LICEUL TEHNOLOGIC “CRISAN” CRISCIOR-JURNAL DE BORD
SCOALA ALTFEL 2018-GIMNAZIU
ZIUA 1-26.03.2018- Activitati diverse
Act. 1- “AM COLECTAT, ACUM RECICLAM!”-elevii clasei a 6-a CC au
confectionat material didactic pentru limba engleza si au creat aranjamente
in spiritul sarbatorilor, care urmeaza sa fie inmanate, drept premii,
castigatorilor miniconcursurilor din serbarea „BE ORIGINAL!” Party.
Act. 2-“LITERATURA LA NOI IN CLASA”-elevii celorlalte clase au dat
viata personajelor preferate din literatura.

ZIUA 2- 27.03.2018- “TURIST IN TARA MEA”-excursie la ORADEA
Obiective: PESTERA URSILOR
ORADEA-vizitare gradina zoologica/centru istoric/ Biserica cu
Luna/ oprire la Mall.

ZIUA 3- 28.03.2018 “BE ORIGINAL PARTY!”
Activitate distractiva cu scenete, concursuri, muzica, dans, premii pentru
costumatie si prestatie originala,
ZIUA 4-29.03.2018- “ZIUA FOTBALULUI!”
Competitie sportiva intre clase-fotbal

RETROSPECTIVĂ ASUPRA ACTIVITĂȚILOR ȘCOLII ALTEL 2018

Fiecare zi în care merg la școala mea-Liceul Tehnologic “Crișan” Crișcior-mă
definește și mă completează că om și că educator. Este pur și simplu reconfortant să-ți începi
ziua, bombardată fiind din toate părțile, la prima ora a dimineții, de glasuri de copii salutandute în același fel: “Good morning, Teacher!!!” Doar că nu doresc să vorbesc despre mine, ci
despre copiii noștri, de la școala mea!
Cu câteva luni în urmă, că urmare a gestului deosebit de generos al d-lui Mihai Sofian,
președintele “Rematholding”, care a donat școlii noastre un număr însemnat de calculatoare
performanțe, și la îndemnul dumnealui, am pus bazele unui nou proiect școlar-„Și noi suntem
Rematholding!”- și ne-am apucat să strângem baterii, pentru început. Apoi, ne-am gândit și la
celelate lucruri pe care le aruncăm și am căutat alternative. Din una în altă, am căutat să facem
totul că la carte, pentru noi înșine, pentru școală, pentru comunitate și poate că sună puțîn
pretențios, pentru planetă noastră, Pământul.
Am dat sfară-n țară și ne-am pus pe treaba, cu mic cu mare, împreună. Ne-am înscris
în proiectele naționale „BATEREL” și „ȘCOALA ZERO WASTE”, încercând să nu mergem
doar pe motivarea materială, care este, oricum, invers proporțională cu demersul asumat, ci,
pe conștientizarea faptului că natura are nevoie de noi, așa cum și noi avem nevoie de ea.
Vrem o școală frumoasă, ca și ținutul în care este situată, și dotată cu tot ceea ce este necesar,
astfel că este datoria noastră morală să ne implicăm cât de mult putem.
Ca urmare, în 6 martie, am dat startul colectării selective a deșeurilor din școală și din
preajmă, am separat, selectat, ambalat și etichetat tot ce în mod obișnuit ar fi fost aruncat și de
atunci...nu ne-am mai oprit! Astfel că, în 14 martie, am dus la centrul de colectare
„RECHORALEX SRL”, partenerul nostru oficial în acest proiect, 345 kg deșeuri-hârtie, PETuri, carton, componente electrice și IT. Copiii s-au implicat cu mult entuziasm în tot ceea ce
am întreprins în această privința și destul de curând, febra colectării selective a cuprins
întreagașcoală, astfel încât în decursul acestei săptămâni suntem gata să ducem la centrul de
colectare o nouă tranșă de deșeuri. Este de menționat, în acest context, că suntem singura
unitate școlară din județ care s-a înscris în proiectul național în derulare „ȘCOALA ZERO
WASTE”.
Între timp, am luat o pauză relativ scurtă, pentru că în ultima săptămâna din martie au
urmat activitățile „Școlii Altfel”, care sunt întotdeauna cu migală pregătite și de comun acord
cu copiii care-și exprimă preferințele printr-un sistem bine pus la punct de tipul „cutiuța cu
sugestii”, finalizat, desigur, de acordul părinților și al conducerii școlii.
În prima zi a acestei săptămâni foarte îndrăgite de copii și educatori, clasa a VI-a CC,
a avut ca activitate programată, reciclarea unor tipuri de deșeuri în modul cel mai creativ cu
putință. Astfel că, unii dintr ei au confecționat instrumente de învățare pentru colegii

