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Iscoditorul în misiune

Parcă suntem mai buni, mai veseli și mai frumoși, atunci când ne bucurăm de diversitate 
și de oamenii din jurul nostru. Și cum altfel, dacă nu prin călătorii? Pornind de la această 
idee, Eva Ene, elevă în clasa a III-a, a intrat într-o clipită în rolul iscoditorului, cu 
misiunea de a vă împărtăși din minunățiile voiajului, intervievându-și colegii de școală. 
Sofia Mantea, colega sa de clasă, a acceptat cu bucurie frumoasa provocare a Evei. Vă 
invităm să le urmăriți pe fete, în plină activitate jurnalistică.

Eva Ene: Despre ce țară povestim astăzi?
Sofia Mantea: Despre Spania.

E E: Unde se află această țară?
S M: În sud-vestul Europei.

E E: Ce orașe ai vizitat?
S M: Benalmádena, Gibraltar, Granada, Málaga, 
Marbella, Pueblos Blancos, Ronda și Sevilia.

E E: Unde ai stat?
S M: În orașul Benalmádena.

E E: Ce limbă se vorbește acolo? 
Poți să îmi spui un cuvânt în această limbă?
S M: Locuitorii vorbesc spaniolă. Îmi place cuvântul 
„helado”, care înseamnă înghețată. 

  
 4



Iscoditorul în misiune

E E: Cum sunt oamenii din Spania?
S M: Sunt foarte deschiși, prietenoși și îmi place că te salută foarte frumos, chiar 
dacă nu te cunosc.

E E: Îmi poți descrie un fel de mâncare specific acestei țări?
S M: Oh, chiar mai multe! În primul rând, mi-ar plăcea să vă vorbesc despre paella. 
Este un orez galben, care poate fi și negru, dacă se prepară cu cearneală de sepie. 
Poate fi gătit cu fructe de mare, legume sau carne.
În al doilea rând, mmm, tapas! Sunt niște gustărici servite înainte de masă, de 
exemplu: o pâinică cu pastă de avocado. La Ronda am mâncat cel mai delicios tapas; 
niște roșii gigantice, delicioase.

E E: Ce te-a impresionat? Ce ți-a plăcut cel mai mult în Spania?
S M: Mi-au plăcut atâtea! Dar parcă cel mai special a fost un moment din Gibraltar, 
când am văzut și am ținut în brațe niște maimuțe drăguțe. M-a impresionat o familie 
de maimuțele care se țineau în brațe, formând o inimă.

E E: Dacă închizi ochii și te gândești la această țară, care este prima imagine care îți 
vine în minte?
S M: Imaginea maimuțelor îmbrățișate.

E E: Ai vrea să te reîntorci în Spania?
S M: ¡Claro que sí! (Sigur că da).
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Elevii Aletheea vorbesc despre 

...Visurile lor!

Cu ajutorul părinților ei, am aflat că Thea dedică ore din timpul liber,pentru materializarea unui 
vis, acela de a face parte din lumea mare a micilor ecrane.
 „Thea a început aventura ei în lumea televiziunii acum doi ani, de când a devenit membra Școlii 
de Televiziune STV Junior. În cadrul acestei școli, copiii învață tot ce ar trebui să știe un viitor 
moderator, cameraman, regizor, operator de imagine și sunet. Participă la lecții de dicție, de
dezvoltare personală, de actorie, filmează pentru emisiunea școlii, pornind de la subiecte 
diverse: „Cum se sărbătorește Crăciunul în diverse locuri de pe glob” sau „Ce cărți mai citesc 
copiii în zilele noastre”, învață să nu aibă emoții pe scenă și să fie din ce în ce mai bună; în plus, 
își face în permanență prieteni noi.” (Părinții Theei) 

Mic interviu cu Thea, prezentatoarea emisiunii „Happy 
news” difuzată în fiecare duminică la Prima TV
Roxana Pîrvu: Cum se face că te-ai înscris la această școală?
Thea Smaranda: Îmi plac aparițiile TV. Îmi place foarte mult să cânt 
și chiar am apărut în câteva videoclipuri.
R.: Care este momentul tău preferat din cadrul școlii TV pe care o 
urmezi?
T. (zâmbește): Când se filmează.
R.: Și cel mai frumos lucru care ți s-a întâmplat acolo?
T.: Cursurile, îmi place tot ce învăț.
R.: Ce reprezintă publicul pentru tine?
T. (zâmbește): În fața publicului mă simt simt ca alături de prieteni.
R.: Ce este cel mai important în relația cu oamenii?
T.: Că pot învăța și ei ce știi tu. 

