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Demonstrează că ești un skater 
adevărat și trimite-ne poze cu tine 
la adresa redacției. Poți câștiga 
skateboard-ul CURB, construit 
după originalul care a făcut revoluție 
în anii ‘80 în S.U.A. oferit de Sport & 
Surf S.R.L.
www.micro-scooters.ro



Editorial

T
ocmai am finalizat o ședință cu echipa de redactori juniori, 
elevii din Echipa Living Values a școlii, formată din opt copii 
cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani. Mă grăbesc să aștern 
pe hârtie câteva cuvinte pentru a încropi acest editorial, ca 

nu cumva să pierd din energia pe care tocmai mi-au dat-o. Un grup 
mic de copii, cu planuri mari și un entuziasm contagios...
Mihai, un băiețel de numai 12 ani, nici nu a intrat bine pe ușa biroului 
și mi-a spus: Miss Olga, am o idee pentru o nouă rubrică! Dacă nu 
mai poate intra în acest număr, mi-ar plăcea să o introducem în urmă-
torul! M-am gândit să prezentăm niște trucuri descrise pe pași, pentru 
copiii pasionați de magie. Ce ziceți?
Ce pot să zic... O idee excelentă! Nici nu am terminat bine acest nu-
măr și deja facem planuri pentru următorul număr. Asta înseamnă să 
ai entuziasm și să faci lucrurile cu pasiune! Să te gândești și în timpul 
liber la ce mai ai de făcut, să cauți idei noi... Să vrei să te faci auzit la 
această vârstă este un exemplu bun pentru fiecare dintre noi.
Andrei, un alt băiețel, în vârstă de 10 ani, îmi spune în timp ce face 
corectura unui articol: Miss, acest proiect nu este făcut de elevii 
care au numele trecut aici! Cred că este o greșeală. Este realizat de 
altcineva. I-am mulțumit pentru vigilență, am verificat și într-adevăr 
avea dreptate, se făcuse o confuzie. Ce greșeală am fi scăpat dacă 
nu erau ochii vigilenți ai lui Andrei!
Ce să mai... Copiii sunt grozavi, o sursă nesecată de imaginație și 
creativitate, sunt niște parteneri de nădejde în redacția noastră. Totul 
e să ai încredere în ei și să-i asculți. Atenți la detalii, pasionați de ceea 
ce fac, obiectivi, cu gândire critică și idei senzaționale, devin pe zi ce 
trece din ce în ce mai buni. Îi și văd în câțiva ani, cum vor dezvolta 
acest proiect, iar editorialul va fi scris de unul dintre ei. Sunt convinsă 
că o vor face mai bine decât mine, pentru că ei au șansa de a-și găsi 
pasiunile de mici, pentru că primesc tot suportul și încrederea de 
care au nevoie. Pentru ei acum începe totul! Fiecare acțiune, fiecare 

T
he Bridge School Magazine represents the children’s voice.  
Here is what the children have proposed for this issue: to get 
to know Mihai Morar, to talk about passions, free time and 
sport. The children also proposed interesting topics for the 

parents, a lot of contests with prizes and Leo’s story. 
I just finished a meeting with the junior editors, the children in The Liv-
ing Values Team, 8 children aged 10-13. I am in a hurry to write down 
a few words in order to create this editorial, before I lose the energy 
which they gave me. A small group of children, with big plans and 
contagious enthusiasm. 
Mihai, a boy aged 12, right after entering the room, started saying: 
Miss Olga, I have an idea for a next section! If there’s no more time to 
include it in this issue, I’d like to introduce it in the next one. I thought 
of presenting some tricks described in steps, for children who are 
passionate about magic. What do you say about it?
What can I say… An excellent idea. We haven’t even finished this 
issue and we’re already making plans for the next one. This is what 
being enthusiastic and doing things passionately means. To think 
about what you have to do even in your free time, to look for new 
ideas. To make yourself heard at this age is a great example for each 
one of us. Andrei, another boy, aged 10, tells me, while he is reading 
one of the articles: Miss, this project wasn’t done by the students 
who have their name written next to it. I think’s it’s a mistake; it was 
done by someone else. I thanked him for his diligence. I checked and 
he was right, a mistake had been made.  We would have missed this 
one, if it weren’t for Andrei.
Children are great, an endless source of imagination and creativity, 
reliable partners in our editorial team. All you have to do is trust them 
and listen to them. Detail oriented, passionate about what they do, 
objective, critical thinkers and with sensational ideas, day by day 
they get better and better. I can already see them, in a few years, 
developing this project and writing this editorial. I’m certain that they’ll 

reușită, eșec, cântărește greu la construirea propriei lor vieți.
Sunt binecuvântată că am ales acest drum, să lucrez cu copii și 
pentru copii. Ei nu se sfiiesc să-ți arate sentimentele lor, să-ți spună 
sincer ce gândesc, să plângă atunci când sunt dezamăgiți, să râdă 
în hohote când se distrează, iar toate aceste lucruri vin din interior, 
din puritatea lor, din simplitatea și naturalețea cu care văd lucrurile. 
Dumnezeu să-i binecuvânteze pe copii!
Părinții care își educă prin iubire copiii și investesc răbdare în proce-
sul de creștere și educare, culeg dragoste și mulțumire sufletească 
atunci când îi văd mari, realizați, fericiți, sănătoși, cu familii frumoase. 
Copiii care își ascultă părinții sunt cei care au fost crescuți și educați 
prin iubire.
Despre asta este vorba în revista noastră! Despre copii, părinți și mi-
nunata lume a copilăriei, pe care dorim să o păstrăm așa cum trebuie 
să fie, să nu fie virusată de lucrurile care, din cauza unui marketing 
deștept, intră în viața copiilor și le fură cei mai frumoși ani din viață.

Dragi copii și părinți,
Iată că suntem la numărul 6 al revistei The Bridge School Magazine și 
asta pentru că voi ne-ați transmis mesajele voastre de felicitări, pentru 
că ne-ați transmis păreri și idei pentru următoarele ediții, pentru că 
sponsorii noștri au încredere în proiectul nostru și ne susțin.
Ne bucurăm că vocile copiilor care scriu articole pentru revista noas-
tră sunt auzite, ne bucurăm că din ce în ce mai mulți părinți ne sunt 
alături și ne sprijină în acțiunile noastre, ne bucurăm că reușim să 
strângem fonduri pentru copiii bolnavi, pentru copacii pe care îi plan-
tăm în zonele despădurite, pentru bătrânii uitați în azile, pentru copiii 
talentați ai căror părinți nu îi pot ajuta financiar. Toate aceste proiecte 
sunt puse în practică împreună cu copiii, pentru că lor le pasă.

by Olga Gudynn

do a better job than me, because they have the chance to find their 
passions at an early age and because they receive the support and 
confidence they need. For them everything starts now. Each action, 
each success or failure influences their life. I am blessed that I have 
chosen this path, to work with and for children. They are never shy 
about showing their feelings, saying what’s on their minds, crying 
when they suffer a disappointment, to laugh when they are having 
fun, and all these come from inside, from their purity, their simplicity 
and from the natural way they see things. God bless the children!
Parents who educated their children through love and who invest 
patience in the process of raising them up, harvest love and gratitude 
when they see their children all grown up, successful, happy and 
healthy, with their own happy families. Children who listen to their 
parents are the ones who were raised up with love. This is what our 
magazine is about: about children, parents and the wonderful world 
of childhood, which we wish to keep the way it is, unchanged by the 
things which due to clever marketing, become part of the children’s 
life and rob them of the nicest years in life. 

Dear children and parents, 
Issue number 6 of The Bridge School Magazine is here, and this is 
thanks to you, because you have sent us messages of congratula-
tions, because you gave us feedback and ideas for the next issues, 
because our sponsors have faith in our project and support us. We 
are happy that the voices of our children who wrote the articles are 
heard, we are happy that more and more parents support our ac-
tions, that we succeed in raising funds for sick children, for the trees 
we plant to reforest certain areas, for the elderly who were forgotten 
in nursing homes, for the talented children whose parents cannot 
support them financially.
All these charitable and humanitarian acts are implemented together 
with the children, because they care.

The Bridge School Magazine 
este vocea copiilor.
Iată ce au propus copiii 
pentru acest număr: să-l 
cunoaștem pe Mihai Morar, 
să vorbim despre pasiuni, 
timp liber și sport. Tot 
copiii au propus subiecte 
de interes pentru părinți, 
multe concursuri cu premii și 
povestea lui .

The Junior Editorial Team 
choosing the best articles 
for this issue
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Despre
Ești creativ, original și inventiv?Alătură-te echipei noastre!

P
rimul număr a ceea 
ce avea să devină 
The Bridge School 
Magazine s-a intitulat 

Jelly Magazine și a fost publicat 
în martie 2011, sub deviza de la 
elevi, pentru elevi. Inițial a fost 
un proiect mic - o revistă printată 
de elevii Școlii Olga Gudynn, 
doar pentru ei și părinții lor. În 
numai doi ani, Jelly Magazine a 
crescut considerabil, devenind 
un proiect mare, când prietenii 
elevilor ne-au spus cât de mult 
și-ar dori să primească și ei un 
exemplar.
De la un număr de doar 12 
pagini și un tiraj de 80 de 
exemplare, am ajuns în anul 
2013 la 110 de pagini și un tiraj 
de 10.000 de exemplare. 
În luna iunie 2011, Revista Jelly 
Magazine a fost regândită și 
redenumită, purtând astăzi 
numele de The Bridge School 
Magazine.
Am ales acest nume pentru 
că podul simbolizează legătura 
strânsă dintre membrii comu-
nității OGIS: copii, profesori și 
părinți, precum și membrii altor 
comunități culturale, educaționa-
le, ecologice și caritabile. 
The Bridge School Magazine 
își propune să fie o punte în-
tre generații, între oameni care 
împărtășesc aceleași valori.

T
he first issue of what 
was to become The 
Bridge School Maga-
zine was called Jelly 

Magazine and was published 
in March 2011, based on 
the concept from children 
to children. It was initially a 
small magazine, printed by the 
students in the school, for them 
and their parents. In just 2 years, 
Jelly Magazine grew consider-
ably, becoming a big project 
when the students’ friends told 
us how much they would like an 
issue. From 12 pages and 80 
issues, we reached 110 pages 
and 10.000 issues in 2013.
In June 2011, Jelly Magazine 
was renamed The Bridge 
School Magazine because the 
bridge symbolizes the connec-
tion between the members of 
OGIS’s community: children, 
teachers and parents and other 
cultural, educational, ecological 
and charitable communities. 
The Bridge School Magazine 
aims to be a link between 

Fabrica de idei
Scrie-ne la adresa redacției părerea ta 
despre The Bridge School Magazine și 
propune-ne subiecte noi și interesante 
pentru numărul următor.

Str. Gheorghe Țițeica 121C, Sector 2, 
București.
redacție@olgagudynn.ro

The Bridge School Magazine 
este revista ideală pentru ori-
ce familie, oferind atât articole 
pentru și despre copii, informații 
științifice, recomandări oferite 
de experți în educație, pentru 
părinți, cât și articole scrise de 
elevi, subiecte de interes, jocuri 
și concursuri pentru copii cu 
vârste cuprinse între 3 și 15 
ani.
Considerăm că educația este 
cheia schimbării și dorim ca 
informațiile oferite de noi să 
atingă un public cât mai larg, 
motiv pentru care revista este 
distribuită gratuit publicului 
nostru țintă. 
The Bridge School Magazine 
este un proiect inovator 
prin faptul că implică în 
mod direct copiii și părinții 
în realizarea articolelor. Astfel, 
elevii își dezvoltă spiritul inovativ, 
antreprenorial, gândirea critică și 
creativitatea.
Mascota OGIS – , pe 
care îl veți găsi în ipostaze haioa-
se în majoritatea articolelor, este 
personajul preferat al copiilor, 
care oferă premii la evenimentele 
organizate de revista noastră.
Le mulțumim copiilor, părinți-
lor, profesorilor, partenerilor, 
sponsorilor și cititorilor noștri 
fideli care au făcut posibil acest 
proiect!

generations and people who 
share the same values.
The Bridge School Magazine is 
the ideal magazine for any fam-
ily. It offers scientific information 
and experts’ advice, which is 
meant to help parents, as well 
as articles written by the stu-
dents and games and contests 
for children aged 3 to 15. 
We consider education to be 
the key to changing the world 
and we want the informa-
tion offered to reach a wide 
audience. The Bridge School 
Magazine is an innovative 
project - the students and 
parents are directly involved 
in writing the articles. Thus, the 
students develop their entrepre-
neurial spirit, their critical thinking 
and their creativity. You will also 
find in most of the articles  
, the OGIS mascot. 
Special thanks to the children, 
parents, teachers, partners 
and sponsors and our readers 
who have made this project 
possible! 

The Bridge School Magazine este o revistă publi-
cată trimestrial, editată și redactată împreună cu 
elevi și părinți din Olga Gudynn Int’l School, pro-
fesori și specialiști din diverse domenii, distribuită 
gratuit într-un număr de 10.000 de exemplare.  

The Bridge School Magazine is a publication 
edited together with students from Olga Gudynn 
School, teachers and specialists from different 
areas. The 10.000 issues are distributed free of 
charge to our readers. 
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Poezii de primavara
VERSURILE COPILĂRIEI

Nume,  prenume

Adresa completă

Vârsta, ocupația

E-mail, Telefon

Sunt de acord să primesc informații pe E-mail sau la adresa menționată mai sus din partea The Bridge School Magazine.

Sunt de acord ca materialele și fotografiile trimise să fie publicate în Edițiile viitoare The Bridge.

Revista se distribuie gratuit având scop informativ și educativ. Pentru a o primi prin poștă, abonatul plătește toate taxele poștale. Revista poate fi citită electronic,
accesând site-ul www.olgagudynn.ro sau fundația.olgagudynn.ro

Mesaje de la cititorii noștri

Câștigătorii
numărului trecut
din decembrie 

D
ragi cititori, așteptăm 
cu interes mesajele 
voastre și răspunsurile 
la concursurile întâlnite 

în paginile revistei. Nu contează 
vârsta, grădiniţa, școala, orașul 
de unde ești, contează doar 
să ai idei frumoase și iniţiativă. 
Dacă ești interesat să intri în 
posesia unui număr al revistei 
noastre, punctele de distribuție 
sunt: Farmaciile Centrofarm, 
Magazinele Plafar, Spitalele Sa-
nador, Grădiniţele și Școala Olga 
Gudynn, Librăriile Cărturești și 
Concordia Bakery. Dacă dorești 
să primești un exemplar acasă, 
scrie-ne la redacţie și solicită un 
abonament.

Dear readers,
We are looking forward to re-
ceiving your messages and the 
answers to the contests you will 
find in the magazine.
It doesn’t matter what age, 
school or town you’re from, the 
only thing that matters is hav-
ing great ideas and initiative. If 
you’re interested in getting an 
issue, the distribution points are: 
Centrofarm Farmacies, Plafar 
Stores, Sanador Hospitals, Olga 
Gudynn School and Nurser-
ies, Cărturești Bookstores and 
Concordia Bakery. If you’d like to 
receive an issue at home, write 
us at the editorial office and ask 
for a subscription.

Creativitate



L
ast year, during the 
spring holiday, on the 
way to my grandparents, I 
stopped at the edge of a 

dense forest. I thought it would 
be nice to make some flower 
headdresses together with my 
friends: Bibi and Ilinca. Each 
one of us had a basket for the 
flowers. Suddenly, we heard 
some grumbles coming from the 
blueberry bushes. I bent over to 
see what was there. A baribal 
baby bear popped up from the 
bush. All of us startled at seeing 
it. Ilinca suggested leaving in 
silence, but the baby bear fol-
lowed us. It wanted some of the 
blueberries we had picked. We 
knew that if we gave it some, it 
would ask for more. We started 
panicking. What if its mother 
showed up? We kept on draw-
ing back, but the little baribal 
bear was approaching. I felt 
that Ilinca was the most afraid 
of us. We threw some blueber-
ries in the bushes, hoping that 
the bear would go after them, 
but we were wrong. The baby 
scratched my bag. Flowers and 
blackberries fell out. The baby 
bent down to eat them. Without 
having second thoughts, we ran 
away as quickly as we could. 
When we reached the edge of 
the road, I yelled for my father 
to take us home. We looked 

back. We couldn’t see the 
baribal anymore. When I arrived 
home, my mother was upset 
because I was late. She sent 
me to my room. I turned on the 
TV to Animal Planet. There was 
a documentary about baribal 
bears. Bibi phoned to ask me 
if we would go to the forest the 
following day. I told her I had no 
idea.
Not much time was left until the 
8th of March. I was planning 
to make my mother a special 
surprise. I was exhausted, so I 
went to bed.
The next day, I woke up to the 
chirp of the birds. I went to the 
window. A guest was on my 

Desen Puiul de baribal
realizat de: Eva Popa,
elevă în clasa a IV-a,
Școala Olga Gudynn

Continue my story...
balcony - the baribal bear. It was 
sitting nicely. It probably wanted 
me to feed it. I opened the door 
a little afraid. It came to me, 
looking unhappily at my hand.
Ok … I’ll bring you something 
to eat!
I went downstairs, opened the 
fridge and took out some meat. 
I entered my room. My brother 
suddenly appeared right behind 
me.......................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

Continua tu 
povestea mea...

by Ana Iftime,
elevă în clasa a VI-a,
Școala Olga Gudynn

Concurs de 
literatură

Iată ce ai de făcut:
Continuă povestea 
scrisă de Ana, 
folosindu-ți imaginația 
și creativitatea. 
Compunerea trebuie 
să conțină maxim 200 
de cuvinte. Trimite-ne 
finalul poveștii, scris 
pe o pagină de caiet 
dictando, la adresa 
redației: 
Str. Gheorghe Țițeica 
nr. 121C, Sector 2, 
București.

Apreciem creativitatea, 
modul de exprimare și 
caligrafia.
Cea mai originală 
compunere va fi 
premiată de mascota 
noastră .

Premii:
O colecție de povești 
pentru copii și un 
stilou Pelikan
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Oare cum se vede lumea 
noastră prin ochii copiilor?

Lumea copiilor este ca o pădure fermecată 
cu povești ce foșnesc neîncetat. Copiii reu-
șesc, printr-o aparentă dezordine, să creeze 
echilibrul. Desenele pe care le realizează 
sunt o expresie a personalității lor, un instru-
ment prin care micuții artiști dialoghează cu 
lumea celor mari.  Pentru copii, desenele 
nu sunt doar un joc frumos, ci și un mijloc 
de a se face cunoscuți, de a da frâu liber 
imaginației. De aceea, noi, adulții, trebuie 
să îi încurajăm pe copii să se exprime prin 
desene, chiar dacă hăinuţele sau lucrurile 
din jurul lor devin paleta cromatică pe care ei 
o folosesc. Țineți minte că orice desen are o 
semnificație, chiar dacă pentru părinți pare 
indescifrabilă. Este suficient să îi cereți co-
pilului să vă explice, pentru a afla că liniile și 
petele de culoare sunt, de fapt, prietena cea 
mai bună, mama sau tata. Desenele copiilor 
reprezintă adevărate povești care nu trebuie 
analizate cu lupa adultului, ci doar înțelese și 
îndrăgite. 

How do children see our 
world?

Children see the world as a magic forest 
filled with stories. Children manage, through 
what seems to be a mess, to create bal-
ance. Their drawings are an expression 
of their personality, an instrument through 
which the little artists communicate with the 
grownup’s world. For children, their draw-
ings are not just a game, but also a way to 
make themselves known and unleash their 
imagination. Thus, we the adults, have to 
encourage children to express themselves 
through drawings, even if their clothes or the 
objects around them become colour pallets. 
Remember that all drawings have a mean-
ing, even if for parents, it might not seem so. 
You only have to ask the child to explain the 
drawing to you in order to find out that the 
lines and spots represent their best friend, 
mum or dad. The children’s drawings are 
real stories which should not be analyzed 
with the adults’ magnifying glass, but only 
understood and cherished.

Vrei sa te faci cunoscut?
Trimite-ne la adresa redacției lucrările tale, o fotografie recentă 
și câteva cuvinte despre tematica pe care ai ales-o, pentru 
a participa la concursul Imaginație pe hârtie.  
va alege cele mai originale lucrări, care vor fi publicate în 
următorul număr The Bridge School Magazine.

Do you want to become famous?
Send your drawings to the editorial office with a recent photo of yourself and a few 
details about the drawing you have chosen, to take part in the contest: Imagination 
on a piece of paper. The most original drawings will be published by  in the next 
issue of The Bridge School Magazine.
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Anastasia Silvăşanu - clasa pregătitoare

pictură pe pânză

Tema - Școala mea

Sofia Ştefănescu - clasa pregatitoare 

Tehnică - pictură pe carton

Tema - Portretul mamei

Carla Grigorescu – clasa a II-a, Desen - carioci 

şi creioane colorate

Tema - Animalele sălbatice şi habitatul lor

Alexandru Mischie - clasa I
Tehnică mixtă Tema - Piratul 
curajos care nu se dă bătut!

Horaţiu Nicolaescu – clasa a II-a

Tehnica tuşuri colorate și cafea

Tema - Masca lui Tutankhamon

Mihai Florea - clasa I

Tema - Portretul lui Moise

Georges Tohme, clasa a IV-a

Tehnică mixtă - acuarele şi carioci

Tema - Frumuseţea fluturilor în zbor by Anca Sârbu
Profesor Arte, Școala Olga Gudynn

Imaginația pe hârtie

1312



by Alexandra Pușcașu, student in 5th Grade,
Olga Gudynn Int’l School
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31 mai 2013, World Trade Center - Sala New York31 mai 2013, World Trade Center - Sala New York

Fundația Olga Gudynn, în parteneriat cu inspectoratele școlare, organizează în data de 31 

mai 2013 Festivalul OGIS TALENT SHOW ediția a IV-a – Copiii au talent.

Evenimentul își propune să fie o rampă de lansare pentru copiii talentați cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani, continuând o frumoasă tradiție
a concursului de talente inițiat de Școala Olga Gudynn în anul 2011.

Evenimentul are dublu scop:

•  Educativ: promovarea în rândul tinerei generații a valorilor morale și culturale, trezind interesul pentru activitățile artistice ce dezvoltă creativi-
tatea, personalitatea, încrederea în forțele proprii și spiritul inovativ.
•  Umanitar: implicarea directă a copiilor, părinților și a cadrelor didactice în activități cu scop caritabil, pentru dezvoltarea spiritului civic și 
responsabilizarea față de societatea din care copiii noștri fac parte.
Elevii Școlii Olga Gudynn vor realiza o expoziție cu diverse obiecte lucrate la orele de artă, vor pregăti biscuiți, mere coapte și punch, pe care 
le vor vinde în cadrul evenimentului, iar banii strânși de ei vor  fi donați Organizației Umanitare Concordia pentru copiii din medii defavorizate.
25% din fondurile obținute din sponsorizări și donații se vor îndrepta către copiii de la Secția de Oncologie a Spitalului Marie Curie. 

Marele Premiu, în valoare de 1.000 EURO, este oferit celui mai talentat copil de către Aristocrat Events Hall.

Parteneri și sponsori:

Creativitate

16



În Pădurea Fermecată, unde animalele vor-
besc, printre frunze și raze de soare, Leo 
deschide ochii pentru o nouă zi. Fluturi tur-
coaz și aurii se jucau în văzduh, șerpii sâsâiți 
își lustruiau burticile cu praf galben, iar tucanii 
veseli cântau de zor la mandolină. Somnoros, 
cu ochii pe jumătate închiși, Leo pornește spre 
râu.
- Brrr, ce rece e apa! Trebuie să mă spăl pe 
față, așa cum m-a învățat mama. Aa..!! și Leo 
buf, a căzut în râu. Peștișorii chicoteau văzân-
du-l pe Leo cu coama zbârlită din cauza apei 
reci. Ud leoarcă, dar vesel, Leo se întoarce în 
poiană, unde aude un foșnet...
Prin iarba înaltă, o micuță leoaică îl privea curi-
oasă. Leo face un salt și cât ai zice bzz e lângă 
ea.
-Hey, eu sunt Leo! Tu cine ești?
-Bună... Pe mine mă cheamă Daisy. 
- Vrei să ne jucăm împreună?
- Da, sigur! Chiar mă plictiseam...
- Ție ce jocuri îți plac?
- Mie-mi place să alerg, să mă joc prin iarbă și 
să mă ascund.
- Și mie! Hai, să alergăm împreună! Știu eu un 
loc secret, plin de libelule și ascunzișuri.
Se numește Tărâmul Florilor Gigantice.
- Sună interesant! Cine ajunge primul?
După o zi extraordinară, cei doi lei și-au luat la 
revedere și au plecat spre casă. Ce frumos e 
să-ți faci prieteni și să descoperi în fiecare zi 
ceva nou. Va urma

by Iulia Băcăran

In the Magical Forest, where animals talk, 
among leaves and rays of sunshine, Leo is 
ready to start a new day. The turquoise and 
golden butterflies were playing in the sky, the 
lispy snakes were polishing their tummies with 
yellow dust and the happy toucans were play-
ing the mandolin. Sleepy, with his eyes half 
closed, Leo heads to the river. 
- Brr, this water is cold! I have to wash my face, 
the way my mum taught me. Aa..! and buf! He 
fell in the water. The fish were giggling as they 
were watching Leo with his mane dishevelled 
because of the cold water. Soaked but happy, 
Leo goes back to the glade, where he hears a 
rustle…
Through the tall grass, a little lioness was look-
ing at him with curiosity. Leo jumps and before 
you can say bzz he’s next to her.
- Hey, I’m Leo! Who are you?
- Hi, my name is Daisy.
- Do you want to play together?
- Yes, sure! I was getting bored…
- What games do you like?
- I like running, playing in the grass and hiding. 
- Me too! Let’s run together! I know a secret 
place, full of dragonflies and hiding places. It’s 
called, The Land of Gigantic Flowers. 
- Sounds interesting! Who gets there first?
After a wonderful day, the two lions said 
goodye and headed home. How nice it is to 
make friends and discover something new 
each day. To be continued

Dear kids, help  find the right way to Daisy În fiecare număr veți găsiți o nouă poveste cu 
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>>Eu sunt 
Robert<<

Robert Breden este un copil inteligent, creativ și foarte 
politicos. Se află printre copiii care nu-și pierd deloc timpul. 
Întotdeauna găsește ceva constructiv și interesant de 
făcut, chiar și în pauze... Robert are foarte multe pasiuni și 
spune degajat că îl preocupă atât de multe lucruri, că nu 
știe cum să le ordoneze pe axa preferințelor. Colegii de la 
clasă îl iubesc pe Robert pentru felul lui pozitiv de a fi, iar 
el demonstrează în fiecare zi că prin respect, toleranță și 
prietenie se construiesc lucruri durabile și relații frumoase.

Te-am remarcat la mai multe 
evenimente ale școlii. Spune-mi câteva 
cuvinte despre tine. 

Sunt Robert Breden, elev în clasa a III-a la 
Școala Olga Gudynn și am aproape 9 ani. 
Îmi place mult la școală, în mod special 
la orele de matematică, sport, desen și 
franceză. 
În afara orelor de la școală, am o serie de 
pasiuni care îmi ocupă timpul liber: înotul, 
tenisul de câmp, desenul. Îmi place mult să 
bat la tobe, să construiesc machete și, mai 
nou, să cânt la chitară.  

Cum ai descoperit această pasiune?

Pasiunea mea pentru tobe a început în 
urmă cu cinci ani, când tatăl meu, care este 
baterist într-o trupă de amatori, a început să 
exerseze și acasă. 
Tata m-a inițiat în acest domeniu, iar, ulterior, 
am încercat să învăț după un curs video.

Ce alte pasiuni mai ai?

Desenul este o pasiune mai veche care vine 
din dorința mea de a pune pe hârtie ceea 
ce îmi place: mașini, trenuri, construcții, 
avioane, animale, plante, peisaje și dinozauri.  
Când desenez, îmi place să reproduc ceea 
ce mi-am propus, cu cât mai multe detalii și 
cu vedere în spațiu. 
De obicei, colorez desenele, dar se întâmplă 
și să nu o fac, atunci când desenul are multe 
detalii fine, care nu doresc să dispară sub 
culoare. 

Cum ești tu ca elev ?

Sunt ambițios, serios, îmi place să-i ajut pe 
alții, sunt politicos și foarte activ.

Cum îți petreci timpul liber?

În fiecare săptămână am două antrenamente 
de tenis, două antrenamente la înot, două 
ore de chitară – un club în școală și o oră în 
particular. 
La tobe exersez de două- trei ori pe 
săptămână, când am dispoziția necesară. 

Ce membru al familiei îți împărtășește 
pasiunile?

 Părinții mei îmi împărtășesc pasiunile, mă 
susțin și mă încurajează să fac ceea ce 
doresc ca să îmi împlinesc visurile.

I have seen you at many OGIS events. 
Tell us a few things about yourself.

My name is Robert Breden. I am a student 
in the 3rd grade, at OGIS, and I’m almost 9 
years old. I like school a lot, and my favourite 
subjects are: Mathematics, P.E., Drawing 
and French. Besides the classes at school, 
I have other passions, which I do in my free 
time: swimming, tennis and drawing. I enjoy 
playing the drums, designing mock-ups and, 
recently, playing the guitar.

How did you discover this passion?

My passion for drums started five years ago, 
when my father, who is a drummer in an 
amateur band, began practicing at home. 
My father started me in drums, and later I 
tried to learn by watching a video course. 

Do you have other passions?

Drawing is an older passion: it came from 
my wish to reproduce things I like: cars, 
trains, buildings, planes, animals, plants, 
landscapes and dinosaurs. When I draw, I 
like to capture what I had in mind, giving rich 
details and representing all the features. I 
usually colour my drawings, but sometimes 
not, especially when the drawing has many 
delicate details that could be lost under the 
colour. 

How are you as a student?

I am ambitious and serious. I like helping 
others. I am polite and very active.

How do you spend your free time?

Every week I have two tennis trainings, two 
swimming ones, two hours when I play the 
guitar, a club at school and a private lesson. 
I practice the drums two or more times a 
week, but only when I am in the mood for it.

What other family member shares your 
passion?

Both my parents. They support and 
encourage me to do what I wish, so that I 
can fulfill my dreams. 

Pasiunea mea sunt tobele, dar 
îmi place foarte mult să desenez, 
să fac sport și să învăț limba 
franceză

>>I am Robert<< 
 
Robert Breden is a smart, hardworking 
and very polite kid. He is one of the 
students who never wastes his time 
and who never gets bored. He always 
finds something helpful to do, even 
during breaks. Robert has a lot of 
passions and he says cheerfully that he 
is interested in so many things that he 
doesn’t know how to prioritize them.

His classmates love Robert for his 
calm and friendly character, and he 
proves every day that through respect, 
tolerance and understanding that 
lasting things can be achieved, such as 
friends and beautiful relationships.

Pasiunea mea
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horses and horse riding. It was a spon-
taneous event. I was playing golf with my 
parents, when I saw a women dressed up 
in her horse riding outfit. I was curious, so I 
started talking to her. Then, I went to a horse 
riding club where I discovered my love and 
talent for this sport.
After a few months of training my father 
bought me my first horse, Topaz. 
Now I have 7 horses: Topaz, Evelin, Pauline, 
Clarissa, Lambert, Corona and Chacco 
Blue.After a year of training, I started taking 
part in Horse Jumping contests. This sport 
requires a lot of work and many sacrifices. 
Aside from the money that you have to invest 
in it, you have to sacrifice your free time. I 
have up to six hours of training a week. Dur-
ing the weekend I train from dusk til dawn. 
But, when you take pleasure in practicing a 
sport and love these animals, you will make 
the sacrifices it takes.
I’m working hard because in July I will take 
part in the European Championship, in 
Spain, and in September I will participate in 
the World Championship, in Germany. 
I strongly recommend this sport to every-
body.

Pasiunile mele

C
aii - o specie de animale aparte. 
Dacă te apropii mai mult de ei, vei 
observa cât de speciali sunt. 
Vă voi povesti pe scurt cum am 

descoperit caii și călăria. A fost o întâmpla-
re spontană, de neașteptat. Mergeam cu 
părinţii mei la golf într-un weekend. Acolo am 
întâlnit o doamnă care era îmbrăcată în echi-
pament de echitaţie. Curiozitatea m-a împins 
să pornesc o conversaţie. Apoi, am mers 
la un club de echitaţie pe nume ”Regatul 
Cailor”, unde am descoperit magia călăriei, 
iubirea faţă de cai și talentul meu în echitaţie. 
Chiar după primele luni de antrenament, tatăl 
meu mi-a achiziţionat primul meu cal, Topaz.  
Acum am 7 cai: Topaz, Evelin, Pauline, 
Clarissa, Lambert, Corona și Chacco 
Blue. La un an după ce m-am apucat de 
călărie, am început să particip la concursuri 
de sărituri peste obstacole. Acest sport 
necesită multă muncă și multe sacrificii.
Nu e vorba doar de costurile ridicate, cât 
mai ales de faptul că îţi sacrifici timpul liber. 
Mă duc la călărie de 4-5 ori pe săptămână, 
6 ore pe zi, iar în weekend de la 7 dimineaţa 
până noaptea târziu. Dar, atunci când îţi 
place un sport și iubești aceste animale, vei 
face oricât de multe sacrificii. 
La 3 ani după ce m-am apucat de călărie, 
am devenit Campion Naţional, am câștigat 
Campionatul României și un Grand Prix la 
Atena, unde am câștigat titlul de Campion 
Balcanic. Anul acesta am muncit și încă 
muncesc din greu, deoarece în iulie voi par-
ticipa la Campionatul European, în Spania, 
iar în septembrie voi participa la Campionatul 
Mondial, în Germania. 
Vă recomand tuturor să încercaţi acest 
sport.
Nu veți regreta!

My passions

H
orses - are unique animals. If you 
get close to them, you will notice 
just how special they are. 
Let me tell you how I discovered 

Pasiunile mele sunt 
călăria, limba engleză și 

actoria!

Elev în clasa a VI-a la Școala Olga Gudynn, Marco nu doar 
gândește ca un campion, ci și acționează în consecință! În 

scurta sa evoluție sportivă a reușit să obțină prin multă muncă 
și pasiune, ovații și sprâncene ridicate de uimire. 

Un elev de nota 10

Cariera lui sportivă de succes este completată de rezultatele 
excelente la învățătură. Printre pasiunile lui se numără 

limba engleză, obținând premiul I la olimpiada 
organizată de OGIS în parteneriat cu ISJ Ilfov, 

unde a concurat cu elevi de la Colegiul 
Național Bilingv George Coșbuc, Liceul 

Gheorghe Lazăr și de la Școala 
Nr. 52 Iancului. 

