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Dragi prieteni,

Semestrul al II-lea și venirea primăverii ne-au încărcat nu doar cu forțe 
proaspete și poftă de învățat lucruri noi, ci și cu dorința de a-i ajuta pe aceia mai 
puțin norocoși din jurul nostru, pe care șansa i-a ocolit.

Poate vă întrebați de ce acordăm atât de multă importanță acțiunilor 
ecologice și umanitare?

Pentru că școala și grădinițele noastre pregătesc copiii pentru viață, pentru 
a deveni cetățeni responsabili ai lumii și pentru că indiferent cât de mult ne 

implicăm, vrem mereu să facem mai mult. Ne dorim ca elevii noștri să învețe despre adevăratele 
valori ale vieții din propriile experiențe, să aprecieze și să respecte munca lor și a celorlalți, să fie 
toleranți, prietenoși și fericiți pentru că au o familie, pentru că sunt sănătoși și au oportunitatea de a 
învăța într-un mediu sigur și plăcut. Membrii Comunității Olga Gudynn au inimi mari și vor să ajute. 

Acest număr al revistei The Bridge este dedicat Echipei Living Values pentru frumoasa activitate 
desfășurată în ultimii 10 ani. Împreună, copii, părinți și profesori generoși, optimiști, gata oricând 
să dea o mână de ajutor celor din jur, am reușit să aducem zâmbetul pe chipurile multor copii și 
vârstnici.

Entuziasmul și energia copiilor noștri au atras în echipă oameni de succes, cu experiență, 
reprezentanți ai unor organizații mondiale precum UNICEF, cu care copiii noștri  lucrează cot la cot 
pentru a duce la bun sfârșit cât mai multe proiecte. Le mulțumim tuturor celor care cred în noi și ne 
ajută să transformăm orice vis în realitate. 

Îi mulțumim doamnei Andreea Marin-Bănică pentru  sprijinul pe care l-a oferit elevilor noștri. 
Suntem onorați că o avem alături, întrucât este un model și o sursă de inspirație pentru noi toți. 

Vrem să aducem cât mai multe zâmbete pe chipul celor care au nevoie de noi și să construim 
împreună, pas cu pas, o lume mai bună! 

Dear friends,

The second term and the beginning of spring have given us not only positive energy and the desire to 
learn new things, but also the wish to help those around us who have been less fortunate.

Why do we focus so much on environmental and humanitarian projects? Our school and nurseries 
are preparing children for life, for becoming responsible citizens of the world and regardless of how much 
we get involved, we always want to do more. We want our students to learn about the real value of life 
through their own experience, to appreciate and pay respect to other people’s work and to their own, to be 
tolerant, friendly, and happy for having a family, for being healthy and for having the opportunity to study 
and grow up in a nice and secure environment. OGIS community members have big hearts and they are 
always willing to help.

This issue of The Bridge magazine is dedicated to the Living Values Team , to their wonderful 
achievements over the last 10 years. Generous students, parents and teachers together are always willing 
to give a helping hand to those around us. They have managed to bring back the smile to the faces of many 
children and elderly people. Our students’ energy and enthusiasm have persuaded successful people to join 
our team, people who represent world organizations such as UNICEF, people who our students work with 
in order to fulfill as many projects as possible. We wish to express our gratitude to all those who believe 
and help us make every dream come true. We especially want to thank Mrs. Andreea Marin-Banica for 
all the support she has given to our students. We are honored to have her among us, as she is an example 
and a source of inspiration for all of us. We are hoping to bring a lot of smiles to the faces of those who 
need us and together, step-by-step, to make our world a better place!

Wishing you a joyful spring and all best wishes, 

Olga Gudynn

Un cuvânt din partea Președintelui

LICITAȚIE ORGANIZATĂ 
DE COPIII OGIS PENTRU 
STRÂNGERE DE FONDURI

Copiii au vândut obiecte lucrate manual în valoare de 
20.000 RON, bani donați fundației Prețuiește Viața. 5



Numărul de Paște

Oameni și locuri People and places

6 7



Echipa Living Values, 
formată din elevi și profesori 
promovează și organizează 
evenimente caritabile și 
ecologice. Știm că suntem 
idealiști și considerăm acest 
lucru o calitate.

Așa cum spunea Walt 
Disney If you can dream it, 
you can do it!, așa am reușit 
noi în decursul celor 10 ani 
de existență să aducem pe 
chipurile unor oameni zâmbete 
și bucurie.

Oameni și locuri

Coordonatorii Echipei Living 
Values: elevii Matei Manea, 
Radu Priboi, David Țigău, Mihai 
Peia, Ana Lungu - PR, Roxana 
Iordache - Coordonator 
Evenimente vă invită să vă 
alăturați echipei, scriind la 
adresa 

pr@olgagudynn.ro

Cine se poate 
alătura Echipei 
Living Values?

Elevi, părinți, profesori, 
organizații non-guvernamentale 
care doresc să pună umărul în 
misiunea noastră de a-i ajuta 
pe ceilalți.

Mulțumiri tuturor celor 
care sprijină Echipa Living 
Values!

CONSTRUIM ÎMPREUNĂ O LUME MAI BUNĂ

Public Relations, Ana Lungu
Decembrie 2011 - Acțiune caritabilă 

Valea Plopului

Decembrie 2011 - Acțiune caritabilă 
Valea Plopului

Pupils, parents, teachers and 
NGO’s who wish to join us in 
our mission to help others.