6



Consilierii Aletheea, dar cu har  

 Vârsta mică este o etapă importantă în evoluția copiilor, etapă în care aceştia se dedică 
jocului, fiind plini de energie, visători și cu un spirit de observație destul de dezvoltat, ei 
preferând jocul oricărei alte activități. 
 Dacă preşcolaritatea a fost perioada expansiunii subiective, şcolaritatea este, pentru un 
copil, vârsta descoperirii realităţii fizice, umane şi, mai ales, a autodescoperirii. Școala este un 
mediu de interacțiune fizică, mentală și emoțională, unde experimentăm stări și provocări de 
natură psihoafectivă. Educația de azi presupune ca profesorul să fie un creator de contexte 
educaționale; astfel că o activitate de învățare - cu format ludic - care generează o stare de 
bine, creează de fapt un context de învățare experiențială, într-un anume climat emoțional.
 Dacă  în  perioada  anterioară  trăia  într-un  univers  instabil,  modificat  după  dorinţe  
adeseori,  acum  copilul  descoperă  că  există  o  realitate  externă  care  nu  depinde  de  el  şi  
de  care  trebuie  să  ţină  cont, dacă  vrea  să  obțină  ceea  ce  doreşte.
 În acest sens, scriitorul Paul Osterrieth spunea că „unei  lumi  în  care  e  de  ajuns  să  
doreşti  sau  să  mimezi  pentru  a  fi  satisfăcut  îi  urmează  treptat  o  lume  în  care  trebuie  
să  respecţi  regula  jocului,  în  care  trebuie  să  faci  ce  este  necesar.”
 Adulţii  îi  „impun” copilului un  anumit  mod  de  a  se  comporta,  „îl  obligă”  la  
diverse  reguli  de  folosire  a  obiectelor,  mimarea  unei  acţiuni  (se  făcea  că  scrie  la  3  ani)  
este  înlocuită  cu  învăţarea,  cu  atitudinea  mult  mai  realistă  (învaţă  să  scrie).
 Realitatea  îşi  face  apariţia  pe  toate  planurile,  nu  numai  fizic.  Astfel,  în  plan  
uman,  dacă  până  acum  el  se  confunda  cu  alte  persoane,  mai  ales  cu  mama  sa,  acum  
începe să-i recunoască acesteia o individualitate proprie, luând contact cu ceilalți educatori.
 Extinderea cadrului relaţional cu obiectele, cu alţii, cu sinele, constituie o premisă 
pentru dezvoltarea psihică pe toate planurile. Se conturează germenii conştiinţei morale, iar 
dobândirea unor diverse categorii de deprinderi sporeşte gradul de autonomie. Dacă această 
tendinţă îi este refuzată, apar conduite de opoziţie sau de rivalitate; de asemenea, dacă există 
diferenţe de solicitări din partea școlii şi a familiei, poate apărea dedublarea comportamentu-
lui.
 „Un copil nu este un adult în miniatură”- aș zice că este o regulă de aur de care trebuie 
sa ținem cont ca profesioniști ai domeniului, în desfășurarea procesului instructiv-educativ.
 Într-adevăr copilul din ciclul primar prezintă anumite particularități somatice,  funcțio-
nale, psihice și motrice specifice vârstei lui.
 Capacitatea motrică a micilor școlari este alcătuită din aptitudinile psihomotrice și 
deprinderile motrice. Literatura de specialitate a domeniului nostru susține că în perioada 
vârstei mici, copiii prezintă o disponibilitate mare atât din punct de vedere al dezvoltării 
aptitudinilor psihomotrice, cât și al însușirii deprinderilor motrice de bază, utilitar-aplicative 
și specifice unor ramuri sau probe sportive. 
    

