

 You must have heard the “London Bridge is falling down” nursery rhyme. Did you know that 
this rhyme might be over a thousand years old? The Saxons destroyed London Bridge using 
boats and ropes to tear it down. People think that is how the rhyme originated. 

 Did you know that the River Thames, which flows through London, has over 200 bridges and 
20 tunnels? Something to keep in mind next time you're walking back to your hotel near the 
Tower of London! What an amazing and endearing part of our exciting world! 
Contrary to popular belief that Big Ben refers to the world famous clock, it is actually the name 
of the thirteen ton bell. The tower itself is known as St. Stephen’s Tower. 

 Windsor Castle is the oldest royal residence in the world that is still being used by the royal 
family and that the Buckingham Palace was built in 1702 on the site of an infamous brothel!  

 It is also believed to be haunted by many ghosts including those of Henry VIII, Queen 
Elizabeth I, King George, and Charles I.  

 In medieval England even animals were tried in royal courts and punished for damages they 
inflicted on people or their properties! 
 

Interesting facts about USA 

 

 

 On July 4, 1776, the Declaration of Independence was issued, establishing the United States 
of America. 

 The Stars and Stripes or The American Flag is the flag of the USA. 

 The country's current flag was designed by a 17-year-old student as part of a school project. 
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 The US is the 4th largest country in the world by land area and 3rd by population. 

 There is no official language in the United States. The most commonly spoken language is 
English, followed by Spanish. 

 The original capital of the United States was Philadelphia. Washington D.C. became the 
capital in 1790. 

 The first university in the country was Harvard, which was founded in 1636. 

 The largest amphitheater in the world can be found in Los Angeles. The Hollywood Bowl was 
opened in 1922 and can hold almost 18,000 people. 

 The United States is also home to the largest indoor theater: New York's Radio City Music 
Hall. Many famous performers have set foot on the stage, which has also been the site of award 
shows. 

 More US presidents were born in Virginia than any other state. A total of eight presidents 
called the state of Virginia home. 

 The world's tallest roller coaster is located in New Jersey. 

 Almost 70% of U.S. firefighters are volunteers. 

 During the construction of Mount Rushmore, 800 million pounds of stone were removed. 

 The Statue of Liberty is associated with New York City, but it is actually physically located in 
New Jersey! The seven points on the Statue of Liberty's crown represents each of the seven 
continents. 

 The Mississippi and Missouri Rivers combine to form the longest river system in the US and 
the fourth longest in the world. 

 The tallest mountain the US is Mt McKinley, located in the state of Alaska it reaches 20,320 ft 
(6,194 m) above sea level. 

 Alaska was purchased from Russia in 1867 and is the largest state in the US by land area. 

 Hawaii is the most recent of the 50 states in the US (joining in 1959) and is the only one made 
up entirely of islands. 

 The US was the leading force behind the development of the Internet. 

 The US consumes more petroleum than any other country in the world. 

 The most popular team sports in the US are American football, baseball, basketball and ice 
hockey. 
 

MATEIU ALEXANDRA 
Clasa a VI-a 

Profesor coordonator: Ducan Dumitra 
Cum o văd pe doamna învăţătoare? 

Nume şi prenume elev: Iordache Rebeca Gabriela 
Clasa a II-a B 

Şcoala Gimnazială Nr.2-Videle-Teleorman 
 

 Doamna învăţătoare are părul şaten deschis, ochii căprui, o înălţime de un metru şi 60cm 
şi îi place culoarea mov. Este foarte răbdătoare cu copiii, dar până la o limită. 
 Ei îi place să fim ascultători, deştepţi, să ne rezolvăm în unele momente singuri problemele. O 
pot compara cu o a doua mamă, un diamant,o comoară, un înger, cel mai răbdător om. O 
iubesc foarte mult fiindca o cunosc şi mă cunoaşte de când m-am născut, avem o relaţie 
specială şi mă ajută dacă am o problemă la şcoală.  
E cea mai bună doamnă învăţătoare din lume şi are un loc special în inima mea! 

Cadru didactic îndrumător:Enuş Nicoleta Ionela 
 

 

http://www.nps.gov/stli/index.htm
http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/earth/mississippiriver.html
http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/countries/russia.html
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Primăvara 
Nume şi prenume elev: Ene Yannis Nikolas 

Clasa a II-a B 
Şcoala Gimnazială Nr.2-Videle-Teleorman 

 
 Anotimpul primăvara tocmai a sosit. Este anotimpul bucuriei şi al culorilor care se revarsă 
peste tot pământul. 
           Primavara-această zână bună, trezeşte natura la viaţă şi aduce bucurie în sufletele 
tuturor. Razele îmbietoare ale soarelui încălzesc inimile tuturor. Din loc în loc, pâlcuri de iarbă şi 
de flori dau parfum şi culoare pădurii, atrăgând în acelaţi timp armate de insecte abia trezite la 
viaţă. Copacii se împodobesc cu muguri din care vor ieşi frunzele tinere. Rândunica apare şi ea 
în acest peisaj de vis.  
              Odată cu venirea primăverii, anotimpul renaşterii, toate vieţuitoarele se pun pe treabă. 
Oamenii fac curăţenie în grădini, sapă, greblează, plantează flori şi legume. 
            Mie , personal, anotimpul primăvara îmi trezeşte un sentiment de bucurie, tandreţe şi 
voie bună.  