Alone we can do so little, 
together we can do so much!

We thank everybody who 
supports the Living Values Team!

People and places

December 2011 – Charity action at Valea Plopului

The Living Values Team, 
formed out of students and 
teachers, promotes and 
organises charity and ecological 
events. We are proud idealists!

Walt Disney once said If 
you can dream it you can do it! 
Guided by this motto, during 
the past 10 years we have 
succeeded in putting smiles on 
people’s faces and joy in their 
hearts.

The coordinators of the 
Living Values Team invite you 
to join their team by sending an   
e-mail to pr@olgagudynn.ro

Pupils: Matei Manea, Radu 
Priboi, David Țigău, Mihai Peia,

PR: Ana Lungu; Events 
Coordinator: Roxana Iordache

Charity Action at Sfântul Nectarie Nursing HomeSinguri facem atât de puțin, împreună putem face atât de mult! 

WE BUILD TOGETHER A BETTER WORLD

Who can join the Living Values Team?
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Februarie 2012 - Echipa Living Values împreună cu părinții și copiii din grădinițele și școala Olga Gudynn 
au spus DA! inițiativei propusă de Crucea Roșie de a strânge ajutoare pentru sinistrații din zonele afectate de 
ninsorile abundente.

Patru microbuze cu alimente, haine, medicamente, 
și alte lucruri necesare au ajuns la persoane pentru care 
fiecare mână de ajutor conta foarte mult . Atât copiii, 
cât și noi am învățat din acest eveniment că dragostea 
față de oameni poate înlătura orice obstacol. Chiar dacă 
vremea a fost neprietenoasă, copiii nu s-au dat în lături 
să-i ajute pe reprezentanții Crucii Roșii la încărcarea 
ajutoarelor în mașinile care au pornit la drum. 

Licitație de Paște 
pentru strângere 
de fonduri

Copiii au vândut obiecte 
decorative realizate manual: 
felicitări, ouă vopsite, candele, 
bijuterii în valoare de 20.000 
RON, bani care au fost donați 
unui copil în vârstă de 3 ani și 2 
luni foarte bolnav, diagnosticat 
cu o boală rară, tirozinemie de 
tip I, care se încadrează în tipul 
bolilor metabolice.

EVENIMENT UMANITAR
Să oferim o mână de ajutor sinistraților!

Oameni și locuri

Learn, Give, 
Respect, Love!

The children sold 
decorative Easter objects: 
cards, coloured eggs, icon 
lamps, jewelry and raised 
20.000 RON, money that 
was  donated to a child, 
aged 3, who was diagnosed 
recently with a rare disease, 
type 1, Tyrosinemia.

Students and teachers from Special School nr. 6 from Bucharest were invited 
to the OGIS Easter Bazaar for a school experience. 

We are happy to share with others our values.

Give a helping 
hand to the 
victims of  
natural disasters 

In February 2012 the Living 
Values Team together with 
children and parents from 
Olga Gudynn Nurseries and 
School said Yes! to the initiative 
proposed by Red Cross to 
make donations to the people 
who suffered from the very 
cold winter and the heavy 
snow fall.

MAGIC MOMENTS WITH LIVING VALUES TEAM

People and places

MOMENTE MAGICE CU ECHIPA LIVING VALUES
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Le Rosey focuses on  preparing children for 
life, on developing their skills and creativity; the 
personal and multilateral development of  each 
child being a priority for all teachers. I found a lot 
of  similarities between Le Rosey and our school: 
the same positive, contagious energy of  children 
and teachers alike, the same vibrant community, 
the same quality and dedication of  the teachers. 

Educational Partnership

In June 2012, Mr. Bunin Jacques, the 
Director of  the campus, will visit Olga Gudynn 
International School. We hope to start a fruitful 
experience of  exchange and expect our students 
to be able to continue their studies in Le Rosey in 
the years to come.

I am honoured that I had the opportunity 
to visit such a school, with such dynamic, 
committed people, who are a source of  
inspiration for us all.

Sincerely,

Noi tendințe în educație A school for Life

Dragi prieteni,

Mă bucur că am ocazia să vă împărtășesc în acest număr câteva impresii din experiența pe care am 
trăit-o la sfârșitul lunii martie. Am vizitat cel mai cunoscut campus din Elveția - Le Rosey, fondat în anul 
1880, cu un renume mondial în educație și o tradiție în învățământ de peste 100 de ani, condus de o 
familie care a preluat conceptul din tată în fiu.

Primul fondator a fost Paul-Henri Carnal care a fondat o școală pentru băieți în anul 1880. În anul 
1967, Le Rosey deschide un campus și pentru fete. Astăzi, Le Rosey este o școală bilingvă, cu internat, 
ce găzduiește un număr de 400 de copii din toată lumea, cu vârste cuprinse între 8 -18 ani și 200 de 
profesori. 

În Le Rosey se pune accentul pe pregătirea copilului pentru viață, pe dezvoltarea creativității, 
a aptitudinilor fiecărui copil, dezvoltarea personală și multilaterală fiind o prioritate pentru toți 

O Școală pentru

Viață

profesorii. Am găsit foarte multe puncte comune 
cu școala noastră: aceeași energie pozitivă, 
contagioasă, pe care o au profesorii şi copiii 
noștri, care te face să simți că poți schimba 
lumea, că poți să zbori deasupra norilor, precum 
și dedicarea cadrelor didactice în pregătirea 
copiilor pentru viață. 