Jocurile de mișcare – abordări la clasele primare

de Bogdan Godja, consilier educațional
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 Coordonarea, după părerea specialiștilor, prezintă și ea indici deosebiți de educare. 
Ținând cont de particularitățile fiziologice ale micilor școlari și rezistența înregistrează indici 
optimi de educare. La această vârstă, rezistența cardiovasculară crește progresiv, iar băieții 
prezintă un potențial mai ridicat decât fetele.
    Referitor la forță, luând în considerare aspectele biologice și fiziologice, micii școlari 
afișează un nivel scăzut de forță. Exercițiile cu greutăți sunt contraindicate, se pot utiliza 
exerciții cu încărcătura propriului corp sau cu mici greutăți.
       În perioada vârstei mici (6-10 ani) mijlocul principal pentru realizarea activităților de 
timp liber, este jocul.
        Literatura de specialitate în domeniu este de părere că la această vârstă jocul este 
însăși viața, activitatea zilnică, o formă de distracție, dar și o posibilitate de afirmare a person-
alității. Jocurile în care rolul mișcărilor este clar exprimat, poartă în general denumirea con-
vențională de „jocuri de mișcare”.
 Jocul de mișcare este o variantă a activității de joc. Baza ei o constituie diferitele acțiuni 
motrice active, motivate de un subiect (temă, idee) și parțial îngrădite de reguli. În același 
timp, ele urmăresc învingerea, în condiții mereu schimbătoare ale mediului de joc, a 
diferitelor dificultăți sau obstacole ivite în calea atingerii scopului propus”. 
       Specialiștii în domeniu susțin că jocurile de mișcare implică sarcini ce contribuie la: 
formarea și dezvoltarea calităților psihice ale copiilor (colectivismul, inițiativa, stăpânirea de 
sine, perseverența, curajul ș.a.), formarea și perfecționarea deprinderilor motrice de bază 
utilitar-aplicative și specifice ramurilor sportive, dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice. 
 Foarte important de subliniat este faptul că aceste jocuri pot dezvolta conștientizarea 
conexiunii dintre minte și corp (ex. programe educaționale internaționale de genul Kripolu 
Yoga sau Învață să Respiri). La nivelul școlii noastre, am încercat împreună cu profesorul de 
Educație fizică și sport, George Enescu, realizarea unui studiu ce testează exerciții similar, care 
urmăresc dezvoltarea conștientizării respirației și a conștientizării corpului în spațiu (mediu); 
ședințele sunt sde 30-45 minute, implicând jocuri și apoi discuții care să ajute copiii să își 
înțeleagă experiențele și să le aplice în viața lor, practicile introspective devenind mai lungi pe 
parcursul programului de tipul activității educative, cu jocuri de mișcare și practici 
Mindfulness. 

Consilierii Aletheea, dar cu har  
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Când era mic, îi plăceau supereroii și s-a gândit să își creeze propriile personaje. 
Spiderman a fost cel care l-a inspirat, dându-i o mulțime de idei. „Mai întâi, am 
desenat personajele pe foaie, individual; apoi mi-a venit ideea benzii desenate, 
pentru a le da viață”, ne mărturisește Theo Dogaru, elev în clasa a II-a.
A început să contureze benzi desenate la doar șapte ani.
Personajul său preferat, creat de el, este Mashable, un supererou cu puteri de 
apă, având un rol important și pozitiv în societate. În continuare vă invităm să 
urmăriți un episod din benzile create de Theo, special pentru Revista Mozaic.

...prin universul imaginației lor!

Elevii Aletheea scotocesc... 
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Ne place-n lumea cărților 

„Aventurile lui George continuă...” 

În cadrul orelor de Limba și literatura română, elevii clasei a V–a au demonstrat că literatura nu 
reprezintă un joc gratuit, o simplă întâlnire cu lumile închipuite. 

În fiecare călătorie pe care o parcurgem în lumea cărților, personajele nu rămân ascunse între 
pagini. Ele se apropie de interesele elevilor, oferă noi privilegii, evadează în cotidian.  