Cadru didactic îndrumător:Enuş Nicoleta Ionela 
Primăvara schimbă tot 

Nume şi prenume elev: Stănescu Claudia Ioana 
Clasa a II-a B 

Şcoala Gimnazială Nr.2-Videle-Teleorman 
        Primăvara a alungat zăpada şi gerul năpraznic. 
        Acest anotimp e ca şi cum a coborât un zeu al fericirii pe Pământ.  
        Soarele încălzeşte planeta ca şi cum ar imbrăţişa-o. Iarba e fină ca mătasea şi verde ca 
smaraldul, florile sunt înmiresmate ca parfumul, iar copacii sunt ca nişte rochii de mireasă.             
      Vestitorii primăverii sunt ghioceii firavi, buburuzele cu rochiţele lor îmbulinate şi rândunica 
mereu atentă la puii ei. Oamenii plantează seminţe, încep curăţenia de primăvară şi devin 
optimişti. 
 În această perioadă mă simt ca un om nou.  

Cadru didactic îndrumător:Enuş Nicoleta Ionela 
 
La pescuit 

Nume şi prenume elev: Bârsan Teodor  Alexandru 
Clasa a II-a B 

Şcoala Gimnazială Nr.2-Videle-Teleorman 
 
 Într-o zi frumoasă de vară am mers la pesuit.  
 Fiindcă sunt un pescar începător , am pescuit o cizmă. 
 -Am fost foarte dezamăgit!  
 M-am uitat atent în cizmă şi am găsit un peştişor. M-am bucurat foarte mult! 

Acum, ca am prins un peştişor, sunt un pescar profesionst. 
-Ha, ha, ha! 

Cadru didactic îndrumător:Enuş Nicoleta Ionela 
 
 
 
 

 
 

 



NOUA GENERAŢIE    Nr. 4 / 2019 

 

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

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

 

 
 

CONFERINȚA TEMATICĂ DEDICATĂ ȘCOLILOR ETWINNING 

Conferința s-a desfășurat în perioada 
9-11 mai 2019, la Dublin, în Irlanda, iar 
Școala Gimnazială Nr. 2 Videle, datorită 
titlului de Școală eTwinning acordat în 2018, 
a fost reprezentată de d-na prof. de limba 
engleză Ducan Dumitra. 
         Pe parcursul celor trei zile ale 
conferinței, Școlile eTwinning au proiectat 
imaginea de modele ale universului 
educației, iar profesorii din acește școli au 
avut ocazia să relaționeze cu profesori cu 
preocupări similare din alte țări. 

 
        Joi, 9 mai, participanții au fost întâmpinați de inspectorul principal Seamus Knox, din 
partea Departamentului Educației din Irlanda, și de Cécile Le Clercq, funcționar principal 
responsabil de politici în cadrul Comisiei Europene. Ambii oficiali au vorbit în termeni laudativi 
despre Școlile eTwinning. Dl. Knox i-a caracterizat pe participanți drept „pionieri”, iar d-na Le 
Clercq a subliniat importanța rolului pe care îl joacă Școlile eTwinning în demersul de pregătire 
a profesorilor pentru era digitală. 
           Un discurs extraordinar a fost susținut de Maureen O’Sullivan, membru al parlamentului 
Republicii Irlanda. Cu această ocazie, d-na O’Sullivan a menționat:“Grație eTwinning, tinerii din 
zonele rurale au ocazia să interacționeze cu tineri din alte țări (…) eTwinning îi sensibilizează 
pe tineri în privința egalității dintre bărbați și femei și a siguranței online (…) În sfârșit, d-na 
O’Sullivan a vorbit despre aportul eTwinning la reducerea riscului de radicalizare în rândul 
tinerilor, oferindu-le ocazia de a se întâlni și a cunoaște oameni din alte culturi. 
          A doua zi, participanții au avut ocazia de a participa la o serie de ateliere de lucru pe 
teme precum procesul de conducere comună, susținerea de discursuri publice, colaborarea, 
competențele interculturale și incluziunea, siguranța online și multe altele. 
         În ultima zi a conferinței, participanții au fost angrenați într-o discuție în plen inovatoare. 
Davis College a susținut o interesantă sesiune interactivă, cu participarea publicului, în cadrul 
căreia a descris o zi într-o Școală eTwinning. 
          În urma desfășurării activității și a interacțiunii cu publicul, a devenit clar că eTwinning 
poate fi folosit pentru a implementa curriculumul, folosind o pedagogie inovatoare și o gamă 
variată de abordări. Drept rezultat, crește flexibilitatea, iar organizațiile educaționale excelează. 
În încheierea conferinței, Ronan O’ Sullivan, un ambasador eTwinning entuziast, a vorbit despre 
Școala eTwinning în acțiune: 
                                              „Când am descoperit eTwinning, la început, 

