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  LUMEA NOASTRĂ,  
REVISTA  ŞCOLII 7 REŞIŢA 

 

    De zece ani,  Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa are o 
revistă care o reprezintă, numită Lumea noastră. Este 
o publicaţie şcolară de care autorii ei, şi nu numai ei, 
sunt foarte mândri. În fiecare an este câştigătoarea 
locului I la etapa judeţeană a Concursului Naţional de 
Reviste Şcolare, fiind apreciată şi la nivel naţional cu 
titlul de laureat. Pe lângă aceste rezultate, revista a 
obţinut, de-a lungul anilor, numeroase premii la 
concursuri de profil, derulate la nivel interjudeţean 
sau naţional. Cea mai mare realizare este, însă, 
implicarea elevilor şcolii în realizarea ei, faptul că 
Lumea noastră este produsul exclusiv al muncii 
pasionaţilor de jurnalism.  

 
    Întreaga  activitate de realizare a revistei are 
amploarea unui proiect anual, în care se derulează o 
serie de activităţi periodice. Primul pas în realizarea 
revistei este identificarea elevilor cu aptitudini 
literare, care au abilităţi în domeniul jurnalismului, dar 
manifestă şi disponibilitate şi dorinţă de a scrie, de a 
se implica în această activitate deloc simplă, care 
necesită timp, pasiune, talent, cultură generală, 
curiozitate. Sunt doar câteva criterii în realizarea 
echipei redacţionale a revistei.  
    În acest an şcolar, activitatea a demarat prin 
lansarea unui concurs prin care elevii Şcolii 7 erau 
provocaţi la un concurs. Pe baza lucrărilor primite, au 
fost selectaţi elevii care fac parte din echipă, clasa sau 
vârsta nefiind un criteriu în alegerea lor. Astfel, din 
echipă fac parte atât elevi de gimnaziu, cât şi elevi de 
ciclul primar.  
    Următoarea activitate a fost prima şedinţă de 
redacţie. Oferind activităţilor termeni specifici 
jurnalismului profesionist încerc să le confer 
importanţă, conştientizând elevii de rolul pe care şi l-
au asumat: acela de a scrie despre şcoala lor. Prima 
întâlnire este una aparte, pentru că aici punem 
temelia muncii care stă la baza realizării publicaţiei 
noastre. Este momentul în care stabilim structura 
revistei, ritmicitatea apariţiei, detalii legate de 