Din palmaresul său și al fidelilor 
săi însoțitori cabalini amintim:
• Cupa României la copii cu iapa 
Evelyn
• Campion Național la copii cu iapa 
Evelyn
• Campion Balcanic la Balcaniada din 
Atena cu iapa Pauline

Among his prizes, we mention:
• Romania’s Cup  - children, with 
horse Evelyn
• National Cup – children, with horse 
Evelyn
• Balcanic Champion at Balcaniada in 
Athens, with horse Pauline 

My passions are 
horse riding, 
English and 
acting!
Marco, a 6th grader at Olga Gudynn 
School, does not only think like a cham-
pion, but also acts as one! In his short 
sports career, he has managed to win 
through hard work and effort the admira-
tion of his teachers and colleagues.
His success in sports is complemented 
by his excellent results at school. 
Marco is second in his class. Among 
his passions are English, Maths and 
acting. Marco obtained first prize in the 
English Olympiad organized by OGIS 
in collaboration with ISJ Ilfov, where 
he competed against students from 
the Bilingual National College George 
Coșbuc, Gheorghe Lazăr high school 
and School Nr. 52, Iancului.

GO
MARCO

GO!
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P
ână să își descopere adevărata pasiune, care avea să devină meseria și 

mai apoi viața lui – Fotbalul, Ciprian Marica a cochetat și cu alte sporturi. 

Ceea ce a făcut diferența între el și alți copii talentați, pe lângă ambiția și 

determinarea, care l-au caracterizat încă de mic, au fost sprijinul și imboldul 

de a se autodepăși, pe care le-a primit din partea familiei. Invitat la multe evenimente 

OGIS, Ciprian este deja prietenul elevilor din Școala Olga Gudynn. Pentru că este o 

plăcere să stăm de vorbă cu prietenii, l-am rugat să le împărtășească elevilor mai multe 

despre ce înseamnă pentru un copil sportul de performanță, despre copilul Ciprian 

și despre fața nevăzută a fotbalului. Ciprian este un model nu doar pentru elevi, ci și 

pentru noi: vorbește limbile germană, rusă, engleză, italiană și portugheză, are un stil 

de viață organizat și o carieră sportivă de succes. La cei 28 de ani ai săi se poate 

mândri cu numele echipelor la care a jucat: Dinamo, Șahtior Donețk, VfB Stuttgart, 

Schalke 04 și cu un număr impresionant de goluri marcate în cei 19 ani de fotbal.  

Ciprian, cum ai ales dintre toate sporturile tocmai fotbalul și 
ce te-a atras la el?
CM: La vârsta de 5 ani, părinții mei m-au dus la Clubul Dinamo 
la înot. Acolo mergeam în fiecare lună pe timpul verii, iar iarna mă 
antrenam la bazinul de la Floreasca. Părinții mei își doreau să urmez o 
carieră în tenis de câmp. Cum în viață nimic nu este întâmplător, lân-
gă terenul de tenis era un teren de fotbal. Țin minte și acum cât m-am 
rugat de mama să mă ducă la un antrenament. Eu am fost singur la 
părinți și mereu mi-am dorit să am un grup de prieteni cu care să mă 
joc, să râd și să fac toate nebuniile copilăriei, care, de unul singur, nu 
au farmec. La tenis eram doar eu și antrenorul. Veneam cu haine de 
sport, dar nu aveam un echipament. Băieții de la fotbal, la care mă 
uitam cu admirație în fiecare zi, erau îmbrăcați la fel, colaborau și își 
făceau planuri.

Băieții care jucau fotbal ți-au trezit, deci, această pasiune?
CM: Ei au contribuit, cu siguranță, dar pasiunea mea pentru fotbal 
pornea din familie. Am copilărit cu bunicii – părinții mamei mele, 
care aveau un televizor alb-negru. Când eram copil era perioada de 
glorie a fotbalului românesc, Generația de Aur cu Hagi, Răducioiu 
și Dumitrescu.  Când erau difuzate meciurile, eu aveam rolul de a 
apăsa butonul de pornire. Eram fascinat de tehnica lor, de jocul 
frumos, de șuturile formidabile pe care le reușeau. E foarte important 
să ai încă de mic un model pe care să-l admiri.
 
Cum te-ai apucat de fotbal?
CM: Până la 9 ani am făcut tenis de câmp. Pentru că am simțit o 
atracție deosebită pentru fotbal la 9 ani și câteva luni am participat la 
o preselecție. Mama mea mi-a confirmat mai târziu că m-a dus mai 
mult ca să scape de gura mea.
Eram încălțat cu teniși, iar singura pregătire pe care o aveam era 
dorința imensă de a juca fotbal. Am șutat de la jumătatea terenu-
lui, direct în poartă, și asta a fost! Antrenorul, impresionat de forța 
execuției, m-a rugat să repet figura, ceea ce a determinat părinții 
de pe marginea terenului să pună pariuri pentru a ghici vârsta mea. 
Datorită faptului că am practicat sport de la o vârstă fragedă, eram 
înalt și probabil că păream mai mare, deși aveam doar 9 ani și un 
pic. Încântarea și entuziasmul meu au fost completate de ce i-a spus 
antrenorul mamei mele: Mai aduceți-l, are potențial.
Așa a început povestea cu fotbalul...

E important sprijinul familiei dacă te hotărăști să urmezi o 
carieră în sport? 
CM: Rolul părinților mei a fost unul decisiv pentru că m-au încurajat 
să practic un sport, pentru că m-au crescut sănătos, pentru că mi-au 
insuflat mereu valori și modele demne de urmat. Faptul că mereu 
m-au tratat ca pe un adult în luarea deciziilor care mă priveau, fie că 
erau legate de fotbal sau nu, a contat foarte mult. Acest lucru mi-a 
oferit încredere în forțele proprii.
Prin atrenamente și multă muncă am reușit, ca la doar 16 ani, să fiu 
titular în echipa de club Dinamo.
În cazul meu a fost mult talent la mijloc, dar și foarte multă ambiție, pe 
care ai mei au observat-o și au cultivat-o.
Tata m-a împins de la spate, mă corecta mereu și mi-a stabilit de 
fiecare dată ținte foarte înalte.
Mama a fost pe partea cu școala, m-a învățat să fiu ordonat. E o 
persoană foarte meticuloasă, îi place ordinea, e altruistă și genul de 
persoană pe care poți conta oricând. Când aceste valori sunt firești, 
se transmit foarte ușor copiilor și ai mei mi le-au insuflat și mie. 

CIPRIAN MARICA
DETERMINARE. AMBIȚIE. FOTBAL.

Puțini știu câtă muncă stă în spatele jocului de pe teren. Care 
este de fapt fața nevăzută a fotbalului? Ce ar trebui să știe 
băieții care visează la o carieră în fotbal?
CM: Așa este. Un copil care își dorește să devină sportiv de 
performanță nu mai știe ce înseamnă o copilărie lejeră. Pentru mine 
fotbalul e un microb de care nu mai pot scăpa.
Când practici un sport la nivel de performanță, ai un program foarte 
strict: sunt antrenamente care te epuizează atât fizic, cât și psihic.
Trebuie să ai tărie și ambiție ca să continui. În cantonamente se 
ajunge și la câte 3 antrenamente pe zi, iar regimul alimentar este 
foarte strict – legume fierte, proteine, paste, fructe. Nici când ieși 
din cantonament nu îți poți permite să faci excese, pentru că o viață 
dezechilibrată te-ar scoate din ritm.
Eu am o viață moderată, mănânc din toate câte puțin, îmi place să 
ies cu prietenii la un pahar cu vin, să ascult muzică bună, să ies 
într-un club, dar totul cu moderație. 

Ți-ai sfătui copilul să facă sport de performanță?
CM: Sportul este sănătos și te ajută să te dezvolți frumos, dar nu 
i-aș îndruma către un sport de performanță, pentru că  șansele de 
reușită sunt foarte mici și puțini ating un nivel înalt de performanță.
Când practici un sport de performanță nu poți fi unde vrei tu, când 
vrei tu, ești mereu cu bagajul la picior, și asta nu e tot. Ești ca un 
actor, ca un cântăreț. Când ai meci, ești dator fanilor să te prezinți 
impecabil și să dai tot ce ai mai bun pe teren.
Când cazi fizic și psihic, cum te aduni? De unde vine puterea 
de a te ridica și de a o lua de la început? 
CM: Mă gândesc că voi avea un copil și sunt dator să fiu pentru el 
un model și să-i asigur un trai bun.
Mă gândesc la acest lucru și găsesc puterea. Îmi doresc o familie 
mare- cel puțin 5 copii.

I always
dream 
BIG!

Pasiunea mea
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Care este cea mai haioasă amintire din 
copilărie?
CM: Îmi aduc aminte că părinții mei aveau 
foarte mulți prieteni și de multe ori organizau 
mese sau îi invitau la noi. Aveam o masă 
mare, acoperită de o față de masă lungă, 
până în pământ. Mă furișam pe dedesubt și 
legam picioarele invitaților de masă, folo-
sind cordoanele de la halatele de baie. Mă 
mai distram inversând preșurile de la ușile 
vecinilor.
Când mergeam în vizită la prieteni, îmi plăcea 
să le schimb locul obiectelor prin casă și mă 
amuzam teribil.

Care este golul tău preferat?
CM: Consider fiecare joc încheiat cu suc-
ces și fiecare gol marcat o reușită a muncii 
și efortului depus pe parcursul a zeci de 
antrenamente care stau în spatele spectaco-
lului de pe teren.
Golul meu preferat este mereu cel mai 
recent gol marcat.

CIPRIAN MARICA
DETERMINATION - AMBITION - FOOTBALL

Before discovering his true passion, which 
was going to become his career and later 
on his life, football, Ciprian Marica tried out 
different sports. What set him apart from his 
talented peers, aside from his ambition and 
determination, which characterized him ever 
since childhood, was the support and urging 
to always be better, which his family instilled 
in him. A special guest at many OGIS 
events, Ciprian is already a friend of the 
students at OGIS. Because talking to friends 
is always a treat, we asked him to share with 
our students more about the implications of 
practicing a sport, about Ciprian as a child 

and about the unseen face of football. Cip-
rian is a model not only for children, but also 
for us. He speaks German, Russian, English, 
Italian and Portuguese; he leads a healthy 
and organized life; he has a successful 
career in sports.
At 28, he is proud to say that he played 
for: Dinamo, Șahtior Donețk, VfB Stuttgart, 
Schalke 04, and that he scored an impres-
sive number of goals in his 19 years as a 
professional football player.

Ciprian, how come you chose football 
out of all other sports?
CM: When I was 5, my parents took me to 
Dinamo Club for swimming lessons. I used 
to go there every month during the summer. 
During winters, I would train at Floreasca 
sports base. My parents wanted a career 
in tennis for me, so, when I was 6, I started 
practicing tennis.
Next to the tennis court was a football field. 
I remember repeatedly asking my mother to 
take me to a football practice. I was an only 
child, so I always wanted to have a group of 
friends with whom to play, to laugh and to do 
all the crazy things which are no fun when 
done by yourself.
At tennis practice it was just me and my 
coach. I used to wear sports clothes, but I 
did not have a specific outfit. The boys who 
were playing football were all dressed the 
same; they made plans and trained together.   
So it was through admiring the boys 
playing football that you discovered this 
passion? 
CM: They surely played a role in it, but 
my passion for football started in my fam-
ily. I grew up with my grandparents – my 
mother’s parents – who had a black and 
white TV set. When I was a child, Romanian 
football was going through what is known 

as the Golden Era, with Hagi, Răducioiu and 
Dumitrescu. When the football games were 
on, I was in charge of pushing the on but-
ton. I was fascinated by their technique, the 
beautiful game and the amazing shots they 
managed to execute. It’s very important to 
have a model while growing up. 

How did you start playing football?
CM: I practiced tennis until I was 9. Be-
cause I felt an attraction towards football, so 
when I was 9 and a half I went to a try out. 
My mother told me later on that she only 
took me so I would leave her alone. I was 
wearing tennis shoes and the only training 
I had was my huge desire to play football. 
I kicked the ball form the center of the field 
and scored. The coach was impressed, so 
he asked me to do it again. At that moment, 
the fathers were placing bets on how old 
I was. Because I practiced sports from an 
early age, I was tall, so I probably seemed 
older, although I was only 9 and a half.  My 
joy was complete when the coach told my 
mother:  Bring him again, he has potential. 
This is how my football story started. 

Is family support important when decid-
ing to have a career in sports? 
CM: My parents’ role was a decisive one 
because they encouraged me to practice 
sports, because they raised me to be 
healthy and instilled in me values and mod-
els to look up to. The fact that they always 
treated me as an adult in making decisions 
that concerned me, football related or not, 
mattered greatly because it boosted my 
confidence.  Through hard work and training, 
I managed when I was only 16, to play for 
Dinamo and my family’s support played an 
important role in my progress. For me, talent 
played an important role, but I was also ex-

tremely ambitious and my parents saw that 
in me and nurtured it.
My father would always tell me that I need to 
do more, or what I should do better, setting 
very high goals.
My mother was more school oriented; she 
taught me how to be neat. She’s very gener-
ous, the type of person that you can always 
count on. When these values are something 
natural within a family, it’s very easy to trans-
fer them to your child.
 
Many boys dream of becoming football 
players. What did you dream of becom-
ing when you were a little boy?
CM: You will laugh, but when I was really 
young I wanted to be a garbage man.  I think 
that I was always attracted to teams and the 
way in which a team works.
I was also fascinated by their uniforms. 
When I grew up, I wanted to be more suc-
cessful than I am now and I still aim high. I 
inherited from my parents the desire to do 
things very well, because they would always 
encourage me to work harder.
 
Few of us know how much work there is 
behind a football game. What is the un-
seen face of football? What should the 
boys who dream of a career in sports 
know?

CM: That’s right. A child who wants to be-
come a sportsman will no longer know what 
a casual childhood is.
For me, football is like a virus that once in my 
blood, I couldn’t get rid of. When you prac-
tice a sport you have a very strict schedule: 
the trainings exhaust you both physically and 
psychologically.
You have to be strong and have the ambition 
to carry on. In the training camp you can 
have up to 3 trainings each day and a strict 
diet: vegetables, proteins, pasta and fruits.
Even after the training camp you need to 
lead a balanced life, because, if you don’t, 
it will throw you off your game. I eat a bit of 
everything, I like going out with friends for a 
glass of wine or going to a club.  

Would you advice your child to practice 
performance sports?
CM: Doing sports is healthy, but I wouldn’t 
advise my child to make a career in sports 
because the chances of success are very 
slim.
You cannot be where you want, when you 
want, you are always on the run, and this is 
not all.
You’re like an actor, like a singer. When 
there’s a game, you owe it to your fans to be 
impeccable, to give your best on the field.

When you no longer have any physical 
and psychological strength left, how do 
you manage to continue? Where do you 
get the energy to get back on your feet? 
CM: I think of the children I will have and I 
know that I have to offer them the best pos-
sible conditions. Thinking of this gives me 
the strength to continue. I want a big family 
with at least 5 children.

You said that you are an only child. 
When you weren’t training, what did you  
do to have fun?
CM: My parents had a lot of friends and 
organized meals at our place. The tables 
were covered with a long table cloth, so I 
used to go under the tables and tie the legs 
of the guests to the table with bathrobe 
belts. I also had fun mixing up the doormats 
of my neighbours and seeing their reactions. 
When I would visit friends, I had fun chang-
ing the places of the objects in their homes.

Which is your favourite goal? 
CM: I think of every game and goal I score 
as a result of the work and effort I have put 
into dozens of trainings.
Therefore, my favourite goal is always the 
last one I scored. 

by Ana Lungu

Sunt norocos 
pentru că am 
niște părinți 
extraordinari.

Ciprian Marica în vizită la 
Şcoala Olga Gudynn, le 
vorbește elevilor despre 
sport.

Pasiunea mea
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Skateboarding
si DISTRACTIE

Skateboarding-ul este unul dintre 
sporturile aflate în plină ascensiune în 
zilele noastre. Haideți să aruncăm o 

privire mai atentă asupra lui!

by Ana Lungu

Şcoala de Înot

La Atlantis Fitness & 
Lifestyle instructorii 
noştri fac din înot 
un sport distractiv și 
îl transformă într-o 
activitate la care copiii 
îşi doresc să participe. 
Înotul dezvoltă încre-
derea în sine și îi face 
pe copii să se simtă 
mai în siguranță și mai 
fericiți în orice activi-
tate care implică apa.

ATLANTIS FITNESS & LIFESTYLE
Sos.Erou Iancu Nicolae, nr.12-26
Pipera, jud.Ilfov
tel.(021) 267.43.75 / 0727.010.10

Şcoala de Aikido 

Practicarea Aikido-ului 
îl ajută pe copil să se 
integreze mai uşor în 
viaţa de grup, să se 
adapteze la cerinţele 
din ce în ce mai 
solicitante ale vieţii 
cotidiene, să-şi dez-
volte capacitatea de 
atenţie şi concentrare 
la problemele cu care 
se confruntă, şi con-
tribuie la eliminarea 
factorilor de stres.

Şcoala de Dans 
Sportiv:
Dansul creează 
o condiţie fizică 
excelentă, 
îmbunătăţeşte con-
centrarea şi dezvoltă 
abilităţile sociale. Prin 
dans copiii îşi dezvoltă 
spiritul de competiţie, 
încrederea în forţele 
proprii şi stima de 
sine, toate într-o 
perfectă armonie cu 
buna dispoziţie. La 
cursuri sunt predate 
dansurile sportive la-
tino (samba, cha-cha, 
jive, rumba) si cele 
standard (vals, quick-
step, tango).

Școala de Karate 
Kyokushin

Karate Kyokushin este 
un stil de arte maţiale 
de origine japoneză,  
care conţine elemente 
de kata (forme de 
luptă cu un adversar 
imaginar), cu partener 
(antrenamente la 
perne, palmare, sac, 
sparring) şi metode de 
dezvoltare a calităţilor 
motrice de bază şi 
specifice.

Școala de Dans 
Contemporan
Dansul Contemporan 
integrează mişcări  de 
la balet clasic până 
la breakdance şi 
pune mare accent pe 
legătura dintre minte 
şi corp. Dansatorii 
sunt încurajaţi să-şi 
exploreze emoţiile 
prin dans, ceea ce 
depăşeşte limitele 
tradiţionale. Acest 
stil de dans implică o 
mare parte de lucru la 
balans şi improvizaţie. 
La clasele de dans 
contemporan cursanţii 
învaţă să-şi folosească 
trupul într-o vari-
etate de moduri şi se 
concentrează asupra 
respiraţiei, posturii şi 
stării emoţionale.

Atlantis Fitness & Lifestyle

Un nou concept de viață

Atlantis Fitness & Lifestyle este locul în care calitatea serviciilor şi a echipei 
sunt întrecute numai de importanța pe care o acordăm fiecărui membru.
Noi suntem aici pentru a vă ajuta să vă îndepliniţi obiectivele de fitness, 
să atingeţi un tonus de invidiat şi să adoptaţi un stil de viaţă sănătos. 

Misiunea noastră este să vă punem la dispoziţie facilităţi şi activităţi de calitate, 
precum şi programe şi asistență de la o echipă pregătită să aibă grijă de 
dumneavoastră.

Clubul nostru este receptiv şi permanent conectat la evoluţiile din domeniu, 
cu scopul de a oferi membrilor săi beneficiile unui stil de viaţă sănătos pe 
termen lung. Activităţi şi programe, echipamente de fitness sau noi cursuri sunt 
adăugate şi îmbunătăţite continuu, astfel încât instructorii noştri să aibă toate 
instrumentele necesare pentru a vă menţine motivaţi şi pentru a vă ajuta să 
obţineţi rezultate concrete.

Echipa noastră este gata să vă acorde tot sprijinul de care aveţi nevoie pentru a 
vă atinge ţelurile.

Despre Atlantis
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I
n a way, skateboarding is a lot like skiing, snowboarding or tennis, 
you’re going to need high quality equipment, if you’re going to be 
any good at it. Unfortunately, people (especially grown-ups) gener-
ally see skating as more of a child’s game rather than a serious 

sport – so expect an uphill battle convincing the parents to spend 
money on skateboarding gear. 

The first thing you’ll need is a good board.

What you should look for is a deck that you feel comfortable on – not 
too big and not too small – a good rule of thumb is to buy a deck 
that’s about the same width as your feet. Remember – the wider a 
deck is, the more stable it is, but the narrower, the easier it is to flip. 
If you’re interested in skating street and doing a lot of flips and spins 
a narrower deck is better. If you’re more attracted to ramp and park 
skating the extra stability of a wider deck may come in handy.
Besides a deck, you’ll need a set of wheels and trucks. For trucks, 
the rule is no wider than the deck, but not too narrow – for example, 
an 8 inch deck will take a 7.75 inch axel. Don’t worry about these 
numbers too much though – if you just ask any of the salespeople 
in the store, they will be more than glad to help you pair a deck and 
truck. When buying wheels, you should be careful that they’re not 
too big – again, your best bet is to have a sales rep suggest a set of 
wheels for your setup. 

You should also buy a helmet, kneepads and elbowpads – remem-
ber – the less you get hurt, the more time you can spend actually 
improving your skating!
You’ll find most good Skateshops in Bucharest in the old part of 
town; they all have websites with contact information and product 
catalogs online.

I have everything I need. How do I get started?

Once you have all your gear, it’s time to start skating! Remember – 
start slow and build your way up.
If you want to learn a certain trick, use Youtube to find tutorials – 
there’s literally thousands of them for almost any trick you can think 
of!
Skating is a social sport – a big part of it is making friends and help-
ing each other progress.
So, one of the best places to start is a specially designed park – 
Tineretului, Eroilor and Herăstrău parks all have nice big skate parks 
and you’ll find skaters of all ages and ability levels there.
Don’t be afraid to make friends and ask questions. Most skaters are 
very friendly and relaxed.
Tutorial videos are all well and good, but you’ll make the most pro-
gress when you see someone doing a trick live!  

Skateboarding
& FUN

Skateboarding is one of the fastest 
growing sports today and has been so 

for almost the past century. Let’s take a 
closer look at what it’s all about!

What can 
skating do for me 
in everyday life?

First and foremost, skating is healthy, like any 
other outdoor activity. It will help you develop 
balance, coordination, creativity, strength and 

flexibility. It will also build your self-confidence and 
make you brave Remember! Brave and reckless 

are NOT the same thing.
Most important of all, skating will help you 

make a lot of friends and will be a great 
reason to spend some time outside!

Î
n anumite privințe, skateboarding-ul seamănă mult cu schiatul, 
snowboarding-ul sau tenisul: vei avea nevoie de un echipament 
de cea mai bună calitate dacă vrei să devii cu adevărat bun. Din 
păcate, oamenii, în general adulții, văd skateboarding-ul ca pe o 

joacă de copii și mai puțin ca pe un sport adevărat, așa că așteptați-
vă să duceți lupte de convingere cu părinții voștri pentru a-i convinge 
să cheltuie bani pe echipamentul de skate.

Primul lucru de care aveți nevoie
este o placă bună.

Când alegi o placă este important să te simți confortabil pe ea, să 
nu fie nici prea mare, nici prea mică. O regulă bună de urmat este ca 
placa să fie la fel de lată ca talpa piciorului. Ține minte – cu cât este 
mai lată placa, cu atât este mai stabilă, dar cu cât este mai îngustă, 
cu atât este mai ușor să-i imprimi rotații.
Dacă te interesează street-skating-ul, flip-trick-urile și rotațiile, vei avea 
nevoie de o placă mai îngustă. Dacă ești mai atras de rampe și park-
uri cu obstacole, îți va fi utilă stabilitatea oferită de o placă mai lată. 
În afară de placă, vei avea nevoie de un set de roți și axe. Axele nu 
trebuie să fie mai late decât placa, dar nici prea înguste. De exemplu, 
o placă de 8 inch va avea axe de 7.75 inch. Nu îți face griji însă, în 
orice skateshop vei primi ajutorul necesar pentru a găsi axul potrivit 
pentru placa ta. Când cumperi roțile, trebuie să fii atent ca acestea 

să nu fie prea mari – din nou, cel mai bine este să rogi pe cineva din 
skateshop să te ajute. 
Trebuie să cumperi și o cască, cotiere și genunchere. Ține minte – 
cu cât te accidentezi mai puțin, cu atât ai mai mult timp să exersezi și 
să-ți îmbunătățești tehnica! 
În București, majoritatea magazinelor bune de skate sunt în centrul 
vechi; toate au site-uri cu informații despre produse și cataloage 
online.

Am tot ce-mi trebuie acum. Cu ce încep?

Acum că ai echipamentul, este timpul să te apuci de treabă! Ține 
minte! Începe cu pași mici și exersează ca să devii bun. Dacă vrei să 
înveți un anumit trick, poți folosi Youtube pentru tutoriale – există mii 
de filmulețe care te învață să faci orice trick care-ți trece prin minte.
Skate-ul este un sport social – îți vei face prieteni și vă veți ajuta 
reciproc să progresați. Așa că, cel mai bine este să mergi la skate 
într-un parc special amenajat – Tineretului, Eroilor sau Herăstrău au 
toate parcuri mari de skate și te vei întâlni acolo cu skateri de toate 
vârstele și nivelurile. Nu ezita să pui întrebări și să legi prietenii. Majori-
tatea skaterilor sunt foarte prietenoși și relaxați. Tutorialele sunt foarte 
bune, dar vei progresa cel mai rapid dacă vezi pe cineva practicând 
acest sport!

• În primul rând, skateboarding-ul este 

sănătos. Te va ajuta să îți dezvolți echilibrul, 

coordonarea, creativitatea, forța și flexibili-

tatea.

• De asemenea, îți va întări siguranța în 

forțele proprii și îți va da curaj!

• Fii atent însă, a fi curajos nu este același 

lucru cu a fi nesăbuit!

• Skateboarding-ul te va ajuta să îți faci mai 

mulți prieteni și să petreci timp afară!

Tips & Tricks
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și colegul său de emisiune, Daniel Buzdugan. Surpriza cea mai mare a fost în 
momentul în care am intrat în studioul de unde se difuza în direct Morning ZU.

Emoţiile au crescut în momentul în care ne-am prezentat în direct la radio și când 
am spus unei ţări întregi care sunt preferinţele noastre muzicale. Am învățat foarte 
multe lucruri interesante. Am avut ocazia să vedem cum se difuzează emisiunile 
și ne-am amuzat de efectele vocilor noastre!!! A fost cea mai tare experiență care 
m-a făcut să îndrăgesc și mai mult Clubul Media.

S
tudents from the Media Club visited the broadcast studio, from 
where you can hear the best jokes made by Morar & Buzdugan 
– Morning Zu Studio. Students were fascinated by Zu’s unseen 
part, where jingles, ads and all the promos are realized.

On this occasion a short promo with the students’ voices was made and turned 
into the squirrels from Alvin and the Chipmunks.

Luca Andrei, student in the 4th grade at Olga Gudynn School, tells us 
what visiting Radio Zu meant to him.

We entered the Radio Zu studio with excitement and curiosity. We were welco-
med by a lady who invited us to the conference room. All the walls were deco-

E
levii de la Clubul Media au 
vizitat studioul de emisie 
radio de unde pornesc cele 
mai bune glume realizate 

de Morar & Buzdugan - studioul 
Morning Zu.

Elevii au fost fascinați de partea 
nevăzută a lui Zu, unde se realizează 
jingle-urile, reclamele și toate promo-
urile. Cu această ocazie s-a înregistrat 
și un scurt promo cu vocile elevilor 
care s-au transformat astfel în veverițele 
din Alvin and the Chipmunks.

Luca Andrei, elev în clasa a IV-a la 
Școala Olga Gudynn ne povestește 
ce a însemnat pentru el vizita la 
Radio Zu.

Am intrat cu emoţii și curiozitate 
în sediul Radioului Zu. Am fost 
întâmpinaţi de o doamnă care ne-a 
invitat în sala de conferinţe. Pe toţi 
pereţii erau reclame mai mari sau 
mai mici, cu cei mai cunoscuţi 
crainici de radio, Mihai Morar 

Elevii OGIS
învață secretele unei cariere 
de succes de la cei mai buni.

rated with small and big ads, with the most famous broadcasters, 
Mihai Morar and his colleague, Daniel Buzdugan. The biggest 

surprise was the moment we entered the studio where 
Morning Zu was being broadcast live. 

 Emotions rose when we introduced ourselves on air 
from the radio station and the whole country heard about 

our musical preferences. We learnt a lot of interesting thin-
gs. We had the opportunity to see how the programs were 

being broadcast and we were amused by the effects done to 
our voices! It was the coolest experience ever, which made me 

cherish the Media Club even more.

The Students from Olga Gudynn School visiting Radio Zu
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M
i-am petrecut 
aproape toate 
vacanțele de vară 
din copilărie la 

țară, într-un sat mehedințean, 
la bunica mea, una dintre 
persoanele cele mai dragi 
mie, care mi-a stimulat do-
rința de cunoaștere  și mi-a 

insuflat respectul pentru mediul înconjurător. 
Îmi amintesc cu plăcere că în fiecare an vizi-
tam împreună cu ea câte un obiectiv turistic 
situat în limitele județului Mehedinți.

Podul lui Dumnezeu
Cred că cel mai mult m-a impresionat un 
monument al naturii, supranumit de oamenii 
locului Podul lui Dumnezeu.
Acesta se află în comuna Ponoarele, aproa-
pe de orașul Baia de Aramă, fiind unul din 
cele trei poduri naturale din lume. 

Un loc de vizitat...
Comuna Ponoare m-a fascinat datorită 
peisajelor sale superbe, care nu pot fi uitate 
și pe care le percep, întotdeauna, altfel.
Senzațiile oferite de mirosul deosebit al 
florilor de liliac, ce se regăsesc aici în cea 
mai întinsă pădure de profil din țară, precum 
și lacul carstic Zăton, cel mai mare de acest 
fel din România, dar și alte obiective la fel de 
importante din zonă, constituie o experiență 
unică, pe care o recomand cu plăcere tutu-
ror iubitorilor de natură și de frumos.

Unforgettable places

I 
spent almost all of my holidays as a 
child, in the countryside, in a village of 
Mehedinți, with my grandmother, one of 
the dearest people to me, who stimulated 

my desire for knowledge and instilled in me 
a respect for the environment.  
I remember visiting the touristic sites in 
Mehedinți togehter.

God’s Bridge
I think that what impressed me the most 
was the natural phenomenon called by 
the people of the area: God’s Bridge.  It is 
one of the few natural bridges in the world, 
located near Ponoarele, next to Baia de 
Aramă. 

A place worth visiting...
Ponoare always fascinated me due to its 
wonderful sorroundings which I cannot 
forget and which I always see in a differ-
ent way. The feelings offered and the nice 
smell of lilac flowers, which are found in 
the biggest forest in the country, as well 
as Lake Zaton, the biggest of its kind in 
Romania and also the other important sites 
in the area offer a uniqe experience, which 
I recommend to all nature lovers.

by Lucian Popescu, Prof. Istorie

Locuri
de neuitat

My History Teacher

From the first day 
of school, in the 6th 
grade, when I met 
the history teacher, 
I knew that each 
class was going to 
be a trip to the past. 

Every teacher has his own style and 
I respect all of them, but my favou-
rite teacher is the history teacher, 
because he made us love the 
adventurous story of humankind. In 
every class he tells us an interesting 
episode from history, because he is 
an excellent narrator and he has an 
excellent memory. When he tells us 
about different events, I imagine my-
self next to Christopher Columbus, 
discovering America, or creating 
war strategies together with famous 
generals. I’ve also learned from my 
history teacher to be punctual and to 
respect others. Our teacher is calm 
and his friendly face makes history 
classes really fun!  He is one of my 
favourite teachers and I hope that 
years from now I will meet him again 
and make him proud of the man I 
became thanks to his classes.

by Dan Frangulea,
6th Grade student

Pasiunea mea
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C
reative, inovative, cu 
sete de tot ce este 
nou și frumos, Alex-
andra, Mara, Ingrid, 

Sara, Alexia și  Theodora, eleve 
în clasa a V-a la Școala Olga 
Gudynn ne arătă tendinţele în 
modă pentru o primăvară trendy 
și cool în 2013. 

Piesa de rezistență 
a sezonului
Ce vă recomandă elevele 
noastre pasionate de design 
vestimentar este stilul college!  

Jacheta Varsity
Piesa de rezistență a acestui 
sezon este jacheta varsity. 
Reprezentativă pentru sportul 
american a devenit, în prezent, 
parte din recuzita unei 
fashioniste adevărate. În mod 
sigur, ai văzut-o în nenumărate 
filme americane despre 
adolescenţi. Din fericire, o poţi 
purta ca o piesă de bază a 
stilului College. Jacheta varsity 
clasică este compusă din două 
culori, mânecile asigurând 
contrastul cu celelalte elemente 
distinctive precum 
însemnele sau 
diferitele logo-uri. 
Dacă nu agreezi în 
mod special această 
variantă, poţi merge 
pe variantă simplă, 
colour-block.

Creative, innovative and eager 
to find out everything that is 
new and beautiful, Alexandra 
Mara, Ingrid, Sara, Alexia and 
Theodora, students in the 5th 
grade at Olga Gudynn School 
show us the trends in fashion for 
a trendy and cool 2013 spring.  

Must have of the 
season
Our students who are 
passionate about design 
recommend the College style! 

Varsity Jacket
The must have of this season is 
the varsity jacket. Representative 
of American sports, it is now an 
essential piece in the wardrobe 
of a true fashionista. You’ve 
seen it in a number of teenage 
American movies. The classic 
varsity jacket has two colours. 
The sleeves create contrast be-
tween the rest of the jacket  and 
the distinctive elements such as 
signs and logos. If you are not 
a big fan of this design, you can 
choose the colour-block one. 

T ps

Fashionistas in action
   Spring Trends 2013

for fashion
Profesor design vestimentar
Carmen Iordache, Școala Olga Gudynn

• Testează cât mai mult și nu 
te teme să încerci cele mai 
inedite combinații pentru a-ți 
găsi propriul stil.

• Combină culorile în funcție 
de culoarea părului, a tenului și 
a... stării de spirit.

• Pentru o ținută de efect 
trebuie să fii atentă la ținuta 
ta la zone simple, la a avea 
un centru de interes, dar și să 
creezi contraste.

• Combină culorile neon ale 
sezonului primăvară 2013 – 
albastrul electric cu negru și 
nude.

• Culorile acestui sezon 
exprimă feminitate – nu te teme 
să încerci albastru, verde, roz 
NEON.

• Try out as much as you can 
and don’t be afraid to find your 
own style.

• Combine the colours take 
your hair colour, your skin com-
plexion and your mood into 
consideration.

• For a cool outfit you have to 
pay attention to: simple areas, 
a central element and also 
contrasts. 

• Combine the neon colours 
of the 2013 spring season - 
electric blue with black and 
waves.

• This season’s colours are 
blue, green and neon pink – 
don’t be afraid to try them out. 

Descoperă ce animal este ascuns în 
imaginile de mai jos și scrie-i numele sub 
poză. Trimite-ne pagina completată și poți 
câstiga o carte despre animale.