Parteneriat în educație

În luna iunie, directorul campusului, Dl. 
Bounin Jacques va vizita școala Olga Gudynn, 
ocazie cu care vom începe o serie de schimburi 
de experiență, iar, în scurt timp, elevii noștri vor 
putea să-și continue studiile în Le Rosey. 

Sunt onorată că am vizitat o astfel de școală, 
cu oameni dedicați și vibranți, care sunt un izvor 
de inspirație pentru noi.

Cu drag,

Dear friends,

I am happy to be able to share with you 
some moments from my own experience, 
which I encountered at the end of  March. I had 
the chance to visit the most famous campus in 
Switzerland – Le Rosey, that was founded in 1880 
and has enjoyed international recognition for 
over 100 years. The campus has been led by the 
same family who has developed the concept and 
improved it. 

Paul-Henri Carnal founded a school for boys 
back in 1880. In 1967, Le Rosey opened a campus 
for girls. Today, Le Rosey is a bilingual boarding 
school which hosts about 400 children from all 
over the world, aged between 8 and 18, as well 
as 200 teachers.
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Martie 2011

SALUTĂRI DIN GRĂDI PIPERA GREETINGS FROM THE CHILDREN OF PIPERA 
NURSERY!

La vârsta preșcolară, copiii învață prin 
intermediul jocului și prin descoperire. 

Folosim în grădiniță materiale intuitive 
(obiecte din natură), materiale confecționate 
împreună cu copiii (machete, mulaje, jucării 
realizate în relief) sau materiale ilustrative 
(planșe, tablouri, lucrări colective). 

Ce spuneți, dragi cititori, sunteți gata să 
deschidem cufărul cu surprize?

PE LOCURI, FIȚI GATA, 
START...

Am plantat semințe și flori în curtea 
grădiniței, pe care le udăm cu grijă în fiecare 
dimineață și astfel învățăm să fim responsabili și 
să iubim natura.

În săptămâna dedicată meseriilor, am vizitat 
sediul Fan Courier şi am văzut etapele sortării 
scrisorilor.

De asemenea, am fost încântați să vizităm 
Muzeul Aviației, unde am văzut o mulțime de 
avioane, costume şi piloți curajoşi. Am vizitat o 
fabrică de confecții și am văzut  cum sunt create 
hăinuțele.

Pentru că iubim natura, am pornit într-o 
excursie spre Sinaia și am vizitat Castelul Peleş, 
prilej bun de a ne distra în aer liber.

Vestitul personaj, Şervețel, ne-a vizitat 
grădinița și ne-a încântat cu un spectacol dedicat 
copiilor.

Câte lucruri interesante învățăm în fiecare zi 
la grădi!

Grădinița Olga Gudynn

Our nursery is a magical world full of 
mystery ready to be unravelled by us. 

What do you say, dear readers, are you 
ready to open the treasure chest?

READY, STEADY, GO…

We planted seeds and flowers in the 
courtyard which we water every morning with 
care, thus learning to be responsible and to love 
nature.

During Crafts’ Week we visited the Fan 
Courier Headquarters and we observed the 
steps of sorting out mail;  we were thrilled to 
visit the Aviation Museum, where we saw a lot 

of planes, uniforms and brave pilots. We visited 
a clothes factory where we saw how clothes 
were being made. 

Because we love nature, we went on a trip 
to Sinaia and we vistited the Peleș Castle. This 
was a good opportunity to have fun outdoors.

We watched a kindergarten production of 
the puppet show starring the famous Șervețel 
(Napkin).

We learned so many interesting things!

Hello!
I am the pink piglet...
It’s so nice to meet you!

Olga Gudynn Nursery

Having fun in trips

Exploring a spectacular cave
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Martie 2011Grădinița Olga Gudynn

DE LA GRUPA BABY...
LA CLASA PREGĂTITOARE

                  Clasa Pregătitoare 
este foarte importantă pentru 
copiii preşcolari, asigurându-le 
tranziția către şcoală

Perioada pe care copiii o parcurg de la grupa 
baby până la clasa pregătitoare, respectiv de 
la vârsta de 2 ani până la 5-6 ani, este etapa în 
care aceștia înregistrează  progrese extrem de 
importante, atât în dezvoltarea fizică, cât și în 
cea cognitivă. 

Rolul grădiniței în evoluția 
copilului

Grădinița este primul contact cu un mediu 
diferit de cel familial, este primul pas al copilului 
în societate. În colectivitate, copilul învață că 
trebuie să respecte anumite reguli care-l vor 
ajuta mai târziu. 

La clasa pregătitoare, activitățile ludice sunt 
alternate cu activități specifice școlarilor, cei mici 
învățând tainele literelor și cifrelor. Ei învață să 
scrie mesaje scurte, să facă socoteli simple și 
să se exprime în propoziții dezvoltate. Cadrele 

didactice folosesc metode interactive și jocuri 
didactice, adaptate acestui segment de vârstă. 
Clasele pregătitoare sunt un liant între ciclul 
preșcolar și cel primar, punându-se accentul 
pe acomodarea viitorilor școlari cu activitățile 
specifice școlii.

Ce înseamnă testarea 
psihosomatică?

Evaluarea psihosomatică este o testare 
realizată de către specialişti, într-o atmosferă 
plăcută, menită să stabilească dacă preşcolarul 
poate face față cerințelor clasei pregătitoare sau 
clasei 1. Îi ajută pe părinți să-i înscrie pe copii în 
clasa potrivită nivelului lor de dezvoltare. 