tehnoredactare şi multe alte aspecte. Este o întâlnire 
în care îmbinăm teoria cu practica, discutăm, 
analizăm, ne creăm baza de lucru.  
    Structura unei reviste se stabileşte la început de 
drum. În cazul nostru, fiecare început de an şcolar este 
un nou început pentru Lumea noastră. Vorbind la 
modul general, structura unei publicaţii se stabileşte 
în funcţie de tipul ei. În cazul nostru, revista este una 
de tip magazin (caleidoscop), oglindind complex 
întreaga activitate a şcolii. Structura este cea care ne 
orientează munca. Ne referim la rubricile permanente 
ale revistei, în cadrul cărora includem diverse 
materiale, diferite în fiecare număr.  
    Periodic şi în funcţie de diverse evenimente, pot 
apărea numere speciale, care suportă modificări ale 
structurii revistei clasice. Pot menţiona aici numărul 
special dedicat primirii titlului de Şcoală Europeană în 
anii 2010 şi 2013, dar şi numărul dedicat aniversării a 
cincizeci de ani de la înfiinţarea şcolii.  
    În acest moment lucrăm la realizarea nr. 33 al 
revistei. Chiar dacă suntem adepţii unui anume tipar 
de revistă, acesta era valabil pe perioada unui an 
editorial şi nu excludem modificări de conţinut. 
Acestea depind de preocupările şi preferinţele micilor 
redactori, dar şi de lumea în continuă mişcare a şcolii, 
a copilăriei. Paginile standard cuprind informaţii 
privind Şcoala 7, activităţile extraşcolare, rezultatele la 
concursurile la care elevii noştri participă, proiectele 
educaţionale, despre copiii talentaţi ai şcolii care sunt 
înscrişi la diverse cluburi din oraş şi fac performanţă în 
diferite domenii (cultural, sportiv, artistic etc.). Pulsul 
şcolii este numele rubricii care prezintă aspecte 
generale legate de instituţia noastră: oferta 
educaţională, situaţia claselor şi a diriginţilor şi a 
învăţătorilor care le coordonează în anul şcolar 
respectiv, cercuri tematice, programe derulate în 
şcoală, implementate de instituţia de învăţământ sau 
de alte instituţii partenere, catedrele pe discipline etc. 
Talentele Şcolii 7 sunt paginile prin care îi evidenţiem 
pe cei mai buni elevi, care fac performanţă în cadrul 
cluburilor din care fac parte. Mulţi elevi ai Şcolii 7 fac 
dans sportiv, gimnastică, balet, pian sau teatru, 
handbal sau baschet, înot sau tenis. Unii dintre ei au 
ajuns campioni judeţeni şi chiar naţionali, 
demonstrând că pot fi modele pentru colegii lor.  
    Şi tot la categoria modelelor intră şi personalităţile 
locale cu care stăm de vorbă în cadrul rubricii Interviu. 
Putem spune, fără să exagerăm, că prin revista şcolii 
se face şi consiliere în carieră. Mă refer la rubrica 
numită Cum se face… Este o rubrică interesantă şi 
utilă, care deschide noi orizonturi şi care oferă modele 
de urmat. Apar aici persoane care au obţinut 
performanţă într-un domeniu de activitate şi care pot 
fi considerate un bun exemplu. Acest titlu generic ne-a 
permis evadarea din şcoală spre ţinte din cele mai 
diferite: medicină, televiziune, alpinism, jurnalism, 
cultură, afaceri, chiar politică.  Sunt interviuri cu 
oameni de suflet, care au dorit să stea de vorbă cu 
jurnaliştii noştri, au găsit timp într-un program foarte 
încărcat pentru a oferi un sfat, un cuvânt, un răspuns 
la probleme. Din punct de vedere jurnalistic, sunt 
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  interviuri de care suntem foarte mândri că se regăsesc 
în paginile revistei noastre.  
    Reporterii noştri s-au întâlnit, de-a lungul celor zece 
ani cu oameni de seamă ai judeţului Caraş-Severin. 
Lista este destul de lungă. Mă opresc în cele ce 
urmează doar la câteva nume: alpinistul Coco Galescu, 
poeta Liubiţa Raichici, boxerul Francisc Vaştag, atleta 
Gabriela Szabo, înotătoarea şi antrenoarea Carla 
Troner, sportivul temerar Falviu Cernescu, actorii Dan 
Mirea, Constantin Berry şi Camelia Ghinea, scriitorii 
Dan D. Farcaş, Liubiţa Raichici şi Gheorghe Jurma, 
cantautorii Maria Gheorghiu, Cristian Buică şi Ducu 
Bertzi, realizatorul de emisiuni tv folclorice, Dan Liuţ, 
redactorul-şef al cotidianului “Jurnal de Caraş-
Severin”, Nina Curiţă, directorul Bibliotecii Judeţene 
“Paul Iorgovici” Reşiţa – Clara Constatin, directorul 
Muzeului Banatului Montan Reşiţa – dr. Dumitru 
Ţeicu, campionul naţional la automobilism Mircea 
Pădurean, regizorul Sabin Dorohoi, regizorul Florin 
Şerban. 
    Ce ne place; Reşiţa, oraşul meu; Descoperim 
Europa; România, tărâm de poveste; Să ne 
cunoaştem drepturile; IT News; Divertisment; Lecţia 
de istorie; Sondajul de opinie sunt alte rubrici ale 
revistei noastre care presupun informare şi 
documentare din partea micilor jurnalişti, comunicare 
cu colegii din şcoală pentru a identifica preocupările şi 
problemele lor. Materialele pe care revista le cuprinde 
trebuie să îndeplinească anumite criterii: să fie 
atractive pentru copii, prin urmare să fie citite de ei; 
să reflecte viaţa şcolii, constituind astfel o carte de 
vizită pentru Şcoala 7; să fie educative, cuprinzând 
informaţii de interes din diverse domenii ştiinţifice; să 
corespundă nivelului intelectual şi vârstei cititorilor; să 
încadreze şcoala în comunitatea locală. Pentru a se 
crea legătura dintre redactori şi cititori, revistele încep 
cu un cuvânt înainte, cuvânt de bun găsit, o 
introducere prin care cititorii sunt informaţi despre ce 
vor citi în numărul respectiv de revistă. Cuvântul de 
început este adaptat în funcţie de perioada apariţiei 
revistei.  
    Activitatea de realizare a revistei este una complexă 
şi primim cu bucurie orice informaţie şi orice sprijin 
venit din partea unor persoane specializate, adevăraţii 
profesionişti ai presei cărăşene, atât din cea scrisă, cât 
şi din cea audio-vizuală. Întâlnirile şi discuţiile care au 
avut loc în diferite locaţii au adus un plus de valoare 
revistei, ne-au responsabilizat şi ne-au impulsionat să 
continuăm. 
    Este de la sine înţeles că o revistă a şcolii presupune 
muncă de echipă şi susţinere din partea colectivului de 
cadre didactice. Revista şcolii este un instrument prin 
care ies la iveală lucruri despre care merită să vorbim, 
însă nu se ivesc ocaziile de a o face. Este o muncă 
deloc uşoară a celor care o realizează, însă rezultatele 
sunt multiple. Pe de o parte, elevii care scriu – micii 
jurnalişti – dezvoltă abilităţi de comunicare orală şi 
scrisă, cu persoane din diverse domenii. Aceşti elevi 
dezvoltă abilităţi jurnalistice, aplicând ceea ce au 
învăţat în orele de limba şi literatura română, însă nu 
au avut ocazia să practice. Este normal să fie apreciaţi 

