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Aţi auzit de Săptămâna Mobilităţii Europene ? Este  

campanie anuală privind mobilitatea urbană durabilă, organizată 

de Secretariatul European de Coordonare, cu sprijinul direcţiilor 

generale pentru Mediu şi Transport al  Comisiei Europene.  

Săptămâna Mobilităţii Europene a reprezentat 

oportunitatea autorităţilor locale europene de a promova măsuri 

durabile de transport, chiar şi ecologic şi de a invita cetăţenii lor 

să încerce alternative la utilizarea propiilor autovehicule. Toate 

acestea vor duce la sporirea calităţii vieţii în oraşe, ajutând la 

reducerea poluării aerului, poluării fonice, a accidentelor şi la 

reducerea numărului persoanelor obeze. 

Oradea s-a înscris şi ea  în lista oraşelor care au  sărbătorit, între 16 şi 22 septembrie 2013 acest 

eveniment, iar Ziua Porţilor Deschise la RA-OTL- regia de transport local, a fost unul dintre 

evenimentele organizate care a  adus în vizită în jur de 200 de persoane, elevi şi profesori de la mai 

multe unităşi de învăţământ din oraş, printre care şi şcoala noastră, Colegiul Tehnic ,,Constantin 

Brâncuşi” Oradea. 

Cele trei cadre didactice  însoţitoare, ing.Florica Avrămuţ, ing.Florina Ene şi ing.Florentina 

Hoduţ, împreună cu un grup de 30 de elevi ai claselor a X-a, a XI-a şi a XII-a, viitori electricieni 

electronişti auto sau mecatronişti,  au avut posibilitatea să 

viziteze incintele depoului de tramvaie, ale autobazei şi 

laboratorul de mecatronică , unde specialiştii OTL le-au 

furnizat informaţiile tehnice necesare  şi s-au purtat discuţii 

pe marginea sistemului de  

e-ticketing, utilizat la Oradea. 

Punctul de atracţie, însă, nu doar pentru elevi, ci şi 

pentru cadrele didactice, l-a reprezentat strungul mobil din 

laboratorul de mecatronică, aparatură de ultimă generaţie. 

Pe de altă parte, cei care au dorit au avut parte de un "tur de 

curte" cu cele două autobuze, Volvo şi Solaris, pregătite 

pentru a fi ,,vizitate". 

O zi plină de noutăţi, de evenimente interesante, adică o zi câştigată !  

 
 

 

prof. FlorinaEne 

ColegiulTehnic,,ConstantinBrâncuşi” Oradea 

 

 

 

 

 

         ZiuaPorţilor Deschise la Regia de Transport Local Oradea 



 

 

Este decembrie. Această lună  ne introduce pe toți în atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă. 

Sufletele noastre tresaltă de bucurie la gândul că se apropie marea sărbătoare a Nașterii lui Hristos. 

Crăciunul înseamnă pentru noi românii, colind, obiceiuri, credință, bucurie, iubire, sinceritate, iertare, 

dăruire.  

Atmosfera sărbătorilor de iarnă începe o dată cu sărbătoarea Sfântului Nicolae (6 decembrie). 

Acest sfânt iubit de toți copiii este considerat atât ocrotitorul săracilor cât și moșul drag, care pune 

daruri în cizmulițele copiilor cuminți. Bucuria acestei sărbători se desăvârșește prin taina bucuriei 

Crăciunului. Nașterea Pruncului Iisus aduce în sufletele tuturor multă lumină și căldură. Acestea le 

primim în sufletul nostru de la Dumnezeu și le împărțim la rândul nostru celor dragi. În această 

atmosferă îl întâmpină cu drag copilașii pe Moș Crăciun. El este realitatea cea mai dragă a copilăriei, 

taina sufletească care există doar în inimile celor care își doresc ca viața să fie frumoasă, darnică și 

fericită, atât pentru ei, cât și pentru cei din jur. 