Olga Gudynn Int’l School
CONSORȚIU ȘCOLAR și 
CENTRU DE TESTARE

Olga Gudynn Int’l School este CONSORȚIU 
ȘCOLAR acreditat de MECTS și permite 
organizarea claselor pregătitoare în grădiniță. 
Spațiul este amenajat cu mobilier specific școlii 
și dotări care să le permită copiilor trecerea cât 
mai firească către nivelul primar, ținând cont de 
particularitățile de vârstă ale acestora. Cadrele 
didactice coordonatoare au dublă specializare: 
educator / învățător. 

Copiii pot susține testarea psihosomatică 
în Școala Olga Gudynn în cadrul Centrului de 
testare aprobat de Inspectoratul Școlar.

Olga Gudynn Nursery

FROM KINDY ONE…
TO RECEPTION

The time children spend going from baby 
group to reception coincides with the period  
in which they make important progress both 
physically and mentally. The major changes in a 
child’s development occur during ages 2-6. 

The nursery’s role in the 
child’s evolution. 

The nursery is the first contact with an 
environment different to the one at home; it is 
the child’s first step into society. Time spent in a 
community helps the child adapt to rules which 
will later help him. 

During the Reception Class, games are 
alternated with activities specific to pupils, the 
little ones unravel the mysteries of  letters and 
numbers. They learn to write short messages, 
do simple maths exercises and to express 
themselves using complex sentences. The 
teachers use interactive methods and didactical 
games, adapted to this age category. The 
reception classes are a bridge between the 
nursery and the primary  school, focusing on 
accommodating the children with the requests 
specific to the primary level.

The meaning of
psychosomatic evaluation

Psychosomatic evaluation is a test performed 
by specialists, in a pleasant atmosphere designed 
to determine whether the child can meet the 
demands for entering Reception Class or Grade 
1. This test helps the parents to enroll their 
children in the appropriate class taking into 
account the child’s development stage.

Olga Gudynn Int’l School
SCHOOL CONSORTIUM

Olga Gudynn Int’l School is a School 
Consortium accredited by MECTS, thus 

having the right to organise Reception Classes 
in the nursery. The space is arranged using 
special furniture which is designed for school 
classrooms and equipment which facilitates the 
transition from the nursery system to the school 
system, keeping in mind the specific aspects of  
their age. Coordinating teachers have double 
qualification: pre-primary and primary teacher.

Olga Gudynn School has a Psychological 
Evaluation Centre accredited by the School 
Inspectorate. 

Team Games on the school playground 

Welcome to FIRST GRADE!
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Semestrial, părinții OGIS sunt invitați la 
Maratonul de 15 minute unde află rezultatele 
copiilor, detalii despre comportamentul lor și 
despre evoluția în grădiniță.

Copiii OGIS participă la multe evenimente 
distractive. Pe lângă activitățile zilnice, realizează 
diverse obiecte haioase în cadrul atelierelor de 
croitorie şi tâmplărie. Astfel, în urma acestor 
activități, sunt organizate expoziții pentru 
părinți, cu lucrările copiilor.

Deseori, se organizează plimbări în parcuri 
și se vizitează multe locuri interesante: Muzeul 
Aviației, studiourile Antenei, Grădina Botanică și 
Ferma de Animale.

Grădinița Olga Gudynn

GÂNDURI DIN GRĂDI PRIMĂVERII...

Olga Gudynn Nursery

THOUGHTS FROM 
PRIMĂVERII NURSERY 

Each term, the parents are invited during 
the 15 Minutes Marathon to discuss their child’s 
achievements and to find out details about their 
behaviour and their evolution. 

A lot of  fun events are organised. Aside 
from the daily activities the children create 
many funny objects during the tailoring and 
woodwork workshops. Thus, after these 
activities, exhibitions for the parents are 
organised.

The children often go for a walk in the park 
and visit a lot of  interesting places: the Aviation 
Museum, the Antena 2 studios, the Botanical 
Garden and the Animal Farm.

Învățăm să gătim gustos și hrănitor...

Muzică în aer liberEaster Bazaar

We are dancing and having fun in the park

Visiting the Animal Farm

Greetings from the Botanical Garden
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Martie 2011Grădinița Olga Gudynn

Grădinițele Olga Gudynn situate în zona 
rezidențială Cotroceni își desfășoară activitatea 
în două locații.

Copiii învață din propriile experiențe și 
sunt dornici să obțină informații direct de 
la fața locului. Vizitele tematice la fabrica de 
medicamente, brutărie, pizzerie, piața de flori și 
radio îi ajută să învețe lucruri interesante.

Învățăm din propriile 
noastre experiențe

Deseori, copiii primesc și oaspeți importanți 
precum polițiștii de la Brigada Rutieră care 
îi învață semnele și regulile de circulație. În 
grădinițele noastre se organizează și excursii 
în afara Bucureștiului pentru a cunoaște istoria 
unor locuri renumite.

Vă vom ține la curent prezentându-vă și în 
următorul număr ce descoperiri am mai făcut 
noi la grădi!

Suntem o echipă!

Our special guests teach us a lot of 
things

Olga Gudynn Nursery

The Olga Gudynn nurseries 
situated in the Cotroceni 
residential area perform their 
activity in two locations.