pentru munca lor şi pentru faptul că, prin ceea ce fac, 
contribuie la creşterea imaginii şcolii în comunitate. În 
acest sens, se regăsesc în paginile revistei jurnaliştii, 
nu doar ca nume care semnează un material, ci sub 
diverse forme: o fotografie şi câteva gânduri cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, spre exemplu, o prezentare la 
început de an şcolar, gânduri la sfârşit de clasa a VIII-a 
ale celor care părăsesc echipa şi şcoala, îndreptându-
se spre liceu.  
    Revista este oglinda şcolii, însă ea nu ar exista dacă 
aceşti copii nu s-ar implica, nu ar rupe din timpul lor 
pentru a se informa şi pentru a scrie.  Legătura dintre 
jurnalişti şi  cititori este una din preocupările 
importante ale coordonatorului de revistă. Copii care 
scriu pentru copii. De aici şi interesul de a cuprinde 
rubrici pentru orice vârstă, ţinând cont în în şcoala 
noastră învaţă copii de la 6 la 15 ani. În acest sens, o 
nouă rubrică a luat naştere începând cu anul şcolar 
2015-2016: Jucării pentru copii. 

 
    De regulă, copiii care intră în echipa de redacţie a 
revistei îşi păstrează locul până la terminarea şcolii, 
pentru că este o muncă pe care o fac cu pasiune,  pun 
suflet în realizarea acestei reviste şi o gândesc ca fiind 
a lor. Revista “Lumea noastră” face parte din mine… 
spune un fost jurnalist al nostru, actualmente licean.  
    Am încercat să fim alături de oraşul nostru şi am 
luat parte, în aceşti ani, la multe din evenimentele 
deosebite ale Reşiţei. Am participat la întâlniri cu 
scriitori, actori, sportivi recunosciţi pe plan naţional, 
care au fost prezenţi în oraşul nostru cu diverse ocazii. 
Am participat la lansări de carte, competiţii şi chiar 
conferinţe de presă, alături de “presa mare” a Reşiţei. 
În acest context, începând din acest an am dat naştere 
unei rubrici noi, prin care dorim să facem legătura 
între şcoală şi comunitatea în care ăşi desfăşoară 
activitatea: Evenimente reşiţene. 
    Munca de jurnalist şcolar este o muncă deloc 
simplă. Presupune informare, iniţiativă, implicare, 
muncă… Însă nimic nu se compară cu satisfacţia de a 
ţine în mână, la final, o revistă în care el, jurnalistul 
copil, îşi găseşte numele…  

Profesor CRISTINA ARDELEANU 
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa 

 
 



 

 

7. REVISTE / PUBLICAȚII ȘCOLARE / CREAȚII LITERARE 

 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

Șco
ala C

araș-Se
ve

rin
e

an
ă                                  Se

ria III N
r. 1

(5
1

) 

 

8
8

 

   
 
 
 
 
 
 
 

FULGI PENTRU PACE 
 
Porniri de lup cu chip de om  
Peste atâtea credințe cernite  
Îmbrățișări prefăcute în cruci  
Pe un munte de zgură  
Cu duhuri pitite... 
 