Find out what animal hides behind the 
photos and write down its name. Send us 
the page after you complete it and you can 
win a book about animals.    
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Pasiunea mea
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Ajuta-l pe  sa 
Picteze Oul de Paste!

Gaseste diferentele!Gaseste diferentele!

Vezi că sunt 
11 diferențe
Pune-te pe treabă și caută-le!
Dacă le găsești, trimite-ne 
răspunsul tău la adresa redacției 
până pe data de 31 mai 2013. 

Dacă ești mic și nu ști încă să 
scrii, roagă un prieten sau părinții 
să te ajute. Poți câștiga un curs 
gratuit de pictură organizat în 
Școala Olga Gudynn.

There are 11 
differences

Start looking for hem! If you 
find them, send us your answer 
at Gh.Țițeica Street 121C, until 
the 31st of May 2013.
If you’re too young to read, ask 
a friend or your parents to help 
you. You can win a free drawing 
course organized by Olga 
Gudynn School.
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Ajuta-l pe  sa 
Picteze Oul de Paste!

Trimite-ne desenul tău la adresa redacției până pe data de 31 mai și vei câștiga un coș plin cu surprize oferit de Iepurașul de Paște! Send us 
your drawing to the editorial office until the 31st of May and you can win a basket full of surprises, offered by the Easter Bunny.

De-ale copiilor
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Funny-Bunny
Rabbit Facts

În legenda originală a iepurașului de Paște, acesta este cel 
care le aduce copiilor cuminți bomboane și ouă decorate, în 
noaptea dinainte de Paște. Acesta le ascunde în casă sau în 
grădină, iar dimineața sunt descoperite de copii. Iepurașul, ca 
simbol al Paștelui, a fost descoperit cu mulți ani în urmă, încă 
înainte de Nașterea lui Hristos. 
• Egiptenii au fost cei care au recunoscut primii iepurele ca fiind 
simbolul vieții și al fertilității, mai târziu, această credință răspândindu-
se și în Grecia și Roma.
• Printre celtici, în timpul sărbătorilor de Paște, zeița Eostre, 
cunoscută drept Zeița Primăverii și a Fertilității, avea ca simbol 
iepurele. Un mit spune că Eostre a găsit o pasăre rănită în timpul 
iernii, iar singura soluție pentru a o salva a fost să o transforme în 
iepure. Poate de aceea iepurașul de Paște le aduce copiilor ouă. 
Primăvara avea loc un festival dedicat zeiței, care ținea din martie 
până la sfârșitul lui aprilie. Numele Paștelui în limba engleză, Easter, 
provine de la Eostre.
• În Germania, legendele ne spun că printre multe bomboane, 
iepurașii depozitau ouă de Paște în papucii copiilor. Tot în Germania 
au apărut și primii iepurași de ciocolată, în secolul al XIX-lea.
• În America, iepurașii de Paște au fost aduși de către germani. 
Pentru că dulciurile nu mai încăpeau în papuceii copiilor, aceștia 

au început să confecționeze cuiburi, initial pentru ouă, care s-au 
transformat apoi în coșulețe de Paște.
• La români, Paștele simbolizează Învierea lui Hristos și este prilej 
de bucurie pentru toți creștinii. Copiii așteaptă iepurașul, care vine cu 
ouă încondeiate, cozonac și dulciuri. În zilele de Paște se ciocnesc 
ouă vopsite și se urează Paște Fericit!

Easter Bunny origins
In the original legend of the Easter Bunny, he is the one 
who brings decorated eggs and candies to the homes of 
good children the night before Easter. He hides the goodies 
somewhere in the house or garden for the kids to find Easter 
morning. However, the Bunny as a symbol of Easter, can be 
traced back a long time ago, even before Christ’s birth.
• The Egyptians are believed to be the first to recognize the rabbit 
as a symbol of fertility and life, later, this belief spread to Greece and 
Rome.
• Also among the Celtics, during the celebration of the Festival 
of Ester, the symbol of the Goddess of Spring and Fertility, Eostre, 
was the rabbit because she was said to be able to take the form of 
a rabbit. A myth says that Eostre found a bird dying from cold and 
the only way to save her was turning it into a rabbit.. Perhaps, this 
is why the Easter Bunny brings eggs to children on Easter. During 
Spring, the Goddess was celebrated at a festival in her honor that 
lasted from March until April. The English word Easter, comes from 
the Goddess Eostre.
• The origin of the Easter Bunny can be found in German folklore 
too. A rabbit that deposited eggs, along with other candies, in 
children’s shoes. Germany introduced the chocolate bunny in the 
1800’s.
• The Easter Bunny was first introduce to America during the 
1800’s by the Pennsylvania Dutch (German immigrants). As time 
passed and the amount of eggs and candies grew beyond a child’s 
shoe capacity, the kids started to build nests, initially for the eggs, 
which were then substituted by baskets.
• Among the Romanians Easter signifies Christ’s Resurrection and 
is a reason of joy for all Christians. Children wait for the Bunny, which 
comes with decorated eggs, cake and sweets. In the Easter’ days 
they clink painted eggs and they wish each other Happy Easter!

• Cel mai mic iepuraș se numește Iepurele 
Pitic Olandez. Acest iepuraș cântărește 
aproximativ 900 grame.

• Cel mai mare iepure este Iepurele Uriaș 
Flamand. Acest iepure cântărește până la 
10 kg, asemenea unui copil de un an!

• Uneori, când sunt fericiți, îi vei vedea 
lovindu-și piciorușele sau țopăind. Vi-l 
amintiți pe Bocănilă din desenul animant 
Bamby?

• The smallest rabbit is called the 
Netherland Dwarf Rabbit. These rabbits 
weigh about 2 pounds.

• Sometimes you will see a rabbit kick its 
legs or jump up when it’s happy.

• The biggest rabbit is called a Flemish 
Giant Rabbit. They can weigh over 22 
pounds! That’s as heavy as a one year old 
child.

Dacă-ți dorești un prieten blănos, iată ce trebuie să știi despre iepurași: 
le place curățenia, de aceea trebuie să le faci în fiecare zi curat în cușcă 
și le plac legumele proaspete, morcovii, varza, țelina, sfecla și ridichiile 
pentru a-și toci dinții care le cresc în continuu.

If you want a furry friend, there are things you should know about rabbits: 
they like clean spaces that’s why you should clean their litter every day. 
They also like fresh vegetables like: carrots, cabbage, celery, beet and 
raddishes because their teeth are constantly growing.

De-ale copiilor
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CONCURS
ACUM ȘTIU!

NOW I KNOW!

Care 
este cel mai 

mare pește din 
lume?
What is the biggest 
fish in the world?

Care 
este suprafața 

celui mai mare 
lac termal din 
lume?
What is the surface 

area of the biggest 
thermal lake?

Care 
este cel mai 

mare arhipelag 
din lume?
What is the biggest 
archipelago in the 

world?

În clasa a III-a 
sunt 20 de băieți 

și fete. Dacă ar pleca 3 fete 
și ar mai veni 5 băieți, atunci 

numărul băieților ar fi egal cu cel al 
fetelor. Câți băieți și câte fete sunt în 
clasă? - by Andrei Oprițescu
In the 3rd grade there are 20 boys and girls. 
If 3 girls leave and 5 boys enter, then the 

number of boys and girls will be equal. 
How many boys and girls are 

there in the classroom?

Unde a 
fost inventat 

croissantul?
When was the 

croissant 
invented?

Câte 
limbi, recunos-

cute oficial, se 
vorbesc în India?
How many official lan-

guages are spoken 
in India?

Care 
este cea 

mai mare țară 
din lume?
What is the biggest 
country in the 

world?

Câte 
puncte 

însumează fețele 
opuse ale unui zar?
What number does the 
opposite faces of a 

die add up to?

Când 
s-au 

desfășurat 
primele jocuri 
Olimpice?
When did the Olym-

pic games first 
take place?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cum se 
numește pri-

ma navă care a 
înconjurat globul?
What is the name of 
the first ship to circle 

the Earth?

De câte 
ori este mai 

mare Soarele 
decât Pământul?
How many times is the 
Sun bigger than the 
Earth?

De unde 
vine tradiția 

iepurasului de 
Paște?
Where does the tradition 
of the Easter Bunny 

come from?

Cine a 
fost primul 

om care a pășit 
pe Lună?
Who was the first 
man to set foot on 

the moon?

Când 
a fost 

inventată cio-
colata?
When was choco-
late invented?

Care 
este țara cu 

cel mai lung imn 
din lume?
What country has 
the longest nation-

al anthem? 

Câștigă un Super Premiu
cu Ana și Mihai!
Participă la concursul nostru de Cultură Generală - Acum Știu! și poți câștiga o colecție de filme 
documentare.Trimite răspunsul corect la toate cele 15 întrebări la adresa redacției - Str. Gheorghe 
Țițeica 121C, Sector 2, București, specifică numele tău și lasă-ne datele tale de contact.
Dacă răspunsurile tale sunt corecte, mascota noastră , îți va oferi premiul. Mult succes!

Win a super prize with Ana & Mihai!
 
Win a super prize with Ana and Mihai! Participate in our General Knowledge 
Contest - Now I know! you can win a collection of documentaries.
Send the right answer to the 15 questions to Gheorghe Țițeica 121C Street, 
Sector 2, Bucharest, tell us your name and give us your contact details. If the 

answers are right, our mascot, , will offer you the prize!

10

11

12

13

14

15
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Venind aici, am descoperit o altfel de școală, 
care corespunde cu personalitatea mea. La 
școală putem să înotăm, să jucăm basket, 
tenis de masă, fotbal. Stând mai mult timp la 
școală, trebuie să mâncăm, iar hrana oferită 
este sănătoasă, gustoasă și diferită în fiecare 
zi. Toți copiii sunt încurajați să-și dezvolte 
talentul.
Pentru mine această școală reprezintă o 
șansă, care îmi deschide noi oportunități 

spre cunoaștere și îmi dezvăluie noi orizonturi către atingerea țelurilor 
într-un timp scurt.
Coming here, I discovered another type of school, which suits my 
personality. We can swim, play basketball, table tennis or football. All 
children are encouraged to develop their talent. For me, this school 
is an opportunity to learn more, opening new horizons which will help 
me reach my goals.
Andrei Ifrim - clasa a VI-a

Am găsit în Școala Olga Gudynn tot ce-mi 
doream la o școală. Am pășit încrezător în 
OGIS și inima mi-a spus că este școala pe 
care o căutam de mult.
Oamenii primitori și zâmbitori din cadrul ei 
m-au făcut să mă simt ca într-o familie, mai 
ales că eu am venit din altă localitate.
Am găsit aici profesori care îmi sunt priet-
eni, dar în același timp, cu multă dibăcie, 
ne ghidează în tainele științelor. Am șansa 
să-mi dezvolt aptitudinile artistice: desen, 
chitară, pian și poate de la Talent Show, voi 
ajunge să câștig pariul cel mare la Românii 
au talent. Nu pot să nu amintesc aici faptul că papilele mele gustative 
mulțumesc în fiecare zi bunelor noastre bucătărese, pentru felurile de 
mâncare servite.
Acum, după ce am ajuns în Școala Olga Gudynn, știu că este posibil 
ca orele de curs să fie distractive și mă simt bine că sunt înțeles și 
apreciat ca elev.
Mi-aș dori să poată exista mai multe școli ca această școală, unde 
elevii învață cu plăcere, așa cum o fac eu!

I found in Olga Gudynn School everything I demanded from a school. 
I confidently took my first steps in OGIS and my heart told me that it 
was the school that I had been looking for. 
The welcoming and kind people in the school made me feel as if I 
were in a family, especially as I was coming from another city. I found 
here teachers who are my friends, and who skillfully manage to guide 
us in the realm of learning.
I have the chance to develop my artistic abilities – drawing, playing 
the guitar, the piano and maybe one day, starting from The OGIS 
Talent Show, I’ll actually manage to win the big prize in the TV contest 
Romanians have Talent. 
I won’t  forget the fact that my taste buds are grateful to our cooking 
ladies each day, because of the delicious food served. Now that I am 
part of Olga Gudynn SchooI, I know  it’s possible to have fun in the 
class and to feel  understood and appreciated as a student. I wish 
there were more schools like this one, where children learn because 
they like it, the way I do!
Dan FRANGULEA - clasa a VI-a 

Am fost curioși să aflăm cum văd copiii școala noastră. 
L-am rugat pe Andrei Ifrim, elev în clasa a VI-a, la Școala 
Olga Gudynn, să facă un sondaj în rândul colegilor lui mai 

mici și mai mari, pentru a afla impresiile lor despre at-
mosfera din școală, profesori, ore și activități desfășurate.  
Andrei ne prezintă propriul feedback precum și gândurile 

adunate de la colegii lui. 

Scoala prin 
ochii copiilor

De-ale copiilor

Îmi place la școală pentru că știu că tot ceea ce învăț mă va ajuta 
să ajung un om mare. Noi ne și distrăm la școală, dar și muncim. 
De asemenea, suntem implicați în multe evenimente caritabile și 
învățăm astfel să-i respectăm pe alții, învățăm ce înseamnă toleranța 
și solidaritatea.
Îmi place foarte mult că organizăm multe activități foarte interesante 
care ne pun în diferite situații. Sunt și membru al Echipei Living 
Values, alături de care particip la multe activități. Îi ajutăm pe copiii 
bolnavi, sau participăm împreună cu părinții și profesorii la acțiuni 
ecologice. Colegii mei sunt prietenoși, deștepți și cuminți.

I like this school because I know that everything I learn will help me 
become an adult. We work, but we also have fun. Also, we are 
involved in many charity events and we learn to respect others, we 
learn about tolerance and solidarity. 
I really think it’s great that we organize a variety of very interesting ac-
tivities which put us in different situations. I’m a member of the Living 
Values Team, getting involved in many activities: we help sick children 
or we participate together with parents and teachers in ecological 
events. My colleagues are friendly, smart and polite. 
Andrei Oprițescu  & Tabitha Budeanu - clasa a III-a

De ce iubim școala? E simplu! În școala Olga 
Gudynn învățăm distrându-ne, în timp ce 
profesorii ne încurajează să  fim creativi. La 
mate ne jucăm cu înmulțirile și împărțirile și, 
desigur, și cu numerele amuzante! La limba 
română ne jucăm cu niște cuvinte noi și 
învățăm foarte ușor! Dar nu v-am spus totul: 
la engleză învățăm obiceiuri englezești cu 
Miss Andreea. 

Why do we love school? It’s simple! In Olga Gudynn School we learn 
having fun, while the teachers encourage us to be creative. At Maths 
we play with the funny numbers, multiplying and dividing them! But I 
didn’t tell you everything: in the English class we learn about English 
traditions from teacher Andreea.
Denisa Păun - clasa a III-a 
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Un elev de succes
Vlad Asaftei – nominalizat la premiile 
COBIS pentru rezultate academice ex-
celente
Vlad, elev în clasa a VI-a, este unul dintre olimpicii 
Școlii Olga Gudynn. Rezultatele excelente, ambiția, 
și perseverența de care a dat dovadă, i-a determinat 
pe colegii și profesorii lui să-l voteze doi ani la rând 
Head Boy în Consiliul Elevilor. Biologia, Istoria, Fizica, 
Informatica, Engleza și Germana sunt materiile lui 
preferate, la care excelează. Vlad lucrează mult pentru 
a progresa continuu, dar fără a-și neglija pasiunile: 
baschetul, tenisul de masă și lectura. Este un bun 
exemplu, atât pentru fratele lui mai mic, cât și pentru 
colegii lui. 
Vlad a participat la foarte multe competiții, concursuri 
și olimpiade, unde a obținut rezultate foarte bune. 
Dintre acestea amintim doar câteva dintre ele: partici-
parea la Olimpiada Națională de Fizică, alături de un 
număr de 500 de elevi din România, unde a obținut 
cel mai mare punctaj din județul Ilfov, Premiul II la 
Concursul Național de Matematică Euclid, rezultate 
deosebite la limba engleză, Pass with Distinction la 
examenul Trinity și un punctaj aproape maxim la Cam-
bridge ESOL. 

 Vlad Asaftei – nominated for excel-
lent academic results for COBIS 
awards
Vlad is a student in the 6th grade and one of the Olym-
pic contestants in Olga Gudynn School.
His excellent results, ambition and perseverance 
determined his colleagues and teachers to vote him 
Head Boy in the Student Council for 2 years in a row. 
Biology, History, Science, IT, English and German are 
his favourite subjects.
Vlad works hard in order to constantly make progress, 
but without neglecting his hobbies: basket, table ten-
nis and reading.
He’s a role-model both for his younger brother and his 
colleagues.
Vlad took part in lots of competitions, contests and 
Olympiads where he scored high marks. Out of them, 
we only mention a few: the National Physics Olympiad, 
along with other 500 students from all over Romania, 
where he scored the highest mark in Ilfov county, 
second prize winner at Euclid National Mathematics 
Contest, and outstanding results at English: Pass with 
Distinction in Trinity Exam and a score close to maxi-
mum in Cambridge ESOL.

Un elev de succes

Vlad works hard in order to constantly make 

progress, but without neglecting his hobbies: 

basket, table tennis and reading.

De-ale copiilor

by Dana Efstate
Admission Director,
at Olga Gudynn Int’l School
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GÂNDEȘTE
VERDE!

Pământul este o planetă  
fascinantă, cu resurse 

naturale variate. 

F
enomenele meteorologice sunt urma-
rea schimbărilor și mișcărilor din aer. 
Clima reprezintă tiparul fenomenelor 
meteorologice care au loc într-o zonă 

de-a lungul unei perioade mari de timp. 
Multe ființe vii sunt pe cale de dispariție, iar 
poluarea conduce la încălzirea climei. Cu 
toții trebuie să păstrăm Pământul curat și în 
siguranță. 
Din păcate însă, oamenii nu își dau seama 
cât este de important să avem grijă de 
planeta noastră. Centralele electrice, fabricile 
și vehiculele emit gaze în atmosferă, poluând 
aerul. 
Trebuie să facem tot ce ne stă în putință 
pentru a proteja planeta.

• Sortează cu atenție gunoiul înainte să 
îl arunci. Sticla, aluminiul, hârtia și anumite 
mase plastice pot fi reciclate.

• Mergi cu bicicleta! Vei fi surprins cât este 
de amuzant și ajuți la diminuarea poluării. 

• Mergi pe jos dacă distanța până la des-
tinația ta nu e prea mare. Mersul pe jos e în 
același timp eco-friendly și te ajută și să te 
menții în formă!

• Spune-le părinților tăi despre panourile 
solare. Ele sunt folosite pentru a produce 
electricitatea, prin căldura și lumina soarelui.

• Promovează mesaje ECO în rândul prie-
tenilor tăi.

M
eteorological phenomena are 
a result of changes and move-
ments in the atmosphere. The 
climate represents the pattern of 

these phenomena taking place in an area 
over a big period of time.
Many living things are about to become ex-
tinct, and pollution leads to climate warming. 
All of us must keep the Earth clean and safe.
Unfortunately, people don’t realize how 
important it is to take care of our planet. 
Power and manufacturing plants, vehicles, all 
release gases into the atmosphere, polluting 
the air. 
We must do everything in our power to 
protect the planet. 

• Carefully sort out garbage before 
throwing it away. Glass, aluminium, paper 
and some plastic materials can be recycled. 

• Ride a bike! You will be surprised how 
much fun it is and in this way you will contri-
bute to the reduction of the pollution.

• Walk if the distance to your destination 
isn’t too far. Walking is not only eco-friendly, 
but it helps you to keep fit!

• Tell your parents about solar panels. 
They can be used to produce electricity, by 
using the heat and the light of the sun.

• Promote ECO messages among your 
friends.

CUM POT PROTEJA 

PLANETA
HOW CAN I protect 

THE PLANET

COLTUL 
CREATIVITATII ECO

De ce să arunci sticlele de plastic goale 
sau paharele de unică folosință, cartoanele 
de ouă, dopurile de care nu mai ai nevoie 
și bateriile uzate, când poți confecționa sin-
gur sau împreună cu prietenii niște invenții 
super tari!
Ce ai zice dacă ți-am spune că poți con-
fecționa un robot, o navă spațială sau un 
obiect de decor din toate aceste materiale? 

IDEE DEȘTEAPTĂ PENTRU COPII 
CREATIVI

Elevii Școlii Olga Gudynn vă propun un 
proiect ECO foarte ușor de realizat acasă. 
Aveți nevoie de: cutii de cartoane, cutii de 
pantofi, sticle de plastic, hârtie de ambalaj, 
lipici, foarfecă, sfori și obiecte pe care nu 
le mai folosiți, dar care pot orna macheta 
creată.
Dați frâu imaginației și fiți cât mai crea-
tivi, originali și inventivi!
Obiectul creat poate fi expus în camera 
voastră sau poate fi oferit cadou. 

ECO CREATIVITY
CORNER

Why throw away empty plastic bottles or 
plastic glasses, egg cartons, corks you 
don’t need anymore and used batteries 
when you can use them to create some 
super great inventions!
What would you say if we told you that 
you can make a robot, a spaceship or an 
ornament from all these materials?
 

SMART IDEA FOR CREATIVE 
CHILDREN

Olga Gudynn School’s students suggest 
an ECO project, which can easily be made 
at home. You will need: carton boxes, shoe 
boxes, plastic bottles, wrapping paper, 
glue, scissors, thread and objects you 
don’t use anymore, but which can decora-
te the model.
Set your imagination free and be as cre-
ative, original & inventive as you want!
The handmade object can be exhibited in 
your room or you can offer it as a gift.

Earth is a 
fascinating 
planet, having 
various natural 
resources.

THINK
GREEN!

by Ana Lungu
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ÎN CULISELE 
FAMILIEI MORAR

Toate amintirile din copilăria mea, cea 
mai frumoasă copilărie la care poate visa 
un copil, le retrăiesc alături de fetele mele.

MIHAI MORAR

The Bridge School Magazine 
își propune să aducă în 
atenția copiilor și tinerilor 
poveștile unor oameni de 

succes din diferite domenii. Modelele 
pozitive, experiențele și trăirile 
frumoase ale celorlalți sunt o sursă 
de inspirație pentru copii, ajutându-i 
în alegerile lor și în descoperirea 
pasiunilor. Atunci când faci un lucru 
cu plăcere, nu obosești, iar succesul 
este garantat.

Am realizat un sondaj în rândul 
elevilor din Școala Olga Gudynn, 
pentru a alege coperta acestui număr. 
Copiii l-au votat pe Mihai Morar 
ca fiind prezentatorul radio și TV 
preferat.

În urma vizitei la Radio Zu, elevii 
noștri au fost impresionați de 
pasiunea și ușurința cu care își face 
meseria.

Pe urmele lui...

Vizita la Radio Zu i-a impresionat pe 
elevii noștri de la Clubul Media. Ai 
câteva sfaturi pentru ei?

MIHAI Nu întâmplător i-am întrebat 
ce piesă şi-ar dori ei să asculte la Zu. După 
ce am făcut un sondaj spontan şi m-au uimit 
cu gusturile lor foarte bune, am difuzat o 
piesă cu care toţi au fost de acord, o piesă 
pe care nu o auzi la radiouri în fiecare zi. 
Am fost atent la preferinţele lor pentru că ei 
sunt cei pe care trebuie să îi aducem peste 
câţiva ani în fața radioului. Acum 9 ani, când 
am început matinalul cu Daniel Buzdugan, 
mă gândesc că erau foarte mulţi copii pe 
care părinţii îi duceau la şcoală, pe bancheta 
din spate. Acum, ei au crescut, au trecut 
la volan şi sunt cei care hotărăsc ce radio 
ascultă. 
Vreau să le mulţumesc copiilor care ne-au 
vizitat pentru că am avut de învăţat de la ei. 
Cine nu îi ascultă pe copii, greşeşte foarte 
mult. 
Cât de mult mi-aş fi dorit şi eu în şcoală să 
am posibilitatea să urmez un Club Media...  
Eu am văzut la 16 ani un studio adevărat 
de radio și de atunci nu am mai părăsit 
activitatea asta. A fost una dintre cele mai 
fericite zile din viaţa mea. 

O simplă căutare pe Google și 
rezultatele nu întârzie să apară…printre 
ele găsim ceva care ne surprinde – 
Mihai Morar, băiatul timid. După atâția 
ani în media, încă mai ai emoții?

MIHAI Nimeni nu mă crede că eu 
fac meseria asta pentru a-mi trata timiditatea. 
Eu eram mereu copilul care mă ascundeam 
în camera mea atunci când ai mei primeau în 
vizită rude sau prieteni. O recunosc acum pe 
Cezara în comportamentul meu de atunci. 
Doar că eu nu aveam talentul ei nici la dans, 
nici la desen. Cu toate astea, dacă nu ai 
emoţie sau emoţii, nu poţi face meseria asta. 
Pentru că, orice s-ar crede, nu poţi face asta 
ca un robot. E o meserie în care copilul din 
tine nu trebuie să moară niciodată. 

În domeniul tău trebuie să fii mereu 
în formă. De unde te alimentezi cu 
energie?

MIHAI Nu îmi fac niciodată planuri, 
dar mereu visez câte ceva. Nu am fost 
disperat să mi se întâmple ACUM. Am avut 
mereu răbdare. Visele nu pot deveni realitate 
peste noapte, iar energia vine din plăcerea 
drumului, nu din satisfacţia destinaţiei. Îmi 

place să spun că nu calculez viaţa în zile, ci 
în Momente. În plus, deşi se spune că puştii 
îţi fură energia, pentru mine fetele sunt o 
sursă de energie atât de mare, încât nu mai 
am nevoie să împrumut curent din alte părţi.  

Elevii noștri ar vrea să știe cum ajungi 
să fii un moderator de succes. Există 
niște ingrediente secrete?

MIHAI De când fac radio şi 
televiziune am văzut zeci de oameni mai 
talentaţi decât mine, care se plângeau 
mereu de nedreptăţi, de faptul că nimeni 
nu vrea să îi angajeze. Da, sunt convins că 
am avut o şansă. Că a fost o mare doză de 
noroc. Însă, ce ştiu sigur e că eu la 16 ani îmi 
făceam şi temele, luam meditaţii pentru Bac, 
dar şi mergeam aproape zilnic la ziarul local 
din Baia Mare şi scriam articole. Am avut 
multă răbdare şi cred că până la Succes cu 
S mare mai e încă de două ori pe atât de 
multă muncă. În primii ani, când am plecat 
singur în Bucureşti, am avut locuri de muncă 
unde luni de zile nu am fost plătit.
Asta a fost răbdarea. De mic visam să fac 
asta şi nu voiam să îl dezamăgesc pe copilul 
acela care scria articole de sertar în camera 
părinţilor, ba chiar îşi amenajase şi un post 
de radio imaginar, unde stătea nopţile şi 
făcea emisiuni la perete. Voiam să fie mândru 
de ceea ce fac. În ultimii câţiva ani priorităţile 
s-au schimbat. Pe contul meu oficial de 
Facebook coperta paginii este o poză 
cu Cezara şi următorul text: Aceasta este 
pagina oficială a lui tati. Fă-mă mândră! De 
acum voi încerca să nu le dezamăgesc pe 
copilele mele, nu doar pe copilul din mine. 

Îi încurajezi pe tineri să urmeze o 
carieră în televiziune sau radio? 

MIHAI Ţin minte că în clasa a XII-a 
aveam o rubrică despre tineri în ziarul local 
din Baia Mare. Era foarte citită în şcolile şi 

liceele din oraş pentru că vorbeam pe limba 
generaţiei tinere. Am fost invitat atunci la un 
liceu din oraş să le vorbesc elevilor despre 
ce înseamnă presa. La mare modă atunci 
erau jurnalişti precum Ion Cristoiu şi Marius 
Tucă. Le-am zis: Dacă voi vreţi să vă apucaţi 
de meseria asta, pentru că vă place de Tucă 
sau Cristoiu, mai bine faceţi altceva! Un radio 
sau o televiziune înseamnă o echipă de zeci, 
respectiv sute de oameni. Toți muncesc 
mult, din păcate, doar câţiva se văd. Aşa 
că azi, după vreo 15 ani de atunci, le-aş 
spune acelor tineri acelaşi lucru: Dacă vreţi 
să faceţi meseria asta pentru că vă place de 
Buzdugan sau Morar,
apucaţi-vă de altceva! Trebuie să ai foarte 
multă răbdare, ca peste tot, de altfel, şi 
trebuie să cunoşti oameni a căror companie 
nu îţi face neapărat plăcere. Iar dacă încă 
mai vreţi să faceţi asta, îndrăgostiţi-vă de 
limba română, de engleză, de cărţi, de 
oamenii pe care îi întâlniţi pe stradă, de 
locurile în care mergeţi în vacanţă, staţi 
într-un colţ de stradă şi încercaţi să descrieţi 
viaţa unui om care trece grăbit pe lângă 
voi, citiţi toate poveştile cu prinţi şi prinţese. 
Pentru că, până la urmă, despre asta este 
această meserie. Despre oameni şi poveşti. 
Din 100 de oameni, tu trebuie să fii cel care 
vede într-un om detaliile pe care restul de 99 
nu le vede. 

Mihai, în fiecare dimineață binedispui 
o țară întreagă cu glumele și veselia ta. 
Pe tine ce sau cine te înveselește?

MIHAI Toate amintirile din copilăria 
mea, cea mai frumoasă copilărie la care 
poate visa un copil, cu terenuri de sport în 
spatele blocului, pentru că eram vecini cu 
un liceu sportiv, cu vacanțe în Apuseni, la 
bunicii din partea tatălui, sau în Maramureş, 
la bunicii din partea mamei. Şi pentru că nu 
trăiesc din amintiri, retrăiesc copilăria mea 
alături de fetele mele.
Ele merg în vacanţele de vară la bunicii 
lor, atât în Maramureş, cât şi în Oltenia. Pe 
scurt, în ultimii ani, ele sunt sursa mea de 
divertisment. Într-o seară, de exemplu, Mara 
m-a întrebat de ce mă mai duc la radio. I-am 
răspuns că merg să câştig bani ca să ne 
cumpărăm jucării. Ea mi-a spus repede: Tati, 
nu-i adevărat, tu nu câştigi banii de la radio! 
Şi-am întrebat-o de unde crede ea că aduc 
eu bani acasă. Mi-a răspuns direct: De la 
televizor, tati!

Mihai, alergi între Morning Zu, Răi da’ 
buni și prezinți foarte multe evenimente 

51



în toată țara. Îți mai rămâne timp și 
pentru familie?

MIHAI Aparent, sunt atât de multe 
lucruri. Doar că există o constanță. Pe toate 
le fac din plăcere. Pentru că asta am visat să 
fac, exact în enumerarea de mai sus: radio, 
televiziune, să urc pe o scenă şi să văd 
mâini ridicate în aer şi să îmi cresc copiii cel 
puţin la fel de fericiți cum am fost crescut eu. 

Suntem bucuroși că fetițele tale sunt 
în Grădinița Olga Gudynn. Știai că sunt 
poreclite la grădi Veverițele Chip și Dale 
pentru că sunt vorbărețe, descurcărețe 
și haioase?

MIHAI Am auzit des la grădiniţă, la 
serbări sau la petrecerile colegilor cum sunt 
strigate Veverițele! Mă bucură asta. Că au 
personalitatea lor. Nu mi-ar plăcea să li se 
spună Gemenele lui Morar, aşa cum spun 
oamenii mari, ba prin ziare, ba pe la televizor. 
Ba chiar, mi-ar plăcea să vină vremea în care 
să mi se spună mie: Uite-l pe tatăl veveriţelor!
 
Mara, Cezara și Gabriela... cum este cu 
trei fete?

MIHAI Nu sunt singurul bărbat care 
are în casă trei fete, dar eu nu mai cunosc 
vreun tătic care să spună că trăieşte în casă 
cu trei fete-Scorpion…  Dacă se năşteau 
cu o zi mai devreme, fetele erau Balanţă, ca 
mine. Aşa, sunt Scorpion ca mama. Asta mă 
bucură, o să fie sensibile, dar puternice! 

Mihai, cum erai tu la vârsta fetițelor 
tale?

MIHAI Eram 
un băieţel dolofan, 
îmi plăcea să ies în 
curtea blocului şi stăteam 
mereu pe lângă vecinii care 
reparau toată ziua Daciile 
alea vechi la garaj. Umblam 
mereu cu o trusă de scule 
după mine, tot timpul reparam 
câte ceva.
Din păcate, când am crescut, nu 
mi-au mai plăcut deloc treburile 
astea practice, aşa că acum 
nu sunt nici pe departe un 
meșter al casei. La bunici, în 
Maramureş, aşteptam să se 
topească zăpada, să apară 
primii ghiocei şi ieşeam cu 
bucheţelele în faţa porţii şi le 

vindeam celor care treceau cu maşinile în 
drum spre o staţiune montană. 

Ne-am dori ca și cititorii noștri să o 
cunoască pe Gabriela așa cum o știm 
noi. Este o mămică veselă, creativă și 
preocupată de educația fetițelor. Cum 
e să fii mămica unor fetițe gemene în 
vârstă de 4 ani și 5 luni?

GABRIELA Fetițele noastre sunt 
cea mai bună dovadă că minunile există. În 
urmă cu mulţi ani, aveam o responsabilitate 
foarte mare - să educ o clasă întreagă de 
copii. Acum realizez că nu se compară cu 
responsabilitatea de a educa propriii tăi 
copii.  Este cel mai frumos, dar şi cel mai 
greu job din lume. 
Noi suntem fanii grădiniţei unde merg în 
fiecare zi fetele noastre, pentru că, important 
la această vârstă e să înveţi totul prin joc. 
Deşi sunt decisivi aceşti primi ani pentru 
toată viaţa, nu e bine să le furi copilăria. De 
aceea, noi considerăm că fetele noastre 
merg la grădiniţă ca la un loc de joacă, dar 
se întorc de acolo cu o mulţime de lucruri 
pe care ele le învaţă, fără să o ia ca pe o 
povară.
Felicităm educatoarele de la grădi pentru că 
nu le fură vârsta jocului copiilor!
 
Cum e Mihai Morar ca tătic? Cum v-ați 
împărțit sarcinile de părinți?

GABRIELA Tatăl e cel 
responsabil pentru toate jocurile 
iresponsabile, de exemplu: Tati, vrem să ne 
jucăm ceva periculos! sau Tati, aruncă-ne 
spre tavan! Tatăl e cel care le agită înainte 
de somn, făcând curse de viteză prin casă, 
mama e cea care le linişteşte pentru un 
somn bun.
Tatăl e cel care intră în joc atunci când i se 
cere: Tati, hai să o păcălim pe mami şi să 

mergem la Mall după jucării!, mama e cea 
care le şterge lacrimile atunci când trăiesc o 
dramă: Mami, Cezara nu vrea să mă lase să 
cânt la pianul ei! 
 
Poți să ne împărtășești o întâmplare 
hazlie a familiei Morar?