The children learn from 
their own experience and 
obtain information from a 
direct source. They went 
to visit the pharmaceutical 
factory, the bakery, the 
pizzeria, the flower market and 
the radio station.

Often, the children 
welcome important guests: the 
Police Officers from the Traffic 
Brigade who teach them the 
traffic signs and tell them how 
to behave properly.

We learn through 
discovery

We organise trips outside 
of Bucharest in order for the 
children to learn about the 
history of different famous 
places in Romania. 

We will keep you up-to-
date with all the discoveries 
that we have made at the 
nursery in the next issue.

HAPPY FACES FROM COTROCENI

We learn, having fun!

Vizită la Fabrica Danone

We play outdoors

We learn through discovery

Guess What? Guess Who?

Jocurile de rol ne ajută să învățăm... We love visiting interesting places

ZÂMBETE DIN COTROCENI
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Școala Părinților

Este vorba despre a 
învăța...

Acest proiect vine în întâmpinarea părinților 
care doresc să fie informați, să își educe copiii 
corect și să se bucure împreună cu aceștia 
de cea mai frumoasă etapă din viața lor – 
COPILĂRIA.

Temele de discuție propuse sunt susținute 
de specialiști în educație, psihologie, nutriție, 
pediatrie.

Întâlnirile La ceai cu specialistul se 
realizează într-un cadru relaxant, plăcut, în 
care părinții află informații despre creșterea 
și educarea copilului, având ocazia să 
împărtășească și celorlalți propriile experiențe, 
învățând unii de la alții.

Mai multe informații pe site-ul http://www.
olgagudynn.ro/scoala/info/pagina-parinti/ 

It’s all about learning...

 This project was created in order to meet 
parents’ expectations of being well informed, 
enable them to teach their children the right 
things to do and to enjoy themselves by 
reliving the most wonderful part of their lives – 
CHILDHOOD.

The discussion topics  suggested are 
approved by specialists and professionals in 
education, psychology, nutrition and pediatry.  

The meetings Tea with the specialist 
are organised in a relaxing environment in 
which parents find out new information about 
upbringing and educating their children, having 
the opportunity to share with others their own 
experiences and use this experience as a tool 
to learn from one another.

More information soon at: htttp://www.
olgagudynn.ro/scoala/info/pagina-parinti/

ȘCOALA PĂRINȚILOR

La ceai cu specialistul
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Pagina distractivă

AJUTĂ MASCOTA OGIS SĂ AJUNGĂ CU BINE LA ȘCOALĂ!
HELP THE OGIS LION ARRIVE SAFELY AT SCHOOL!

OGIS

PREMIUL PENIȚA DE DIAMANT - O EXCURSIE LA 
DISNEYLAND PARIS

What a beautiful view!

Premii OGIS

În urma obținerii premiului 
special Penița de Diamant, OGIS 
mi-a acordat o excursie de vis 
la Disneyland Paris.

Am trăit această minunată 
experiență în luna aprilie 2012 
când am vizitat faimosul parc 
de distracții. Disneyland este 
împărțit în: Adventure Land, 
unde am întâlnit o lume nouă, 
plină de aventuri interesante, 
Discovery Land, unde am 
călătorit în timp prin univers, 
Frontier Land, unde m-am 
simțit ca în Vestul Sălbatic şi 
Fantasy Land, locul în care 
personajele din desene animate 
devin reale.

Pe acest tărâm magic m-am 
distrat câteva zile și am fost 
impresionat de caruselele 
uriașe, de diversitatea  
restaurantelor tematice și a 
magazinelor de suveniruri. 

Eu cred că această excursie 
reprezintă recompensa ideală 
pentru elevii merituoși ai școlii 
mele.  

As a reward for winning The 
Diamond Pen, OGIS offered me 
the most exciting surprise - a 
trip to Disneyland, Paris.

I visited the famous park in 
April 2012. Disneyland has 5 
lands: Adventure Land – where 
I felt like an adventurer in a 
new world, full of  surprises; 
Discovery Land where I 
traveled through the Universe; 
Frontier Land where I felt like 
I was in the Wild West, and 
Fantasy Land - the place where 
cartoon characters come to 
life.

In this magic land I had 
lots of  fun and saw the most 
impressive roller-coasters, 
went to thematic restaurants 
and bought souvenirs from the 
souvenir shops.

I think this trip is the best 
reward a hardworking student 
can receive. Do your best to 
win it!

Vlad Asaftei, 5th Grade

We like exploring!

Welcome to Adventureland!

The Incredibles
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Amintiri din tabăra OGIS

Taberele au fost și vor fi preferatele 
copiilor, un mod de a se distra împreună 
cu prietenii, de a cunoaște oameni și 
locuri noi. Olga Gudynn International 
School organizează excursii, drumeții și 
tabere în vacanțele de iarnă și de vară. 

Ce noutăți aduce OGIS 
în această vară?

OGIS organizează tabere internaționale de limba engleză pentru a oferi 
copiilor avantajul de a aprofunda o limbă străină cu vorbitori nativi.

 În aceste tabere sunt incluse cursuri de limbi străine, activități sportive: 
tenis, înot, volei, baschet, badminton, dans modern şi activități distractive: 
barbeque, karaoke, food games, street dance, disco tematic. Sunt asigurate 
pensiunea completă şi cazarea în campus, excursii turistice de maxim interes.

What’s new 
in OGIS this 
summer?

OGIS organises 
International English 
camps in order to give children the opportunity 
to interact with native speakers.