Ajuns-a obrazul de tablă  
Respirația-i glumă și lege; 
Căutări dedicate uitării 
Peste umbre de măști și priviri  
Cu atingerea aspră și rece...  
 
Doamne, ce-i secunda de viață  
Când clepsidrele se sparg în idei  
Pe frecvențe de inimi  
Imnuri din vremuri mai bune 
Cu toți anii mei și ai tăi...  
 
Ne țes nostalgii hibernale  
Iernatice gânduri de ducă și dor  
Se cântă tristețea atâtor colinde  
De față cu pruncul și mama 
Cu ai mei, cu ai tăi și ai lor... 
 
A-nceput și goana nebună  
Crăciunul se mută cu totul în pom; 
Războaie în credințe cernite  
Ne ceartă obrazul de tablă  
Și cerul străin de semeni și Domn.. 

                                                                                                            

VERIGA LIPSĂ 
Cu un zâmbet  
Ai putea să-mi tai glasul  
Și privirea pe din două... 
 
Vei simți mirosul  
Fânului proaspăt cosit  
Pe întinderi de gânduri... 
 
Doar cu un zâmbet  
Ai putea despărți marea 
De lacrimi și furtuni... 
 

Prof. EMIL-SERGIU VARGA 
Reșița 

N-O SA-MÍ ZÃUÍT  SATU’ MEU 
*premiul special al Episcopiei Caransebeşului şi al 
juriului reprezentativ al Festivalului de poezie în grai 
bănăţean Gugulan cu car cu mere, ediţia I 
 
N-o sã-mi zãuit satu’ meu  
Unge trag gin hoinãrit, 
Nici caputu’ ce-l port eu 
Cu cãciula ce-am tocit, 
Nici opinca fãrã ştrimf 
Ce la geşt m-o jâvinit. 
Nici pe mama ce-mi trãgea  
O scartoafã dupã cap  
Când fugeam la pescuit. 
 
N-am sã uit ogaşu-n care 
Gesãori bebeci scãldam 
Nici ţâgarea a mai tare 
Dântr-o chicã-n foi ge ghijã 
Cu: ,,hii ! popa!’’dahãneam. 
 
Nu furam Dumnezãu şcie 
Gecât coaja ge dulece 
Ce-o umpleam pân’la mânie 
Gin brãdânea cu rãchie, 
Şî ne pitulam prin curce 
Sã vorbim vruce-nevruce. 
 
Mai coceam crumpei sub jar, 
Şî mâncam cu brânzã tare, 
Cucuruz cum n-ai habar, 
În cabuz cu multã sare. 
 
Nu zãuit cã nu am cum  
Tot ce-n graiu’ meu vã spun : 
Leagãnu’ legat în prun 
Şî colenda ge alun, 
Ce-o purtam cu ai mei ortaci 
Prin nãimeţ’ dupã colaci, 
Ca în sara ge Ajun 
Sub brãduţu’ge Crãciun 
Sã gãsãsc bici cu gãitane 
Pentru pãşunat pe vale. 
Şo trãistuţã,mãi sãrace! 
Ca sã-mi punã vreo pogace 
Cu o olbã ge rachie, 
-,,Frumoasã copilãrie!’’ 
 
Sã zãuit nu mi sã poace : 
Când fugeam în câce-o noapce 
Pe la nunţi şi la negei  
Şî jucam ca nişce zmei, 
Cu mândruţã ge pe sace 
Care-erau nemãritace. 
Şî plãceam jocuri-’nãince 
Pentru fece cãpãrâce. 
Cã-ncercam pe câceuna 
S-o duc ge norã lu’ muma. 
 
Doamne, unge eşci junie, 
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 Când lucram zâle-nãimice 
Câce-o  doinã sã ne cânce 
Ori câce-o horã bãtrânã 
Argeleana pe sub mânã, 
Joc ge doi, brâu’ pe şapce, 
Joc gin joc pe sãturace. 
Cã zâceam agesãori: 
,,Ce tri bun sã nu mai mori!’’ 
 