MIHAI La vârsta lor, fiecare oră 
petrecută cu ele este o sursă de haz şi de 
emoţie. Săptămânile trecute, Mara tocmai se 
întorsese de la ora de înot. Eu mă pregăteam 
să plec la emisiune. A început să plângă 
pentru că voia să o iau şi pe ea.
Ţin minte că aveam şi o ediţie grea, cu un 
subiect destul de important şi un invitat 
pentru care m-am documentat toată ziua. 
Nu am avut altă şansă decât să o iau cu 
mine. Ajuns la TV, nu puteam să o ţin cu 
mine în platou. Noroc că producătoarea mea 
le iubeşte nespus pe fete şi a păcălit-o pe 
Mara cu vreo două minute înainte de direct 
să stea cu ea în regia de emisie.
Cucerită de camere, de zecile de monitoare 
şi butoane, Mara a stat cuminte, în braţele 
producătoarei mele, care, din când în când, 
îmi mai sufla în cască timpul rămas până 
la pauza de publicitate sau ce urmează în 
desfăşurător.
Pe la mijlocul emisiei, o aud pe producătoare 
că îmi şopteşte în cască: 1 minut până la 
publicitate. Încerc să opresc invitatul pentru 
a lua publicitate şi, la un moment dat, aud o 
voce străină, limpede, în cască: Tati, mai ai 
20 de secunde!
Îmi vorbea Mara în cască. M-am topit. 

Cum vă petreceți weekend-urile și 
timpul liber?

MIHAI În weekend-urile fără 
obligaţii, evenimente, prezentări, avem un 
cult pentru micul dejun. Nu ştiu dacă e bine 
să spunem, dar şi fetele adoră să mănânce 

croissant sâmbătă sau 
duminică dimineaţa; e micul 
nostru răsfăţ.
De asemenea, acum ne 
bucurăm de venirea primăverii, 
așa că vom părăsi toate locurile 

de joacă, amenajate în interior şi 
abia aşteptăm să luăm la pas toate 

obiectivele din parc.
Weekend-urile noastre preferate sunt 
cele petrecute la bunici, unde fetele 
sunt primite cu toată dragostea. 
Cea mai mare tentație a lor este 
descoperirea jucăriilor de care 
uitaseră.

BEHIND THE 
SCENES OF 
MORAR’S FAMILY
The visit made to Radio Zu impressed 
our students from the Media Club. Do 
you have any advice for them?

MIHAI It’s not by chance that I 
asked them to tell me what song they’d 
like to listen to. They amazed me with their 
great taste in music, and we aired a song 
that they all agreed on. I paid attention to 
their preferences, because they are our 
future public. Years ago, when I started the 
morning show with Daniel Buzdugan I think 
that there were a lot of children who would 
listen to the radio from the back seat of 
the car. Now, they grew up and they took 
over the gear shift and they are the ones 

who decide what radio station they listen 
to. I want to thank the children for their visit, 
because we had something to learn from 
them. Who doesn’t listen to the children 
is making a big mistake. I wish I had the 
possibility to attend a Media Club when I 
was in school. I first saw a real radio studio 
when I was 16. Ever since, I never left this 
domain. It was one of the happiest days in 
my life.

A simple search on Google and the 
results appear... among them we find 
something that surprises us – Mihai 
Morar, a shy child. Are you still nervous 
after so many years of your career?

MIHAI Nobody believes me when 
I say that I do this job in order to treat my 
shyness. I was always the child who hid in 
his room when his parents had someone 
over. I recognize Cezara in my behavior, 

the only difference being that I didn’t have 
her talent for drawing or dancing. However, 
I think that if you don’t have emotions you 
cannot practice this profession because, 
whatever some might say, you can’t do this 
like a robot. It’s a job in which the child in you 
can never die. 

You have to be always in shape - where 
do you get your energy from? 

MIHAI I never make plans, but I 
always dream of something. I was never 
desperate to have things happen NOW. I 
was always very patient. Dreams cannot 
become reality overnight, whether we 
are talking about work related dreams or 
children.
Energy comes from the pleasure of the 
journey, not from the satisfaction of the 
destination. I like saying that I do not 
measure my life in days, but in moments. 

Our daughters are proof 
that wonders exist.

familia
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What is more, although people say that kids 
steal your energy, for me, my two little girls 
are a source of endless energy. I don’t need 
to borrow fuel from anywhere else. 

Our students would like to find out what 
it takes to be a successful TV presenter. 
Are there any secret ingredients?

MIHAI Ever since I have been 
working in media: radio and TV, I have seen 
people more talented than me. They would 
complain that it’s unfair, that nobody would 
employ them. Yes, I’m sure that I was lucky. 
That fortune had a big role in it. However, 
what I know for sure is that when I was 16, I 
did my homework, I went to private classes 
for my exams and I also went to the local 
newspaper in Baia Mare daily and wrote 
articles. I was patient and I think that in order 
to reach Success with a capital S, there is 
twice as much work to be done. When I left 
and went to Bucharest, in the first few years, 

I had unpaid jobs for months in a row. This 
was patience. As a little boy, I dreamed of 
doing this, and when I grew up, I didn’t want 
to disappoint that child who used to write 
articles and present shows on the imaginary 
radio station in his room. I wanted to make 
him proud. In the past years, my priorities 
have changed. On my official Facebook 
page, my cover is a photo of Cezara saying: 
This is my dad’s official Facebook page. 
Make me proud! Now, I’m trying not to let 
down my children, and not only the child in 
me. 

Do you encourage young people to 
follow a career in TV or radio?

MIHAI I remember being in the 12th 
grade and writing a section on young people 
in the local newspaper in Baia Mare. It was 
intensively read by students at the schools 
and high schools in the city because I was 
talking the young generation’s language. 

I was invited to a high school to tell pupils 
what Press meant. Journalists such as Ion 
Cristoiu and Marius Tucă where icons back 
then. I told the students: if you want to start 
this job because you like Tucă or Cristoiu, 
you’d better do something else!  A radio or a 
TV station means a team of dozens or even 
hundreds of people. They all work hard, but 
unfortunately, only some are seen. So, 15 
years later, I’d tell the young people the same 
thing: If you want to do this job because you 
like Buzdugan or Morar, do something else! 
You have to be very patient, as in any other 
domain, to get to know people whom you 
don’t necessary like spending time with. If 
you want to do something, fall in love with 
the Romanian language, with English, with 
books and people who you encounter on 
the street, with the places you go to during 
holidays. Sit on a corner of the street and try 
to describe the life of a man who passed you 
by, read stories with princes and princesses. 
In the end, this is what this job’s about: 

people and stories. Out of a 100 people, you 
have to be the one who sees the details that 
the other 99 don’t.

Mihai, each morning you bring joy to 
an entire country with your humor and 
jokes. What makes you happy?

MIHAI I had one of the best 
childhoods that a child can dream of: 
sport courts near my house, holidays in 
Apuseni Mountains at my grandparents or 
in Maramureș. I revive all the great moments 
from when I was a child, with my two little 
girls.
We go to Maramureș or Oltenia where their 
grandparents are. Thus, I’d say that they are 
my source of happines and amusment. One 
night, for example, Mara asked me why I 
went to the radio station. I told her that I went 
to earn money. She said: That is not true, 
you don’t earn money from radio, so I asked 
her where she thought that I earned money 
from and she answered: From TV, daddy!

Mihai, you go from Morning Zu to Răi 
da’ buni. Do you have any time left for 
your family? 

MIHAI Apparently, there are so 
many things. I do all of them with pleasure. 
Because I always dreamed of doing this, in 
the above mentioned order: radio and TV, to 
be on a stage and see hands up in the air 
and to raise my children at least as happy as 
I was when I grew up. 

We are happy that your daughters go 
to Olga Gudynn Nursery. Did you know 
that they are called Chip and Dale 
Squirrels, because they are talkative, 
witty and joyful?

MIHAI I often heard people at the 
nursery, at shows or at other kids’ parties 
calling them The Squirrels. I’m glad that they 
have their own personality. I wouldn’t like it if 
people called them Morar’s Twins, the way 
some grown-ups do – in newspapers or on 
TV. I’d actually love it if there came a time 
when I’d be referred to as: The Squirrels’ 
dad. 

Mara, Cezara and Gabriela… how’s life 
with 3 girls?

MIHAI I’m not the only man living 
with 3 girls. But, I don’t know any other father 
who can say that he lives with 3 Scorpio-

girls. If they were born 3 days earlier, the 
girls would have been Libra, like me. This 
way they are Scorpio like their mother. This 
makes me happy, as I know they will be 
sensible, but strong. 

Mihai, how were you as a child?
 
MIHAI I was a chubby boy, and I 
liked playing in the yard in front of my block 
of flats and looked at my neighbors who 
were repairing the old Dacia cars. I would 
always carry a box of tools with me and was 
constantly fixing something. Unfortunately, 
as I grew up, I lost interest in practical things 
so I’m not what you would call a handyman 
around the house. At my grandparents, in 
Maramureș, I would wait for the snow to melt 
and the snowdrops to appear. I used to sell 
snowdrop buquets to the people going to 
the mountain resorts. 

We’d like it if our readers got to know 
Gabriela the way we do. She’s a 
creative mother, full of joy and involved 
in the girls’ education. What’s it like to 
be the mother of 2 twin girls, age 4 and 
a half?

GABRIELA Our girls are proof 
that wonders exist. A few years ago I used to 
take care of a classroom of 20 pupils. This 
was a huge responsibility. Now, I realize that 
there’s no responsibility as big as raising and 
educating your own children. It’s both the 
best and the hardest thing. We are fans of 
the nursery that our girls go to daily.
At this age, it’s important that you learn 
everything through play. Although these 
years are decisive for all the years to come, 
it’s not ok to take childhood away from the 
children.
Thus, we want our children to go to 
kindergarten as if they were going to a 
playground, but also acquire knowledge, 
without seeing learning as a burden. We’d 
like to congratulate the teachers for the way 
in which they manage to combine play and 
learning, preparing the girls for school. 
 
How is Mihai Morar as a father? How 
did you split the responsibilities?

GABRIELA Dad is the one 
responsible for all the irresponsible games 
such as: Daddy, we want to play something 
dangerous! Or: Daddy, throw us up in the 
sky! Dad is the one who plays with them 
before they go to sleep, mum is the one who 

tucks them in and prepares them for a quiet, 
relaxing sleep. Dad is the one who joins in 
their games: Dad, let’s trick mum and go buy 
some toys. Mum is the one who wipes their 
tears after a drama: Mum, Cezara won’t let 
me play her piano! 

Can you share a funny moment in your 
family ?

MIHAI At their age, any hour spent 
with them is a source of amusement, joy and 
emotion. Last week, Mara was just coming 
back from her swimming class.
I was on my way out to the TV show. She 
started crying because she wanted me to 
take her with me. I remember that I was 
getting ready for a more difficult show, with 
a special guest for which I had to prepare all 
day long. I had no other choice but to take 
her with me.
When I got to the TV studio, I was in luck 
because my producer loves the girls, so she 
managed to convince Mara to spend time 
with her, during the show.
She was amazed by the cameras, the 
screens and all the buttons around her, so 
she stood still in my producer’s arms who 
would whisper in my headphones the time 
left until the commercial break.
Somewhere in the middle of the show, I 
heard the producer say: One more minute 
until the break.
I tried to stop the guest from talking in order 
to take the break, when I heard a crystal 
clear voice in my headphones: Daddy, you 
have 20 seconds left. I was overwhelmed. 

How do you spend weekends and your 
free time?

MIHAI When I have no event to 
go to or other shows, we have a cult for 
breakfast.
I don’t know if I should say this, but the girls 
love to eat croissants on Saturdays and 
Sundays. It’s our way of spoiling ourselves.
Now, we’re delighted that Spring is here, 
as we are planning to leave behind all the 
inside games and head out for all the things 
in the park: trains, trampoline, bicycles, and 
electric cars.
Our favourite weekends are the ones spent 
over at the girls’ grandparents where they 
are received with open arms. Their biggest 
temptation is discovering long-forgotten toys.

by Ana Lungu

I had one of the 
best childhoods 
that a child can 
dream of...
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Join us in changing the world

Olga Gudynn Foundation
President’s Word
When I opened the first nursery, in 2001, I started with some teachers and parents, a series of charitable and 
ecological projects meant to connect the children to the real world. Inspired by the children’s love for others 
and their desire to change the world, we established  in 2011, a NGO called Olga Gudynn Foundation.
Most of us get caught up in daily tasks, but children don’t. They know how to love unconditionally. Their love 
and purity surpass differences caused by social class, income or race.

Mission
Olga Gudynn Foundation was founded with a view to sustaining and promoting Romanian educational, 
artistic and cultural values and develop civic awareness among the young generation.

Aims 
• Develop innovative educational projects
• Identify and sustain talented children
• Organize seminars and trainings for the parents
• Cultivate children’s creativity
• Organize social, cultural and ecological projects 

Redirect 2% of the income tax to Olga Gudynn Foundation
CURRENT ACCOUNT IN RON FUNDAȚIA OLGA GUDYNN, RO34BUCU1171212374084RON ALPHA BANK Militari

Email: pr.fundatia@olgagudynn.ro, tel. 0726 271 245 fundatia.olgagudynn.ro
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împreună putem schimba lumea

Fundația Olga Gudynn
Cuvântul Președintelui
O dată cu înființarea primei grădinițe, în anul 2001, am început o serie de proiecte caritabile și ecologice 
pentru a conecta copiii la lumea reală. 
Inspirată de dragostea copiilor pentru ceilalți și dorința lor de a schimba lumea, am pus bazele Fundației 
Olga Gudynn în anul 2011.
Noi, adulții, ne pierdem în mrejele cotidianului, însă copiii nu o fac. Ei știu să iubească necondiționat, iar 
dragostea și puritatea lor depășesc diferențele de rasă, clasă socială sau venit.

Misiune
Fundația Olga Gudynn a fost înființată pentru a susține și promova valorile românești din domeniul educației, 
artei și culturii și pentru a dezvolta spiritul civic în rândul tinerei generații.

Obiective 
• Derularea de proiecte educaționale inovatoare
• Identificarea și susținerea copiilor talentați 
• Organizarea de seminarii și cursuri gratuite pentru părinți 
• Cultivarea creativității copiilor 
• Derularea unor proiecte sociale, culturale și ecologice

Investim în găsirea unor soluții unice pentru problemele societății, în formarea unor noi 
lideri pentru viitor, în succesul și împlinirea copiilor noștri. Acesta este motivul pentru care 
am stabilit parteneriate între Fundația Olga Gudynn și alte organizații umanitare, culturale, 
educaționale și ecologice.

copii pentru copii 
pentru o lume
mai bună

Evenimente anuale

• Talent Show - mottoul acestui concurs de talente este Copii pentru 
copii; fondurile provenite din sponsorizări vor fi folosite pentru organizarea 
evenimentului, iar 25% din suma totală strânsă va fi donată copiilor bolnavi 
de leucemie.

• Școala Părinților - traininguri informale organizate gratis pentru părinți

• The Bridge School Magazine - editată de copiii și profesorii din Olga 
Gudynn Int’l School, revista conține interviuri cu persoane publice care 
ne inspiră, sfaturile părinților, creații și articole scrise de elevi. Revista este 
distribuită gratuit în diverse locații din București stabilite cu partenerii noștri.

• The Big Tidy Up - întreaga comunitate OGIS se implică în curățarea 
Pădurii Băneasa, considerată plămânul Bucureștiului.

• Sports Day - Copii și părinți se întâlnesc în aer liber și organizează o 
serie de jocuri în echipă, învățând astfel cum să petreacă timp prețios 
în familie și înțelegând importanța acestuia pentru sănătatea și unitatea 
familiei.

Iată doar câteva dintre evenimentele 
organizate în ultimul an

• 2600 EURO pentru Lidia Drăghescu, o fetiță de 8 ani, 

diagnosticată cu limfom Non-Hodgkin;

• 4500 EURO către Fundația Prețuiește Viața pentru susținerea 

unor copii bolnavi;

• 130 de cutii pline cu jucării, rechizite și haine pentru copiii care 

provin din medii rurale dezavantajate;

• 80 de pachete pentru copiii străzii, găzduiți de Organizația 

Umanitară Concordia;

• 800 EURO pentru copiii bolnavi, internați în Secția de 

Oncologie a Spitalului Marie Curie;

• 2000 EURO pentru copiii defavorizați îngrijiți de Organizația 

Umanitară Concordia, oferiți cu ocazia Balului Caritabil organizat 

de The Grand;

• 500 EURO pentru tânăra Camelia Rusu, în vârstă de 23 de 

ani, diagnosticată cu leucemie;

• 700 de arbori plantați în satele Nuci și Vidra;

• Acțiuni umanitare pentru sinistrați.

Când au venit apele ne-
au luat casele și nu ne-a 
mai rămas nimic...

mărturisește, cu lacrimi în ochi, 

un copil de 3 ani, cu piciorușele 

înghețate în cizme de cauciuc și 

copleșit de grija zilei de mâine.

Promovăm cu pasiune ideile care au puterea de a crea o lume mai bună

Redirecționează cei 2% din impozitul pe venit către Fundația Olga Gudynn

CONT CURENT RON “FUNDAȚIA OLGA GUDYNN”, RO34BUCU1171212374084RON , ALPHA BANK Militari
Email: pr.fundatia@olgagudynn.ro, tel. 0726 271 245 fundatia.olgagudynn.ro



U
n weekend nu are nevoie de multe 
ingrediente pentru a fi distractiv: 
persoane dragi, timp frumos și chef 
de aventură.

Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa 
este un loc perfect pentru o după-amiază 
interesantă. Alături de băiețelul meu, Darius, 
am pornit într-o călătorie alături de animale 
din toate zonele geografice ale lumii. Am 
mers prin savana africană şi prin Delta 
Dunării, ne-am aventurat la Polul Nord şi 
în pădurile malaeziene, printre urşi polari, 
tresărind în faţa unei diorame în care o haită 
de lupi atacă un cerb. 
Ne-am bucurat de fiecare sală pe care am 
vizitat-o, am făcut fotografii lângă marele alb 
sau alături de ţestoasele din Galapagos, 
am căutat informaţii pe panourile info-touch. 
Am descoperit, de asemenea, că prin 
aplicaţia Antipa MuseoTag putem afla date 
suplimentare despre exponatele în dreptul 
cărora se afla eticheta NFC. 

Peștera africană
și elefantul de 5 metri
Am descoperit, cu uimire imitaţii de oseminte 
umane, desene rupestre, stalactite şi 
stalagmite. În holul muzeului, unde, din 
păcate, se termina călătoria noastră, am 
rămas muţi de uimire în faţa fosilei unui 
elefant descoperit în Moldova la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, unicat în Europa şi având 
o înălţime de aproape 5 metri.  

WEEKEND DIARY – FOLLOWING THE 
DINOSAURS IN ANTIPA MUSEUM 

A 
weekend doesn’t need many 
ingredients to be fun: the loved 
ones, nice weather and the taste 
for adventure. The Natural History 

Museum Grigore Antipa is the perfect place 
for an interesting afternoon. 
Together with my little boy, Darius, we went on 
a trip to see animals from around the world. 
We visited the African savannah, the Delta, 
we even went to the North Pole and in the 
Malawian forests, we saw polar bears and we 
winced in front of a diorama where a pack of 
werewolfes was attacking a buck.  
We took photos of the Great White Shark or of 
turtles from Galapagos, we searched for info 
on the Info-Touch and we also discovered that 
using the Antipa Museum Tag Application you 
can find out extra information about the items 
which have NFC written next to them. 

The African Cave
and the 5 meter elephant 
We were amazed to see the human bones, 
the stalactites and stalagmites. In the museum 
hallway, where our trip unfortunately had to 
end, we admired the skeleton of a 5 meter 
elephant discovered in the 19th century, the 
only one in Europe. 

Pe urmele dinozaurilor la 
Muzeul Antipa

Jurnal de Weekend
JOIN THE DOTS!

UNEȘTE PUNCTELE!

• Muzeul cuprinde 
aproximativ 2 milioane de 
exemplare de nevertebrate 
şi vertebrate, provenind 
atât din România, cât şi 
din zone geografice de pe 
tot globul.
• Cea mai mare colecţie 
din patrimoniul muzeului 
este cea de insecte, 
având peste 1 milion de 
exemplare. 

• The museum 
encompasses around 2 
million invertebrate and 
vertebrate species from 
Romania and all over the 
world. 
• The biggest collection 
is the insect collection 
with over 1 million 
species present.  

INFO
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decupează

peștii și meduzele

caută o cutie mare

Ai terminat o săptămână aglomerată la birou și vrei să te relaxezi distrându-te alături de copilul 
tău? Știm că ai un program foarte încărcat. Și noi suntem părinți și nu de puține ori, energia de 
care avem nevoie pentru a ne juca cu cei mici ne lipsește. Am apelat la sfaturile unor familii crea-
tive: Vlăduț, împreună cu părinții lui, Ovidiu și Georgiana și David alături de mami-Dana și tati-

Cosmin, ne prezintă două activități: una practică și una culinară. Vă încurajăm să ne trimiteți pe adresa 
redactie@olgagudynn.ro propuneri de activități. Have you had a busy week at the 

office and you want to relax by 
having fun with your child? We 
know you have a busy schedule. 

We are parents too, and we often lack 
the energy needed to play with our chil-
dren. We asked some creative families to 
offer us some tips for interesting activities 
you can do with your children. Vlăduț and 
his parents, Ovidiu and Georgiana, and 
David and his parents, Cosmin and Dana 
suggest two types of activities: an Arts 
and Crafts one, and a culinary one. You 
can send us some activity  suggestions 
at redactie@olgagudynn.ro 

DEI DEȘTEPTE PENTRU

TIPS FOR PARENTS

Pasul 1
Am căutat o cutie mare: 
poate să fie o cutie de cizme 
de la mami sau poate o cutie 
de la un joc vechi de care 
te-ai plictisit. Atenţie însă, 
trebuie să fie mare, pentru că 
şi oceanul este mare.

The magical fish-tank

Step 1
I looked for a big box. It can 
be one of your mum’s old 
boot boxes or maybe a box 
from a game you no longer 
play with. Be careful though, 
it has to be big because so is 
the ocean!

Pasul 2
Începe distracţia! Pictează 
cutia, folosind culori marine: 
albastru şi verde, atât interior, 
cât şi exterior.

Step 2
The fun begins! Paint the box 
with the colours of the ocean: 
blue and green, both inside 
and outside.

Pasul 3
Așteaptă să se usuce cutia. 
Între timp, roagă-l pe tati să 
printeze peștișori, meduze și 
orice altceva îți mai trece prin 
minte, apoi decupează-le.

Step 3
Wait for the paint to dry. 
Meanwhile, ask your dad to 
print little fish and jellyfish 
and anything else you might 
think of. 

Pasul 4
După ce s-a uscat complet, 
lipește imaginile pe cutie și 
creează universul acvatic, 
pentru a crea efectul dorit.
Poți așeza balena într-o fantă 
tăiată pe partea superioară a 
cutiei, pictată anterior să imite 
valurile.

Step 4
After it has completely dried, 
stick the images on the 
box and create the aquatic 
universe, in order to obtain 
the desired effect. You can 
place a whale in a hole that 
you cut into the upper side 
of the box, which you have 
previously painted. 

Pasul 1
Am ales bomboanele, figu-
rinele de ciocolata și budinca 
de ciocolată pe care ne-am 
propus să o pregătim.
Încearcă să desfaci laptele 
singur. Pune 3 linguri de zahăr 
în paharul gradat. Fii atent să 
nu pui și pe lângă pahar!

The happy pudding

Step 1
We chose the candy, the 
chocolate figurines and the 
chocolate pudding that we 
have decided to cook. Try to 
open the milk box by yourself. 
Add 3 spoons of sugar to the 
glass. Be careful not to spill 
any.

Pasul 2
Următorul pas a fost 
adăugarea conținutului din pli-
cul de budincă în paharul gra-
dat și amestecarea cu zahărul 
și 6 linguri de lapte numărate 
neapărat în engleză! E nevoie 
de mare concentrare.

Step 2
The next step is to add the 
pudding to the glass and add 
sugar and 6 spoons of milk, 
which you have to count in 
English. You should focus.

Pasul 3
Restul de lapte l-am turnat 
în crăticioară şi mami l-a pus 
la încălzit, timp în care eu 
am pregătit telul - adică l-am 
învârtit, şi l-am verificat să văd 
dacă este bun.

Step 3
Put the rest of the milk in the 
pot. I asked my mother to 
help me heat it up.

Pasul 4
Cu aragazul am avut nevoie 
de ajutor de la mami. După 
ce am turnat laptele fierbinte 
și l-am amestecat cu restul 
ingredientelor, desigur - cu 
telul verificat de mine, am pus 
budinca într-un castronel. 
Apoi m-am ocupat de decor!

Step 4
I needed mum to help me 
with the cooker. After I poured 
the hot milk and mixed it with 
the other ingredients, I put 
the pudding in a bowl. Then I 
decorated the pudding!

De ce avem nevoie?
• Bomboane
• Figurine de ciocolată

• Budincă de ciocolată

• Lapte
• Zahăr

What we need?
• Candies
• Chocolate figurines

• Chocolate pudding

• Milk
• Sugar

Acvariul magic

Budinca veselăPĂRINȚI

pictează cutia lipește peștișorii
în acvariu

pregătește

ingredientele

 

pune zahărul, budinca și laptele în paharul gradat

amestecă
ingredientele

decorează budinca
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Veni Vidi 
Venchi

V
enchi înseamnă autentic și 
pasiune. Înseamnă măiestrie 
culinară și transformarea bobu-
lui de cacao într-o experiență 

extraordinară.
Înseamnă pionierat și calitate.
Înseamnă mândria de a fi ciocolatier de 
peste 130 de ani. 

Ingrediente atent selecționate

Întreaga gamă Venchi este fără gluten, 
iar Chocolight Linia este îndulcită numai 
cu maltitol, derivat din porumb.
Venchi își selecționează cu cea mai 
mare grijă ingredientele: boabele de 
cacao provin din cele mai bune plantații 
Criollo și Forastero din Africa și Ameri-
ca Latină, iar nucile, migdalele, alunele 
și fisticul din Piemont. 

Produsele-icon Venchi – produse 
realizate pe loc

Venchi are cea mai mare gamă de pro-
duse realizate exclusiv manual, ținând 
astfel vie tradiția artizanilor, în cele pes-
te 7.500 de locații din 55 de țări, în care 
se găsesc  produsele-icon Venchi.

Venchi în București

În 2008, ia naștere la București, 
pe Calea Victoriei nr. 214, prima 
Cioccogelaterie Venchi din Europa, 
din afara Italiei. Grație standardelor 
păstrate permanent și a gamei 
diversificate, aceasta își ocupă imediat 
locul în topul mărcilor de succes 
prezente în România. În 2012 s-a 
deschis în Piața Dorobanți și cea de-a 

doua Cioccogelaterie Venchi. 

Multiple premii și distincții câștigate

Din multiplele premii și distincții câști-
gate de Venchi amintim două: premiul 
Vassoio d’Oro câștigat în cadrul Fes-
tivalului Eurochocolate Perugia 2004, 
conferit pentru produsul Venchi Cho-
caviar – microsfere din masă pură de 
cacao sud-americană lucrate manual, 
și distincția de ciocolatier al Premiilor 
Nobel începând cu anul 2007. 

Relaxează-te 

cu dichis!

Locații:

Calea Victoriei nr. 214

Calea Dorobanților, Str. Paris nr. 71

T
he history of chocolate can be 
traced back 2000 years ago, when 
the cacao tree was cultivated in 
South America. Christopher Colom-

bus  (1502) was the first explorer to find the 
cacao beans when he discovered the New 
World. Recent studies show some of the 
good effects of dark chocolate. Cacao has 
a powerful antioxidant effect, protecting the 
body against lipoprotein oxidation. 

Have you heard of the Maya leader 
Montezuma?
It is said that The Great Montezuma used to 
drink around 50 portions of chocolate drink 
and serve his guests in golden goblets, con-
sidering it the gods’ drink. 

Did you know that cacao beans were 
used as currency by the Maya and Aztec 
tribes?
If that was still the case, we would be eating 
out of our wallets. 

Did you know that Napoleon used to 
take chocolate with him on his military 
campaigns?
This was a strategy, as Napoleon knew that 
chocolate boosts energy and contributes to 
creating a good mood. 

Who brought chocolate to Europe?
When Cortez returned to Europe in 1528 he 
brought with him an abundance of seeds 
and chocolate drink making supplies.

When was the first Chocolate house 
opened?
After England’s introduction to chocolate 
in the mid 1600’s, the very first Chocolate 
house was opened where the wealthy & elite 
could enjoy drinking their chocolate drinks.

Istoria ciocolatei începe cu două mii de ani în urmă, când cultura arborelui de 
cacao era practicată în America de Sud. Cristofor Columb (1502) a fost primul 
explorator care a luat contact cu boabele de cacao din Lumea Nouă. Studii 
recente au arătat anumite beneficii posibile datorate consumului de ciocolată 

amăruie și cacao. Cacaua posedă un puternic efect antioxidant natural, 
protejând împotriva oxidării lipo-proteice.

Ați auzit de conducătorul maiaș 
Montezuma?
Marele Montezuma consuma, se spune, în 
jur de 50 de porții din această băutură în 
fiecare zi și își servea și invitații în pocaluri de 
aur, considerând ciocolata, nectarul zeilor. 

Știați că boabele de cacao erau folosite 
drept monedă de schimb între triburile 
Maya și triburile Aztece?
Dacă lucrurile ar fi rămas la fel, imaginați-vă 
că acum am fi mâncat tot ce aveam în 
portofele.

Știați că Napoleon lua ciocolată cu el în 
fiecare campanie militară?
Aceasta a fost o strategie foarte bună a 
marelui lider Napoleon, datorită faptului că el 
cunoștea efectele benefice ale ciocolatei și 
anume aportul crescut de energie și fericire 
pe care îl produce acest aliment.

Cine a adus ciocolata în Europa?
Când s-a întors din Europa în 1582, Cortez 
a adus cu el multe semințe și băuturi din 
ciocolată.

Când s-a deschis prima ciocolaterie?
Ciocolata a ajuns în Anglia în 1600, prima 
ciocolaterie fiind deschisă pentru ca nobilii 
să se poată bucura de savoarea ei. 

1 MAI - 15 IUNIE 2013
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la toate produsele de ciocolată

Stiați că?
atunci când este consumată cu moderație, ciocolata neagră are 
efecte benefice pentru organism:
• este un antioxidant puternic, încetinind procesul de îmbătrânire
• acționează ca antidepresiv datorită conținutului de serotonină
• reduce riscul producerii atacurilor de cord

Did you know that when consumed moderately, dark 
chocolate has beneficial effects for the body?
• It’s a powerful antioxidant, delaying the aging process
• Acts as an antidepressant due to the serotonin it contains
• Reduces the risk of heart attacks
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LUMEA PE CARE
O DĂRUIM 
COPIILOR NOȘTRI
M-am întâlnit cu Maria Dermengiu într-o zi cu mult soare și multă energie 
pozitivă. Maria este artist plastic și mamă a doi copii minunați, Sophie și Andrei, 
amândoi elevi la Grădinița și Școala Olga Gudynn. Mereu fermecată de tablourile 
Mariei, de armonia culorilor, de stilul curat de a lucra și exprimarea prin simbol-
uri, am fost curioasă să aflu care este sursa de inspirație a artistei.

by Iulia Băcăran

M
eseria de părinte, transpusă din 
lucrările Mariei și corelată cu po-
veștile ei, pare a implica tot atâta 
”dragoste, lumină, artă, înțelep-

ciune, balans emoțional”, ca și viața sa ca 
artist. Căci până la urmă, părintele se ridică 
deasupra artis-
tului, iar copilul 
este mai presus 
de orice artă 
creată de om.

Cum am putea  
îmbunătăți 
comunicarea 
copiilor cu 
părinții atunci 
când părinții 
sunt despăr-
țiți și copilul 
se găsește în 
mijlocul a două 
programe dife-
rite?

Cel mai impor-
tant lucru pentru 
mine - ca mamă 
și pentru tatăl 
copiilor, deși 
suntem divorțați, 
este să comunicăm cu ei, să îi punem pe pri-
mul loc. Este important să-i anunțăm din timp 
de tot ceea ce hotărâm și, mai ales, dacă 
implică schimbarea programului lor obișnuit, 
de exemplu, dacă schimbăm zilele în care ei 
merg la tatăl lor, din cauza unor circumstanțe 
de moment, le spunem: Vineri mergem la tati, 
pentru a-și da acordul. Copiii au nevoie de 
un program stabil, oricare ar fi el, chiar dacă 
presupune 4 zile la mami, 3 la tati, acesta 
trebuie să aibă o constanță. 

Cum este cu echilibrul părintelui? În ce 
proporție îi împărtășim copilului senti-
mentele noastre?

Îi împărtășim copilului tot ceea ce ține de 
relația noastră cu el/ea, iubirea noastră 
necondiționată. Restul problemelor nu i le 
împărtășim absolut deloc. Eu și fostul meu 
soț îi asigurăm mereu pe copii că sunt iubiți, 
că eu și tati gândim la fel. Niciodată nu le-am 
spus copiilor noștri afirmații de genul  – sunt 
supărată pe tati sau că tati ar fi supărat pe 
mami sau orice fel de sentiment ce ar implica 
celălalt părinte. Asta deoarece pentru copii, 
părinții sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți 
și nu poate să vină niciunul din noi să le 

spună: Uite, tatăl tău e astfel sau mama ta... 
pentru că le distrugi o lume a lor și chiar 
dacă, poate noi adulții nu ne înțelegem, eu 
nu le-aș răpi niciodată copiilor imaginea 
tăticului lor, care este cel mai bun de pe 
lumea asta și așa vreau să rămână.

Cum procedăm cu diferențele de opinie 
neașteptate dintre părinți?

Discutăm între noi până când ajungem la 
o concluzie comună și, atâta timp cât este 
pentru binele copiilor, lăsăm foarte mult de 
la noi. 
Ce ne-am propus, eu și Carol, deși stăm 
separat, este ca lor să le fie bine, asta însem-
nând și că nu vor fi răsfățați într-o parte sau 
alta, că vom avea aceleași reguli, aproximativ. 

Cum văd Sophie și Andrei viața în familie 
după divorț?

Sophie și Andrei nu simt neapărat diferența 
între ce a fost înainte și viața lor de acum, de-
oarece la noi schimbarea s-a produs treptat, 
iar ei petrec mult timp cu ambii părinți și s-au 
obișnuit foarte ușor cu programul.

Există și timp petrecut împreună cu 
mami și tati la dorința copiilor? Cum îl 
organizăm sau gestionăm?