Proiectele de lectură pe care elevii obișnuiesc să le redacteze dovedesc că literatura nu este doar 
un univers în care te refugiezi de realitate, ci poate avea o influență asupra felului în care cititorul 
o interiorizează, între viața reală și cea din cărți, fiind un schimb reciproc.  

Oare ce poate fi mai captivant decât să călătorești 
împreună cu elevii din lumea cărților în cea reală? 

de Hermina Costea, profesor limba română, & clasa a V-a

Metodele și tehnicile inovative pe care le abordăm 
contribuie la cultivarea pasiunii pentru lectură, la 
dezvoltarea gândirii critice și creative, iar acest lucru 
reiese din ingeniozitatea debordantă a elevilor.

„Ceasul lui George funcționează în clasa noastră...” 
Se poate observa că imaginația și creativitatea 
elevilor de clasa a V-a nu are limite. În urma lecturii 
cărții George și Corabia timpului, Natalia 
Juverdeanu a construit un proiect de lectură care ne 
încurajează să privim cu speranță și încredere la 
ceasul de perete, chiar dacă reprezintă un simbol al 
timpului care adesea este nerăbdător cu noi.
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Ne place-n lumea cărților 

„Gândindu-mă la splendidele flori de cireș, am ales o cutie cu un 
aranjament floral similar. 
Am abordat mai multe tehnici de lectură, pe care le-am învățat în 
clasele precedente, dar pe câteva le-am adaptat și le-am modifi-
cat. Cât despre ideea cu testimonialele, m-am gândit că „Cireșa-
rii” a fost o carte cu mult succes pe vremea părinților noștri și 
mi-a fost de folos să aflu și alte păreri.  
În opinia mea, o carte atât de minunată este imposibil să nu-ți 
lase o părere foarte bună și un izvor cu un imens debit de inspi-
rație.” - Sasha Costea

„Farmecul Cireșarilor ne-a captivat...” 

„Pisicile războinice și-au găsit locul...”

Dacă nu pot să vin cu pisicile la școală, de ce să nu le 
împărtășesc și lor tehnicile de lectură pe care le abordăm la 
orele de Limba și literatura română? Ei bine, Sasha Costea 
a creat un univers plin de mister, multicolor și ingenios, 
le-a transmis acestora scrisori și le-a armonizat prin mai 
multe metode, aflate în același ghemotoc. 

Și cum să nu fim puși în gardă, când ne lăsăm inspirați de 
eroi din zona sportului românesc?! 
Maria și fratele ei, Dan, vicecampion la scrimă, au desco-
perit cum arată un campion, cum l-am recunoaște dacă 
l-am întâlni pe stradă, răsfoind paginile cărții En garde! 
Fetița cu mască tricoloră scrise de Ana Maria Brânză. 
Aceștia își dezvoltă de la o vârstă fragedă mentalitatea 
flexibilă și sunt încurajați de Ana, campioană națională, 
europeană, mondială și olimpică la scrimă, că ambiția, 
pasiunea și munca stau la baza împlinirii visurilor oricărui 
copil. Iată cum ne este creionată povestea ascensiunii 
uneia dintre sportivele de seamă ale României prin ochii 
unor elevi de clasa a V-a, care înțeleg deja că lucrurile cu 
adevărat remarcabile se fac cu dorință și mulți pași mici. 
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Când pro�i Aletheea ne inspiră
Experiența Reggio