Bucuria Crăciunului trebuie să o simțim în inimile noastre, ca astfel steau cea din Betleem să 

lumineze și astăzi taina cea mare a Nașterii Mântuitorului, care a venit în lume pentru noi și pentru a 

noastră mântuire. 

 prof. Floarea Bicăzan, Colegiul Tehnic”Constantin Brâncuși” Oradea 

 

 

Bucuria Nașterii Mântuitorului 



 

 

 

 
 

Bunătatea și dărnicia profesorilor și elevilor de la Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși” din 

Oradea a continuat și în acest an cu o acțiune de voluntariat: ”Un Crăciun pentru fiecare”, fiind 

dedicată cazurilor sociale din școală cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. Astfel fiecare clasă, elev sau 

profesor doritor, au făcut câte o bucurie copilașilor noștri defavorizați, constând în diferite produse 

alimentare sau dulciuri, care au fost ambalate de voluntarii școlii noastre în cutii de cadouri și care au 

fost dăruite în prag de Crăciun. Motto-ul activității noastre a fost: ”Nu uitați că bucuriile și fericirea 

se înmulțesc pe măsură ce ele sunt împărțite!”  

  Un cadou dăruit din suflet a adus multă bucurie celui care l-a primit!  

 

  prof. Floarea Bicăzan, Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși”Oradea 

 

 

 

 

 

 

   

Anul acesta ne-am propus să participăm într-un număr cât mai mare la Let’s Do It  Româniaşi 

am reuşit. În 28 septembrie 2013 am format o echipă din 25 de elevi și 5 profesori. 

Zona aleasă a fost marginea pădurii din Husasăul de Criș. Această zonă a fost revendicată de 

echipa noastră la sugestia elevilor care locuiesc în această localitate și care s-au oferit voluntari în 

acțiunea de curățare a zonei.  

Aici am găsit o mare varietate de gunoaie – pet-uri, haine, materiale de construcţii. Ne-a luat 

câteva ore bune să curăţăm zona aleasă, însă rezultatul a meritat tot efortul. În urma noastră a rămas un 

loc curat și sperăm că totodată am reușit să sensibilizăm locuitorii acestei localități în a recicla și  a 

păstra un mediu curat. – 

Un Crăciun pentru fiecare 

Fii și tu voluntar ! 



 
 

Rezultatul nu ar fi fost posibil fără elevii voluntari care au ales să se implice în proiect. Aceștia 

au demonstrat că responsabilitatea socială poate fi mai mult decât un concept teoretic. 

Avantajele celor care desfăşoară activităţi de voluntariat variază de la satisfacţia personală la 

dobândirea de experienţă în viitorul domeniu de activitate, la familiarizarea cu diferite sisteme 

operaţionale şi cu instituţii şi/sau 

structuri organizaţionale, la crearea 

de prietenii si contacte profesionale 

utile, până la găsirea unui loc de 

muncă pe baza experienţei 

dobândite ca voluntar.  

Voluntariatul ajută la 

deprinderea unor aptitudini precum 

capacitatea de a-i înțelege pe alții 

și de a-i ajuta să devină mai buni și 

mai optimiști, dezvoltarea 

aptitudinilor de comunicare dar și 

dezvoltarea cunoștințelor legate de politică, sănătate sau mediu. 

Prin participarea la acțiunile de voluntariat poți cunoaște persoane care împart aceleași pasiuni 

și îți poți face foarte mulți prieteni noi. Respectul de sine și încrederea în propriile tale forțe vor crește 

considerabil deoarece voluntariatul presupune multă responsabilitate și spirit de echipă. 

            Avantajele voluntarilor au, în general, efect pe termen lung şi, în mod cert nu sunt de natură 

materială.                 

 

-Prof. Florentina Hoduț- Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuși” Oradea- 



 

 

Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea a găzduit în luna decembrie 2013, activitatea 

„Crăciunul multicultural”. Aceasta face parte dintr-o serie de activităţi derulate în cadrul proiectului 

educativ şcolar local „Spiritualitate românească în context european” realizat în parteneriat cu Liceul 

Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu” şi Colegiul Tehnic „Andrei 

Şaguna”. Scopul proiectului este conştientizarea importanţei 

păstrării valorilor autentice naţionale în contextul diversităţii 

culturale europene. 