Copiii nu ne-au mai cerut în ultimul timp acest 
lucru, s-au obișnuit cu programul, știm că joi 
vine tati, mergem la sport, facem lecții, dar 

când ne vedem, ne vedem fără probleme. 
Tati nu are niciodată o problemă să urce 
sus cu bagajele, mai stă cu noi, o dată pe 
lună vine să le facă lor curat în cameră și e 
o chestiune de grup, pentru că poate și eu 
sunt cu partenerul meu și întotdeauna tati 

vine însoțit și este bineve-
nit în casă. Noi avem job, 
avem viața noastră, dar 
întotdeauna suntem aici 
pentru voi, acesta este 
mesajul pe care sigur îl 
simt, chiar dacă nu le-am 
spus-o în cuvinte.

Sophie: Nici dac-ai 
fi un înger nu te-aș 
putea iubi mai mult, 
poate ai fi doar mai 
frumoasă...

Andrei: Mami, eu 
cred că tu pictezi 
ca să-mi aduci mie 
aminte de curcu-
beie... 

Lucrările artistei Maria Der-

mengiu pot fi găsite pe site-ul 

www.marienouvellestudio.

com și expuse la Hotelurile 

Residence L’Arc de Triomphe, Domenii Plaza și în 

Expoziția de Pictură Colectivă‚ care se va desfășu-

ra în perioada 30 mai - 15 iunie la U’Art Gallery, bd. 

Iancu de Hunedoara, nr. 8.

Dacă aș putea ajunge la 
stele, le-aș dărui pe toate 
copiilor mei.
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THE WORLD WE CREATE 
FOR OUR CHILDREN

I
’ve met Maria Dermengiu on a 
sunny spring day. Maria is a painter 
and the mother of two beautiful 
children, Sophie and Andrei, both 

of them studying at Olga Gudynn Inter-
national School. Charmed by Maria’s 
paintings, by the harmony created 
through colours, by 
the clean style and the 
symbols used. I was 
curious to find out what 
the source of inspira-
tion was.
As a mother, Maria 
seems to be using in 
rasing her children, the 
same ingredients she 
uses in her work: love, 
light, art, wisdom and 
emotional balance.  
However, the parent will 
always be above the 
artist, as she creates 
life, which is the great-
est masterpiece of all.

How can we improve 
the communication be-
tween parents and their 
children when the parents are separated 
and the child has two different sched-
ules?

Maria: The most important thing for me, as a 
mother and also for the father, is communi-
cating with them. We always tell the children 
about everything that we decide, for exam-
ple, if we change the date when we are sup-
posed to visit their father, we tell them: On 
Friday we are going to see dad so that they 
have time to adjust to the change. Children 
need a fixed schedule. It doesn’t matter if it’s 
4 days at mum’s house and 3 days at dad’s 
house, it just has to be consistent.

What about the balance parents need 
in their own lives? How much of their 
feelings should they share with their 
children?

Maria: We share with the children every-
thing that concerns the relation between us 
and our unconditional love for them. The 
grown-up matters should not involve them. 
We want to make them feel that they are 
loved and that we agree upon important 

issues. We have never told them things like 
I am angry at your father or that their dad is 
angry with me. To children, their parents are 
the most beautiful, the smartest, the most 
clever and none of us should say: look, your 
father is this or your mother is that, because 
you risk destroying a world that belongs just 
to them. Even if we sometimes argue, I will 
never damage the image that the children 
have of their father.

How do we deal with the differences 
between parents?

Maria: We discuss until we reach a conse-
nus in order to make sure our children are 
happy.
Carol and I agreed that even if we live in 
separate homes, we will do everything we 
can for the well-being of our children.
This means that we try not to spoil them, by 
having the same set of rules for the children 
have to respects whether they’re at mum’s or 
at dad’s house.
 
How do Sophie and Andrei see life after 
the divorce?

Maria: Sophie and Andrei don’t necessarily 
feel the difference between what was before 
and what is now, because the change 
occurred gradually and they spend a lot of 
time with both of us, so they got used to the 
schedule easily.

Do you also spend time together, if the 
children want it? How can we manage 
these moments?

Maria: The children haven’t asked us for 
these kinds of moments lately because they 
got used to the sepparate schedule. We 
know that on Thursdays dad comes over, we 
practice sports, we do homework, but when 
we do see each other, we have no problem 
with it. Dad can come upstairs with the lug-
gage; he can spend a few hours over. Once 
a month he comes to help the kids clean 
their rooms. This is a group activity. I am with 

my partner and their 
father comes with his 
partner, too. They are 
always welcome. We 
have a job, we have 
our personal lives, 
but we will always be 
here for you - this is 
the message that we 
send to children.

Sophie: I 
couldn’t love 
you more even if 
you were an an-
gel. Maybe you 
would only be 
more beautiful. 

Andrei: Mommy, 
I think the rea-

son you paint is to make me re-
call the rainbows. 

You can find Maria’s drawings at 

www.marienouvellestudio.com or at Residence 

L’Arc de Triomphe Hotels , Domenii Plaza or at the 

Collective Exhibition of Paintings which will take 

place between 30th of May - 15th June at U’Art Gal-

lery, No 8, Street Iancu de Hunedoara.

Partenerul tău de vacanță, cu peste 20 de ani
de experiență, agenția ABC Tours vă oferă:

Adresă: Bd. Nicolae Bălcescu, nr 35A, sector 1 București
Telefon: 021 312 06 30
Mobil: 0726 35 45 00
E-mail: o�ce@abctours.ro
www.abctours.ro

ANTALYA SANTORINI MALLORCA

Papillon Belvil
Tarif  de la 670 EURO
7 nopți/Ultra All Inclusive

Imperial Med                      +
Tarif  de la 406 EURO
7 nopți/Mic Dejun

Sol Antillas Barbados
Tarif  de la 726 EURO
7 nopți/Demipensiune

Tariful include: transport avion cursă charter TAROM ; transferuri ; cazare 7 nopți cu masa specificată. Tariful nu include:  taxe aeroport 95 EURO.
Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile!
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C
e sfaturi ai pentru tinerele 
mămici care vor să se mențină 
în formă?
DIANA: În primul rând le 

recomand să își facă timp pentru ele și să 
facă sport. Știu că este foarte greu ca, pe 
lângă familie și birou, să mai găsească timp 
și pentru sport, însă, pentru a fi sănătoase 
trebuie să facă mișcare. Sportul ne energi-
zează, ne binedispune, ne sculptează corpul 
și ne oferă o mulţime de beneficii.
De asemenea, trebuie să le insuflăm copiilor, 
încă de la o vârstă fragedă, ideea de a face 
mișcare. Sportul îi dezvoltă armonios atât pe 
plan fizic, cât și psihologic. Noi, ca părinţi, 
suntem primele modele pentru copiii noștri. 
Dacă noi avem un stil de viaţă activ și sănă-
tos, la fel vor crește și micuţii noștri.
 
Cum arată o zi din viața ta?
DIANA: O zi obișnuită începe la ora 6 
dimineaţa. Ajung la sală în jurul orei 7 și îmi 
dedic timpul antrenamentelor personale și 
claselor de aerobic și concep noi programe 
care pot ajuta la dezvoltarea clubului ONE 
Fitness. O mare parte din timpul meu îl aloc 
fetiței mele, Alexandra, care are 11 luni. 
Încerc să fiu cât mai echilibrată în rolul de 
mamă și în carieră. Sunt zile în care resimt 
oboseala, însă, am două secrete care mă 
repun în mișcare: Alexandra și sportul.

Ce le recomanzi părinților care își do-
resc o carieră pentru copiii lor în sport? 
Ce sacrificii implică susținerea unui 
copil într-o carieră de performanță?
DIANA: Sportul de performanţă, indife-
rent de ramura sportivă, cere multe sacrificii, 
însă încurajez părinţii care doresc o carieră 

sportivă pentru copiii lor și le recomand să 
îi susţină pe cei mici în tot ceea ce fac. E 
bine ca micuţii să înceapă de mici să facă 
mișcare, indiferent de ce sport aleg părinţii 
pentru ei. 
Performanţa cere sacrificii. Antrenamen-
te, cantonamente, accidentări și perioade 
de recuperare, sacrificii financiare, timpul 
petrecut departe de familie, toate acestea 
sunt resimţite atât de către copilul sportiv, 
cât și de către părinţi. Nu e ușor să faci sport 
de performanţă, însă, atunci când urci pe 
podium și îţi primești medalia, toate momen-
tele grele se dau uitării. 
 
Ai o fetiță minunată. Știm că ești pre-
ocupată de o alimentație sănătoasă. 
Cum reușești să o hrănești sănătos?  
DIANA: Alimentaţia Alexandrei este foarte 
diversificată, iar ea consumă toate alimentele 
din meniu cu mare drag. Fructele sunt pre-
feratele ei. Tatăl meu locuiește la ţară și sunt 
norocoasă să pot procura constant fructe, 
legume, ouă și carne de pasăre de cea mai 
bună calitate. Noi, ca părinţi, vom încerca să 
o educăm cât mai bine spre o alimentaţie 
sănătoasă.
 
Ce sport ți-ar plăcea să facă fetița ta și 
de la ce vârstă te-ai gândit să alegi un 
sport pentru ea?
DIANA: Cu siguranţă, Alexandra va face 
sport încă de la o vârstă fragedă. Nu ne-am 
gândit încă la ceva anume, însă, cred că va 
înclina spre o ramură sportivă artistică: dans, 
gimnastică. Nu o voi presa să facă perfor-
manţă, dar nici nu o voi descuraja. Totul 
depinde de ea, iar noi o vom susţine din 
toate punctele de vedere.

Menține-te 
în formă!

W
hat advice do you have for 
young mums who want to 
stay fit and lead a healthy 
life?  

DIANA: First of all I recommend that 
they make time for themselves and practice 
sports. I know that it’s hard to do this when 
you also have a job and a family to take care 
of, but in order to be healthy, they have to 
exercise.
We need to practice sports because it gives 
us energy, it makes us happier and it shapes 
our body, while also offering loads of other 
positive benefits. 
We also have to instill in our children, from an 
early age, the love for sports and exercising. 
Sports help them develop both physically as 
well as psychologically. As parents, we are 
models for our children. If we have an active 
and healthy life, our children will grow up the 
same way. 

How does one of your days look?
DIANA: A usual day starts at 6 a.m. I ar-
rive at the gym at 7 a.m. and I start trainings 
and preparing aerobic classes that could 
develop One Fitness.
A big part of my day is dedicated to my 
daughter, Alexandra, who is 11 months old. I 
try to lead a balanced life, as much as pos-
sible, combining my professional life with my 
family life. There are days when I feel tired, 
but I have two secrets that boost my energy: 
my daughter and sports. 

What advice do you have for parents 
who want a career in sports for their 
children? What sacrifices are involved? 
DIANA: A career in sports, regardless of 

the sport chosen, requires a lot of sacrifice. 
I urge parents who want a sports career for 
their children to support them in everything 
they do. It’s best when the little ones start 
practicing sports from an early age.
The consequences of trainings, inevitable 
injuries that occur and the recovery period 
which follows are experienced by the child, 
as well as by the parents. It’s not easy to 
practice a sport, but once you win a prize 
and receive your medal you know that it’s all 
worth it. 

You have a wonderful baby girl. We 
know that you are oriented towards 
healthy eating. How do you succeed in 
creating a healthy diet for Alexandra?
DIANA: Alexandra’s diet is very varied. 
She eats all sorts of foods with great pleas-
ure. She loves fruits.
My father lives in the countryside, so I’m 
lucky because I can buy fruits, vegetables, 
eggs and meat of the best quality. As par-
ents, we try to educate her towards a healthy 
diet. 

What sport would you like your girl to 
practice and what age do you think she 
should start? 
DIANA: Alexandra will certainly practice a 
sport from an early age. We haven’t decided 
yet what sport it’s going to be, but I think it 
will be something artistic: dance or gymnas-
tics.
I will not pressure her in any way, but I will 
not discourage her either. It’s up to her and 
we will support her in all regards. 

by Ana Lungu 

Sfaturi pentru mămici 
și familii sănătoase

• Fă-ți timp pentru tine și practică un 

sport!  Este sănătos și te menține în formă!

• Încurajează-ți copilul să facă un sport. 

Astfel, se va dezvolta armonios.

• Mănâncă fructe, legume și încearcă să 

te menții în formă.

• Fii un exemplu pentru copilul tău, atât 

din punct de vedere fizic, cât și din punct 

de vedere comportamental.

Tips for healthy 
mothers and families 

• Make time for yourself and practice 

sports! It’s healthy and it keeps you fit!

• Encourage your child to move. It will 

help him develop nicely. 

• Eat fruits, vegetables and try to stay fit. 

• Be an example for your child, both 

physically and psychologically.  

Dragi mămici, 
Trimiteți-ne poze cu activitățile spor-
tive pe care le practicați împreună cu 
familia și puteți câștiga un premiu oferit 
de One Fitness: un abonament lunar 
nelimitat de fitness și aerobic, cu acces 
la saună, precum și 3 antrenamente in-
dividuale cu Diana Oprea,  care va crea 
pentru mămica norocoasă un program 
și un regim alimentar personalizat.
 
Dear mums, 
Send us photos of the sports activities 
you practice with your family and you 
can win a prize offered by One Fit-
ness: a membership for a month with 
unlimited access to the fitness, aerobic 
classes and to the sauna, as well as 3 
individual trainings with Diana Oprea 
who will also create a personalized diet 
and schedule for the lucky mum. 
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STOP
and WIN!

Stăm de vorbă cu Diana Oprea, campioană mondială

la fitness și mămica Alexandrei, o fetiță minunată de 11 luni.

       Diana ne spune ce trebuie să facă tinerele mame

              pentru a se menține în formăși ce implică

       sportul de performanță pentru copii și familie.

familia
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B
ecoming a reader is one of the most exciting stages in your 
child’s life.  There are many ways in which you can support 
and encourage your child throughout the whole learning 
process.

• Success
Success is important to keep 
your child motivated and happy. 
Only ask him to read words or 
stories that you know he will be 
able to read.
• Finger pointing
In the early stages, use your 
finger to point to words as you 
read them. Encourage your child 
to do the same as they sound 
out easy words. That will help 
them to keep focused and keep 
their eyes moving in the direction 
of reading.
• Stuck?
If your child is stuck on a word, 
give them a little time to try 
working it out, but also feel free 
to sound it out for them or just 
say it.
• Story first
When you know the next word 
will be difficult, avoid frustration 
by explaining the meaning of it 
without waiting, so you can get 
on with the story.
• Take turns and swap 
roles
Take turns reading a sentence or 
page of the book. Some children 
may find a lot of text quite tiring, 
even if they can read it.

• Be a cheerleader
Show your child that you are 
proud of their new skills. Use 
praise words: brilliant, well done, 
excellent, you did it without any 
help!
• Go hunting
Go on a ‘Letter Hunt’ or a ‘Word 
Hunt’. Make a game of spotting 
and counting letters or words in 
a text.
• Make reading a 
family activity
Read regurarly to your child and 
share the supporting role of 
your young reader with as many 
family members and friends as 
possible.
• Just enjoy
During the stage when your 
child is still reading slowly and 
with some effort, make sure you 
also take time to enjoy just read-
ing to them.

Remember, your long-term 
aim is for your child not just 
to learn to read, but to enjoy 
books so that reading be-
comes a lifelong habit!

Enjoy your reading adventure 
together!

reading is fun

The Secret Garden 
by Frances H. Burnett

The book 
tells us the 
story of a 
little girl who 
had every-
thing, but 
cherished 
nothing; nei-
ther people, 

nor things, she didn’t know how 
to love. One day, the little girl 
lost everything: her parents, the 
servants and her house. She 
decided to go to London, to her 
uncle, where she discovered 

a secret garden which turned 
her into a loving little girl who 
respected others. She started 
turning everything for the better 
and sharing love and joy.
Basically, this book shows us 
that sometimes, it takes some-
thing bad to occur, for some-
thing good to follow. 
The entire book can be ex-
pressed using one single word: 
transformation, and just one 
colour: pink, as Mary Lenox, the 
little girl, turns everybody’s life 
into pink. 
I recommend that you read this 
book. 

book review and drawing by 
Flavia Dorcea, 3rd grade

Reference: Learn to read and write. A parent’s guide, Lucy Marcovitch, Lyn Wendon. Let-

terland International Ltd. 2012.
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I recommend White Fang by 
Jack London, if you want to 
hold your breath while reading 
and enjoy a great adventure 
which will amaze you. This book 
will teach you that wild animals 
can be more affectionate than 
people. The book describes the 
life of White Fang, a wolf which 
is tamed and learns to love his 
master.

Cititul este distractiv

C
opilul tău învață să citească? Ține minte că acesta este 
un moment foarte important în viața lui și sprijină-l în acest 
proces. Iată doar câteva sfaturi care pot transforma lectura 
într-o adevărată plăcere pentru copilul tău. 

  Succesul
Succesul este important dacă 
vrei un copil fericit și motivat. Pu-
ne-l pe cel mic să citească doar 
cuvinte și povești pe care știi că 
poate să le citească. 
  Urmareste cu 
degetul
La început este bine ca micul 
cititor să urmărească cu degetul 
ceea ce citește. Acest lucru 
îl ajută să fie concentrat și să 
urmărească ușor firul poveștii. 
• Blocat?
Dacă se blochează la un cuvânt, 
oferă-i câteva momente pentru 
a-și da seama cum se citește, 
dar nu ezita să îl ajuți dacă nici 
după acest răgaz nu se descur-
că. 
• Povestea prima
Când știi că următorul cuvânt 
va fi dificil, explică-i direct ce 
înseamnă acel cuvânt, pentru a 
evita acumularea frustrărilor. 
• Faceti schimb de 
roluri
Citiți pe rând, fiecare, câte o pro-
poziție sau o pagină din carte. 
Unii copii s-ar putea să conside-
re anumite texte obositoare, chiar 
dacă știu să le citească. 
• Incurajeaza-l
Arată-i copilului tău că ești 
mândru de abilitățile lui. 
Folosește cuvinte de laudă : 

grozav, minunat, extraordinar, 
bravo, te-ai descurcat fără să 
te ajut! 
• Mergeti la 
vanatoare
Mergeți la vânătoare de litere. 
Creează un joc în care trebuie 
să găsiți anumite litere în text.
• Transforma cititul 
intr-o activitate de 
familie
Citește în mod regulat cu cel mic 
și implică și alți membri ai familiei 
în acest proces.
• Bucura-te de 
aceste momente
În perioada în care copilul tău 
încă citește greu, nu uita că e 
important să citești în continu-
are. 

Nu uita, scopul tău pe ter-
men lung nu este doar să 
îți înveți copilul să citească, 
ci să iubească cititul, astfel 
încât lectura să devină un 
obicei de durată. 

Bucurați-vă împreună de aventu-
ra cititului!

by Margo Pelikan
- International Teacher
at Olga Gudynn Int’l School

Grădina secretă
 de Frances H. Burnett

Cartea descrie viața unei fetițe 
care avea totul, însă nu prețuia 
nimic: nici oamenii, nici lucrurile, 
nu știa să iubească. Într-o zi 
fetița a rămas fără tot ce avea: 
părinți, servitori și casă. Atunci 
ea s-a hotărât să plece spre 
Londra, la unchiul ei, unde a 
descoperit o grădină secre-
tă, care o transformă într-o 
fetiță iubitoare, respectuoasă și 
miloasă. Ea începe să schimbe 
în bine tot ce întâlnește și să 
împrăștie iubire și bucurie. 
În esență, această carte ne 
arată cum, uneori, este nevoie 
să se întâmple ceva rău, ca să 
descoperi cu adevărat binele. 
Toată cartea poate fi exprimată 
printr-un singur cuvânt: transfor-

Citiți Colț Alb dacă vreți să 
stați cu sufletul la gură și să vă 
bucurați de aventuri care să vă  
uimească.  Această carte ne 
învață că animalele sălbatice pot 
fi mai atașate de aproapele lor 
decât oamenii. Cartea descrie 
viața unui lup, Colț Alb, care a 
ajuns să se lase domesticit și 
să iubească, apreciind astfel, 
afecțiunea stăpânului. 

Sursa: Learn to read and write. A parent’s guide, Lucy Marcovitch, Lyn Wendon. Letterland International Ltd. 2012.
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mare și printr-o singură culoare: 
roz, pentru că fetița Mary Lenox 
schimbă în roz viața tuturor. 

Recenzie: Flavia Dorcea, clasa a III-a
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OLGA GUDYNN INT’L SCHOOL

Olga Gudynn International School (OGIS) este o instituţie de învăţământ preșcolar, primar și gimnazial, înfiinţată în anul 2001, acre-
ditată național de MECTS și recunoscută internațional, cu predare bilingvă, română-engleză. 
OGIS găzduiește, în cele 5 locații, un număr de peste 600 de copii de diferite naţionalităţi, cu vârste cuprinse între 2 și 15 ani.

Rezultatele elevilor și profesionalismul cadrelor didactice au poziționat școala noastră în liga profesioniștilor, atât pe plan național, cât și 
pe plan internațional.

OGIS face parte din cea mai prestigioasă organizație de recunoaște-
re a școlilor internaționale din Europa, European Council of Internati-
onal Schools, este membru asociat în Council of British International 
Schools și derulează parteneriate cu instituții de învățământ din Elve-
ția, Marea Britanie, S.U.A. și Germania.

GRĂDINIȚA OLGA GUDYNN
Grădinițele noastre sunt un tărâm de basm, unde copiii vin cu plăce-
re, se simt în siguranță și iubiți, unde învață lucruri interesante într-un 
mediu calm și relaxant, propriile experiențe fiind baza dezvoltării per-
sonale. 
La această vârstă, cea mai potrivită metodă de lucru este jocul, 
acesta fiind cheia filosofiei grădinițelor noastre.
Copiii participă la ore de limba engleză susținute de profesori interna-
ționali, la cluburi de limba germană, actorie, artă, muzică, dans, jocuri 
de echipă, excursii și vizite tematice.

CURRICULUM
Procesul instructiv-educativ se desfășoară conform Curriculumului 
Național, fiind îmbogățit cu teme și discipline din Curriculumul Early 
Years Foundation Stage și folosind tehnici de predare moderne, 
interactive, materiale didactice performante și dotări la standarde in-
ternaţionale.
Limbile de predare și de conversație sunt engleza și româna, astfel 
încât copiii să poată comunica în ambele limbi. OGIS este alegerea 
potrivită pentru familiile care își doresc o grădiniță și o școală unde 
copiii își dezvoltă mintea, creativitatea și spiritul.

CURRICULUM
Procesul instructiv-educativ se desfășoară conform Curriculumului Național și Curriculumului 
Cambridge ESOL, cu o deschidere largă către studiul limbilor străine și către o paletă variată 
de activități artistice, sportive și de dezvoltare personală. În fiecare clasă sunt echipe de câte 
doi profesori, care lucrează diferențiat, ținând cont de ritmul fiecărui copil. Niciun copil nu este 
lăsat în urmă, organizându-se grupuri de studiu sau programul Unu la Unu. Studiul intensiv al 
limbii engleze oferă elevilor noștri o șansă în plus în cariera educațională și, mai apoi, profesi-
onală. Limba engleză este predată atât de profesori români, cât și de profesori internaționali. 
Alte limbi străine studiate sunt: germana, franceza și spaniola.

CREATIVITATEA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALĂ 
Activitățile extrașcolare și cluburile organizate în școală îi ajută pe elevi să-și dezvolte creativi-
tatea, gândirea critică și spiritul inovativ. Elevii învață să lucreze în echipă, să realizeze proiecte, 
participă la evenimente umanitare, ecologice, la cluburile de artă, cultură generală, muzică, 
dans, teatru, sport, învață să scrie articole pentru revista școlii, transmit știri la radio, vin cu 
propuneri în Consiliul Elevilor, merg în vizite tematice, în tabere, astfel, participând activ la pro-
pria lor educație.  

FACILITĂȚI ȘI INVESTIȚII ÎN INOVAȚIE
Cei 12 ani de experiență, ne-au ajutat să implementăm cele mai bune practici ale unor siste-
me educaționale de succes, îmbinând metodele tradiționale cu cele moderne, oferind, astfel, 
o educație de calitate și o școală dotată la cele mai înalte standarde. Facilitățile pe care le 
oferim elevilor noștri: laboratoare, bibliotecă, atelier de artă, table interactive, cabinet de consi-
liere, bazin de înot, teren de baschet, sală de sport, cantină proprie.

ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GIMNAZIUL OLGA GUDYNN -  O ȘCOALĂ PENTRU VIAȚĂ
Într-un moment în care educația trece prin schimbări majore, OGIS aduce ca noutate în peisajul învățământului românesc un concept de 
succes – o școală în care copiii se simt ca într-o casă primitoare. Școala Olga Gudynn este locul unde copiii vin și învață cu plăcere, unde își 
descoperă pasiunile și talentele, este locul unde profesorii sunt partenerii elevilor, împărtășindu-le nu numai cunoștințe, ci și valori și modele 
comportamentale.

FIECARE COPIL CONTEAZĂ
Scopul Școlii Olga Gudynn este abordarea holistică a copilului, ajutând, astfel, la menținerea sănătății corpului și a minții. Motivația pozitivă și 
încrederea în forțele proprii, profesionalismul cadrelor didactice și varietatea oportunităților de învățare au dus la obținerea unor rezultate școlare 
deosebite la concursurile naționale și internaționale, precum și la performanțe remarcabile în domeniul artei, sportului și al limbilor străine.

Text: Olga Gudynn  Foto: Mihai Chersin

Educație personalizată de la 2 la 15 ani
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Grupa
Baby
Ceea ce învață copilul în primii ani de viață 
reprezintă mai mult de jumătate din ceea 
ce va învăța tot restul vieții.

C
opilăria timpurie reprezintă cea 
mai importantă perioadă din viață, 
prin faptul că tot ceea ce facem 
pentru copil la această vârstă fra-

gedă își va pune amprenta asupra dezvoltării 
ulterioare a acestuia.
Ideea centrală este aceea că fiecare copil 
este unic, iar unicitatea lui reprezintă punctul 
de plecare în toate deciziile luate în privința 
lui. Tot ceea ce știm, credem și gândim 
despre copil trebuie să se reflecte în tot ceea 
ce facem pentru el. Cu cât ne vom apropia 
mai mult de el și îl vom înțelege mai bine, 
cu atât vom învăța mai mult despre cum să 
ne raportăm la el și cum să-l ajutăm să se 
dezvolte pe deplin.

Grădinița este mediul ideal pentru acce-
lerarea dezvoltării cognitive a copiilor

Grupa baby oferă copiilor ocazii de explo-
rare, relaționare și învățare. Copilul se naște 
pregătit să învețe. Tocmai de aceea, include-
rea lui în colectivitate de la o vârstă mică îl va 
ajuta să învețe din interacțiunea cu ceilalți și 
utilizându-și toate simțurile.
Pare greu de crezut că jocul cu păpușile și 
cuburile îi va ajuta pe copii să se transforme 
în adulți pe care te poți baza. Însă, jucân-
du-se alături de ceilalți din grupă, copilul își 
dezvoltă creativitatea și imaginația, învață 
să gândească și să se descurce în situații 
problematice, își dezvoltă noi aptitudini și 
capacități. Toate achizițiile dobândite în primii 
ani de viață îi vor da ulterior un grad ridicat 
de autonomie și independență. 

Iată câteva idei simple pe care educa-
toarele din Grădinițele Olga Gudynn vi 
le împărtășesc:

• Căutătorii de comori – curiozitatea celor 
mici este unanim recunoscută, drept pentru 
care e binevenită o activitate în care ei vor 
avea ocazia să scormonească, să descope-
re obiecte ascunse într-o grămadă cu nisip, 
cu mălai sau făină;
• Pictura cu pălmuțe – copiii adoră să 
folosească acuarelele și să creeze lucrări cu 
totul și cu totul “originale”, mai ales când pot 
folosi mânuțele în loc de pensule; îmbră-
cați-vă în tricouri vechi pe care nu le mai 
folosiți și împrieteniți-vă cu culorile. Încurajați 
copiii să se joace liber, să folosească culorile 
chiar dacă acestea ajung pe hăinuțe sau pe 
obiectele din jur;
• Lădița fermecată – copiii pot decora o 
cutie banală, folosind hârtie, staniol, fundițe, 
ambalaje de la bomboane și o pot folosi ca 
pe o cutie magică, în care să depoziteze 
figuri geometrice, jucării mici, fructe sau 
legume utile în cadrul altor jocuri; 
• Instrumente muzicale originale – copiii 
se distrează realizând și folosind instrumente 
din borcane în care adaugă cantități diferite 
de paste, pietricele, semințe.
Un rol deosebit de important la aceasta 
vârstă îl are educatoarea:
Educatoarea joacă rolul cristalului care 
polarizeaza lumina difuza și o transformă in 
raze, care se răspandesc într-un splendid 
curcubeu.
S. Herbiniere – Lebert

Primii 3 ani sunt cei mai 
importanți în dezvoltarea copiluluiE

arly childhood is the most important 
period in life, as all we do for chil-
dren, when they are very young, will 
have consequences in their further 

development. The main idea is that every 
child is unique, and his uniqueness will be 
the starting point in all the decisions made 
for him. All we know, believe and think about 
children has to be echoed in all we do for 
them. The closer the relationship, the better 
we will understand them, and the more we 
will learn about how to help them reach their 
full potential.
 
The nursery is the ideal environment for 
advancing the child’s development.

The child is born ready to learn. Thus, intro-
ducing him into a community from an early 
age will help him learn by interacting with 
others and using his senses.  
What the child learns in the first years of life, 
represents more than half of what he will 
learn in his whole life.

It seems hard to believe that playing with 
dolls and cubes will help children become 
reliable adults! However, playing with col-
leagues, they develop their creativity and im-
agination, learn to think and manage difficult 
situations, develop new skills and become 
independent. An important role is played by 
the teacher at this age: The teacher is like 
the crystal which polarizes the diffuse light, 
turning it into rays which form a wonderful 
rainbow. (S. Herbiniere-Lebert).
Through these type of activities, the chil-
dren’s need to know, communicate, relate 
and create is satisfied. It’s important to 
provide our children with the possibility to 
explore, to colour and move, to build, but, 
most of all, it’s important to make them feel 
motivated to take action. 

Entertain your baby brain!
Here are just a few simple ideas from our teachers that can be used 
by the parents at home:

• Treasure seekers – children’s curiosity is a well-known fact, so an activity in which 
they search for hidden objects in a pile of flour or sand, is always a good call.
• Hand painting – children love using paints and creating original drawings, especially 
when they can use their hands instead of brushes. 
• The magic box – children can decorate a simple box, using paper, tinfoil, ribbons, 
or candy wrapping and use it to keep small toys, plastic fruits and vegetables for other 
games.
• Original musical instruments – children have fun creating and using instruments 
made out of jars in which they add different quantities of pasta, stones or seeds. 

About Baby Group
by Claudia Stoica,
Principal at Olga Gudynn Int’l School - Cotroceni Branch
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Educația este arta de a-i face pe oameni mai buni - copiii pot schimba lumea

Despre
clasa pregătitoare
Foarte mulți părinți au întrebări legate de această noutate în învățământul 

românesc – clasa pregătitoare. Stăm de vorbă cu Elena Riedl, unul dintre directorii 

educaționali de la Olga Gudynn Int’l School care ne spune mai multe despre acest 

subiect pe cât de controversat, pe atât de important în dezvoltarea celor mici.

Ce aduce nou clasa pregătitoare?

N
outatea o reprezintă trecerea  acestei clase pregătitoare în 
cadrul învățământului primar, ca primă treaptă de școlari-
zare. Astfel, preșcolarul pășește către un spațiu nou, cu 
cerințe și informații noi, iar toate acestea trebuie să-l atragă 

și să-i dea încredere.
Ce înseamnă mai exact clasa pregătitoare? Ce ar trebui să știe părin-
ții care își înscriu copiii în clasa pregătitoare? 
Așa cum o sugerează și numele, clasa pregătitoare este o pregătire 
a copilului preșcolar pentru următoarea etapă – școala. Consider că 
perioada pe care o petrece copilul în clasa pregătitoare este un in-
gredient important în deschiderea apetitului pentru studiu și învățarea 
din plăcere pe parcursul întregii vieți. Clasa pregătitoare este etapa 
premergătoare clasei I, în care nu volumul cunoștințelor primează, ci 
câștigarea încrederii în sine, pregătirea copilului pentru școală.
 
Ce este important să învețe copiii la această vârstă, în 
clasa pregătitoare?
În primul rând trebuie să învețe să caute singuri răspunsuri, să-
și dezvolte gândirea critică, imaginația, creativitatea, să învețe să 
gestioneze singuri anumite situații, găsind soluții. Concret, la Comu-
nicare în limba română - elevii sunt familiarizați cu alfabetul, învață 
literele mari și mici de tipar și le recunosc pe cele de mână. Pentru 
scrierea literei de tipar se pot alege diferite variante: modelarea literei 
din plastilină, scrierea în aer, la tablă sau decuparea literei din diferite 
reviste sau ziare, confecționând cărți sau mini jurnale. De asemenea, 
elevii își scriu singuri numele, scriu mesaje pe cărți poștale pentru 
părinți și bunici, se joacă de-a doctorul și copiază rețete, participă 
la ore de antrenament grafic, confecționează litere din scobitori sau 
compun propoziții scurte. Chiar dacă le mai scapă greșeli, ceea ce 
este normal la această vârstă, îi încurajăm să se joace cu literele și 
să exerseze cu plăcere. La Matematică și Explorarea mediului, elevii 
descoperă lucruri din natură și astfel învață noțiuni matematice pe 
baza celor observate: numără frunze și flori în parc, fructe și legume 
la piață sau animalele la Zoo și fermă. Corelarea noțiunilor învățate cu 

realitatea îi ajută pe copii să-și însușească mai ușor noțiunile predate. 
De asemenea, scriem în caiete, folosim tabla interactivă și ne împrie-
tenim cu numărătoarea. 
Este foarte important să implicăm copiii, indiferent de vârsta lor, în cât 
mai multe activități extracurriculare, oferindu-le, astfel, posibilitatea 
de a învăța din propriile lor experiențe: ieșiri în parc, vizite la muzee, 
teatru, picnic în aer liber, excursii tematice. 
Cluburile opționale joacă și ele un rol esențial - cluburile de Arts & 
Crafts, limba germană, dans, Self Control sau actorie contribuie la 
dezvoltarea holistică a copiilor.

Cât de importantă este studierea unei limbi străine la 
această vârstă?
În grădinițele noastre, limba engleză este studiată intensiv încă de la 
grupa baby, prin activități specifice vârstei, conform curriculumului 
Early Years Foundation Stage. Orele desfășurate cu profesori interna-
ționali dezvoltă auzul fonematic și abilitățile de conversare ale copiilor.