În luna aprilie, am avut ocazia să petrec o săptămână în minunatul oraș al Italiei, Reggio Emillia. 
De când am ajuns, s-a instalat, ca prin magie, starea de liniște.
Orașul nu este foarte mare, dar este perfect așa cum l-am descoperit: casele, micuțe și cochete, 
aveau fiecare o grădină exterioară extrem de bine îngrijită. Străzile te purtau parcă în alte vremu-
ri, iar parfumul glicinei îl întâlneai peste tot. Natura are un rol important în filosofia Reggio; până 
și cele mai mici balcoane, din centrul orașului, aveau o mică grădină. După câteva ore petrecute 
pe străzile orașului, am înțeles de unde vine toată această liniște; conexiunea cu natura și grija 
față de mediu sunt principalele valori explorate încă de la creșă. 
Scopul principal al vizitei nu a fost acela de a mă plimba prin centrul orașului, ci să văd cum fac 
membrii acestei comunități educație de calitate. 
Am petrecut zilele de formare la Centrul Internațional 
Loris Malaguzzi, unde am rămas plăcut surprinsă de 
cât de frumos au putut să împletească trecutul cu 
viitorul; Centrul internațional este construit între 
două clădiri vechi și realizează tranziția către viitor. 
La Centrul internațional Loris Malaguzzi se întâmplă 
toate formările, acesta găzduind pe an în jur de 20 de 
grupuri de profesori, din întreaga lume.  Grupul din 
care am făcut parte împreună cu colega mea 
Mădălina Nicolescu, a fost cel mai numeros, având 
420 de profesori, din 44 de țări.
Pe lângă zona de formare, centrul pune la dispoziție 
profesorilor materiale și alte instrumente folosite la 
clasă. Centrele Reggio din creșele/grădinițele/școlile 
care urmează filosofia Reggio: centrul de hârtie, 
materiale din natură, materiale reciclabile, peisaje 
digitale, lumini și umbre, lut, științe.

de Florentina Vasile, profesor învățământ primar
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Când pro�i Aletheea ne inspiră

În a patra zi de formare, am avut ocazia să petrecem o 
dimineață întreagă printre copii și să-i observăm. 
Copiii lucrează în grupuri mici, la centrele de activi-
tăți alese de ei, iar fiecare are libertatea de a hotărî ce 
vrea să facă în ziua respectivă. Rolul profesorului este 
acela de a crea contexte de învățare și de a-i observa. 
Unul dintre beneficiile lucrului în grupuri mici este 
dezvoltarea limbajului prin conversații și prin formu-
lare de întrebări. Copiii sunt încurajați să găsească 
singuri răspunsuri la întrebări, prin diverse strategii, 
iar profesorii au rolul de a-i asculta și de a-i observa. 
Momentul cel mai impresionant a fost atunci când 
am aflat de legătura pe care o au cu comunitatea 
Învățarea se face prin proiecte, care pot fi de o zi, de o 
săptămână, de o lună sau chiar de un an. Cele mai 
multe proiecte ajung să fie prezentate în comunitatea 
Reggio, în piața din centrul orașului, dar nu numai. 
Cel mai relevant exemplu a fost pentru noi proiectul 
unor copii de 5 ani, un desen care a ajuns pe cortina 
teatrului din oraș; realizarea lui a durat un an (filoso-
fia Reggio oferă șansa copilului de a fi personajul 
principal). 
Atunci când pleci din comunitatea Reggio, pleci cu o 
bucățică din ea; o mică parte care te ajută să 
construiești lucrurile altfel, într-un mod simplu și 
natural.
O să închei cu citatul lui Loris  Malaguzzi, care pentru 
mine reprezintă experiența Reggio Emilia: „M-am 
salvat, pentru că mi-am dorit să mă schimb”.
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Cluburile, cireașa de pe tort 

Sharing Garden

de Adriana Albeș , profesor coordonator 

Ideea acestui club mi-a venit din senin, într-o zi de vară, când grădina mea de acasă era un loc 
plin de frumusețe și de surprize la tot pasul. Atunci m-am întrebat: cum aș putea să transform 
grădina într-un instrument de învățare pentru copii? Mi-am dorit să fim cât mai mult timp 
conectați cu natura și în același timp să învățăm lucruri valoroase și de o importanță
deosebită, cum ar fi: responsabilitatea civică, nutriția, reciclarea, conservarea, protejarea 
mediului înconjurător etc.
 Începutul nu a fost deloc greu. Am pornit de la o întrebare simplă, dar care nu dă greș 
niciodată și care îi cucerește întotdeauna pe copii: de unde vine mâncarea?  Cât de ușor se 
produce?  Ce înseamnă hrană sănătoasă?  Putem să ne bucurăm de recoltele noastre și chiar 
să împărțim și cu alții ceea ce crește în grădina noastră? 
 Și, în acest fel, am creat în curtea școlii Aletheea spațiul numit „Sharing Garden”, cu alte 
cuvinte, grădina copiilor, unde trebăluiesc în fiecare săptămână, savurând contactul cu 
pământul, cu plantele, cu natura, cu viața însăși, urmărind-o cum se înfiripă dintr-o sămânță 
sădită în pământ, udată cu apă, grijă și iubire. 