These camps include foreign languages 
courses, sporting activities (e.g. tennis, 
swimming, volleyball, badminton), modern 
dance and other fun activities (e.g. barbeque, 
karaoke, food games, street dance).  We offer 
full accommodation and sight-seeing trips.  
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                  Tiberius Raicea,
        Profesor Educație Fizică

În școala și grădinițele noastre activitățile sportive joacă un rol foarte important. Orele de 
educație fizică oferă elevilor posibilitatea de a se dezvolta armonios din punct de vedere fizic și 
emoțional, învățând totodată avantajele muncii în echipă. Elevii participă frecvent la evenimente 
sportive în cadrul concursurilor interșcolare și diverselor meciuri amicale. 

Activitățile preferate de elevi sunt: cursuri de baschet, înot, fotbal, ping-pong, cross, dans sportiv. 

Physical activities play a very 
important part in our school and 
nurseries. P.E. classes give students 
the opportunity to grow harmoniously 
both physically and emotionally, while 
getting to know the advantages of 
team work. The students take part 
in sports events, in inter-school 
competitions or various friendly 
games, frequently.

The children’s favourite activities 
are: basketball classes, swimming 
lessons, football games, ping-pong and 
dance classes. 

Sportul în OGIS

LEUL,
mascota școlii, ne 
încurajează să fim

MEREU 
ÎNVINGĂTORI!
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Assembly joacă un rol important în viața fiecărei școli internaționale. În fiecare vineri, elevii școlii 
noastre se reunesc cu profesorii și părinții lor pentru acordarea premiilor, diplomelor săptămânale 
și a distincției Star of the Week. Copiii prezintă în fața colegilor piese de teatru, microrecitaluri și 
multe alte momente artistice. Deseori, în Assembly avem invitați de onoare, care le vorbesc copiilor 
despre cariere de excepție, evenimente caritabile, sportive și alte subiecte de interes.

Best Assemblies

The Assembly plays an important 
role in the life of each international 
school.

Every Friday the pupils of our school 
and their teachers get together to 
award the weekly prizes and diplomas, 
and the Star of the Week distinction. 
The pupils perform mini-plays, recite 
poems, make presentations and play 
different musical instruments.

We often have guests who talk to 
children about exceptional careers, 
charity events, sports and other 
interesting topics.

Cele mai reușite Întâlniri de vineri

Andreea Marin-Bănică, invitat special la Assembly

Assembly - Animals’ WeekAssembly - Săptămâna teatrului34 35



EVENIMENTE SPECIALE OGIS OGIS SPECIAL EVENTS

Mini-olimpiada de Limba 
Engleză

În luna februarie, în Campusul Olga Gudynn 
s-a organizat o Mini-Olimpiadă de Limba 
Engleză. Participanții, în număr de 60, au fost unii 
dintre preșcolarii noștri, cei mai descurcăreți la 
limba engleză. Copiii au participat la trei probe 
interactive, în timp ce părinții și profesorii au 
socializat  într-o atmosferă britanică veritabilă, 
putând servi faimoasele sandwich-uri englezești 
și deliciosul ceai.

Întreaga festivitate ne-a demonstrat încă o 
dată faptul că toți copiii noștri au un nivel ridicat 
de înțelegere al limbii engleze, putând comunica 
cu ușurință într-o limbă străină. 

Ziua tăticilor

Pe 4 mai, tăticii și bunicii OGIS s-au distrat 
alături de copii și profesori în cadrul activităților 
special create pentru Ziua tăticilor. Tăticii au 
venit în număr mare și au participat la diverse 
concursuri sportive, bucurându-se alături de 
copii, de toate surprizele pregătite de echipa 
OGIS.

Viața în campusul OGIS

English Mini-Olympiad

In February, Olga Gudynn Campus hosted an 
English Mini-Olympiad. The participants, aprox. 
60, were some of our most talented preschool 
students in English. The competition had three 
interactive parts. Parents and teachers socialized 
in a genuine British atmosphere. They were 
served the famous English sandwiches and the 
delicious tea. 

The entire event reiterated that our students 
have a high level of understanding in English 
and their ability to efficiently communicate in a 
foreign language. 

Father’s Day

On the 4th of May, the OGIS fathers and 
grandfathers had loads of fun during the special 
activities organised for Father’s Day.  Fathers 
and children participated in the sporting 
competitions, sharing moments of happiness and 
enjoying all the surprises prepared by the OGIS 
team. 

Campus Life

We admire our fathers

Let’s have fun together

Pregătiți să începem concursul

Copiii sunt evaluați de vorbitori nativi
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ZIUA BUNICILOR

A grandparent is someone with silver in his hair and gold
in his heart

Olga Gudynn International School dedicates 
an entire week to one of  the most beautiful 
themes: The Family. Therefore, one of  the main 
activities carried out in our nurseries, school and 
junior college is organizing workshops with some 
of  the most important and loved people in our 
students’ life: the Grandparents. 

Olga Gudynn International School dedică 
o întreagă săptămână uneia dintre cele mai 
frumoase teme: familia. Cu această ocazie, 
principalele acțiuni desfăşurate în grădinițele, 
şcoala primară şi gimnaziul Olga Gudynn sunt 
organizările de workshop-uri împreună cu unele 
dintre cele mai importante şi iubite persoane din 
viața elevilor noştri – bunicii.