începători în învățarea limbii engleze, creând fețe care exprimă diferite stări de spirit(tristețe,
bucurie, surpriză, etc.) din sticle de plastic, hârtie și alte accesorii necesare pentru a întregi o
figură umană. Alții au pregătit aranjamente pentru Sărbătorile Pascale din cutiuțe de plastic,
deșeu de ață colorată, scârț și alte elemente decorative. Oricine își poate imagina cu ușurință,
că sala lor de clasa a devenit un atelier de creație vibrând de agitație, care a sfârșit așa cum neam dorit cu toții, cu tot ce ne-am propus, îndeplinit!
A două zi a fost așteptată, parcă, cu și mai mare neastâmpăr, pentru că era ziua
excursiei-Peștera Urșilor și Oradea. Vremea capricioasă și destul de rece nu ne-a împiedicat
să ne bucurăm și cu ghiozdanele în spate, la prima ora a dimineții, aproape cincizeci de
persoane așteptam autobuzul care urma să ne conducă către o nouă aventură. Este
extraordinar de tonic pentru mine, personal, să împărtășesc bucuria de nestăvilit a copiilor,
este sentimentul acela firesc de apropiere între copii și educatorii lor, este momentul în care
cuvântul „ÎMPREUNĂ” își face simțit pe deplin înțelesul. Peștera și formațiunile ei naturale
deosebite i-au entuziasmat pe copii, care s-au întrecut în a face o mulțime de fotografii, pe
care, mai apoi și le-au tot schimbat între ei până la următorul obiectiv- Oradea. Ajunși la
destinație, am descins direct la grădina zoologică. Principalele puncte de atracție au fost leii,
tigrii, dar mai ales șerpii și speciile foarte nostime de maimuțe. Copiii și-au exprimat în
același timp regretul față de condițiile improprii și mediul sărăcăcios în care animalele trăiesc.
Sigur că, această constatare nu i-a împiedicat să facă o nouă colecție de instantanee. A urmat
apoi, printre picăturile de ploaie, o plimbare în centrul istoric al orașului, complet restaurat și
o vizită la „Biserica cu luna” și ca un fel de cireașă de pe tort, prânzul la Mall. Maxima
atracție a locului a fost KFC, dar în aceeași măsură o tură cu tenulețul colorat, care a răsunat
de cântec și voie bună de-a lungul traseului. Am ajuns acasă în prag de seară, un pic obosiți,
dar fericiți, cu cardurile telefoanelor pline cu poze și cu suveniruri care mai de care, pentru
prieteni și familie. Poate că pare exagerat, dar după ce copiii au coborât din autobuz, și-au luat
pungile în care au strâns gunoiul în timpul excursiei, lăsându-și fiecare locul așa cum l-au
găsit dimineața la plecare. Suntem foarte mândri de comportamentul lor extrem de civilizat și
responsabil, care, pot spune, că la ora actuală a devenit o bună practică.
Ziua a treia a “Școlii Altfel” a continuat cu serbarea tradițională, de data aceasta
numită „BE ORIGINAL!” Party, în care parada costumelor, scenetele savuroase-una dintre
cele mai reușite a fost cea numită „Vine colectareaaaa!”, o parodie pe tema strângerii de
deșeuri-micile competiții, dansul și muzica bună au constituit deliciul spectatorilor și
protagonostilor în același timp. Ca notă specială, anul acesta, menționăm că sala „de
spectacol” a fost înfrumusețată cu bannere noi, zeci de baloane colorate și un proiector de
lumini, toate acestea fiind achiziționate cu banii obținuți în schimbul deșeurilor predate la
centrul de colectare. De asemenea, copiii care au obținut premii în cadrul serbării, au primit
coșulețele cu aranjamentele speciale de sărbători pregătite anterior de ceilalți colegi ai lor în
activitatea din prima zi a „Școlii Altfel”. Elevii clasei a VIII-a, care au prezentat scenetele și

au pregătit sala pentru serbare, au primit diplome onorifice pentru”întreaga carieră” în școală
noastră, medalii și cadouri personalizate în semn de apreciere pentru contribuția lor deosebită
pe tot parcursul școlar.
Această săptămâna specială s-a încheiat cu competiția sportivă, care a pus față în față
în întreceri „pe viață și pe moarte” clasele ciclului gimnazial, pe cei mai indarjiti iubitori ai
sportului rege-fotbalul! Învingători au fost, ca de obicei, seniorii, copiii din clasa aVIII-a, al
căror „idol” nu este Adrian Mutu sau Messi, ci Mihai Jorza, fostul lor coleg de clasă, care în
prezent este membru jucător al echipei de juniori „Politehnică Timișoara”, doritoare să-și
recucerească titlul de glorie din vremurile bune.
Săptămâna această ne-am întors din nou la școală cu toții odată cu primăvara și
încercăm să finalizăm proiectele începute. Ca urmare, mâine, 19 aprilie 2018, vom conținuă
să avem grijă de mediul înconjurător, astfel că, la ora de dirigenție, cei mai mulți dintre noi
vom merge să strângem gunoiul lăsat de adulți iresponsabili în locuri publice și mai mult, să
ducem un nou transport de deșeu la centrul de colectare la sfârșitul săptămânii. Între timp, ne
pregătim și pentru testele speciale din luna mai și pentru evaluarea națională din luna iunie.
Suntem o școală “de la țară”, dar pot spune cu mândrie onestă că este un privilegiu și
nu un impediment: natura a explodat în floare și miresme sub ochii noștri, copiii sunt mai
simpli la suflet și minte în sensul că nu sunt atât de dependenți de societatea de consum
actuală, dar mai bogați în privința resurselor afective și ca material de modelat în activitatea
școlară. Grija noastră zilnică e răsplătită însutit, pentru că steleluțele recunoscătoare din
privirea lor crează felul acela de dependență care mă face să fiu fericită, când fiecare zi de
muncă începe cu: “Good morning, Teacher!”
Prof. Carmela Catinian

