
 
1. Festivalul internațional de povești "Magia Cuvântului" ediția VII 
A fost organizat în perioada 26 - 30 octombrie 2017, de Asociația ”Magia Cuvântului”, alături de 
Școala ”Sfântul Ierarh Nicolae” Arad, cu sprijinul Bibliotecii Județene ”Alexandru D. Xenopol” 
Arad, Inspectoratului Școlar Județean Arad, Casa Corpului Didactic Arad și al Complexul 
Muzeal Arad. Au participat următorii povestitori: Anne Glover din Canada, Jeff Gere din Hawaii 
SUA, John Namai Mukeni din Kenya și mult îndrăgitul Leon Magdan din România. 
 
De aici în jos sunt atelierele. Imagini găsești și în celălalt e-mail și mai trebuie imagini copii, din 
timpul atelierelor. 
 
2. Dicție și bune maniere 
În noiembrie 2017 am organizat un atelier în care să învățăm dicție și mai ales bune maniere. 
Alături de Daniela Teaha și Giorgiana Elena Popan, copii s-au jucat, au învățat să pronunțe 
corect și mai să se poarte frumos. 
 
3. Șezătoarea 
Atelier tradițional și de tradiție al școlii noastre. La această ediție din luna decembrie am avut-o 
ca invitată specială pe doamna Maria Aiftincăi, meșter popular care ne-a învățat să țesem, să 
lucrăm la învârtelniță, să rășpălim porumbul și să spunem povești românești. 
 
4. Mica Unire 
Un atelier foarte interesant, care s-a desfășurat în ianuarie, în cinstea comemorării acestui 
eveniment important din istoria neamului nostru. Copiilor li s-a prezentat, pe înțelesul lor, 
momentul istoric al Unirii Mici și au dramatizat sceneta "Moldovenii și Muntenii își întâlnesc 
Domnitorul”. Iar la final, s-a încins Hora Unirii! 
 
5. În așteptarea primăverii 
În februarie ne-am pregătit cu mărțișoare și felicitări, pentru a întâmpina cu bucurie anotimpul 
renașterii la viață a naturii. În acest atelier am umplut de culoare toată sala românească și am 
creat mărțișoare pentru dragele noastre mămici și bunici. 
 
6. Românașul dansator 
Atelierul lunii martie a fost o mare bucurie pentru toți participanții. Cu mic cu mare ne-am prins 
în joc pe ringul de dans, îndrumați de profesorul Mădălin Păcurar. Am pornit muzica tradițională 
din zona Banatului și timp de o ora și jumătate am învățat să dansăm joc de voie bună.  
 
7. Welcome to the circus! 
O dată în fiecare an organizăm un atelier în limba engleză, iar în aprilie a venit rândul lui. Copii 
participanți au pătruns în lumea circului! Coordonați de Teacher Dana Filaropol și de Storyteller 
Giorgiana Elena Popan, copiii au fost la circ, în arenă mai mult decât în tribună. It was really 
fun! 
 
8. Bate toba mare! 



Fără îndoială cel mai zgomotos atelier a fost cel al lunii mai. Au fost aproape două ore pline de 
muzică, ritm și energie, atent îndrumate de doamna Lucia Florescu, percuționist la Filarmonica 
de Stat Arad. Cei mici au plecat acasă fredonând veseli cântecele copilăriei. 
 
6. Colaje și bricolaje 
Nu există ceva să nu poți decupa și aranja într-un colaj. Acesta a fost gândul întregului atelier, în 
care copiii au decupat, au aranjat, au lipit și au creat colaje ingenioase, pline de culoare. 
 
7. România centenară 
Cu câteva zile înainte de a centenarul Marii Uniri, am organizat acest atelier în care am afirmat 
că suntem români și suntem mândri de neamul nostru. Copiii au învățat despre momentul istoric 
al Marii Uniri, despre specificul fiecărei provincii a țării și au dansat Hora Unirii. Trăiască 
România Dodoloață! 
 
10. Șezătoarea 
Atelierul vesel al lunii ianuarie a fost cel tradițional, dedicat meșteșugurilor tradiționale 
românești. Șezătoarea noastră a adunat mulți copii, care s-au întrecut, printre altele la rășpălit 
porumbul și la învârtit ața pe ghem, ascultând povești tradiționale românești. 
 
11. Mărțișoare cu suflet 
În februarie ne-am adunat și ne-am pregătit de primăvară. Am pus toată dragostea din suflețelele 
noastre în cele mai frumoase mărțișoare și felicitări, create pentru mămici și bunici. 

 