Și v-am văzut zâmbetele, m-a durut 
Dar în târgul Mallow l-am plantat 

Unde școala era chin și oftat 
Și iată, fiecare elev ajuns-a e-laureat” 

 
 

PAGINA PROFESORULUI 
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Prof. Ducan Dumitra 
  

 

ROLUL JOCULUI  DIDACTIC ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR 
 
     Creativitatea constituie una dintre problemele majore ale contemporaneităţii, devenind un      
,,concept central” în psihologie.  
     Conceptul de creativitate îşi are originea în cuvantul latin ”creare” care inseamna zămislire, 
făurire, naştere. 
     După Bontas şi Nicola, creativitatea - este o capacitate (proprietate, dimensiune) complexă 
şi fundamentală a personalităţii, care sprijinindu-se pe date sau produse anterioare, în 
îmbinarea cu investigaţii şi date noi, produce ceva nou, original, de valoare şi eficienţă ştiinţifică 
şi social-utilă, ca rezultat al influenţelor şi relaţiilor factorilor subiectivi şi obiectivi - a posibilităţilor 
(şi calităţilor) persoanei şi a condiţiilor ambientale ale mediului socio-cultural. Ea poate fi 
considerată şi ca aptitudine, dispoziţie a intelectului de a elabora idei, teorii, modele 
noi,originale.  
    Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constitund un progres în 
planul social. Componenţa principală a creativităţii o constituie imaginaţia. Dar creaţia de 
valoare reală mai presupune şi o motivaţie, dorinţă de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum 
noutatea, azi, nu se obţine cu usurinţă, o alta componentă este voinţa, perseverenţa în a face 
numeroase încercări şi verificări.  
     Elementele esenţiale prin care se poate constata existenţa creativităţii sunt: noutatea şi 
originalitatea, flexibilitatea, fluenţa, sensibilitatea senzorială, ingeniozitatea, expresivitatea. În 
afara de faptul că este o capacitate şi aptitudine a personalităţii, a intelectului, este în acelasi 
timp, un proces şi un produs.  
    În contextul unei modernizări de ansamblu al învăţământului se pune problema dezvoltării 
creativităţii în procesul instructiv-educativ. Astfel, apare tot mai des ideea înlăturării barierelor 
care stau în calea formării unui comportament creativ la elevi, încă din clasele primare şi chiar 
din grădiniţă. Metodologia didactică modernă are în vedere aceste aspecte, însă din păcate nu 
este utilizată întotdeauna pe motive de cantonare în metodele tradiţionale de instrucţie şi 
educaţie  sau din cauza neajunsurilor la nivel de resurse materiale. 
    Cred că nu este suficient să vorbim doar despre creativitate şi formarea acesteia, ci şi să 
acţionăm, ca dascăli, în direcţia unei mai bune gestionări a resurselor personale şi a experienţei 
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pe care pedagogia o oferă în direcţia atingerii scopurilor şi obiectivelor scontate.Învăţând 
creativ, devenim creativi. Ne ajută să fim creativi năzuinţa spre necunoscut, spre rezolvarea 
enigmelor, încercarea de a afla ce se întâmplă dincolo de aparenţe. 
    În cele ce urmează voi enumera câteva tipuri de joc şi momentele în care le putem folosi în 
cadrul unei lecţii, având ca şi grup-ţintă clasele de gimnaziu şi de liceu. 
 