19



Cluburile, cireașa de pe tort 

De-a lungul timpului, copiii s-au bucurat de ocazii deosebite în care au cules cu mâinile lor 
multe legume frumoase și sănătoase, cum ar fi: roșii, ridichi, ceapă, rucola, spanac, salată 
verde, Kale și altele , sau au realizat anumite proiecte în clasă, în suporturi și medii diferite. 

Sezonul cald este abia la început și suntem 
plini de energie și dornici să petrecem timp 
de calitate în grădina noastră, Sharing 
Garden, și să învățăm cât mai multe lucruri 
despre tot ce ne înconjoară.
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În echipă suntem ca un puzzle

Anul acesta, Ziua Francofoniei a avut ca temă metamorfoza scrisului. În Aletheea, elevii au 
făcut exerciții de imaginație și au folosit scrierea inedită ca suport pentru a transpune în texte 
viziunea lor despre spațiul francofon. 
Astfel, sub titlul „Dix-moi Dix mots”, asistăm la un dans boem al caligramelor, emoticoanelor 
și expresiilor grafice. 
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Ne mândrim cu voi

În luna februarie, Dragoș 
Pîslaru, elev în clasa 

pregătitoare, a câstigat 
locului I la concursul de 
șah Junior Mix School! 

Tot la concursul de șah 
Junior Mix School, în luna 

februarie, a participat și Dan 
Niculiță și a câștgat locul 

al III- lea. 

Victor Pîslaru, elev în clasa a 
III-a, a câștigat în luna martie 
locul al II-lea la Campionatul 
Județean de Șah Open Ilfov 

Otopeni.

În luna mai, Luca Viișoreanu a par-
ticipat la etapa I de la 

Campionatul Karting Masters și a 
câștigat locul al III-lea.

La a III-a ediție a Festivalului 
Bucuria Muzicii, Sasha Costea, elev 

în clasa a V-a, a câstigat locul al 
III-lea.
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Comunitate cu bunătate 
Anul acesta, pe 25 mai, ne-am strâns cu toții la Hotel Ramada Parc din București, unde s-a desfășurat a 
IV-a ediție a conferinței naționale dedicată profesorilor și părinților deopotrivă.
Conferința s-a intituat „7 Ateliere Aletheea, un exercițiu de imaginație despre educația pentru viitor”.
Deoarece  funcționăm ca o comunitate, ne dorim să împărtășim colegilor din branșă, anual, tot ce strân-
gem mai bun.
Astfel, profesorii Școlii Aletheea, împreună cu invitații, au prezentat în cadrul conferinței, experiențe 
educaționale, diverse abordări pedagogice aplicate la clasă, aplicații practice, programe în pas cu tehnolo-
gia modernă, precum și conceptul de interdisciplinaritate, cu dorința de a îi inspira pe profesori și de a le 
oferi copiilor o altfel de educație. 
Evenimentul a fost moderat de Ada Roseti, fost Director de Programe al Discovery Europa Centrală și de 
Est, iar gazdă a fost Mihai Stamatescu, Director Educațional pentru ciclul gimnazial al școlii noastre. 
Printre invitații evenimentului s-au numărat: Carmen Mușat, profesor universitar și redactorul șef al 
revistei Observator Cultural, conferențiar Oana-Chelaru Murăruș, de la Facultatea de Litere a 
Universității București; profesorul universitar Anca Nedelcu de la Facultatea de  Psihologie și Științele 
Educației din București; scriitorul și editorul Alexandru Mironov; Ruxandra Manea, co-fondatorul 
Asociației Aspire; Robert Pufan, Channel Sales Executive în cadrul companiei Microsoft.
Atelierele practice au fost susținute de profesorii Școlii Aletheea, dar și de o parte din invitați. Le 
mulțumim tuturor pentru implicare și dăruire!
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