When I arrived at 
my granddaughter’s 

classroom she was so 
happy that I had come 

to visit her and she 
presented me with a 

sweet card and a kiss!

Campus Life

Echipa noastră

Spiritul echipei noastre este influențat puternic de pasiunea și entuziasmul fondatorului școlii, 
doamna Olga Gudynn, care ne transmite zilnic dorința de a transforma educația în arta de a îi face 
pe oameni mai buni, mai entuziaşti şi mai fericiți. Pentru că iubim ceea ce facem, ne mai rămâne timp 
și energie să ne bucurăm de timpul petrecut alături de colegii noștri, să râdem, să glumim, să ne 
distrăm.

Our team

Our team’s spirit is strongly influenced by the passion and enthusiasm of the school’s founder. 
Mrs. Olga Gudynn, who transmits the desire to turn education into art, making people better, more 
enthusiastic and happier. Due to the fact that we love this job, we still have time and energy left to 
enjoy the time spent with our colleagues, to laugh, joke and have fun. 

Profesorii OGIS - mereu în formă

Viața în campusul OGIS
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OGIS oferă copiilor continuitate de la grădiniță și până la liceu, finalizând cu un program de 
consiliere personală pentru a-i ajuta în alegerea corectă a liceului.

Burse de studiu

Școala noastră sprijină elevii cu rezultate academice deosebite, precum și elevii talentați care 
obțin performanțe în diferite domenii. Bursele de studiu acordate se adresează atât elevilor din 
cadrul școlii, cât și celor din alte instituții.

Iată câteva dintre rezultatele elevilor noștri:

• Locul I –Trăistaru Larissa, eleva clasei a V-a, la Concursul Național Umbrela Verde 
• Locurile I, II, III – Alfieri Marco, Trăistaru Larissa, Asaftei Vlad, elevi ai clasei a V-a, la 

Simpozionul Internațional Istorie, Tradiție și Modernitate 
• Locul III și Mențiune –Asaftei Vlad / Peia Mihai elevi ai clasei a V-a, la Concursul Național de 

Matematică Aplicată Arhimede (faza a II-a pe țară)

Scholarships

Our school supports the students who have outstanding 
academic results or talent in different fields. The scholarship 
can be awarded to students either from our school or different 
ones. Here are our students’ awards: 

• 1st prize - Trăistaru Larissa, 5th grade student, at the 
National Contest The Green Umbrella

• 1st, 2nd and 3rd prizes: Alfieri Marco, Trăistaru Larissa, 
Asaftei Vlad, 5th grade students, at the International Symposium 
History, Tradition and Modernism

• 3rd prize and honour mention Asaftei Vlad / Peia Mihai 
5th grade students at the National Maths Contest Arhimede

We lead our students to a successful life!ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GIMNAZIUL OLGA GUDYNN

Team Work

Our teachers are imparting much more than knowledge

High Standards

Suntem pregătiți pentru provocările viitorului și suntem gata să schimbăm lumea!
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PASUL IV: Introducem un creion prin elasticul 
care nu a fost lipit de riglă.

Step 4: Put a pencil through the elastic band 
that hasn’t been stuck to the ruler 
 

PASUL V: Tragem de creion prin elastic până 
îl fixăm pe fundul penarului.

Step 5: We pull the pencil through the elastic 
band until it is fixed on the bottom of the pencil-box

După ce dăm drumul creionului, elasticul îl va 
lansa.

Once we have released the pencil, the elastic 
band will launch it

   Bogdan Munteanu,
   elev cls a V-a

 

PASUL 1: avem nevoie de un penar care să 
aibă un spațiu ca acesta.

Step 1: We need a pencil-box that contains a 
compartment like the one in the picture 

PASUL II: După ce am făcut rost de un penar, 
facem rost de o riglă pe care o introducem în 
spațiul precum în poza de mai sus.

Step 2: Once we have the pencil-box, we need a 
ruler that we are to introduce into the compartment 
in the picture above 

PASUL III: După ce rigla a fost fixată, lipim de 
riglă două elastice legate la mijloc.

Step 3: Once the ruler has been fixed in position 
we stick to it two elastic bands tied in the middle 

Mind Lab

DO IT YOURSELF

 Iată cum putem construi o catapultă 
dintr-un penar:

This is how we can transform a pencil-box 
into a catapultLe mulţumim tuturor 

celor care s-au alăturat 
campaniei Mic și Ecologist

Sâmbătă , 28 aprilie 2012, copiii și părinții din 
grădinițele și școala Olga Gudynn, coordonați de 
Echipa Living Values au plantat 400 de copăcei în 
comuna Vidra. 

Să gândim Verde!

Copiii din grădinițele și școala noastră au 
primit etichete pentru copăcei și echipamentul 
OGIS pentru plantare. S-au descurcat de minune, 
chiar și cei mai mici membri ai comunității Olga 
Gudynn care au venit entuziasmați la prima lor 
acțiune verde!

Sâmbătă dimineața, echipa școlii se afla la 
plantare printre cele câteva sute de copii, alături 
de părinți și profesori. Plantarea a început cu o 
mică instruire și repartizarea uneltelor folosite 
pentru plantarea pueților de salcâm.

We would like to thank 
all those who have joined 
Mic și Ecologist campaign!

On Saturday, the 28th of  April 2012, the 
children and parents from Olga Gudynn 
nurseries and school, coordinated by the Living 
Values Team have planted 400 trees in Vidra.

Let’s Think Green!