a) Pentru „spart gheaţa” un joc de genul ”întrebări pentru aflarea adevărului” ar putea înlătura 
barierele în comunicare, i-ar putea face chiar şi pe cei mai timizi sau mai puţin pregătiţi elevi să 
participe. Acest joc este eficient atât la clasele de liceu, cât şi la clasele de gimnaziu, pentru 
elevii de nivel mediu şi avansat pentru că încurajează interactivitatea. Profesorul va alege un 
„voluntar” care va fi cel interogat. Colegii îi vor adresa întrebări în legătură cu ceea ce a făcut el, 
de exemplu la sfârşit de săptămână, cu o zi în urmă, folosind întrebări cu răspuns limitat „Da”, 
„Nu”. Exemple: „Ai fost ieri la cumpărături?”, sau „Te-ai uitat ieri la televizor?” Este important ca 
această activitate să se desfăşoare într-un ritm alert şi să nu dureze mai mult de zece minute. 
Profesorul va corecta eventualele greşeli de gramatică sau de pronunţie ale elevilor, dar nu va 
interveni pe parcursul desfăşurării acestei activităţi. O altă variantă a acestui joc didactic este 
„Cuvântul misterios”. Profesorul va scrie pe tablă un cuvânt legat de vocabularul predat la clasă 
într-o oră anterioară. Un elev va sta cu spatele la tablă şi va adresa colegilor întrebări pentru a 
afla cuvântul. Întrebările trebuie să fie cât mai variate. Dacă elevul numeşte cuvântul de pe 
tablă, el va avea dreptul de a scie alt cuvânt, care să fie descoperit de un alt coleg desemnat. 
b) Pentru îmbunătăţirea vocabularului putem folosi un joc numit „Trage oblonul”. Elevii vor fi 
împărţiţi pe echipe de câte patru. Fiecare echipă va primi câte opt fişe conţinând opt „ferestre”. 
Pe jumătate de „fereastră” este scrisă o jumătate de proverb sau expresie (Oblonul închis). 
Elevii vor primi şi partea cealaltă pe bucăţele mici de hârtie. Ei trebuie să potrivească 
respectivele cuvinte astfel încât „oblonul” care cuprinde toate cuvintele proverbului, sau 
expresiei să fie  închis. Profesorul va avea rolul de a juriza munca elevilor şi de a desemna 
echipa câştigătoare, adică cea care va „închide” obloanele, va găsi proverbele sau expresiile 
enunţate în cel mai scurt timp. Această echipă va da o „pedeapsă” echipei perdante. 
c) „Jumătate de Rebus”. Acest joc funcţionează astfel: Elevii lucrează pe perechi. Profesorul le 
va propune un rebus completat parţial. Unul dintre elevi va avea o jumătate de rebus, iar celălalt 
a doua parte. Nu vor exista indicii pentru aflarea cuvântului. Elevii vor formula, pe rând, propriile 
explicaţii, respectiv definiţii astfel încât fiecare dintre ei să poată completa rebusul. Acest joc 
încurajează dezvoltarea vocabularului şi exprimarea liberă, dar poate fi folosit şi pentru 
recapitularea vocabularului la sfârşitul unei unităţi de învăţare. Trebuie să menţionez faptul că 
această metodă este foarte potrivită în cazul elevilor de nivel avansat, deoarece ei pot formula 
definiţii mai ample, ajutându-se şi de vocabularul acumulat. 
d) „Povestea” - o activitate antrenantă care încurajează creativitatea elevilor şi dezvoltă lucrul în 
echipă. Se poate folosi atât la clasele de gimnaziu, cât şi la cele de liceu. Elevii vor fi împărţiţi în 
patru grupe. Fiecare grupă va scrie pe o foaie de hârtie câte patru sau cinci cuvinte, care au sau 
nu legătură între ele. Fiecare foaie va merge la cealaltă grupă, adică foaia de la grupa întâi va 
merge la grupa a doua, cea de la a doua la a treia şi aşa mai departe. Fiecare echipă va trebui 
să alcătuiască o poveste folosind cuvintele respective, respectând regulile gramaticale, nu 
neapărat şi pe cele logice! Se pot compune poveşti amuzante sau science fiction - creativitatea 
nu are limite! O altă variantă a acestui joc este scrierea unei poezii folosind cuvintele propuse. 
Paragrafele vor fi notate pe foi tip flip-chart şi apoi vor fi prezentate colegilor de un purtator de 
cuvânt al fiecărei grupe. Profesorul va avea rolul de evaluator al activităţii elevilor, evidenţiind 
cele mai bune idei. 
e) „Jocul de rol” - jocurile didactice care ne-au permis o reuşită abordare interdisciplinară şi pe 
care le-am folosit la clasă cu succes fac parte din categoria metodelor active de predare-
învăţare şi sunt jocurile de rol. Ele se bazează pe simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, 
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fenomene etc., iar, prin practicarea lor, elevii devin actori ai vieţii sociale pentru care se 
pregătesc. Punând elevii să relaţioneze între ei, jocul de rol îi activizează din punct de vedere 
cognitiv, afectiv şi motric-emoţional, iar interacţiunile dintre participanţi dezvoltă autocontrolul 
eficient al conduitelor, comportamentelor şi achiziţiilor. Jocul de rol evidenţiază modul corect 
sau incorect de comportare în anumite situaţii şi reprezintă o metodă eficientă de formare rapidă 
şi corectă a convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor .  
 

Prof. DUCAN DUMITRA 
 

Aplicarea reformei agrare din 1864 în județul Teleorman  
 

Numele lui Alexandru Iona Cuza evocă o epocă glorioasă în istoria poporului român, 
epoca Unirii Principatelor și a formăriii statului național român modern, epoca unor importante 
reforme.  

Prin alegerea sa la 24 ianuarie 1859, A. I Cuza a pus piatra de temelie la edificiul statului 
național român, care a putut fi desăvârșită, peste șase decenii, prin unirea din anul 1918. 24 
ianuarie a fost considertă de contemporani ”ziua renașterii naționale”, ” ziua cea mare a 
veacului”, deoarece ea a dat un nou curs istoriei României pe calea dezvoltăroii sale moderne.  