Am scris asta pe-un pãrece: 
Sã siceascã mulce fece. 

Şî pe uşa ge la moarã- 
Dar o mâzgãlit o cioarã. 
Şi pe mâtca unui fag 
Sã siceascã cin’ mie drag 
Dar şumariu’ l-o tãiat. 
Mai bine vã spun gin gurã: 
La un par ge bãuturã! 
Cã nici vorba nu sã perge 
Şî nici ,,socea’’nu măi şcerge. 

Institutor PETRU PANDURU 
Iablanița 

GHID PENTRU TITULARIZARE ȘI 
CARIERĂ DIDACTICĂ 

– LIMBA ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ – 
 

    Lucrarea Ghid pentru titularizare și carieră didactică 
– Limbă și literatură română este rezultatul unei 
bogate experiențe a autorilor în predarea Limbii și 
literaturii române, în obținerea de rezultate foarte 
bune cu elevii la evaluările naționale, concursurile și 
olimpiadele școlare. 
    Lucrarea noastră am intitulat-o „ghid”, pornind de la 
ipoteza că ea se adresează în egală măsură diverselor 
categorii de cadre didactice: tinerilor absolvenți cărora 
încercăm să le descifrăm „misterele” subiectelor 
pentru titularizare, cadrelor didactice care participă de 
mulți ani la acest concurs și care au nevoie de a se 
ghida în rezolvarea subiectelor, dar și cadrelor 
didactice titulare care vor descoperi strategii 
interactive de abordare a învățării limbii și literaturii 
române într-un context motivant care dezvoltă 
creativitatea și gândirea critică.  
    Ghidul este structurat pe următoarele capitole: 

- capitolul I este rezervat tematicii pentru 
didactica disciplinei limba și literatura 
română, bibliografiei recomandate pentru 
metodica predării acesteia și 
competențelor cadrului didactic de 
specialitate; 

- capitolul al II-lea pornește de la 
proiectarea didactică, apoi abordează 
problematica didacticii disciplinei în 
diversitatea ei (didactica lecturii, didactica 
limbii române, didactica oralului, didactica 
redactării), evaluarea și noile sale 
dimensiuni, comunicarea, rolul 
profesorului de limba și literatura română 
în structurarea la elevi a unor modele de 
exprimare și a unor atitudini care 
facilitează comunicarea, forme ale 
comunicării didactice, învățarea prin 
cooperare, managementul clasei, 
curriculum la decizia școlii; 

- capitolul al III – lea cuprinde recomandările 
autorilor pentru rezolvarea subiectelor de 
metodică de la proba scrisă a concursului 
de ocupare a posturilor/catedrelor 
declarate vacante/rezervate în unitățile de 

învățământ preuniversitar, un set de 
posibile subiecte pentru această probă. 

    Învățarea în acest ghid este abordată ca proces care 
integrează învățarea, predarea și evaluarea, abundând 
în strategii interactive în care rolurile și ipostazele 
profesorului sunt multiple și diversificate. 
    Cadrul E-R-R, specific constructivismului, ni s-a părut 
mult mai eficient în înțelegerea abordării noastre și în 
rezolvarea subiectelor în discuție. 
    Abordarea temelor de la didactica disciplinei s-a 
făcut în ordinea menționată în programa disciplinei 
pentru acest concurs național. 
    Materialul teoretic este susținut pe experiențele 
didactice ale autorilor în care tradiționalul se îmbină 
cu modernul pentru performanță. 
    Modelele oferite de paginile ghidului pot fi de ajutor 
tuturor cadrelor didactice, indiferent de vechime, 
iubitori ai cuvântului și ai artei cuvântului, îndrăgostiți 
de cariera didactică și de calitatea ei. 
    Considerăm că incursiunea noastră prin universul 
verbului „a învăța” poate să vă poarte pe căile de 
acces în minunata împărăție a școlii în care noi am 
trăit momente de înălțare sufletească alături de copiii 
noștri. 

 
Prof. dr. ADRIANA DUDAȘ-VASILE 

Prof. NISTOR IORGA 

 