The children from 
our nurseries and 
school have received 
labels for the trees along 
with the OGIS planting 
equipment. Even the 
youngest members of  
the OGIS Community, 
who were happy to 
be part of  their first 
ecological project, did a 
very good job!

On Saturday 
morning, our team 
was at the planting 
sight, with parents 
and teachers, among 
hundreds of  children. 
The planting started 
with a brief  instruction 
and with handing the 
necessary tools.

42 Elevi, părinți, și profesori, împreună la plantat 
copăcei în localitatea Vidra

43



ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

Iată câteva dintre evenimentele extrașcolare organizate anual pentru copiii și 
părinții OGIS.

TALENT SHOW

CHRISTMAS SHOW

WINTER BAZAAR

OGIS MARATHON SPORTS’ DAY

PLAY IS FUN

CLUBS

SCIENCE CLUB FOOTBALL CLUB

BASKETBALL CLUB

ECO CLUB

MEDIA CLUB

DANCE CLUB

ARTS & CRAFTS CLUB

În grădinițele și școala noastră, 
activitățile extrașcolare ocupă un 
rol important. Pentru a dezvolta 
sentimentul de apartenență la 
comunitatea OGIS, copiii, părinții 
și profesorii participă cu plăcere la 
activitățile extrașcolare organizate 
anual.

Activități Extrașcolare Clubs

45

Cluburile în OGIS se desfăşoară în continuarea programului instructiv-educativ şi propun activități 
antrenante, dar şi distractive prin care copiii aprofundează şi completează cunoştințe din diferite 
domenii. Cuburile dezvoltă aptitudini potrivit vocației şi opțiunii fiecărui copil, prin programe 
educative monitorizate de cadre didactice specializate.

Here are some of  the extracurricular activities organised annually for OGIS 
children and teachers. In our nurseries and school, the extracurricular activities 
occupy an essential role. In order to develop the sense of  belonging to the 
OGIS community, the children and teachers take part in this annual activities. 

The Clubs in OGIS are taking place during the afterschool program 
and propose educational activities, fun and exciting, in order for children 
to deepen and complete their knowledge in different areas. Through clubs, 
children develop vocational skills connected to their abilities and interests, 
while carefully monitored by specialized teachers.



Anul înființării:  2001

Număr copii:  600

Niveluri de învățământ: preșcolar, primar și gimnazial

Un campus, 4 grădinițe: situate în zone rezidențiale ale capitalei

Dotări:  table inteligente, laptop-uri, bibliotecă, laboratoare

Cluburi:  program after school, engleză, franceză, germană, muzică, dans, media, 

business & diplomacy, cultură generală, teatru, sport

Transport:  14 microbuze

Afilieri și acreditări: Olga Gudynn International School funcționează sub egida 
Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului din România și este 
membru cu drepturi depline al Consiliului European al Școlilor Internaționale, 
Asociației Școlilor Internaționale (ISA), membru asociat al Consiliului Școlilor 
Britanice Internaționale, al Asociației Școlilor din Centrul și Estul Europei (CEESA) și 
membru asociat al COBIS (Council of  British International Schools).

Olga Gudynn International School 
găzduiește un număr de 600 copii 
talentați, care, deși aparțin unor 
naționalități diferite, se bucură 
de toate drepturile, privilegiile, 
programele și activitățile puse la 
dispoziție de școală. Obiectivul 
fundamental al OGIS este acela 
de a găsi un echilibru perfect între 
școală, copil și familie. 

Pentru programarea unei vizite, vă 
invităm să contactați secretariatul, la una 
din adresele:

CAMPUS PIPERA
Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 5, Voluntari
Tel: (021) 267 40 25 | (021) 267 40 07
E-mail: office@olgagudynn.ro

GRĂDINIȚA PIPERA 
Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 82-84, Voluntari
Tel: (031) 107 15 67;
E-mail: pipera@olgagudynn.ro

GRĂDINIȚA DAVILA - COTROCENI
Str. Carol Davila , nr. 37, București
Tel: (021) 410 69 95
E-mail: davila@olgagudynn.ro

GRĂDINIȚA PRIMĂVERII
Str. Heleșteului, nr. 30, București 
Tel: (021) 231 12 02
E-mail: primaverii@olgagudynn.ro

GRĂDINIȚA PASTEUR - COTROCENI
Str. Louis Pasteur  Nr. 51, București
Tel: (021) 410 42 14
E-mail: pasteur@olgagudynn.ro

Campusul OGIS
Clădirea
Buckingham clasele V - IX

Teren
de baschet

Intrare 1

Intrare 2

Ieșire 1

Ieșire 2
Zonă părinți

Zonă părinți

Teren de joacă
Indian VillageTeren de joacă

Goldstar

Bazin
de înot

Clădirea
Big Ben clasele I - IVinaugurat în septembrie 2011
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Toate drepturile pentru revista 
The Bridge aparțin Fundației Olga 
Gudynn.
Reproducerea totală sau parțială 
fără acordul scris al autorilor este 
interzisă și se pedepsește conform 
legilor în vigoare.
Revista este disponibilă gratuit 
și în variantă electronică pe site-
ul http://www.olgagudynn.
ro/scoala/info/revista-scolii/, 
cu mențiunea că nu poate fi 
comercializată sau postată 
online de către terți, fără acordul 
autorilor.

Școală centrată pe elev, unde fiecare copil este unic.



Aristocrat
Events Ora 16:00