După alegerea sa ca domn al Moldovei, A. I cuza făcea următorul jurământ: ” Jur în 
numele presfintei Treimi și în fața țărei mele că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesul 
Patriei, că voi fi credincios Consitutuției în textul și în spiritul ei, că în toată domnia mea voi 
priveghea la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și toată ura, iubind 
deopotrivă pe cel ce m-a iubit și pe cel ce m-a urât, neavând dinaintea ochilor mei decât binele 
și fericirea nației române. Așa Dumnezeu și compatrioții mei să îmi fie întru ajutor.”1 

După alegerea domnitorului, omul politic Mihail Kogălniceanu a ținut o cuvântare, un 
model de elocință, în care afirma: 

”Prin înălțarea ta pe tronul lui Ștefan cel Mare, s-a înălțat însăși naționalitatea română. 
Alegându-te pe tine domn în țara noastră, am voit să arătăm lumei ceea ce țara dorește: la legi 
noi, om nou! 

O Doamne, mare și frumoasă îți este misia. Fii dar omul epocii; fă ca legea să 
înlocuiască arbitrariul; fă ca legea să fie tare, iar măria ta, ca domn, fii bun, fii blând, fii bun , mai 
ales cu cei care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători și răi. Nu uita că dacă cincizeci de 
deputați te-au ales domn, ai să domnești pentru două milioane de oameni! Fă dar ca domnia ta 
să fie cu totul de pace și dreptate; împacă patimile și urile dintre noi și reintrodu în mijlocul 
nostru strămoșeasca frăție.Fii simplu, Măria Ta, fii bun, fii domn cetățean; urechea ta să fie 
pururea deschisă la adevăr și închisă la minciună și la lingușire.  

Porți un frumos și scump nume, numele lui Alexandru cel Bun. Să trăiești dar mulți ani, 
ca și dânsul! Să domnești ca dânsul și, fă, Doamne, ca prin dreptatea Europei, prin dezvoltarea 
instituțiilor noastre, prin simțămintele tale patriotice să mai putem ajunge la acele timpuri 
glorioase ale nației noastre când Alexandru cel Bun zicea ambasadorilor împăratului din Bizanț 
că România nu are alt ocrotitor decât pe Dumnezeu și sabia sa. Să trăiești, Măria Ta!”2 
 În declarația adresată țării, domnitorul ales declara că își va respecta jurământul și va 
lucra pentru fericirea poporului, pentru ridicarea țării din decăderea la care au împins-o 
nenorocitele întâmplări ale trecutului. 3 
 Într-adevăr, prin domnia lui Alexandru Ioan  Cuza se vor îndeplini importante obiective 
ale revoluțeiei de la 1848, unul dintre ele, emanciparea și împroprietărirea țăranilor cu pământ.  

                                            
1
 Acte și documente relative la istoria nașterii României, vol. III, p. 344-345 

2
 Ibidem, vol. VIII, p. 44 

3
 Ibidem, vol. III, P. 353-354 
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 Nu fără piedici, deoarece a trebuit să înfrunte opoziția Adunării conservatoare,cu sprijinul 
guvernului condus de marele om politic Mihail Kogălniceanu, la 14/ 26 august 1864, se adopta 
mult așteptata  reformă agrară.  

Legea se concentra în mare măsură pe redistribuirea pământului. Recunoștea drepturile 
depline de proprietate ale clăcașilor asupra pământului pe care îl dețineau, în conformitate cu 
legile anterioare, în virtutea cărora fuseseră distribuite loturi pe baza numărului de animale de 
povară, adică în funcție de capacitatea productivă a țăranului.  

Acei țărani care nu dețineau suprafața de teren specificată, urmau să primească un lot 
suplimentar. Văduvele fără copii, minorii și cei ale căror ocupații pe moșie nu erau agricole și nu 
prestaseră clacă, primeau doar un loc de casă și o grădină, Legea limita la două treimi din 
domeniul moșierului suprafața de pământ distribuită țăranilor .  

Pădurile nu au intrat în aceste calcul. Țăranilor li se permitea să folosească pădurile, timp 
de 15 ani, după care moșierul își putea redobândi dreptul de proprietate asupra lor.  

Țăranii care nu se încadrau în prevederile legii, printre care și tinerii căsătoriți aveau voie, 
dacă doreau, să se așeze pe pământurile de la marginea satelor, deținute de către stat. 

Țăranului nou împroprietărit i se interzicea să vândă sau să își ipotecheze pământul timp 
de 30 de ani. După aceea, dacă doreau să îl vândă, comunitatea sătească își putea exercita 
dreptul de preempțiune.  

Legea a interzis pe vecie claca, dijma și alte dări și obligații în muncă pe care țăranii le 
datoraseră de secole moșierului.  

Țăranii trebuiau să își asume plata unei mai părți din compensațiile datorate moșierului. 
Fiecare țăran nou împroprietărit avea de plătit o sumă considerabilă, între 51 și 133 lei, anual, 
timp de 15 ani, vărsată într-un fond de despăgubire, care, la rândul său, emitea acțiuni rurale 
comunale date moșierilor, acțiuni care erau răscumpărate în rate, în decurs de 15 ani. 4 
 Aplicarea legii a început imediat, dar procesul a fost destul de greu , din diferite cauze: 
lipsa unei legislații corespunzătoare referitoare la procedurile generale și la cazurile speciale, 
lipsa de topografi imparțiali care să îndeplinească delicata misiune de delimitare a noilor 
gospodării țărănești, disputele între țărani și  moșieri cu privire la pământurile distribuite etc.  