Ce părere aveți despre locul unde ar trebui să se orga-
nizeze clasa pregătitoare: în grădiniță sau în școală? 
Indiferent de locul unde se desfășoară clasa pregătitoare, la grădi 
sau la școală, important este să corespundă din punct de vedere al 
dotărilor, al spațiului, al măsurilor de siguranță și al pregătirii cadrelor 
didactice. 
Elevii din Olga Gudynn Int’l School sunt norocoși pentru că pot 
continua clasa pregătitoare fie în grădiniță, fie în școală, în funcție de 
alegerea părinților. Fiind Consorțiu Școlar, clasele pregătitoare pot fi 
organizate atât în școală, cât și în grădiniță.
Acest lucru constituie un avantaj pentru viitorii școlari, care pot asimi-
la toate noutățile de ordin educativ, în același mediu familiar și priete-
nos. Revenind la dotări și baza materială, în clasa pregătitoare, unde 
eu predau, la fel ca și în celelalte clase pregătitoare din OGIS avem: 
tablă clasică, smartboard, colțuri tematice: colțul de lectură, de artă, 
colțul tehnic, de știință, jocuri de masă, jucării variate, atât pentru 
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ÎNVAȚĂ CU NOI! 
Mai multe informații despre
clasa pregătitoare pe site-ul
www.olgagudynn.ro secțiunea 
părinți.

smartboards, learnign centers: science, 
technique and the arts.
The playground has swings, outdoor games, 
a mini-farm and a flower garden.
During breaks, the children spend time 
outdoors playing.

What studies and qualifications are 
required in order to teach at Recep-
tion Class?
The recpetion class teachers are qualified 
both for pre-primary and primary education.
In our teachers, we look for involvment, 
passion, positive motivation and the moral 
values which they transfer to the children.
Today, academic development is not 
enough.
This is why we focus on creating holistic 
personalities, preparing children for life.
We know that every child is unique and this 
is why we offer personalized education.

fete, cât și pentru băieți, costume de teatru 
pentru jocurile de rol, truse de știință. Spațiul 
de joacă este amenajat cu leagăne, jocuri de 
curte, o mini-fermă și o grădină cu flori.
În recreații, copiii își petrec foarte mult timp 
afară, se joacă, se relaxează, aceste activități 
fiind esențiale la această vârstă.
 
Ce calificare trebuie să aibă un 
cadru didactic de la clasa pregăti-
toare?
Cadrele didactice care predau la clasa 
pregătitoare pot avea dublă specializare – 
profesor în învățământul preșcolar și primar 
sau specializare – profesor în învățământul 
primar. În Grădinițele și Școala Olga Gudynn, 
pe lângă calificări și specializări, punem mult 
accent pe: implicarea, pasiunea, motivația 
pozitivă și valorile morale ale cadrelor didac-
tice, care sunt insuflate copiilor. Astăzi nu 
mai este suficientă doar pregătirea acade-
mică, ci și dezvoltarea holistică a copilului, 
pregătindu-l pentru viață. Noi considerăm că 
fiecare copil este unic și, de aceea, oferim 
o educație personalizată. Ce se potrivește 
la un copil nu se aplică tuturor. De aceea, 
este important să adaptezi metodele folosite 
și să-ți planifici activitatea, ținând cont de 
grupul de copii cu care lucrezi.  Este impor-
tant să compari fiecare copil cu propriul lui 
exemplu, și să eviți să-l compari cu ceilalți 
colegi, pentru a  nu-l demotiva. Aceste 
aspecte cântăresc foarte mult în dezvolta-
rea corectă a copilului, poate mult mai mult 
decât dotările și locația.

About the Reception Class

M
any parents have questions 
about the Reception Class – a 
new concept in the Romanian 
educational system. Elena 

Riedl, one of the Principals at Olga 
Gudynn Nurseries, tells us more about 
this subject which is both controversial 
as well as extremely important in a child’s 
development. 

What new things does the reception 
class bring?
The first thing would be the fact that now 
the Reception Class is part of the primary 
system, as the first stage of schooling. Thus, 
the pre-schooler enters a new space, with 
new requirements and information, and all 
this has to be appealing to him and give him 
confidence.

What does the reception class 
mean exactly? 
The reception class is meant to prepare the 
child for the next step-school. I think that the 
period spent by the child in the reception 
class is an important ingredient in stimulating 
the child’s interest to study, while developing 
the long-life desire to learn. The reception 
class is the step before the first grade, in 

About Reception Class                                     
by Elena Riedl, Principal at
Olga Gudynn Int’l School

which developing the child’s self-confidence 
and preparing him for school is more impor-
tant than the volume of knowledge.
 
What should children learn at this 
age, in the reception class?
First of all, they have to learn to seek an-
swers on their own, to develop their critical 
thinking, imagination, creativity and learn 
how to manage different situations, to find 
solutions. Concretely, in Language and 
communication, children get used to the al-
phabet; they learn the capital and lowercase 
letters and to recognize handwritten ones.
There are several techniques to help children 
learn how to write: shaping the letter out 
of modelling clay, cutting the letters out of 
newspapers and magazines and making 
small books and journals.
Even if they sometimes make mistakes, 
which is perfectly normal at their age, we 
encourage them to keep exercising and play 
with the letters.  
In science class they discover things in 
nature and with help, they learn how to 
count and add. The connection between the 
knowledge they gain and nature helps them 
understand what they are being taught. 
It’s very important to involve children, regard-
less of their age, in extracurricular activities 
and give children the opportunity to learn by 
doing. 
The optional clubs also have an essential 
role: arts and crafts, German, dance, self 
control and drama contribute to the holistic 
development of the children.   

How important is studying a foreign 
language at this age?
In our nurseries, English is studied intensively 
from the baby group on, according to the 
Early Years Foundation Stage Curriculum.
The classes held by the international teach-
ers develop children’s communication 
abilities.
 
What is your opinion regarding the 
location of the reception class: in 
the nursery or in the school?
Regardless of the location, what is important 
is for the facilities to accommodate children’s 
needs.
The students in Olga Gudynn Int’l School  
are lucky because they can continue their 
studies both in the nursery, as well as in the 
school.
The reception classes in our school have 
cutting-edge facilities with black boards and 

Ioana Moldovan, despre experiența lui Filip la clasa pregătitoare

A fost 
dragoste la 
prima vedere 
cu Olga 
Gudynn Int’l 
School, şi 
acum facem 
împreună cei 

mai frumoşi paşi către viaţă!
Nu ne-am înşelat aşteptările şi ne-am dorit 
să învăţăm unul de la celălalt.
Am descoperit un loc, unde în fiecare 
dimineaţă am venit cu plăcere, cu bucu-
rie şi cu dorinţa de a afla. Un loc în care 
toate provocările au devenit realitate, unde 
dragostea părinţilor a fost preluată de Miss 
Elena, Miss Roxana și Miss Alina.
Filip nu a fost obligat să facă lucruri, ci a fost 
condus să le descopere singur.
Bucuria prin care descoperea lucruri 
noi, mediul creativ, au făcut din Filip un 
băieţel sigur pe el, încrezător, pozitiv, 
vesel, dornic să afle cât mai multe.

Ioana Moldovan, about Filip’s 
experience in Reception Class

It was love at first sight with Olga 
Gudynn Int’l School, and now we take 
the most beautiful steps together.
Our expectations were not deceived and 
we wanted to learn from each other.
We discovered a place in which we came 
with pleasure every morning and with the 
desire to learn and find out new things.
It is a place where all the challanges 
became reality, where the parents’ love is 
echoed by the teachers’ love: Miss Elena, 
Miss Roxana and Miss Alina.
Filip was not obliged to do things, but led 
to discover on his own. 
The joy of discovering new things,
the creative environment, made Filip 
be self-confident,
positive, happy and willing
to find out more. 

Copiii învață cel mai ușor când 
nu-și dau seama că învață

Spune-mi şi voi uita, arată-mi 
şi poate îmi voi aduce aminte, 
implică-mă şi voi înţelege!
~ Confucius
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2006, with the Executive MBA 
program. Last year we enriched 
our programs in the country by 
offering a Master degree in Mar-
keting, Advertising and Public 
Relations, in cooperation with 
SNSPA.  What we have seen 
during these 8 years that we 
have been here is an eagerness 
to learn and a very high level of 
intellectual and critical ability. 

Critical thinking…it’s the 
most spoken of term in 

education, lately. Can you 
tell us more about it and how 
it can be achieved?
There are students coming to 
College who have never heard 
the term before. We work very 
hard with them in order to 
improve this skill. We need to 
teach our students to compare 
and contrast; to try to under-
stand when reading, to look past 
the obvious, to synthesize after 
reading various points of views, 
and to infer based on certain 
assumption. Critical thinking 
is a vital element not only for 
students, but rather an integral 
element of our lives: in decision 
making, in justifying our actions, 
in delivering concrete commu-
nication and in being an active 
participant in decision making 
processes while building on their 
critical evaluative and presenta-

Trends in education 
are shifting very fast. Less than 
2 decades ago, what seemed 
to matter most in Romania, for 
academic and work success, 
was having a solid theoretical 
knowledge. Now universities 
and employers are looking for 
practical skills, creativity and 
critical thinking. We asked Dr. 
Dimitrios Nikolaidis, Head of the 
Business Administration and 
Economics Department at City 
College-International Faculty of 
Sheffield Uni-
versity to tell us 
what should a 
child focus on, 
why the abili-
ties mentioned 
above are so im-
portant and what 
the new trends in 
education are.

A
s with 
many 
things 
in our 

time, education 
is changing as 
well; and it is 
changing rap-
idly.  On the one 
hand, knowledge 
is moving very fast; on the other 
hand, there are no more authen-
ticities. Years ago the professor 
was THE one…No one would 
doubt his words. Now things 
are rather different and the 
whole mentality in education is 
in transition. A degree from a 
well-known university is some-
thing very important, but not a 
panacea. We should enhance 
learning by combining theory 
with practice, by engaging the 
students in real-life projects. The 
school should provide students 
with opportunities to develop-
ing themselves, and to express 
their talents. Schools still focus 
on rote memorization and not 
on critical thinking. It still looks 
for theories and not for practical 
applications. Why should these 
attributes be less important than 
Geography or Geometry? It is 

NOI
TENDINȚE
ÎN EDUCAȚIE

Sheffield Scholars at:
www.sheffield.ac.uk/sheffieldscholars

Cu doar 2 decenii în urmă, tot ce conta în România pentru 
a avea succes pe plan academic și profesional era să ai 
cunoștințe teoretice solide. Acum, universitățile și anga-
jatorii caută: abilități practice, creativitate și gândire critică. 
L-am rugat pe Dr. Dimitrios Nikolaidis, Directorul Depar-
tamentului de Economie și Business de la City College 
– International Faculty of Sheffield University să ne spună 
pe ce ar trebui să se axeze un copil și de ce abilitățile 
menționate mai sus sunt atât de importante. 

L
a fel ca majoritatea lu-
crurilor din zilele noastre, 
educația se schimbă 
rapid. Informația circulă 

foarte repede, iar lucrurile au-
tentice sunt tot mai rare. Acum 
câțiva ani, autoritatea profeso-
rului era de necontestat.  Acum, 
lucrurile sunt diferite și conceptul 
de educație este în tranziție. O 
diplomă de la o universitate de 
renume este importantă, dar 
nu este un panaceu. Teoria 
trebuie îmbinată cu practica, 
implicând elevii în proiecte reale. 
Școala trebuie să ofere acestora  
oportunitatea de a se dezvolta, 
de a-și exprima talentele. Încă 
se pune accentul pe memorare 

time for a total re-construction of 
educational systems. The focus 
must be on the development of 
complex personalities useful to 
society, with human qualities, 
with positive attitudes and with 
a willingness to contribute, to 
creativity, and not simply to the 
transfer of “dry” knowledge. 

Why a British education? 
How does a British 
education manage to rank 
among the best in the world?

The University of Sheffield, for 
example, offers a first-class 
education. It is ranked among 
the best 100 universities in the 
world (66th) and among the top 
10 UK universities for student 
satisfaction. 
We want to develop all around 
personalities with knowledge, 
ethics, professionalism, eager-
ness to learn and improve, 
determination, focus, a sense of 
the real world, good communi-
cation skills, flexibility and a team 
player mentality, while closing 
the distance between the cor-
porate world and academia. 

Why did Sheffield bring its 
programmes to Romania? Is 
the Romanian public open to 
the new trends in education?
The University of Sheffield 
has been in Romania since 

tion skills. These are seen as key 
skills which employers expect 
graduates to bring to the work 
place from University.

What abilities and skills 
should a child develop in 
order to succeed later in life?
I strongly believe that we should 
go back to the basics. The par-
ent on one side along with the 
teacher on the other side should 
develop a variety of attributes 
which will positively affect the 

child’s life. We 
need to instill 
such charac-
teristics in our 
children so that 
we increase the 
potential they 
will have: love 
for hard work, 
ethics, integrity, 
flexibility, care 
for soci-
ety, passion for 
progress and 
development. 
 
You are a 
proud father 
of a little boy 
and girl. What 
do you focus 

on, in their education?  
Besides knowledge, which is by 
default necessary in everything 
we do, we are  constantly trying 
to instill in our two kids, which 
are still very young, 5 and 8, 
many of the principles men-
tioned earlier: to be ethical and 
have integrity in anything they 
do; to be optimistic and to love 
what they do; to have passion 
and persistence, to be results 
oriented and to try their best 
by working very hard in life, to 
be sensitive and show care for 
other people. We try to teach 
them to respect others. 

și nu pe gândirea critică, încă se 
caută teoriile și nu aplicarea lor. 
Familiarizarea cu valori precum 
etica, integritatea, respectul pen-
tru cei din jur, responsabilitatea 
și dezvoltarea unei personalități 
complexe, astfel încât copiii să 
aibă simțul umorului, entuziasm 
și să fie pozitivi, ar trebui să fie 
la fel de importante precum 
geografia sau geometria. Este 
timpul ca sistemul educațional 
să fie supus unei schimbări. 
Atenția trebuie pusă pe dezvol-
tarea personalităților care să fie 
formate din calități umane, cu 
atitudini pozitive și dorința de a 
contribui, de a crea, și nu doar 
pe transmiterea de cunoștințe. 

De ce educația britanică? Ce 
are acest sistem diferit față 
de celelalte? Cum reușește 
educația britanică să se 
numere printre cele mai bune 
sisteme educaționale?
Universitatea din Sheffield, de 
exemplu, oferă o educație la cele 
mai înalte standarde. Se numără 

printre primele 100 de univer-
sități din lume, ocupând poziția 
66. Ca nivel de satisfacție în rân-
dul studenților  este în primele 
10 universități din Marea Britanie. 
Vrem să: dezvoltăm personalități 
holistice, punând accentul pe 
etică, profesionalism, pe dorința 
de a învăța și de a progresa, 
pe determinare și concentrare, 
pe un simț al lumii reale și pe 
bune abilități în comunicare, 
micșorând distanța dintre lumea 
academică și cea profesională. 

De ce a lansat Universitatea 
din Sheffield programele și 
în România? Este publicul 
roman deschis către noile 
tendințe în educație?
În anul 2006, Universitatea din 
Sheffield a adus în România 
programele de Executive MBA. 
Anul trecut am îmbogățit oferta 
prin  programul de masterat în 
Marketing, Publicitate și Relații 
Publice, desfășurat în parteneriat 
cu SNSPA. Ceea ce am remar-
cat în cei 8 ani de când venim în 
România este dorința oamenilor 
de a învăța, susținută de nivelul 
ridicat de cunoștințe și abilități 
critice.

Gândire critică, este cel mai 
disputat termen din educație. 
Puteți să ne spuneți mai 
multe despre cum poate fi 
dobândită ?
Este extrem de adevărat. Există 
studenți care nu au auzit nici-
odată termenul. Lucrăm foarte 
mult cu ei pentru a-și îmbunătăți 
această aptitudine, trebuie să 
îi învățăm pe studenții noștri să 
compare lucrurile, să deslușeas-
că înțelesul de dincolo de evi-
dent, atunci când citesc ceva, și 
să sintetizeze informația culeasă 
din mai multe surse. Gândirea 
critică este un element vital nu 
doar pentru studenți, ci și un 
factor decisiv în viața de zi cu 
zi, ajutându-ne să ne argumen-
tăm punctul de vedere și să fim 
convingători într-o conversație, 
acestea fiind calitățile cheie pe 
care le caută orice angajator la 
un proaspăt absolvent.  

Ce abilități ar trebuie să-și 
dezvolte copiii pentru a avea 
succes mai târziu în viață?
Ar trebui să ne întoarcem 
la lucrurile de bază. Părinții, 
împreună cu profesorul, ar trebui 
să dezvolte o serie de calități 
care să influențeze pozitiv viața 
copiilor. Trebuie încurajate valori 
care să le dezvolte potențialul: 
dragostea pentru muncă, 
integritatea, flexibilitatea, grija față 
de societate, pasiunea pentru 
progres și dezvoltare. 

Aveți doi copii: un băiețel și o 
fetiță. Pe ce puneți accentul 
în educația lor?
Dincolo de cunoștințe, care sunt 
absolut necesare în tot ceea 
ce facem, încercăm în mod 
constant să îi învățăm pe cei doi 
copii, care sunt încă mici – 5 și 
8 ani, multe dintre valorile deja 
menționate: să fie optimiști și 
să iubească ceea ce fac, să fie 
perseverenți în orice demers, să 
fie orientați către rezultatul final 
pe care să îl obțină prin muncă, 
să fie sensibili față de cei din 
jur. Încercăm să îi învățăm să îi 
respecte pe ceilalți și să fie recu-
noscători pentru ceea ce au. 

educație
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C
opiii te știu ca 
doamna învățătoa-
re, dar noi știm că 
acasă ești mai mult 

decât atât...

Acasă sunt în primul rând 
mămică și soţie și în al doilea 
rând partener de joacă, prie-
ten și educator. Am un băieţel 
minunat de 3 ani, Vlad, și un soţ 
extraordinar. Ei îmi oferă energia 
necesară și starea de bine de 
peste zi, fericirea mea pleacă de 
acasă și din lucrurile pe care le 
clădim împreună în familie. 
Sunt o mămică, spun eu, ca 
oricare alta, care își iubește puiul 
și ar face orice pentru buna lui 
dezvoltare, îmi place să mă joc 
foarte mult cu el, indiferent de 
momentul zilei.

Cum reușești să obții per-
formanțe cu elevii tăi și în 
același timp să fii un cadru 
didactic iubit?

Profi
de profi

Sufletește, copiii mei sunt toţi, 
atât Vlad, cât și cei de la școală. 
Petrec foarte mult timp cu ei, 
cu elevii la școală, cu Vlăduț 
acasă, astfel încât simt că toţi 
îmi aparţin. Îi iubesc pe toţi și le 
spun acest lucru în fiecare zi. 
Consider că elevii învață mult mai 
ușor atunci când le face plăcere. 
Orele mele nu sunt doar niște 
ore de predare, sunt adevărate 
experiențe pentru copii, constru-
im împreună lecțiile, îi implic activ 
și îi încurajez în permanență. 
Oferindu-le multă dragoste și în-
credere, ei mă răsplătesc cu res-
pect și pasiune pentru a învăța. 
Mă bucur că am găsit în sfârșit o 
școală în care se pune mare preț 
pe educația pozitivă, ceea ce în-
seamnă că relația dintre profesori 
și elevi este una de prietenie. În 
Școala Olga Gudynn, profesorii 
nu se limitează la manuale sau 
la programa școlară, ci transmit 
elevilor mult mai mult. 

Care sunt momentele tale 
preferate din timpul săptă-
mânii?
 
Momentele mele preferate sunt 
acelea în care copiii îmi zâmbesc 
sau îmi mulţumesc. De aseme-
nea, ador momentele când, în 
timp ce le transmit copiilor noi 
informaţii, se luminează și spun 

în gura mare: Am înţeles... ce 
simplu este! Îmi plac dimineţile 
pline de energie când revăd 
copiii de la școală, îmi place ziua 
de luni când copiii sunt mai vor-
băreţi, mai plini de energie pentru 
că doresc să-mi povestească în 
detaliu ce au făcut în weekend. 
Îmi plac serile, pentru că, după o 
zi plină de evenimente la școală, 
îmi pot îmbrăţișa familia și mă pot 
destinde prin jocuri amuzante și 
relaxante.

Care sunt cele mai mari 
provocări ca mamă, dar ca 
profesor?

Ca mamă aș dori, ca în ori-
ce context de viaţă, să fiu un 
exemplu permanent și foarte 
solid pentru copilul meu. Dacă la 
școală copiii învaţă în timpul unor 
lecţii organizate, acasă, în familie, 
copilul mic învaţă din exemple, 
prin imitaţie.
Cea mai mare provocare a mea, 
ca mamă, este ca în permanen-
ţă, fiul meu să vadă un echilibru 
și o armonie în mine. Ca profe-
sor, aș dori să transmit copiilor, 
dincolo de conţinuturi necesare 
examenelor și concursurilor 
școlare și valori umane.

by Ana Lungu

Children know you as teacher 
Flori, but we know that at 
home, you are much more 
than that...

At home I’m a mother and a 
wife, but also a playpal, a friend 
and a teacher. I have a wonder-
ful 3 year old boy, Vlad, and an 
amazing husband. They give me 
energy for the entire day and my 
happiness starts at home, from 
the things we build together. I’m 
a mum like any other mum, who 
loves her child and would do 
anything for his wellbeing and 
healthy development. I like play-
ing with him a lot, regardless of 
the time of day.

How do you manage to make 
the students love you, while 
also stimulating them to ob-
tain outstanding results?
 
Emotionally, they are all my 
children, both Vlad and the 
children from school. I spend a 
lot of time with the students and 
with Vlăduț, so I feel that they all 
belong to me. I love them, and I 
tell them this every day. I believe 
that students learn best when 
they like doing it. My classes are 
not just simply teaching courses, 
but real experiences – we build 
the lessons together, I get them 

actively involved and I constantly 
encourage them. Offering them 
love and confidence, they reward 
me with respect and passion for 
learning. I am glad that I finally 
found a school which focuses 
on positive education, which 
means that the relationship 
between the teacher and the 
students is one of friendship. In 
Olga Gudynn School, the teach-
ers don’t use just school books 
and the curricula in the teaching 
process, but offer the children 
much more. 

What are your favorite mo-
ments in a week? 
 
My favourite moments are the 
ones in which the children 
smile and thank me. I also love 
the moments when, while I 
am teaching, the faces of the 
children brighten up as they 
understand what I am explain-
ing; they suddenly say: Now I 
understand…it’s so simple!
I love the mornings full of energy 
when I see my students, and es-
pecially Monday mornings, when 
the children are more talkative 
and want to share every detail of 
their weekend. I also love eve-
nings, when, after a busy day, I 
can hug my family and relax by 
playing fun games with my son. 

What are the biggest chal-
lenges, as a mother, or as a 
teacher?

As a mother, I wish that regard-
less of the context, I will be a 
permanent and solid model for 
my child. If at school the children 
learn in an organized manner, at 
home, in the family, the young 
child learns through examples, 
through imitation. 
The biggest challenge of all is, 
as a mother, to constantly make 
sure that my child finds balance 
and harmony in me. As a teach-
er, I wish to impart much more 
than knowledge, to also instil in 
my students moral values. 

Elevii clasei a III-a 
ne recomandă să 
citim:

Furtul diamantului uriaș – o 
carte plină de haz, din care veți 
afla aventurile Șoricelului Stilton. 
Printre personajele haioase se 
numără: Geronimo, Agentul 
secret Zero Zero Ka, Bunicul 
Traian Janc, Sally Rasmaussen, 
Molly Rasmaussen și Umbra 
Rasmaussen. Nu vă pot dezvălui 
mai multe din această carte 
minunată. Vă las să aflați singuri, 
savurând aventurile minunate!
by Daria Achim, clasa a III-a,
Școala Olga Gudynn

Povestiri istorice este o 
introducere în tainele istoriei 
care cuprinde multe povestiri ce 
redau faptele de vitejie ale dom-
nitorilor români, de la Burebista 
și Decebal, până la Vlad Țepeș, 
Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul 
și alții. Recomand această carte 
tuturor colegilor mei, deoarece 
își pot îmbogăți cunoștințele  și 
pot afla lucruri interesante despre 
istoria țării noastre. 
by Andrei Oprițescu, clasa a III-a
Școala Olga Gudynn

Sfaturi utile:
- Ascultă-ţi copiii - dincolo de 
cuvintele lor se ascund trăiri 
dintre cele mai intense.
- Încurajează-ţi copilul să viseze 
și să-ţi propună lucruri; sprijină-l 
în realizarea lor.

Useful tips:
- Listen to your child - their 
words mask some of the most 
intense feelings.
- Encourage your child to 
dream and suggest new things. 
Support him in turning his 
dreams into reality.

Amazing 
Teachers
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H
ai cu gașca la Ambasad’Or să te 
Play cum n-ai făcut-o niciodată!
Ambasad’Or Play este dedicat unui 
public inspirat, familiilor și mai ales 

copiilor, pentru care Nicușor Stan a creat un 
spaţiu de joacă exclusivist, unde se întâlnesc 
luxul și copilăria. 
Ambasad’Or-ul 
Copiilor este mult 
mai mult decât un 
loc de joacă. Este 
ideal pentru petre-
cerea timpului liber, 
dar și pentru petre-
cerile copiilor. Avem 
saloane amenajate 
pe categorii de vârstă de la  0 la 17 ani.
Cei foarte mici se pot juca în mult iubitul 
ţarc cu bile, pot asculta povești citite de un 
personaj de poveste, se pot juca indoor 
cu aproape tot ce găsim într-un parc de 
distracţii, pentru vârsta lor. Saloanele pentru 
categoriile superioare de vârstă oferă ultime-
le noutăţi în materie de gadget-uri, playsta-
tion-uri, fussball, mini basketball, flipper și 
multe alte jocuri interactive pentru o persoa-
nă sau un grup.
Jocurile se întind pe 4 superniveluri care te 
aruncă dintr-o lume în alta.
Descoperă Secretele Ambasad’Or Play!

The Ambasad’Or Play world charms you! At 
Ambasad’Or Play you can be whoever you 
want to be!  Do you see yourself a hero, a 
prince or a princess? Open your eyes! 
Come with your friends to Ambasad’Or and 
Play as you never played before.

Ambasad’Or is dedicated 
to an inspired public, to 
families and especially to 
children, for whom Nicuşor 
Stan has created an ex-
clusivist playground where 
luxury meets childhood.
Childrens’ Ambasad’Or is 
more than a playground. 
It’s ideal for spending your 

free time, but also for kids’ parties.
You can find here rooms designed for 
children from 0 to 17 years old. The younger 
children can play more in the well-known 
pen, they can listen to stories, they can 
play indoor and almost with everything that 
you can find in a Fun Park. The rooms for 
the older kids offer the ultimate novelties in 
terms of gadgets, playstations, fussball, mini 
basketball, flipper and many other interactive 
games for a single child or a group.
The games on 4 superlevels can throw you 
from a world to another.
Discover the Secrets of Ambasad’Or Play!

Contact:

Adresa: Str. Aromei, nr. 96, sector 2, 
Bucureşti
Email: office@ambasador-play.ro
Telefon: 0736 700 334
facebook.com/AmbasadOrPlay
www.ambasador-play.ro

Ambasad’Or Play a decis:

Copiii la Putere!

Lumea Ambasad’Or Play te vrăjeşte. La  
Ambasad’Or Play poţi fi orice vrei tu! Te visezi 
erou, prinţ sau prinţesă? Deschide ochii! 

Vrei să-ți faci prieteni noi,
să te distrezi,
să ai o vară de neuitat?
Hai cu noi în tabără! 

Olga Gudynn Summer School îţi propune:

TABĂRA FUN & PLAY
Activități aplicative, arte marțiale, șah, artă

7-13 ani – 1500 RON / persoană
(pot participa și părinții)
Perioada: 24-30 iunie 2013

TABERE DE CERCETAŞI
Aventură, sport, înot, drumeții, foc de tabără
4-7 ani – 1100 RON / persoană
Perioada: 21 iulie - 25 iulie 2013
7-13 ani – 1500 RON / persoană
Perioada: 14 iulie 2013 - 20 iulie 2013

TABĂRA DE TENIS
Aventura Park, înot, tenis, treasure hunt
7-13 ani – 1500 RON / persoană
Perioada: 11 – 16 august 2013
  
Programul taberelor este realizat de instructori, antrenori, supraveghetori cu experiență.
Transportul nu este inclus, se organizează la cerere.

Contact: 
Tel: 021 206 01 73
comunicare@olgagudynn.ro

www.olgagudynn.ro86



Iată câteva din evenimentele care se petrec vara aceasta, în 
București și pe care vi le propunem:

13 MAI - The Beatles 
Orchestra
Phoenix Entertainment are 
plăcerea de a vă prezenta, 
în premieră în România,  un 
concept muzical inedit. 
Publicul este invitat la 
Sala Palatului să asiste la 
spectacolul The Beatles 
interpreted by Bucharest 
Symphony Orchestra. 
Muzica memorabilă a legende-
lor de la The Beatles va fi readaptată și interpretată în manieră clasică. 
Orchestra va fi însoțită de un toboșar și de un cor format din 15 voci. 
Două genuri de muzică, aparent diferite, se vor îmbina armonios într-o 
prestație extraordinară, plină de virtuozitate, care se adresează atât 
fanilor rockului clasic, cât și simpatizanților muzicii clasice.

14-16 iunie 2013 – Street Delivery
Strada Arthur Verona este deschisă publicu-
lui, amenajată cu proiecte și idei frumoase. 
Evenimentul are loc în București, Timișoara și 
Iași. În fiecare din aceste orașe, strada este 
închisă traficului auto și se transformă într-un 
spațiu destinat pietonilor pentru plimbare 
și implicare în activități artistice și sociale 
deosebite. În acest an programul conține 
numeroase acțiuni dedicate familiilor cu copii.
http://www.streetdelivery.ro/

21-23 iunie 2013 – Jazz 
in the park este un festi-
val verde al muzicii bune. 
Un week-end de muzică 
în Parcul Central din Cluj 
Napoca. Evenimentul este 
deschis publicului larg și are 
invitați artiști cunoscuți din  
lumea întreagă. Pe scene se 
va cânta jazz, blues, folk și 
muzică clasică, toate live și în 
aer liber.
http://www.jazzinthepark.ro/

Here are some of the events that will be happening in 
Bucharest this summer:

13 May – The Beatles 
Orchestra
Phoenix Entertainment has 
the pleasure to present 
you, for the first time in 
Romania, a inovative 
musical concert. The 
public is invited to the 
Beatles Show interpreted 
by the Romanian Orches-
tra at Sala Palatului. The 
memorable music of the 

legendary – The Beatles will be interpreted in a classical manner. 
Joining  the orchestra will be a drummer and a choir of 15 voices. 
Two music genres aparently different will be harmoniously combined 
in an extraordinary show designed both for the fans of classical rock 
as for the ones of classical music.

14-16 June 2013 - Street Delivery on 
Arthur Verona street in Bucharest –- this 
is an event that takes place every year in 
Bucharest, Timişoara, and now Iași. In each 
of the cities, a street is closed for the auto 
traffic, becoming a space for pedestrians to 
stroll and take part in various artistic, social, 
enlightening activities. This year they have 
prepared children friendly special activities. 
http://www.streetdelivery.ro/

21-23 june 2013 – Jazz in 
the park is a green festival 
born in America in the 1970’s 
dedicated to good music. A 
whole weekend of live music 
is happening in the Central 
Park in Cluj Napoca.  The 
event is open to the public 
and has international guests – 
names in jazz, folk and classi-
cal music You are encouraged 
to come dressed up as jazzy 
as possible.
http://www.jazzinthepark.ro/

pentru WEEKEND-uri în familie  
Rupe măcar o bucățică din agenda de lucru și relaxează-te împreună cu familia. Vei 
vedea cât de distractiv poate să fie și, în plus, vei avea mult mai multă putere de muncă. 

timp liber

88



Bu
cu

ră
-te

 d
e t

ot
 ce

 es
te

 în
 ju

ru
l t

ău
! J

oa
că

-t
e!

 În
va

ţă
! D

es
co

pe
ră

!  

Riscăm?
Copiii înţeleg mult mai uşor lumea din care fac parte dacă au acces direct la ea.

Copiii trebuie să înveţe cum să depăşească anumite situaţii problemă, trebuie să-şi 

asume riscuri controlate şi provocări,  pentru a învăţa să evite pericole mari.

Î
ncă de când se nasc, copiii sunt proiectaţi să descopere 
lumea din jurul lor, să cerceteze, să caute răspunsuri şi să se 
aventureze către nou.  Asemenea vapoarelor care au fost cre-
ate să navigheze, deşi ar fi mai în siguranţă dacă ar fi acostate 

în port, aşa şi copiii au nevoie de cât mai multe experienţe din care 
să înveţe, să cunoască lumea din jurul lor, să se bucure de viaţă. 
Copiii nu trebuie inhibaţi sau opriţi din jocul lor doar pentru că se 
murdăresc, pot strica ceva sau se pot lovi. Dacă le explicăm şi le 
arătăm cum funcţionează lucrurile, ei vor învăţa cum să se apere, 
să facă faţă provocărilor şi să evite pericolele. 
Ce copil sănătos nu şi-a făcut măcar un cucui sau o julitură în 
genunchi? Cum poţi să înveţi să mergi pe bicicletă dacă nu înveţi 
mai întâi cum să cazi? 
Copiii nu trebuie crescuţi cu frică, 
pentru că ei învaţă să se teamă  
şi nu se mai bucură de plăcerea 
jocului şi a descoperirii, exact 
cum s-ar întâmpla cu un vapor 
frumos, lustruit, dar care nu ar fi 
scos  niciodată în larg, deoarece 
căpitanul se teme ca vasul să nu 
păţească ceva. Aşa că vaporul  îşi 
pierde menirea pentru care a fost proiectat - aceea de a naviga 
şi de a descoperi locuri şi oameni noi. La fel este şi cu copiii. 
Protecţia excesivă şi temerea de a nu se întâmpla ceva rău se 
transmit în comportamentul copilului şi îi vor afecta încrederea în 
forţele proprii, precum şi evoluţia lui personală şi profesională la 
maturitate.

De ce au nevoie copiii pentru a fi curajoşi și fericiţi:

• Copiii trebuie să se joace cât mai mult în natură: să caute 
gândăcei, omizi, flori, crengi din care pot construi adăpost pentru 
păsărele, să se joace în băltoace pentru a studia mormolocii, să 
facă forme din noroi şi să simtă mirosul pământului. Toate aceste 
mirosuri, trăiri, mai bine spus experienţe, le vor rămâne întipărite în 
minte şi în suflet pe întreg parcursul vieţii. Legătura cu natura este 
foarte importantă în dezvoltarea copiilor. 
• Fetele preferă locurile mici, jocurile statice şi sigure, au mai 
multă răbdare să deseneze, să se joace cu păpuşile, le place să 
caute scorburi pentru veveriţe, să culeagă flori , să facă un ierbar, 
să construiască din pământ case pentru furnici, să hrănească 
păpuşile cu mâncare făcută de ele din nisip, pe când băieţii 

funcţionează puţin diferit. 
• Băieţii preferă spaţiile mari, locurile cu mai multe pericole și 
provocări, unde pot alerga în voie şi unde se pot  juca periculos:
să se caţere în copaci, să facă echilibristică pe un zid sau pe un 
buştean, să taie lemne cu fierăstrăul, să folosească trusa de scule 
a tatălui,  să se joace de-a cowboii şi indienii, să sară unde este 
băltoaca mai mare şi, de cele mai multe ori, să ajungă acasă cu 
hainele negre de murdărie. 
• La vârstele mici, murdăria poate fi frumoasă şi un mijloc de 
a învăţa. Jucându-se cu ceilalţi, copiii învaţă cum să-şi dea frâu 
liber imaginaţiei, ceea ce le va folosi foarte mult în procesul lor de 
dezvoltare şi creştere.