Dintre consecințele imediate ale legii rurale au fost acordarea unei  suprafețe totale de 1 
810 311 hectare unui număr de 463554 familii țărănești, adică în medie 4 hectare pe familie. 
Cam 60000 dintre aceste familii au primit doar un teren care să le ajungă pentru casă și 
grădină. Mai târziu, alte 48342 familii de tineri căsătoriți au primit 228329 hectare. 

5
 

Marea proprietate moșierească nu a dispărut după reformă.Moșerii împreună cu statul 
mai dețineau încă 70 % din pământul arabil și din pășuni, iar propritetatea țărănească 
reprezenta doar 30 %.  

Reforma nu a rezolvat definitiv  problemele țăranilor. Răscumpărările au constituit o grea 
povară pentru familiile țărănești, iar pe unele le-au ruinat. Producția agricolă în anul următor a 
stagnat, din cauza plății despăgubirilor, lipsei forței de muncă, incertitudinii cu privire la loturile 
acordate. Dar criza a fost depășită în primavara anului 1866, când producția a început din nou 
să crească. 

6
 

 În județul Teleorman, la decretarea legii rurale din 14 august 1864 erau 24901 clăcași 
care trebuiau împroprietăriți. Dar legea nu s-a aplicat corect și, sub diferite pretexte ( unii 
moșieri, arendași, primari etc au săvârșit abuzuri), un număr de 2554 au fost excluși de la 
început. Restul de 22347, din care 5800 fruntași, cu 4 boi, 12209  mijlocași, cu 2 boi și 4338 
pălmași au fost împroprităriți cu 175221 pogoane. 7 

                                            
4
 Keith Hitchins, Românii, 1774-1866, Ed. Humanitas, București, 1996, p. 377-379. 

5
 Ibidem, p. 379 

6
 Ibidem, p. 380  

7
 Monografia județului Teleorman, Editura Teleormanul Liber, Alexandria, 1998, p. 91 
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Satisfacția sufletească a țăranilor teleormăneni pentru faptul că Alexandru Ioan Cuza i-a 
împroprietărit cu pământ rezultă și din acea explozie de bucurie cristalizată în numărul mare de 
scrisori trimise din localitățile Mândra, Bogdana, Crângeni, Putineiu, Broșteanca, Măgurele, 
Lișa, Pârlita, Uda Clocociov, prin care îi mulțumeau.8 

În semn de recunoștință pentru întreaga activitate a domnitorului, în august 1865, 
membrii consiliului județean au propus să se facă o fântână în Turnu Măgurele, pe soclul căreia 
să fie scrise următoarele: ”Pentru unirea definitivă a Principatelor, pentru secularizarea averilor 
mănăstirești, pentru plebiscitul din 2 mai, pentru ridicarea sclaviei sătenilor prin promulgarea 
legii rurale, pentru înzestrarea României, pentru înflorirea Armatei Române, județul Teleorman 
recunoscător! ”9 

O altă dovadă a dragostei locuitorilor Teleormanului pentru domnitor o constituie 
ridicarea unui monument, operă a sculptorului I. Iordănescu, în grădina publică a orașului 
Alexandria, inaugurat la 24 ianuarie 1915, în prezența a 15 000 cetățeni, veniți din tot  județul. 
În partea stângă a bustului se află imaginea unui țaran cu căciula în mână, care își manifestă 
gratitudinea pentru pământul primit de țărănime, prin reforma din anul 1864, iar în partea 
dreaptă două tinere țărănci, care simbolizează Moldova și Muntenia unite pentru totdeauna într-
un singur stat. 10 
 Se știe că, prin diferite fraude făcute de moșieri, în complicitate cu autoritățile locale, un 
număr mare de clăcași au primit pământ mai puțin decât prevedea legea și de o calitate 
inferioară. De aceea, în județul Teleorman, în perioada 1866-1876, au avut loc conflicte 
puternice între țărani și moșieri cauzate de aplicarea nedreaptă a reformei agrare .  

Astfel de revolte au avut loc la Peretu, Albești, Cervenia, Șoimu, Ștorobăneasa, Pielea, 
Grosu, Dorobanțu, Călinești, Rădoiești, Brânceni.  

La 18 septembrie 1876, ziarul ”Timpul”, publica un articol intitulat ”Foc și pârjol în județul 
Teleorman” referindu-se la conflcitele care aveau loc, generate de modul defectuos de aplicare 
a legii rurale.  
 Cu toate imperfecțiunile sale, reforma agrară din anul 1864 a  constituit un punct de 
început pentru procesul general de modernizare a scoietății românești în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Ea va fi continuată și completată prin reforma agrară din anul 1921 .  
 