Riscul controlat este o 
necesitate 

Copiii ai căror părinţi au o aver-
siune față de risc obţin rezultate 
şcolare slabe la teste şi, de foarte 
puţine ori, reuşesc să-şi continue 
studiile la facultăţi, spre deosebire 
de cei ai căror părinţi sunt mai 

toleranţi în ceea ce priveşte asumarea riscurilor.
Asumarea unor riscuri calculate face parte din procesul de 
maturizare, de fapt joacă un rol uriaş, spune Sarah Brown de la 
University of Sheffield.

Vă putem sugera câţiva paşi?

• Creează pentru copilul tău cât mai multe situaţii în care să-şi 
asume riscuri calculate în activităţile zilnice. 
• Când eşuează sau nu reuşesc să ducă o sarcină la bun sfârșit , 
vorbeşte cu copilul tău, încurajează-l să mai încerce.
• Povesteşte-i întâmplări asemănătoare din propriile tale eşecuri şi 
cum ai reuşit să treci peste ele.
• Sărbătoreşte fiecare succes, dar în aceeaşi măsură discută 
despre eşecuri, pentru a învăţa să-şi asume responsabilitatea 
propriilor fapte.
• Învață-l să se apere, stimulează-i instinctul de conservare.
• Încurajează-l să colaboreze, să dobândească sentimentul grupu-
lui, mai degrabă decât să-i lauzi meritele competiției înverșunate.

Încrederea în tine îți oferă 
sentimentul de siguranță 
interioară și este indispensabilă 
pentru a fi fericit.
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From birth, children have 
a natural urge to discover 
the world around them, to 
explore, to seek answers and 
to adventure into the new.
Same as ships, which were 
designed to sail, although 
they would be safer in the 
harbor, children need as many 
examples as possible in order to 
learn, to get to know the world 
and to enjoy life. 
Children need to learn how 
to overcome certain difficult 
situations; they have to take 
small, controlled risks and 
challenges, in order to know 
how to handle real dangers. 
Children should not be stopped 
from playing just because 
they might get dirty, damage 
something or get hurt. If we 

explain to them and show 
them how things work, 

they will learn to 
defend themselves, 

to face challenges 
and to avoid 
dangers.  
What healthy 
child didn’t 
have at least 
a bump on 
his head or a 
scratch on his 

knee? How can 
you learn how to 

ride a bike, if you 
don’t first learn how 

to fall?
Children should not be 

raised in fear, because they will 
learn to be afraid and will miss 
out on the fun of playing and 
discovering. Just as a beautifully 
polished ship, which never 

leaves the harbor because 
the captain is afraid that 
something might happen to 
the ship. The ship defies 
its purpose for which it 
was created - that of 
sailing, discovering new 
places and people. It’s 
the same with children. 
Overprotection and the 
fear that something bad 
might happen are echoed 

in the child’s behavior and 

will harm his self-confidence, 
as well as his personal and 
professional development. 
Here are a few steps to 
follow in order to have brave, 
happy and cheerful children:

• Children need to play as 
much as possible in natural 
settings: look for bugs, flowers, 
branches which they can use 
to build shelters for birds; play 
in puddles to study tadpoles; 
make shapes out of mud 
and smell the earth. All these 
smells and experiences will 
remain in children’s minds and 
souls for the rest of their lives. 
The connection with nature 
is very important in children’s 
development. 
• Children understand the 
world they are part of, when they 
have direct access to it.
• Girls prefer smaller places, 
static and safe games, they 
have more patience to draw, to 
play with dolls; they love looking 
for squirrels’ hollows, picking up 
flowers, making a herbarium, 
building houses for ants out of 
dirt, feeding their dolls with food 
made out of sand. Boys, on the 
other hand, behave differently.
• Boys prefer big spaces, 
more danger-filled places, and 
challenging envinronments, 
where they run and play 
daringly: climb trees, balance 
on a wall or on a log, cut wood 
with a saw, use dad’s tool 
box, pretend to be Cowboys 
or Indians, jump in the biggest 
puddles, and in the end, go 
home with their clothes a mess. 
At young ages, mess can be 
nice and a means to learning.
Playing with others, children 
learn to unleash their 
imagination, which will be of 
great use as they are growing 
up and are developing.

Controlled risk is a necessity. 

by Olga Gudynn

Demonstrează că ești un skater 
adevărat și trimite-ne poze cu tine 
la adresa redacției. Poți câștiga 
skateboard-ul CURB, construit 
după originalul care a făcut revoluție 
în anii 80 în S.U.A. oferit de Micro-
scooters.

www.micro-scooters.ro
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Cât și cum 
folosim 
calculatorul și 
televizorul?

Î
n industria de jocuri este o gamă variată 
de jocuri de genul: Curse, Sport, FPS 
și multe altele. Pentru copii nu sunt 
recomandate jocurile violente, de aceea, 

dacă joci vreunul, trebuie să te lași de el cât 
de curând, până nu ai să regreți. 
Iată o întâmplare din experiența mea:
- Ah… Iar am pierdut! Nu-mi place mouse-ul 
ăsta! Se blochează calculatorul, nu am reusit 
să omor toată echipa adversă și am pierdut! 
- Mihai, ce se întâmplă? întreabă mama.
- M-am supărat că nu am câștigat meciul și 
am primit două headshot-uri consecutiv.
- Nu crezi că ar fi bine să nu mai joci jocul 
acela? Uite, deja ești supărat pe ceva care 
nu există în viața reală! Este virtual! Gândeș-
te-te ce ai fi făcut dacă s-ar fi întâmplat asta 
cu adevărat! Jocurile acestea nu-ți fac bine...
- Cred că ceva foarte rău… 

În acel moment, am realizat cât de mult 
îmi dăunează jocurile cu lupte și împuș-
cături. Aceste jocuri dau dependență și îți 
afectează foarte tare creierul. De la aceste 
jocuri poți să fi supărat, nervos, să nu vrei să 
înveți sau să mănânci și nu este bine deloc! 
Ca să mă las de jocurile violente nu a fost 
ușor. În prima săptămână le-am jucat doar 
în week-end, apoi le jucam numai duminica 
și de fiecare dată când voiam să joc, mă 
gândeam la altceva și jucam alte jocuri.
Mama îți vrea tot timpul binele. Chiar dacă 
uneori ți se par lucrurile nedrepte, când ia 
decizii, când vei fi mai mare îi vei mulțumi 
pentru ce a făcut. Dacă nu ți-ar atrage 
atenția, și nu ți-ar explica ce-i bine pentru 
tine, când vei fi mare i-ai reproșa că nu te-a 
indrumat pe calea cea bună.

In the game industry there is a wide variety 
of games, such as: Curse, Sport, FPS and 
many others. For children, violent games 
are not recommended, therefore, if you are 
playing one, you have to stop as soon as 
possible, before you start regretting having 
played them.   
This is something that happened to me:
- Oh…I lost again! I hate this mouse! I lost 
because the computer crashed and I didn’t 
get to kill the entire army of the opponent.  
- Mihai, what is going on in there? asks mum
I’m upset that I didn’t win the game and I got 
two headshots in a row.
- Don’t you think it would be best if you didn’t 
play that game? Look, you’re already upset 
because of something which doesn’t even 
exist in the real life! It’s virtual! Think of what 
you would have done if this was actually go-
ing on! These games are not good for you. 
I think something really bad…

It was then that I realized how harmful 
these games with fights and shootings 
were to me. They are addictive and harm 
your brain. These games can cause you to 
be upset and angry, to not want to learn or 
eat and this is not good at all! It wasn’t easy 
to stop playing these violent games. In the 
first week, I only played them during the 
weekend, then I only played them on Sun-
days and each time I wanted to play them, I 
would think of something else and play other 
games. Your mum always has your best inte-
rest at heart, even if sometimes things might 
seem unfair, when you’ll grow up, you’ll thank 
her for what she has done.   If she didn’t tell 
you what is good for you, when you grow up 
you’ll blame her that she didn’t tell you what 
was right.  

by Mihai Peia, 6 grade student
at Olga Gudynn Int’l School. 

     Ti-au spus vreodată părinții tăi că unele jocuri video
nu sunt bune pentru tine sau că sunt prea violente?
                 Dacă nu, atunci continuă să citești articolul.

1

2

3

4

Fiecare oră petrecută zilnic 
de copil în faţa televizorului şi 
a calculatorului în perioada de 
vârstă 1-3 ani creşte cu 28% 

posibilitatea apariţiei problemelor de 
atenţie în perioada de vârstă 1-7 ani. 

Utilizarea în exces a televizorului 
și computerului duce la pierderea 

capacității de inițiativă și a 
creativității. Televizorul și 
calculatorul nu pot fi excluse 
in totalitate din viata copiilor si 

pot fi folosite cumpătat cu scopul 
informării, cercetării și relaxării, 
alegând cu grijă programele și 
informațiile transmise.

Pentru a vă proteja de site-urile și 
programele nedorite, puteți instala 
filtre software pentru limitarea 
accesului.

Cel mai scăzut nivel de 
competențe lingvistice îl au chiar 
copiii care se uită cel mai mult 
la televizor. Cel mai eficient mod 
de învățare pentru copii este 

comunicarea cu alți oameni.

Linkuri utile:

http://www.bbc.co.uk/cbbc/games/
http://www.nick.com/
http://pbskids.org/
http://www.primarygames.com/

C
lubul a fost creat pentru a 
favoriza contactele între 
persoane inteligente. Pentru a 
face parte din clubul MENSA, 

trebuie susţinut un test, care durează 
40 de minute și pentru care nu este 
nevoie de o pregătire specifică.
Această organizaţie alege o serie de 
jocuri care sunt mijloace excelente 
de antrenare a gândirii și un mod 
nemaipomenit de a petrece timp liber 
într-un mod instructiv.
Având în vedere faptul că pot fi jucate 
de persoane cu vârsta cuprinsă între 
4-99 ani… Sunt convins că poate ieși o 
adevărată competiţie în familie.

Iată câteva exemple de jocuri Mensa:

1  Dvonn 
Un joc elegant, frumos și abstract. Dvonn 
este un joc de aranjare și stivuire. În prima 
fază, jucătorii așază piesele lor pe tablă. În 
faza a doua, se mută aceste piese, formând 
stive. Atunci când orice piesă devine izolată, 
de piese “Dvonn”,  acestea sunt eliminate de 
pe tablă. 

2  Apples to Apples
Potriviri neobișnuite de adjective și substanti-
ve fac acest joc minunat, distractiv.
O versiune Junior este, de asemenea, 
disponibilă. 

3  Metro 
În acest puzzle inteligent, jucătorii încearcă 
să construiască o linie de metrou cât mai 
lungă, răsucind-o prin oraș.  

If you want to play, be smart about 
it!
Have you ever heard of MENSA Interna-
tional, the high IQ Society? MENSA is a 
club known worldwide.
It’s members – 110.000, in 100 coun-
tries,  have an IQ of over 148 points that 
is in the top 1% of the population.

The club was created in order to facilitate 
conections between intelligent people.
In order to become a member of the club, 
you have to take a 40 minute IQ test.
The test doesn’t require special train-
ing beforehand. This organization offers a 
series of games which are both an excellent 

method to train the brain, as well as to spend 
your free time cleverly. These games are 
recommened for people aged 4-99, so I’m 
certain that a competition between the family 
members is due. 

Here are a few examples of Mensa 
games:

1  Dvonn 
An elegant, nice and abstract game. Davonn 
is a game of arranging and piling. In the first 
round the players arrange the pieces on 
the board. In the second round, the pieces 
are moved, creating piles. When a piece 
becomes isolated by Davon pieces, it is 
elimintated from the board. 

2  Apples to Apples
The game consists of unusual combinations 
of adjectives and nouns and is very funny.
A version for juniors is also available.  

3  Metro 
In this intelligent game, the players have 
to build a metro line as long as possible 
throughout the city. 

by Matei Manea, clasa a IV-a, 
Școala Olga Gudynn

Ați auzit vreodată de Clubul creierelor MENSA? 
MENSA este un club internațional, care cuprinde persoanele cu un coeficient de 
inteligență de cel puţin 148 de puncte - punctaj cu care se poate lăuda mai puţin 
de 1% din populaţie. Clubul MENSA are 110.000 membri în 100 de țări.

Dvonn Apples to Apples Metro

Dacă te j  ci,
joacă-te int  ligent

2 31
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A
CCOR - grupul ho-
telier care include 
printre altele și 
Hotelurile Pullman, 

Novotel și Ibis, a plantat 
peste 3 milioane de copaci 
în întreaga lume, ca parte a 
proiectului de reîmpădurire 
spijinit de Naţiunile Unite.

În România, în cadrul programu-
lui PLANET 21, Grupul ACCOR 
a plantat copaci în Sibiu și 
Sighișoara, cu sprijinul a 930 
de elevi implicaţi în activităţi 
de conștinentizare a efect-
elor defrișării și în activități de 
reîmpădurire.   

Defrișările masive din 
Transilvania au avut 
consecințe dramatice.
Pe de-o parte, vorbim despre 
inundaţiile din anii 1998-1999 și 
2005 care au dus la alunecări 
de teren. Pe de altă parte, biodi-
versitatea bogată a Transilvaniei 
este ameninţată: oamenii de 
știinţă estimează că ecosiste-

ACCOR - Hotel Group which 
includes among others the 
Pullman, Novotel and Ibis 
hotels has planted over three 
million trees worldwide as 
part of a global reforestation 
project supported by the 
United Nations.

In Romania, within the PLANET 
21 program, the ACCOR Group 
has planted trees in Sibiu and 
Sighisoara, with the support of 
over 930 students involved in 
awareness-raising and reforesta-
tion activities.

Massive deforestation in 
the region has had dramatic 
consequences.
For one, the floods of 
1998, 1999 and 2005 had 
disproportionate knock-on 
effects due to the bare terrain, 
causing landslides for example. 
For another, Transylvania’s very 
rich biodiversity is threatened: 
scientists estimate that 
ecosystems need at least 50% 

ACCOR reîmpădurește Transilvania 
împreună cu școlile din România

mele au nevoie să fie formate 
din păduri în proporţie de 50% 
pentru a se putea regenera, iar 
în Transilvania proporţia este de 
doar 35%. 
Prosoapele noastre plantează 
copaci, a declarat Markus Koller, 
Manager General al Pullman 
Bucharest World Trade Center.

Proiectul Plant For The 
Planet este finanţat din 
economiile realizate de 
ACCOR.
De fiecare dată când un prosop 
este refolosit de către un client, 
hotelul direcţionează 50% 
din suma economisită către 
proiectul desfășurat în România. 
Suntem mândri să anunţăm 
că în data de 19 Aprilie 2013, 
copacul cu numărul 1.000.000 
a fost plantat la Baraolt.
Ne dorim să ne stimulăm 
clienţii, furnizorii și partenerii  să 
se alăture măsurilor luate de 
noi, pentru protejarea mediului 
înconjurător.

Defrișarea reprezintă un dezastru pentru mediu. La 
fiecare 3 secunde dispare o suprafaţă împădurită 
de dimensiunea unui teren de fotbal. 

Deforestation is an environmental disaster. An 
area the size of a football field disappears every 3 
seconds

Angajații de la Pullman Bucharest World Trade Center, Novotel City Centre și hotelurile 
Ibis au plantat peste 500 de arbori în Parcul Natural Comana

Copiii spun 
VERDE!
Iată că lecțiile de ecologie încep încă din 
grădiniță și continuă tot restul vieții. 

P
rimăvara, în fiecare an, păstrăm tradiția în Olga Gudynn Int’l 
School și împreună cu alte asociații ecologiste, ieșim la 
plantat de copaci.
Sute de copii, alături de cadrele didactice și părinții lor, 

sunt de partea naturii și nu rămân nepăsători la semnalele trase de 
organizațiile ecologiste care ne spun că: În zece ani, România 
riscă să rămână fără păduri! O demonstrează un studiu Green-
peace care avertizează că în fiecare an dispar 28 de mii de hectare 
de pădure și că la fiecare oră sunt retezate trei hectare.
Dacă ne uitam în jurnalul nostru, numai anul trecut, copiii grădinițelor 
și Școlii Olga Gudynn au plantat 500 de copaci în comună Vidra 
la invitația Asociației Familie Sănătoasă. Proiectul s-a intitulat Mic și 
Ecologist și a fost o experiență extraordinară pentru copii, învățând 
că deși sunt mici ca vârsta, inițiativele lor nu trec neobservate.

Alăturați-vă și voi Campaniei
Mic și ecologist – Copiii înverzesc România! 
Începând din toamna anului 2011, proiectul „Mic și ecologist” își 
propune să antreneze Bucureștiului, să susțină dreptul tuturor la aer 
curat și la sănătate, prin împădurirea unor importante suprafețe de 
teren din jurul Capitalei și nu numai. 
Pe lângă lecțiile teoretice despre ecologie, susținute de către AFS 
și Sâmburel, bunul lor prieten de nădejde, copiii iau parte alături 
de membrii Asociației, specialiști silvicultori și pădurari, și la lecția 
practică de plantare a unor copăcei. Așa au luat și vor lua naștere 
pădurile Mic și ecologist, în care fiecare copăcel va purta numele 
copilului care l-a sădit. Astfel, toți copăceii vor avea câte un „părinte” 
care să-i îngrijească și să-i ocrotească întocmai că într-o adevărată și 
frumoasă familie. 
Puteți să vă alăturați în continuare echipei, fie achiziționând și 
plantând proprii copăcei al copilului dvs, fie ajutând copilașii înscriși 
deja să planteze, ca voluntar, la contact@familiesanatoasa.ro

Olga Gudynn Int’l School împreună cu Asociația Familia Ta 
încurajează copiii să înverzească România!

Kids say GREEN!
Eco education starts in nursery and turns 
into a long-life experience

E
very year, when spring comes, Olga Gudynn Int’l School 
continues the tradition together with other ecological associa-
tions planting trees. Hundreds of children, together with their 
teachers and parents are on nature’s side and cannot remain 

indifferent to the signals sent by ecological organizations which say 
that in 10 years, Romania risks having no forests left. Accord-
ing to a Greenpeace study which warns us that every year, 28.000 
hectares of forest disappear and that each hour, 3 hectares are cut 
down. If we take a look in our journal, we see that last year alone, the 
children at Olga Gudynn Nursery and School planted 500 trees in 
Vidra, responding to the invitation of Familie Sănătoasă Association. 
The project was called Mic și Ecologist and was an amazing experi-
ence for children, who learned that, although, they are young, their 
initiatives are important. 

Join the campaign
Mic și Ecologist – Copiii înverzesc România
Starting in autumn of 2011, the project Mic și Ecologist aims to en-
gage Bucharest in offering everybody the right to fresh air and health, 
by reforesting some important areas around Bucharest and not only. 
In the Mic și ecologist forests, each tree has the name of the child 
who planted it and who will continue to take care of it, just like in a 
real family. 
You can join our team, either by buying a tree and planting it with 
your child, or by helping the children who are already enrolled in the 
project, to plant the trees, by registering your name on the lists of 
volunteers at contact@familiesanatoasa.ro

by Roxana Iordache

forest cover to be able to renew 
themselves, whereas this cover 
has dropped to less than 35%.
Our towels plant trees, declared 
Markus Koller – General 
Manager at Pullman Bucharest 
World Trade Center.

The Plant For The Planet 
project is funded from the 
savings made by the ACCOR 
hotels.
Every time a towel is re-used 
by a customer, the hotels pay 
50% of the cleaning charge 
saved, to the project in Romania. 
That’s why we’re very proud 
to announce that on April 19th 
the no. 1,000,000 tree was 
planted in Romania, at Baraolt. 
We are committed to inspiring 
our employees, our guests, 
suppliers and business partners 
to join us in taking measures to 
protect the environment.

by Tiberiu Căpudean -
Marketing & PR Director Pullman 
Bucharest World Trade Center
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Cu ce vine nou Secţia de Pediatrie 
a Spitalului Sanador în domeniul 
sănătății?
Spitalul Sanador este cel mai mare spital 
privat din ţară şi se remarcă prin Unitatea de 
Primiri Urgențe adulţi şi copii (UPU), cu 14 
linii de gardă 24/24: Pediatrie, Cardiologie, 
Neurologie, Obstetrică-Ginecologie, ATI, Ne-
onatologie, Chirurgie Generală, Ortopedie- 
Traumatologie, Urologie, Computer Tomo-
grafie, Ecografie, Radiologie Convenţională, 
Laborator, Medicină de Urgenţă. Acest lucru 
face posibilă investigarea copiilor cu diverse 
patologii.Consultațiile pot fi efectuate și în 
regim de urgență sau la domiciliu.
Sanador oferă și abonamente de pediatrie, în 
baza cărora copiii beneficiază de toate ser-
viciile medicale de care au nevoie, în baza 
recomandării  medicului personal pediatru. 

Avem o curiozitate: dacă o mămică are 
o urgență în toiul nopții, poate veni cu 
cel mic la secția de pediatrie? 
În ceea ce priveşte Departamentul de 
Pediatrie a Spitalului Sanador, acesta oferă 

asistență medicală 24 de ore din 24 pentru 
copiii cu vârste cuprinse între o lună şi 18 
ani, acest lucru fiind valabil şi în ceea ce 
priveşte camera de gardă.
Astfel, o mamă îngrijorată de starea de 
sănătate a copilului său poate veni oricând 
la spital.

Ce poate implica examinarea copilului?
În ceea ce priveşte examinarea  copilului, 
aceasta poate fi însoţită şi de investigaţiile 
necesare la înalt nivel tehnic şi cu protejarea 
copilui. Se ţine permanent cont de faptul 
că se lucrează cu copii de diferite vârste 
şi cu caractere diferite de aceea se face 
permanent parteneriat între părinţi , copii şi 
personalul medical.

Ce puteți să ne spuneți despre serviciul 
de urgenţă din cadrul Secţiei de Pedi-
atrie a Spitalului Sanador?
În cadrul Spitalului Sanador funcționează și 
ambulatoriul de pediatrie, în cadrul căruia 
copiii pot beneficia de consultații de pediatrie 
și alte specialități pediatrice: oftalmologie, 

ORL, gastroenterologie, endocrinologie, neu-
rochirurgie, nefrologie, neuro-psihiatrie, der-
mato-venerologie, alergologie, penumologie, 
ortopedie, chirurgie,cardiologie, psihologie, 
EEG, ecografie, tomografiecomputerizată, 
rezonanță magnetică, analize de laborator, 
vaccinări specifice.  

Cât costă o zi de spitalizare în 
Sanador?
Pentru internarea unui copil împreună cu 
însoţitorul în secţia de Pediatrie a Spitlaului 
Sanador se plăteşte o sumă de 600 RON 
/ zi, dacă copilul este asigurat în sistemul 
CNAS.

What does the Pediatrics Ward of 
Sanador Hospital bring new to the 
health field? 
The Sanador Hospital is the biggest private 
hospital in Romania and it stands out due 
to the Emergency Room for children and 
adults, with 14 specialties on call 24/7: 
Pediatrics, Cardiology, Neurology, Obstet-
rics Gynecology, Neonatal Care, General 
Surgery, Orthopedics, Urology, Cat Scan, 
Conventional Radiology, Laboratory, Emer-
gency Medicine, ATI.
This makes the examinations of children with 
different pathologies possible. 
We are oriented towards preventive medi-
cine, thus patients are monitored in their 
evolution through diet programmes, prophy-
laxis and vaccinations approved in Europe 
and U.S.A.
Check-ups can be also done in case of 
emergencies or even at the patient’s home.
Sanador also offers a pediatrics member-
ship, which means that children benefit 
from all the medical services they need, as 
a result of a referral made by the primary 
pediatrics doctor.  

We are curious: if a mother has an 
emergency in the middle of the night, 
can she come with her child to the 
Pediatrics Ward?
As far as the Pediatrics Ward of Sanador 
Hospital is concerned, it offers 24 hour med-
ical assistance for children aged 1 month 
- 18 years. This means that a worried mum, 
who has a concern about the health of her 
child, can come anytime to the hospital. 

What can the examination of the child 
involve?
As far as examining the child is concerned, it 
can also include highly technical tests, while 
also protection of the child.

Despre Sanador
Suntem adepții unei medicini preventive, și pentru 
aceasta pacienții sunt urmăriți în evoluție cu programe 
de alimentație corectă, greutate, talie și profilaxie prin 
vaccinări recunoscute în Europa și SUA. 

We constantly take into account the fact 
that we are working with children of differ-
ent ages and different characters, so there’s 
always a partnership between the parents, 
the children and the medical staff. 

How much does a day of hospitalization 
cost in Sanador?
For a day’s hospitalization, including the per-
son who comes with the child to the Pediat-
rics Ward of Sanador Hospital, you have to 
pay 600 RON/day, if the child is insured by 
the CNAS system. 

What can you tell us about the 
emergency service in the Pediatrics 
Ward of Sanador Hospital?
In Sanador Hospital an emergency pediat-
rics service functions by offering children 
pediatrics check-ups and other pediatrics 
specialties: ophthalmology, ENT, gastro-
enterology, endocrinology, neurosurgery, 
nephrology, neuro-psychiatrics, dermato-
venerice, allergology, pneumology, ortho-
pedics, surgery, cardiology, EEG, CT scan, 
MRI, laboratory tests and specific vaccina-
tions.

Programările se fac la:
Call Center: 0219699.
Spital Sanador: Str. Sevastopol, nr 9, 
sector 1, București.
Clinica Decebal: B-dul. Decebal nr.1, 
sector 3, București
Clinica Victoriei: Str. Dr. Dimitrie Sergiu 
nr. 26-28, sector 1, București
Clinica Băneasa Park: Băneasa 
Business & Technology Park, Sos. 
București-Ploiești nr. 42-44, sector 1, 
București.

Laborator analize medicale: Str. Dr. 
Felix nr. 32, sector 1, București.

Programări
For an appointment:
Call Center: 0219699
Sanador Hospital: Sector 1, Sevas-
topol Street, nr. 9, Bucharest
Decebal Clinic: Sector 3, Decebal 
Bld, nr. 1, Bucharest
Victoriei Clinic: Sector 1, Dr. Dimit-
rie Sergiu, nr. 26-28, Bucharest
Băneasa Park Clinic Băneasa 
Business & Technology Park, 
București-Ploiești Ave, nr. 42-44, 
Bucharest

Test Lab: Dr. Felix Street 32,
sector 1, Bucharest.

Dr. Corina Cilcic - medic primar 
pediatrie, șef secție pediatrie 
Spital Sanador

BIOSLINE® IMMULENE® JUNIOR

Nu contine gluten. Intareste sistemul imuni-
tar. Cu indulcitor. Supliment alimentar. 

Mod de utilizare
Se recomandă 1-4 măsuri de 5 ml de sirop 
pe zi, ca atare sau diluat în apă. A se agita 
înainte de folosire. A se păstra în frigider 

după deschidere. 

Acțiuni
Imulene® Junior este un supliment alimentar 
pe bază de suc de Echinacea și extract de 
Cistus incanus și ajută la consolidarea siste-
mului natural de apărare al organismului, în 

special în timpul iernii sau în alte perioade ale 
anului în care organismul are nevoie. Echi-

nacea purpurea ajută la creșterea rezistenței 
organismului și stimulează sistemul imunitar. 

Cistus incanus sprijină funcțiile sistemului 
respirator și întărește sistemul imunitar. 

Sucul de Cireșe și de Soc oferș siropului un 
gust foarte plăcut și potrivit chiar și pentru 

copii.  

Deținător notificare și Distribuitor unic
PLAFAR RETAIL SRL. București, Șos. Pipera 

42, et. 9, tel.: 021/315.36.20.

www.plafar.net
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Ține
minte

Cei care mănâncă nuci 
au o stare de spirit mai 

bună. 

Spanacul este o sursă 
bună de fier

Gălbenușul 
regenerează celula 
nervoasă

Ceapa verde este un 
bun carburant pentru 

energia fizică

Ridichile tratează bo-
lile ficatului

Salata verde îți 
protejează inima

Mănâncă cereale în 
fiecare zi

Remember

• Those who eat walnuts 
are in better spirits than the 
ones who don’t

• Spinach is a good source 
of iron

• The green onion acts as 
fuel for physic energy

• Radishes treat liver dis-
ease

• Lettuce protects your 
heart

• Eat a bowl of cereal each 
day

which ensures a better mood 
than others.

Spinach - is a must in spring! It 
is a good source of iron. Spin-
ach does the same thing as a 
cup of coffee: it gets you moving 
for the entire day!

Eggs - don’t wait for Easter to 
get all your nutrients from eggs. 
Yokes are full of choline, a key 
nutrient for nerve cell regenera-
tion and memory.

The green onion - is com-
posed of several vitamins and 
minerals that help your body 
because it increases the capac-
ity to exercise. In this way, the 
green onion acts as a fuel for 
physical energy, especially as 
many people face spring fatigue.

Radishes - are made out of an 
impressive amount of folic acid, 
iron and vitamin A. Studies have 
shown that they are powerful 
allies in fighting against cancer. 
Radishes are beneficial in treat-
ing stomach disorders and liver 
disease. 
Lettuce is an excellent food 
when it comes to cleaning 
arteries and blood vessels, thus 
preventing heart disease.

Cereals - are an ideal combina-
tion of vitamins and minerals, 
which will help us have the en-
ergy needed during this period. 
It is advisable to eat a daily bowl 
of cereal with milk or yogurt.

by Iulia Băcăran

Nucile - cercetătorii spanioli au 
descoperit că cei care mănâncă 
nuci au niveluri mai ridicate de 
serotonină ceea ce le asigura o 
stare de spirit mai bună decât a 
celorlalţi.
Spanacul - primăvara fără spa-
nac nu se poate. Spanacul este 
o bună sursă de fier.
O porţie de spanac proaspăt 
face exact ceea ce face și o 
ceașcă de cafea: te pune în 
mișcare.
Ouăle - nu aștepta Paștele să 
îţi faci plinul cu nutrienţii din ouă. 
Gălbenușurile sunt pline de 
colină, un nutrient cheie pentru 
regenerarea celulei nervoase și 
pentru susţinerea memoriei.
Ceapa verde - are în compo-
nenţa sa o serie de vitamine 
și minerale care sunt de mare 
ajutor organismul datorită faptului  
că îi măresc capacitatea de a 
face efort fizic. În acest fel, cea-
pă verde este un bun carburant 
pentru energia fizică, mai ales 
că multe persoane se confruntă 
acum cu astenia de primăvară.
Ridichile - au în componenta 
lor o cantitate impresionantă de 
acid folic, fier și vitamina A, iar 
studiile au demonstrat că aces-
tea sunt aliaţi puternici în lupta 
împotriva cancerului. Ridichile 
sunt foarte benefice în tratarea 
afecţiunilor stomacului, tratează 
cu succes bolile ficatului.

Salata verde - este un aliment 
excelent atunci când vine vorba 
despre curăţarea arterelor și a 
vaselor de sânge, prevenind 
astfel apariţia bolilor de inimă. 
Cerealele - reprezintă o 
combinaţie ideală de vitamine 
și minerale, ceea ce ne va ajuta 
să avem energia necesară în 
această perioadă. Este reco-
mandat să consumăm zilnic o 
porţie de cereale cu lapte sau 
iaurt.

C
hange of season 
is a challenge so a 
list of ideal foods 
to eat in Spring 

is very useful if we want to 
keep healthy. All you have to 
do is fill your plate up with as 
many vegetables as pos-
sible. If well chosen, food 
can be real medicine. You 
can improve your mood, your 
focus and boost your energy. 
The foods mentioned are 
beneficial for your skin and 
metabolism.

Walnuts - Spanish researchers 
found that those who eat nuts 
have higher levels of serotonin 

Kids, what 
shall we eat 
this spring?

Schimbarea de sezon este o 
provocare, așa că o listă cu 
alimente ideale primăvara este 
și necesară și binevenită. Tot 

ceea ce trebuie să faci este să-ţi umpli 
farfuria cu aceste alimente ideale sau să 
le combini.
Produsele alimentare, dacă sunt 
bine alese, în acord cu sezonul, 
sunt adevărate medicamente. Îţi pot 
îmbunătăţi starea de spirit, puterea 
de concentrare, energia, pielea și 
metabolismul.

Copii, ce mancam primavara?

Our food should 
be our medicine 
and our medicine 
should be our 
food.

~ Hippocrates

Turtă dulce
40 de porții de turtă dulce
Timp de preparare: 30 de 
minute
Timp de coacere: 8 minute
Preîncălziți cuptorul la 180 de 
grade Celsius

Aluatul 
500 g făină
350 g miere
100 g zahăr
100g unt
1 ou
O lingură cacao
10 g bicarbobat de sodiu
3 linguri de lapte
40 g mixtură măcinată din: 
scorţişoară, cardamon, 
nucşoară, cuişoare, anason, 
coriandru
 
Glazura
350 g zahăr pudră
1 albuş de ou
2-3 picături de zeamă de 
lămâie
Se bate albuşul foarte tare, se 
pune zahărul pudră şi zeama 
de lămâie.
Se amestecă mierea cu untul 
şi zahărul într-o crăticioară 
cu fund gros, se pune pe foc 
foarte mic. Când zahărul este 
complet topit, stingem focul 
şi lăsam amestecul să se 
răcească 3 - 4 minute.
Adăugăm oul, o lingură de 
cacao, mixtura de mirodenii şi 
amestecăm bine. Adăugăm fai-

na dată prin sită şi frământăm 
sau mixăm până la înglo-
barea perfectă. Vom obţine 
un aluat extrem de lipicios şi 
neascultător.
La sfârşit adăugăm bicarbo-
natul dizolvat în 3 linguri de 
lapte şi frământăm bine până 
se încorporează.
Învelim aluatul în folie de plastic 
alimentară şi îl lăsăm în frigider 
24 de ore
După timpul de repaus, 
împărţim aluatul în 2 bucăţi 
şi întindem fiecare bucată pe 
planul de lucru foarte bine 
înfăinat într-o foaie subţire de 
3 – 5 cm.
Decupăm aluatul în diferite 
forme şi aşezăm turta dulce 
într-o tavă cu hârtie de copt.
Se coace 8 minute la o 
temperatură de 180 grade.
După ce se răceşte, se 
glazurează.