Bibliografie: 
Acte și documente relative la istoria nașterii României, vol. III, p. 344-345 
Curticăpeanu, V., Epoca lui Cuza Vodă, Editura Enciclopedică Română, București, 1973 
 Hitchins,K.,  Românii, 1774-1866, Ed. Humanitas, București, 1996 
Monografia județului Teleorman, Editura Teleormanul Liber, Alexandria, 1998 

Prof. Iorga Monica 
Material prezentat în cadrul simpozionului 

 ”155 DE ANI DE LA PRIMA REFORMĂ AGRARĂ DIN ROMÂNIA” 
 
 

 
 
 
 

                                            
8
 Ibidem, p. 92.  

9
 Ibidem, p. 92 

10
 Ibidem, p. 92 
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TABEL NOMINAL CU REZULTATELE LA OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE ȘCOLARE 
 

NR. 
CRT 

NUMELE ȘI 
PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLASA OLIMPIADA PREMIUL ETAPA PROFESOR 
INDRUMATOR 

1.  Cojocar Dumitriţa 
Dina Luciana  

VIII  cultură civică  Menţiune,  
premiu 
special  

Naţională,  
Brașov, apr. 
2019  

Iorga Monica  

2.  Cojocar Dumitriţa 
Dina Luciana 

VIII  Cultură civică I  Judeţeană  Iorga Monica  

3.  Tudor Ana Maria  VIII  Religie  I  Judeţeană 
participare 
etapa 
naţională, 
oradea, 
aprilie 2019 

Viezuianu 
Dana  

4.  Pleșea Maria  VII  Limba 
engleză  

II  Judeţeană  Ducan Dumitra  

5.  Stochiţa Maria  VIII  Limba 
engleză  

II  Judeţeană  Ducan Dumitra  

6.  Ianculescu Carla  
Voivozeanu Cătălina  

VII  Cultură civică  II  Judeţeană 
participare 
etapa 
naţională, 
brașov, aprilie 
2019  

Iorga Monica  

7.  Dogeanu Marius  VIII  Istorie  III  Judeţeană  Iorga Monica  

8. Militaru Melissa   V  Matematică  Menţiune  Judeţeană  Sîrbu 
Verginica  

9. Anghelescu 
Alexandra  

VI  Religie  Meţiune  Judeţeană  Viezuianu 
Dana  

 

REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURILE  ŞCOLARE, 2018-2019  

 

Nr. 
Crt 

Numele și 
prenumele elevului 

Clasa Concursul Premiul Etapa Profesor 
îndrumător 

 1 Badea Annelis II B Mate + I Regionala Enus Ionela 

 2 Iordache Rebeca II B Mate + I Regionala Enus Ionela 

 3 Floroiu Lavinia II B Mate + I Regionala Enus Ionela 

 4 Iancu Matei III A Mate + I Regionala Andrei Emilia 

 5 Voiculeț Andrei III A Mate + I Regionala Andrei Emilia 

 6 Nassar Adam IV A Mate + I Regională Bâscoveanu Elena 

PERFORMANŢELE   NOASTRE 
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7 Curcă Ruxandra IV B Mate + I Regională Vintilă Florina 

 8 Badea Luca IV B Mate + I Regională Vintilă Florina 

 9 Iliuță Marius II B Mate + II Regională Enuș Ionela 

 10 Năstase Alexandru II B Mate + III Regională Enuș Ionela 

 11 Șerban Robert   III A Mate + Mențiune Regională Andrei Emilia 

 12 Stochiţă Denis II B Mate + Menţiune Regională Enuș Ionela 

 13 Iancu Matei III A Mate + I Judeţeană Andrei Emilia 

 14 Voiculeț Andrei III A Mate + I Judeţeană Andrei Emilia 

 15  Floroiu Lavinia II B Mate + II Judeţeană Enuș Ionela 

 16 Năstase Alexandru II B Mate + II Judeţeană Enuș Ionela 

 17 Badea Luca IV B Mate + II Judeţeană Vintilă Florina 

 18 Iliuţă Marius II B Mate + III Judeţeană Enuș Ionela 

 19  Iordache Rebeca II B Mate + III Judeţeană Enuș Ionela 

 20 Badea Annelis II B Mate + III Judeţeană Enuș Ionela 

 21 Tabără Bianca III A Mate + III Judeţeană Andrei Emilia 

 22  Mocanu Daria IV B Mate + III Judeţeană Vintilă Florina 

 23  Stochiţă Denis II B Mate + Menţiune Judeţeană Enuș Ionela 

 24 Șerban Robert III A Mate + Menţiune Judeţeană Andrei Emilia 

25  Curcă Ruxandra IV B Mate + Menţiune Judeţeană Vintilă Florina 

 26 Nassar Adam IV A Lumina Math I Naţională Bâscoveanu Elena 

27 Floroiu Lavinia II B Lumina Math II Naţională Enuș Ionela 

28 Iliuţa Marius II B Lumina Math II Naţională Enuș Ionela 

 29 Iancu Matei III A Lumina Math II Naţională Andrei Emilia 

 30 Voiculeţ Andrei III A Lumina Math II Naţională Andrei Emilia 

 31 Militaru Melissa V A Lumina Math II Naţională Sîrbu Verginica 

32 Iordache Rebeca II B Lumina Math III Naţională Enuș Ionela 

 33 Costache Denisa IV A Lumina Math III Naţională Bâscoveanu Elena 

 34 Mocanu Daria IV B Lumina Math III Naţională Vintilă Florina 

 35 Voiculeţ Maria V A Lumina Math III Naţională Sîrbu Verginica 
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 36 Năstase  Alexandru II B Lumina Math Menţiune Naţională Enuș Ionela 