Gingerbread
Here’s a simple recipe that 
you can cook together with 
your children. We look for-
ward to receiving photos.
Enjoy!

Serves: 40 gingerbreads 
Preparations: 30 minutes
Cooking: 8 minutes
Level of difficulty: medium
Preheat the oven to 350 F/ 180 
C/ Gas 4

Dough  
500 g of flour 
350g honey
100g sugar
100g butter
1 egg
A spoon of cacao
3 spoons of milk
40g of grounded mixture: cin-
namon, cardamom, nutmeg, 
cloves, anise, coriander
Topping
350g powder sugar 
1 egg white 
2-3 drops of lemon juice 
Beat the egg white until very 
stiff; add the powder sugar and 
lemon juice. 
Mix the honey with the butter 
and sugar in a pot and heat 
them together, when the sugar 
is almost melted, remove from 
the heat and stir the mixture for 
3-4 minutes, until it cools. 
Add the egg, a spoon of cacao, 
a mixture of spices and we stir 
well, we add the strained flour 
and we knead until we have a 
sticky and elastic dough. Add 
the baking soda mixed with 
milk and cover the dough in 
plastic and leave it in the fridge 
for 24 hours. Cut the dough 
in different shapes and we 
place the gingerbread in a tray 
covered with backing sheet 
and cook for 8 minutes at 180 
degrees. After the gingerbread 
cools, we add the topping. 

Iată o rețetă simplă, pe care o puteți face acasă 

împreună cu copiii dumneavoastră. Așteptăm 

poze din timpul preparării! Poftă bună!
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C
e-ar fi, dacă în urma 
unor simple con-
versații, am putea 
determina cu precizie 

ce îi motivează sau îi demotivea-
ză pe copiii noștri într-un anumit 
context? Cât de mult ne-ar ajuta, 
dacă observându-le fiziologia, 
am ști exact în ce stare emoțio-
nală se află?

Care ar fi calitatea comuni-
cării și relaționării cu copiii 
noștri, dacă am ști să folo-
sim un limbaj irezistibil de 
influențare pentru a le trezi 
curiozitatea și interesul? 
Cu toții ne dorim copii cu zâm-
betul pe buze, pasionați și plini 
de viață. Iată câteva aspecte 
esențiale de care părinții trebuie 
să țină cont când se gândesc 
la formarea unei personalități 
sănătoase a copiilor:
Ce îi face pe fiecare dintre ei 

unici? Care sunt dorințele și 
nevoile fiecăruia dintre ei? Care 
sunt particularitățile firii, persona-
lității, nativității lor?

Inspiring Communication 
Un Must-Know, pentru toți cei 
care conștientizează că marea 
majoritate a situațiilor neplăcute 
și a conflictelor de acasă, de la 
școală sau de la locul de muncă 
sunt create de o comunicare 
neadecvată.

Inspiring
Communication
“The language of telling” vs. 
“The language of suggestion”

Carol Dermengiu este 
facilitator acreditat la Londra 
pe domeniul Neuro-Linguistic 
Programming sau Language & 
Behaviour Profile.

“The person with the most flexibility of behavior has 
the highest probability of achieving the responses / 

outcomes they desire“

UN CUVÂNT PENTRU TĂTICI
Tații joacă un rol fundamental în construirea personalității și în educa-
rea copiilor, începând de la nașterea lor și până când aceștia devin 
adulți. 

Orice băiețel își idolatrizează tatăl. Pentru băieți, tatăl este cu siguran-
ță, cel mai important bărbat din lume spune Croft în Connection-be-
tween-father-and-son.
Relația pe care un bărbat a avut-o cu tatăl său în copilărie va prefigu-
ra modul în care băiețelul devenit adult va face față stresului cotidian, 
iși va manageria relațiile și propria imagine, spune Kayo în Why a 
Good Relationship Between Dad and Son is Important

Un super tătic trebuie: 
• să fie o prezență permanentă în toate momentele cheie din 
viața copilului său. Atât în copilărie, cât mai ales în adolescență, fiul, 
în special, are nevoie de o imagine masculină puternică, deci, va lua 
drept model imaginea tatălui său pentru a-și construi, astfel, perso-
nalitatea. Absența tatălui va duce la dezechilibru emoțional și chiar la 
probleme comportamentale, care pot apărea în timp.
• să îndrume, să informeze, să educe și să se distreze alături 
de copilul său. Nu este lipsă de masculinitate să fii înțelegător și 
protector!
• să consoleze copilul dacă acesta simte nevoia, să-l îmbrățișeze 
și să-i spună că îi va fi mereu alături.
• să creeze diferite ritualuri, mai multe, dacă are mai mulți copii: 
un salut deosebit, o urare de noapte bună, un cântec, o strâmbătură. 
• să se distreze, hârjonindu-se alături de copil.
• să se implice în educația copilului în egală măsură cu mama.

A WORD FOR DADS
Fathers play a key role in building their children’s personality and in 
their education from the child’s birth until adulthood.

A young boy idolizes his father. For boys, the father is …without 
a doubt the ultimate man in the world, says Croft in Connection-
between-father-and-son. The relationship a man had with his father 
growing up will strongly predict how well the grown son will handle 
life stressors, his own relationships and his self-image, says Kayo in 
Why a Good Relationship Between Dad and Son is Important. 

A super daddy should:
• be a constant presence in his child’s life. In his childhood and, 
especially, in his adolescence, a son needs a strong male figure in 
order to build his personality. A father’s absence will lead to an emo-
tional imbalance and to troubled behaviour.  
• guide, inform, educate and have fun with his children. You are 
not less of a man if you are protective and sympathetic. 
• console, hug and reassure his children; give the feeling that he 
will always be there for them.
• create his own rituals: an exclusive goodbye handshake, a 
goodnight saying, a song, a funny face.
• having fun, playing with his kids.
• equally involved in his children’s education as is his wife. 

Juan Martinez
International Teacher at
Olga Gudynn Int’l School

W
hat if you could 
tell what motivates 
or demotivates 
your child after 

just a few simple conversations? 
How much would it help us if we 
knew, just by looking at them, 
exactly what their mood is?

What would the quality of 
communication and relation-
ship with our children be, 
if we knew how to use an 
irresistible language that in-
fluences them, arousing their 
interest and curiosity?   
We all want happy and pas-
sionate children. Here are a few 
essential aspects that parents 
should take into consideration 
so that their children will have 
strong personalities: What 
makes each one of them 
unique? What are their needs 
and desires? What are their par-
ticularities in terms of character, 
naivety and personality?

Inspiring 
communication is
A must know for all those 
who are aware of the fact 
that most unpleasant 
situations that occur at 
home, at work or in a 
relationship are a result of 
poor communication. 
 
The advantages 
of using Inspiring 
Communication for 
children:
• It helps us identify 
accurately our children’s 
set of values as well as 
the way they prioritize 
them 
• It allows the scientific 
observation of the child’s 
behavioural evolution, 
with the delicate 
intervention of the parents 
and teachers in the 
process of shaping them 
as future adults.

Avantajele utilizării Inspiring 
Communication pentru copii:
• ne ajută să identificăm cu 
exactitate setul de valori al 
copiilor noștri, precum și ierarhia 
importanței lor;
• permite monitorizarea științifică 
a evoluției comportamentale a 
copilului, cu intervenția de finețe 
a părinților și educatorilor în 
procesul de modelare a viitorilor 
adulți.

Cu toții ne dorim copii 
cu zâmbetul pe buze, 
pasionați și plini de viață.
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Psihologul elveţian 
C.G. Jung a arătat că 

încă de la naștere copiii 
au o predilecţie fie faţă 

de lumea interioară, fie 
faţă de cea exterioară. 
În general, un copil timid 
este introvertit și sensibil. 
Preferă să petreacă timp 
de unul singur, evită 
contactul cu persoane și 
situaţii noi, este emotiv și 
nu se simte confortabil 
să fie în centrul atenţiei. 
Nu este nimic în neregulă 
cu asta. Timiditatea nu 
este alegerea lui, ci felul 

According to C.G. 
Jung children have 

a tendency to choose 
between the inner world 
and the outer world 
from birth. Generally, a 
shy child is introverted 
and sensitive. He would 
rather spend time by 
himself; he will avoid 
interacting with other 
people or new situa-
tions. Also, he will not 
feel comfortable being 
the center of attention. 
There is nothing wrong 
with this. Being shy is not 
his choice, but the way 
he is. Generally, he is 
afraid of being punished, 
misunderstood, criticized 
and rejected. 
If he is punished or 
misunderstood, he will 
not feel cherished and 
his self-confidence will 
diminish. When you meet 
somebody and your child 
hides behind you, it will 
not be helpful if you try 
to make him interact with 
a certain person. You 
should respect that he 
has his own pace when 
it comes to socializing, 
and introducing himself 
to people. If he is labelled 
shy, you will stress the 
fact that it is not the 
case and add that he will 
speak when he is ready 
to.
Calling him shy will only 
make matters worse and 
he will feel ashamed. 
Some children are simply 
not very sociable and, up 
to a point, there is noth-
ing wrong with it. You 
should accept the child 
the way he is, without 
comparing him to other 
children, and support 
and encourage him, so 

lui de a fi. În genere, îi 
este teamă să nu fie 
pedepsit, neînţeles, să 
nu greșească, să nu fie 

respins și criticat. Dacă 
te comporți cu el în 
acest mod, se va simți 
devalorizat, ceea ce îi va 
accentua închiderea în 
sine. Când te întâlnești 
cu un cunoscut și copilul 
se ascunde în spatele 
tău, nu ajută să încerci 
să-l faci să interacţioneze 
cu celălalt, ci să-i res-
pecți propriul ritm și să-l 
prezinți celuilalt. Dacă 

Explicații medicale

Se pare că la copiii 
extrem de timizi are 
loc o activitate mărită 
la nivelul amigdalei, 
partea din creier răs-
punzătoare de contro-
lul emoţiilor, ceea ce îi 
face să fie mai stresaţi 
și mai anxioși. 

Fox AȘ, Shelton SE, 
Oakes TR, Davidson 
RJ, Kalin NH. Trait-Li-
ke Brain Activity during 
Adolescence Predicts 
Anxious Temperament 
în Primates. 

Stresul la naștere 

Se pare că stresul 
resimţit la naștere sau 
imediat după are o 
influenţă puternică în 
ceea ce privește dez-
voltarea lor socială.

Schmidt LA, Misko-
vic V, Boyle MH and 
Saigal S. Shyness 
and Timidity în Young 
Adults Who Were 
Born at Extremely 
Low Birth Weight

Influența Părinților 

Anumite trăsături şi 
atitudini ale mamei 
sunt relaţionate cu 
timiditatea copilului: 
supraprotecţia, auto-
ritatea, anxietatea şi 
stresul.

Coplan RJ, Arbeau 
KA and Armer M. 
Don’t Fret, Be Sup-
portive! Maternal 
Characteristics Link-
ing Child Shyness 
to Psychosocial and 
School Adjustment în 
Kindergarten

Micuțul tău e timid...? Is your little one shy?
acesta îl etichetează ca 
fiind timid, îi răspunzi că 
nu este așa și că va vorbi 
atunci când va dori el. 
Numindu-l timid nu vei 
face decât să-i accen-
tuezi timiditatea, iar el se 
va simți rușinat. Unii copii 
sunt prin firea lor nesoci-
abili și nu este nimic rău 
în acest lucru, până la un 
punct. Este nevoie să-l 
accepți așa cum este, 
fără a-l compara cu alţi 
copii și să-l sprijini, să-l 
încurajezi acolo unde 
are nevoie, astfel încât 

potenţialul 
lui să fie 
valorificat. 
Sunt 
numeroase 

exemplele de copii timizi 
care, la maturitate, și-au 
atins potențialul. Îi putem 
aminti pe Albert Einstein, 
care a început să 
vorbească la 4 ani și să 
citească la 7, fiind descris 
în școală ca nesociabil și 
visător sau pe Thomas 
Jefferson, care, în 4 ani 
de președinţie în S.U.A, a 
vorbit în public o singură 
dată. Chiar și talentatul 

as to make the most of 
his potential.
There are many shy 
children that became 
famous and successful: 
Albert Einstein started 
speaking when he was 
four and reading when 
he was seven. He was 
labelled antisocial. An-
other example is Thomas 
Jefferson, who, in his 
four years as President of 
the United States, spoke 
only once in public. 
Even the talented Jim 
Carrey was a very quiet 
child who did not have 
many friends. All these 
people became famous 
because they were self-
confident. 
Parents have to nurture 
children’s self-confidence 
and self-esteem from the 
earliest ages.
Here are some tips 
that you might find 
useful: 
• Notice what your child 
is interested in and en-
courage him to partici-
pate in the activities that 
he can do on his own 
and later on together with 
other children.
• Encourage him to 
teach younger children 
what he already knows. It 
is important that he feels 
trusted.
• Teach him a few simple 
gestures such as saying 
something nice or thank-
ing somebody. 
• Teach him to start 
a conversation with 
another child. To set an 
example, you can initiate 
such a discussion. 
• Show him how to be-
come part of a group.
• Encourage him to 
make new friends. If you 

Jim Carrey a fost în 
copilărie foarte liniștit și 
nu avea mulți prieteni. 
Șirul poate continua. 
Toate aceste personalităţi 
timide au ajuns celebre, 
având încredere în 
propriile forţe, acesta 
fiind motorul prin care au 
reușit să-și împlinească 
visele. 
Copiii au nevoie încă de 
mici să le fie cultivate 
încrederea și stima de 
sine.
Iată câteva sfaturi prin 
care-l poți ajuta pe 
copilul timid:
• Observă ce îi atrage 
atenţia și direcţionează-l 
spre acele activităţi pe 
care la început le poate 
face singur, apoi, treptat, 
cu alţi copii. 
• Îndrumă-l să-i învețe 
pe cei mai mici ceea 
ce el deja a deprins. E 
important să simtă că noi 
avem încredere în el.
• Învață-l gesturi simple: 
să zâmbească, să facă 
un compliment, să mulţu-
mească altei persoane, 
să-i privească în ochi pe 
ceilalţi. 
• Învaţă-l cum să încea-
pă o discuţie cu un alt 
copil. Poţi merge tu prima 
dată spre acesta pentru 
a începe discuţia. 
• Arată-i cum să intre 
într-un grup. Convinge-l 
că această tactică funcţi-
onează de fiecare dată.
• Încurajează-l să-și facă 
prieteni. Dacă observi că 
un anumit copil îl place, 
spune-i acest lucru.
• Caută împreună cu 
el subiecte interesante. 
Poți exersa jocul de rol 
împreună cu cel mic, 
punându-l în diferite 
situaţii, astfel încât el, să 

„. Snowflakes are one of nature’s most fragile things, 
but just look what they can do when they stick to-

gether” - Vista M. Kelly

„Fulgii de zăpadă sunt printre cele mai fragile 
lucruri ale naturii, dar uită-te ce pot face când 

se lipesc” Vista M. Kelly

notice that another 
child likes him, tell 
him this. 
• Seek interesting 
subjects that he 
likes. Try role-plays, 
thus practising 
with him different 
situations, so he is 
prepared when he 
encounters some-
thing new: what 
do we say when 
we want to buy 
something from a 
store – How would 
Snow White react in 

this situation?
What about Superman?
• Make sure that you 
praise his success each 
time, even when it’s a 
minor one.
• Emphasize his qualities 
and abilities and stress 
the things that he did 
right: “Congratulations 
for the way you talked to 
Felix today”.
• Make sure he doesn’t 

isolate himself: take him 
places where he can 
meet other children, 
send him to nursery, en-
roll him in different clubs 
or relaxing activities that 
he likes.
• Once in a while, get 
together with friends 
who have children and 
invite them over for his 
birthday. 
Parents who have shy 

Medical proof

Extremely shy children 
have higher than 
normal activity in the 
amygdala, a part of 
the brain that controls 
emotions and triggers 
reactions to anxiety. 
They respond more 
strongly to stress and 
are anxious in situ-
ations that non-shy 
peers find safe.

Fox AȘ, Shelton SE, 
Oakes TR, Davidson 
RJ, Kalin NH. Trait-Li-
ke Brain Activity during 
Adolescence Predicts 
Anxious Temperament 
în Primates. 

Birth stress

It seems that expo-
sure to stress before, 
during or even shortly 
after birth can have 
a strong influence on 
social development.

Schmidt LA, Misko-
vic V, Boyle MH and 
Saigal S. Shyness 
and Timidity în Young 
Adults Who Were 
Born at Extremely Low 
Birth Weight

Parents’ influence

Certain characteris-
tics of the mother are 
linked to the child’s 
shyness. Thus, at-
titudes such as over-
protection, authority, 
anxiety and stress 
can cause a child to 
be shy.

Coplan RJ, Arbeau 
KA and Armer M. 
Don’t Fret, Be Sup-
portive! Maternal 
Characteristics Link-
ing Child Shyness 
to Psychosocial and 
School Adjustment în 
Kindergarten

fie pregătit atunci când 
se confruntă cu o situaţie 
nouă: cum ne compor-
tăm atunci când cerem 
într-un magazin lucruri 
de care avem nevoie? 
Cum s-ar fi comportat Al-
bă-ca-Zăpada în această 
situaţie? Dar Superman? 
De fiecare dată, ai grijă 
să-i lauzi reușitele, chiar 
dacă ele sunt minore. 
• Spune-i ce îți place și 
ce apreciezi la el, având 
grijă ca, în diferite situaţii, 
să-i scoți în evidenţă 
calităţile și abilităţile.
• De fiecare dată când 
are iniţiativă, laudă-l. 
Pentru ca anumite com-
portamente să fie întărite, 
revin-o asupra lor: “Te 
felicit pentru felul în care 
ai vorbit cu Felix azi!”
• E important să nu-l lași 
să se închidă în sine. De 
aceea, asigură-i locuri în 
care să cunoască alţi co-
pii, înscrie-l la grădiniţă, 
du-l la diferite cluburi sau 
activităţi recreative care-i 
fac plăcere.
• Întâlnește-te din când 
în când cu prieteni care 
au copii și invită-i pe 
aceștia la aniversarea lui.

Este totuși nevoie să 
existe o limită în toate 
acestea. Unui astfel de 
copil îi face plăcere să 
petreacă timp de unul 
singur și este în regulă să 
acceptăm asta și să ne 
comportăm ca atare.

Plecând de la aceste 
sfaturi, fiecare părinte 
poate inventa activităţi 
care să-i facă plăcere 
copilului și să-l ajute să-și 
depășească timiditatea.

children should remem-
ber one thing: they 
have a huge potential 
to become successful 
adults as long as their 
self-confidence is nur-
tured. These tips can be 
a starting point that can 
help parents find other 
activities that might help 
their children to over-
come shyness.
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Stimulează-l mereu

Implică-l în activităţi re-
creative diverse și oferă-i 
posibilitatea de a alege 
între mai multe variante: 
cărţi de colorat, plastilină, 
lut, instrumente muzicale, 
benzi desenate, puzzle-uri, 
board-games etc, întrucât 
acest copil se plictisește 
ușor și are nevoie să fie 
stimulat mereu.

Program organizat
 
Păstrează aceleași ore 
pentru momentele princi-
pale ale zilei: trezire/culcare, 
mese, lecţii.
Oferă-i un spaţiu în care să 
existe o saltea moale, una 
de sărit, jocuri wii, tenis, 
fotbal, bowling, perne, sac 
de box;
Redu cât mai mult consu-
mul de zahăr, pentru că in-
tensifică starea de agitație.

Stimulate him all the 
time
 
Involve him in different rec-
reational activities and offer 
him the choice between 
several options: coloring 
books, modelling clay, 
musical instruments, com-
ics, puzzles, board games 
etc. because this child gets 
bored easily and has
a need to be continually 
stimulated.

Organized programme

Keep the same hours for 
daily routines: waking up / 
going to bed, meals, les-
sons. Give him a place with 
a soft mattress, one for 
jumping, wii games, ten-
nis, soccer, bowling, pillow 
punching bag; Reduce the 
consumption of sugar as 
much as possible because 
it intensifies the level of 
anxiety.

Copilul hiperactiv

Copilul hiperactiv - o binecuvântare care cere multă răbdare

The hyperactive child
The hyperactive child – a blessing that requires a lot of patience

Cum putem să-l 
ajutăm pe copilul 

hiperactiv, în calitate de 
părinte sau educator?
Copilul hiperactiv este  
ușor de recunoscut: 
caracterizat de o nevoie 
continuă de mișcare, o 

neputinţă de a sta locului 
mai mult timp, o agitaţie 
la nivelul mâinilor și al 
picioarelor, acest copil 
se plictisește repede și, 
în timpul unei activităţi, 
își mută scaunul de la 
locul lui sau se ridică în 

picioare. Îi este dificil să 
stea liniștit și să se joace 
cu alţi copii.
Părinții pot transforma 
hiperactivitatea într-un 
avantaj, aplicând câteva 
sfaturi utile:
• Încurajează-l să practi-

ce un sport. Poate încer-
ca înotul, jogging-ul, dar 
și diferite forme de arte 
marţiale (tai-chi, wushu) 
sau yoga, care-l vor ajuta 
să se relaxeze și să se 
concentreze.
• Creează-i copilului 
tău un spaţiu în care să 
se retragă ori de câte 
ori simte nevoia. Copiii 
hiperactivi vor avea mo-
mente în care au nevoie 
să se liniștească. Ai grijă 
să aibă acolo obiectele și 
jocurile preferate.
• Încurajează-ţi copilul să 
ia o pauză când simte că 
nu mai poate continua, 
dar amintește-i că trebuie 
să încerce să ducă la 
bun sfârșit ceea ce a 
început.
• În cazul copiilor mari, 
îi va ajuta să aibă un 
jurnal în care să-și poată 
așterne gândurile. Copilul 
trebuie să știe că acest 
jurnal este doar al lui și 
că poate scrie orice în el. 
• Încurajează-ţi copilul 
să-ți vorbească despre 
ceea ce simte. Asigu-
ră-l că îl înţelegi și că îl 
sprijini.

How can parents and 
teachers help the 

hyperactive child? 
The hyperactive child is 
easily recognizable: he 
has a continuous need 
for motion, an inability to 
stand still and also a stir 
in his hands and feet. 
This child gets bored 
quickly during an activity; 
he moves his chair from 
its place or stands up. 
It is difficult for him to 
sit quietly and play with 
other children.
Parents can turn the 

hyperactivity of their child 
into an advantage by ap-
plying some very useful 
tips:
• Encourage your child 
to practice sports. He 
can try swimming, jog-
ging and different forms 
of martial arts (taichi, 
wushu) or yoga, which 
will help him relax and 
focus. 
• Create a place for 
your child to go to 
whenever he feels the 
need for it. Hyperactive 
children need to have 

their quiet moments too.
Be sure that he will find 
his favourite objects and 
games in his quiet place.
• Encourage your child 
to take a break when he 
feels that he cannot con-
tinue, but remind him that 
he should try to carry on 
with what he started.
• Encourage your child 
to talk to you about his 

feelings. Make sure he 
has your understanding 
and all your support.
• For older children, 
some good advice would 
be keeping a journal to 
write their thoughts in. 
The child must know that 
this journal belongs to 
him only, and that he can 
write anything in it.

109108

pentru părinți



Sugarii și copiii mici 
nu conștientizează 
ceea ce se întâmplă 
și trăiesc cu teama 
de abandon, care se 
manifestă prin anxie-
tate.  Ei pot să devină 
neascultători, agresivi, 
mai puţin afectuoși. La 
unii dintre ei, vor apă-
rea tulburări de somn 
sau regresia controlului 
asupra sfincterelor.

Școlarul mic manifes-
tă semne mai clare de 
mânie, îngrijorare, tris-
teţe. Poate să adopte 
un aer indiferent, ne-
gând situaţia existentă 
sau să devină foarte 
„cuminte” (crezând 
că dacă se comportă 
în acest fel părinţii nu 
vor divorţa). Își poate 
manifesta agresivitatea 
în mod pasiv: vărsând 
lucruri, pierzând obiec-
te, uitând să facă anu-
mite lucruri. La școală, 
acest copil va avea re-
zultate slabe, probleme 
de adaptare, precum 
și reacţii nervoase în 
relaţiile cu ceilalţi colegi 
și profesori.

Adolescenţii au ca-
pacitatea de înţelegere 
a motivelor pentru di-
vorţ. Ei pot deveni mai 
ambiţioși, mai tenace 
și pot obţine rezultate 
școlare superioare 
(compensator pentru 
depășirea situaţiei 
prin care trec) sau pot 
abandona școala.  Unii 
dintre ei, încearcă să 
iasă de sub tutela fami-
liei, luând calea delinc-
venței, a promiscuităţii 
(apelând la alcool sau 
droguri).
În general, experi-
mentează sentimente 
contradictorii de rușine, 
mânie, tristeţe, durere. 

Copilul între 6 și 8 
ani nu face diferenţa 
între propriile nevoi și 
cele ale părinţilor și nu 
poate înţelege de ce 
aceștia nu pot fi îm-
preună. Resimte tris-
teţe, furie, însingurare, 
sentimentul pierderii, 
abandon, sentimentul 
că părintele absent 
nu-l mai iubește.
Neștiind cum să-și 
exprime sentimentele, 
poate dezvolta reacţii 
nepotrivite faţă de 
părintele custode, alţi 
copii, profesori etc.

Copilul între 9 și 12 
ani începe să înţeleagă 
mai bine situaţia exis-
tentă la nivel raţional, 
însă la nivel afectiv nu 
este dispus să accepte 
ruptura familiei. Copilul 
este capabil să separe 
propriile nevoi și tre-
buinţe de ale părinţilor, 
însă se simte rușinat, 
stânjenit, nemulţumit 
și mânios pe părintele 
absent tocmai pentru 
a-și demonstra loia-
litatea faţă de cel cu 
care locuiește. Poate 
să manifeste deficien-
ţe de concentrare la 
activităţile școlare și să 
declanșeze conflicte cu 
ceilalţi colegi.

Reacțiile copiilor în funcție de vârstă

Studiile arată că ori-
ce fel de conflict 

existent între părinţi sau 
chiar discuții aprinse, 
îi afectează pe copii și 
că efectele pot apărea 
atât în copilărie, cât și la 
maturitate.
Certurile între părinţi pro-
duc tensiuni și conflicte 
care pot afecta persona-
litatea copilului.

Cum văd copiii
divorțul

Unii copii se simt răs-
punzători de fericirea 
părinţilor și vor căuta pe 
toate căile să întărească 
relaţia. Atunci când acest 
lucru nu le reușește, în-
cep să se simtă vinovaţi 
pentru că nu au reușit 
să-i facă pe părinţi să se 
împace. 
Această situaţie se re-
zolvă atunci când părinții 
evită implicarea copilului 
în conflict.
Acesta simte că pierde 
iubirea părinţilor și că 
va rămâne singur, ceea 

ce-i generează multă 
suferinţă.
Dacă pentru părinţi divor-
ţul este o certitudine, iată 
câteva aspecte de care 
aceștia ar trebui să țină 
cont atunci când discută 
cu cei mici:
• Discuţiile purtate cu 
copiii pe această temă 
trebuie să fie graduale 
și ambii părinți să fie 
prezenți de-a lungul mai 
multor întâlniri, astfel încât 
copiii să aibă timp să 
înţeleagă ce se întâmplă.
• Părinții trebuie să fie 
deschiși, receptivi și 
răbdători la neclarităţile și 
temerile copilului.
• Copilul trebuie să știe 
că ceea ce se întâmplă 
între părinţi nu are nimic 
de-a face cu el. 
Una dintre cele mai mari 
temeri experimentate de 
către copii este aban-
donul.
• Chiar dacă mami și tati 
nu vor mai locui împre-
ună, copilul trebuie asi-
gurat că ambii parteneri 
rămân părinţii lui, că îl vor 

iubi la fel de mult.
• Copilul trebuie să 
petreacă timp cu ambii 
părinți, să-și trimită scri-
sori, e-mail-uri, să vor-
bească la telefon, să se 
întâlnească.
• Discuţia cu copilul va 
ţine cont de vârsta și de 
particularităţile acestuia. 
Este bine să-l întrebăm 
ce îl frământă în raport 
cu divorţul sau faţă de 
fiecare părinte în parte. 
Este posibil ca el să re-
fuze situaţia existentă, să 
o nege sau să se revolte 
și, tocmai de aceea, este 
nevoie de multă răbdare 
și înţelegere pentru el.
• În cazul în care copilul 
este disputat de către 
ambii părinți, se naște un 
conflict de loialitate atunci 
când un partener se ex-
primă negativ faţă de ce-
lălalt și copilul este forţat 
să treacă de partea unu-
ia dintre părinți. Copilul va 
simți că trebuie să alea-
gă, fapt ce poate avea 
efecte devastatoare la ni-
vel fizic și psihic, întrucât 

el și-a format un univers 
personal în care ambii 
părinţi sunt prezenţi, iar 
acest univers este com-
promis. Fiind egocentrici, 
copiii își atribuie vinovăţia 
tuturor „relelor” din jurul 
lor (în special dacă au 
legătură cu persoane 
speciale pentru ei), ajun-
gând la concluzia că, din 
cauza a ceea ce au făcut 
ei sau pentru că ei exis-
tă, părinţii lor nu se mai 
iubesc. Alţii devin cuminţi 
și încearcă să-i bucure 
pe părinţi așa cum știu 
ei mai bine (prin diferite 
cadouri sau gesturi), cre-
dinţa lor fiind aceea că: 
„dacă eu sunt cuminte 
sau mă comport exem-
plar, atunci o să opresc 
să se întâmple asta”.
Reacţiile copiilor la divorţ 
depind de personalitatea 

lor, de tipul de conflict 
între părinţi, de poziţia 
fraternală, de vârstă, sex 
și susţinerea de afară 
(bunici, alte rude, prie-
teni).
Dacă nu este gestionat 
corect, divorţul poate 
produce copilului o trau-
mă majoră care poate 
să fie reactualizată de 
către acesta în propria 
existenţă – atunci când 
el adoptă același tipar pe 
care l-a trăit în familie sau 
credinţe, atitudini ce duc 
la neîncrederea în cuplu 
sau căsătorie.
Pentru a depăși mai ușor 
această perioadă dificilă, 
este recomandat ca am-
bii părinți să continue să 
interacţioneze sistematic 
și pozitiv cu copilul.

Continuăm împreună, dar separat

Babies and toddlers 
are not aware of what 
is going on and live 
with the fear of being 
abandoned, which 
manifests through 
anxiety. They can 
start misbehaving or 
become aggressive. 
Some of them might 
experience problems 
sleeping. 

The young pupil 
shows clear signs of 
anger, concern and 
sadness. He can 
either be indifferent, 
denying the situation 
or become very good, 
thinking that if he acts 
this way, he will stop 
the situation from oc-
curring. Children might 
manifest their anger in 
a passive way, spilling 
things, loosing objects, 
forgetting to do certain 
tasks. When at school, 
this child will have 
weak results, problems 
adapting and nervous 
reactions in his re-
lationship with other 
children and teachers.

Teenagers have the 
ability to fully com-
prehend the reasons 
for which the divorce 
occurs.
They can become 
more ambitious and 
obtain great results in 
their schoolwork or 
they can drop out of 
school.
Some of them want to 
become independent 
or start using drugs or 
drinking alcohol.
Generally, they experi-
ence contradicting 
feelings, ranging from 
shame to anger, sad-
ness and pain. 

Children aged 6
to 8 cannot set apart 
their personal needs 
from the ones of the 
parents and cannot 
understand why they 
are no longer together. 
They feel sad, angry, 
alone, abandoned 
and they think that the 
parent who moved out 
does not love them 
anymore. Not knowing 
how to express their 
feelings, they might 
develop inappropri-
ate reactions towards 
the parent they live 
with, other children or 
teachers.

The child aged 9 to 
12 understands better 
what is going on, but 
emotionally he is not 
ready to accept the 
situation. At this age he 
is able to distinguish 
between his personal 
needs and his par-
ents’ needs , but feels 
ashamed and angry 
with the absent parent. 
Thus, he expresses his 
loyalty for the parent 
that he lives with. The 
child might experience 
difficulties concentrat-
ing in activities or can 
generate conflicts 
between colleagues. 

Studies have shown 
that conflicts and 

arguments  between 
parents  have consequ-
ences for children, con-
sequences that appear 
both during childhood, 
as well as later on.

How children 
see divorce

Some children feel 
responsible for the pa-
rents’ happiness and 
will seek ways to fix the 
relationship. When they 
don’t succeed, they start 
feeling guilty because 
they couldn’t fix it. This 
situation can easily be 
solved when parents 
avoid placing the child in 
the middle of the conflict. 
If the parents divorce is a 
certainty, here are some 
aspects that they should 
take into consideration 
when talking to the little 
ones:
Discussions with the 
child have to be carried 
out gradually, and both 

parents should be pre-
sent. Thus, children will 
be able to understand 
what is going on.
Parents have to be pa-
tient and answer all the 
questions that the child 
might have. 
Parents should explain 
to the child that what is 
going on has nothing to 
do with him, as one of 
the biggest fears that 
children have is that they 
are being abandoned. 
The child feels that he is 
losing his parents’ affec-
tion and that he will be 
alone. 
It is very important for 
the child to understand 
that even though mum 
and dad will no longer 
live together, they will still 
be his parents and will 
always love him, that he 
will spend time with both 
of them, send letters or 
emails, talk on the phone 
and get together.
When talking to the child 
about these matters, 
parents should take into 

account the age of the 
child. Parents have to 
ask the child what his 
concerns regarding the 
divorce are. Sometimes 

the child might deny 
the situation and rebel 
against it.
If the parents argue 
about the child’s cus-
tody, the child might be 
confused when it comes 
to loyalty, especially if 
one of the parents says 
something bad about the 
other one, as the child 
will have the tendency 
to take sides. This can 
have severe physical and 

psychological consequ-
ences.
In the child’s personal 
universe, which is now 
being destroyed, both 
parents are present. 
Children are egocentric 
and tend to take the 
blame for all the bad 
things going on around 
them, especially if these 
things concern people 
they care about. They 
reach the conclusion that 
it is because of them that 
the parents no longer 
love each other. Other 
children suddenly start 
listening to their parents  
and try to please them 
through any means pos-
sible, as they believe that 
if they have an excepti-
onal behaviour, they will 
stop this situation from 

happening. 
Children’s reactions 
when it comes to divorce 
depend on their per-
sonality, on the type of 
conflict between parents, 
whether they have siblin-
gs, on gender and other 
support (grandparents or 
other relatives). 
Unless it’s managed 
correctly, divorce may 
cause major trauma for 
children, especially if they 
re-experience it in their 
adult life. Sometimes, 
as teenagers or adults, 
children might no longer 
have faith in love and life 
as a couple.
In order to easily surpass 
this difficult period, chil-
dren should continue to 
interact with both parents 
positively.

Together, but separated

Age related responses
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