 37 Badea Annelis II B Lumina Math Menţiune Naţională Enuș Ionela 

 38 Furtună Clara II B Lumina Math Menţiune Naţională Enuș Ionela 

39 Șerban Robert III A Lumina Math Menţiune Naţională Andrei Emilia 

 40 Matei Alina IV A Lumina Math Menţiune Naţională Bâscoveanu Elena 

 41 Bornea Larisa IV A Lumia Math Menţiune Naţională Bâscoveanu Elena 

 42 Brebenel Bianca IV B Lumina Math Menţiune Naţională Vintilă Florina 

43 Enache Sara V A Lumina Math Menţiune Naţională Sîrbu Verginica 

 44 Mateiu Alexandra VI B Călători prin istorie Menţiune Naţională Iorga Monica 

 45 Mateiu Alexandra VI B Călători prin istorie I Judeţeană Iorga Monica 

 46 Militaru Melissa V A Călători prin istorie III Judeţeană Iorga Monica 

 47 Stanciu Maria VI B Călători prin istorie III Judeţeană Iorga Monica 

 48 Enache Sara V A Călători prin istorie Menţiune Judeţeană Iorga Monica 

 49 Manole Alexia V A Feerie de iarnă prin cuvinte 
magice 

II Regională Căpăţînă Cristina 

 50 Enache Sara V A Feerie de iarnă prin cuvinte 
magice 

Menţiune Regională Căpăţînă Cristina 

 51 Laslu Maria VI B Feerie de iarnă prin cuvinte 
magice 

Menţiune Regională Căpăţînă Cristina 

 52 Pleșea Maria VII A Made for Europe I Judeţeană, 
participare 
etapa 
naţională , Cluj 
Napoca 

Iorga Monica 
  
  

 53 Cojocar Dumitriţa 
Dina Luciana 
Mocanu Daria 

VIII A 
VIII A 
IV B 

Democrație și toleranţa I Judeţeană, 
calificare 
etapa 
naţională 

Iorga Monica 
Vintilă Florina 
Bucă Maria  

 54 Manole Alexia V A Copiii noștri talentaţi Menţiune Judeţeană Căpăţînă Cristina 

 55 Voivozeanu Iuliana V A Copiii noștri talentaţi Menţiune Judeţeană Căpăţînă Cristina 

 56 Laslu Maria VI B Copiii noștri talentaţi Menţiune Judeţeană Căpăţînă Cristina 

 57 Bălăreanu Alexandra VI B Tinere talente muzicale - 
muzică populară 

I Judeţeană Viezuianu Dana 

 58 Bălăreanu Alexandra VI B Tinere talente muzicale - 
muzică ușoară   

I Judeţeană Viezuianu Dana 
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 59 Tilea Bianca VII A Tinere talente muzicale -
dans modern 

I Judeţeană Viezuianu Dana 

 60 Olteanu Daria V A Tinere talente muzicale -
dans modern 

II Judeţeană Viezuianu Dana 

 61 Trupă dans modern VI B Tinere talente muzicale -
dans modern 

I Judeţeană Viezuianu Dana 

 62 Dina Luciana VIII A Cultură și spiritualitate 
românească 

Menţiune  Judeţeană Căpăţînă Cristina 
Viezuianu Dana 

 63 Bălăreanu Alexandra VI B Te Deum Laudamus II Judeţeană Viezuianu Dana 

 64 Bălăreanu Alexandra VI B Dialogul artelor - muzică 
populară 

II Naţională Viezuianu Dana 

 65 Bălăreanu Alexandra VI B Dialogul artelor - muzică 
ușoară 

III Naţională Viezuianu Dana 

66 Stanciu Maria  VI B comunicare.ortografie.ro I Naţională Căpățînă Cristina 

67 Belcioiu  Mădălina VI B comunicare.or-tografie.ro I Naţională Căpățînă Cristina 

68 Enache  Roberta VI B comunicare.or-tografie.ro I Naţională Căpățînă Cristina 

69 Mateiu  Alexandra  VI B comunicare.or-tografie.ro I Naţională Căpățînă Cristina 

70 Voivozeanu  Iuliana  V A comunicare.or-tografie.ro I Naţională Căpățînă Cristina 

71 Dina  Luciana  VIIIA comunicare.ortografie.ro I Naţională Căpățînă Cristina 

72 Nicukae-Ilie Tymea VIA comunicare.or-tografie.ro II Naţională Căpățînă Cristina 

73 Manole  Alexia  V A comunicare.or-tografie.ro II Naţională Căpățînă Cristina 
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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 2018-2019.  
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