Activitatea „Crăciunul multicultural” a presupus mai multe 

etape. Prima dintre ele a constat într-un concurs de împodobire a 

unui brăduţ de către fiecare şcoală participantă. S-au acordat 

diplome pentru cel mai original brăduţ (Colegiul Tehnic „Andrei 

Şaguna”), cele mai autentice ornamente (Liceul Tehnologic Sanitar 

„Vasile Voiculescu”) şi cea mai interesantă cromatică (Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”). În cea 

de-a doua parte a activităţii elevii au susţinut în faţa publicului participant un concert de colinde în 

limba română, precum şi în diverse limbi străine precum engleza, maghiara etc. Activitatea s-a încheiat 

cu o sesiune de degustare de produse tradiţionale. 

Profesorii coordonatori, responsabili de activitate şi implicit de proiect au fost următorii: 

1. Colegiul Tehnic „Andrei Şaguna” – coordonator proiect 

Ramona Chişiu, Angela Bungău, Simona Bot, Silvia Maliţa, Dan Chişiu, Felicia Holhos, Ioana  

 Pop 

2. Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” 

Sălăgean Anne-Mari, Băran Cristina, Butaru Cecilia, Drăgian Ana, Coroianu Liana 

3. Liceul Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu” Năstase Monica, Lemnian Gheorghina,  

 Berdie Ana-Maria 

                         

 

        Prof. Coroianu Liana- Colegiul Tehnic “Constantin 

Brâncuși” Oradea- 

 

 

 Crăciunul multicultural 



 

 

Dumitru Gabriela, Doroțan Manuela, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan 

 

Sarbatorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României - 95 de ani de la Marea Unire a 

fost sărbătorită de către toți românii. La Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu” această acţiune educaţională 

a fost organizată de elevi, pentru a  sărbători într-un mod interactiv, specific tinerilor şi pentru a-i 

implica pe elevi în acţiuni care să le cultive şi să le accentueze sentimentul patriotic. 

Elevii Colegiului Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan au sărbătorit Ziua Națională a României prin 

această activitate, ce a avut ca scop promovarea valorilor românești, a mândriei de a fi român. Acțiunea 

a constat în amenajarea și decorarea sălilor de clasă conform tradițiilor specifice deferitelor regiuni ale 

României. Astfel fiecare sală de clasă a simbolizat o anumită zonă a țării noastre sau o minoritate. 

 
 

Elevii claselor a IX-a D, a IX- a H si a XII-a K, sub îndrumarea doamnele profesoare Gabriela 

Dumitru, Manuela Doroțan și Petronela Lalu  au reprezentat minoritățile maghiare. Ei au decorat sala 

în culorile patriei noastre, au pregătit preparate specifice zonei Harghitei si Covasna, au interpretat 

cantece și dansuri caracteristice minorităților maghiare, încercând să imite și portul tradițional al 

acestor regiuni. 

 1 Decembrie, Ziua Națională a României 



 
Activitatea a fost marcata și de prezența primarului Gheorghe Ile insoțit de consilierii 

municipiului Vulcan. Acest gen de activitate este binevenită în rândul elevilor, pentru a marca 

evenimentul principal al istoriei României. Este o oportunitate excelentă de a reînvia în sufletul elevilor 

bucuria de a fi români, bucurie care de-a lungul timpului s-a pierdut datorită unor evenimente negative. 

Sperăm să readucem elevilor în suflet mândria de a fi români prin aceasta activitate şi să arătăm că 

patriotismul încă nu s-a pierdut. 

 



 

 

 

Clasa a XII-a D - Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva 

Diriginte: prof. Gherman Mirela 

Cantitatea de timp pe care o petrecem noi adulţii cu proprii copii este la fel de importantă 

ca şi calitatea acestuia. Este ȋn regulă ca în weekend şi în vacanţe să ne răsfăţăm mai mult copiii, însă 

asta nu ne transformă în buni părinţi şi nici nu substituie faptul că în restul timpului le acordăm prea 

puţin din programul nostru. Pentru copii este important ca părinţii să fie lângă ei, să le fie martori la 

propriile vieţi în devenire. Şi asta înseamnă că au nevoie să fim lânga ei în micile fleacuri zilnice, pe 

care simt nevoia să ni le ȋmpărtăşească.  

Tot mai mulţi copii, din liceul nostru, au cel puţin un părinte plecat la muncă în 

străinătate şi simt din ce în ce mai acut lipsa acestora. Chiar şi copiii care au părintii lânga ei îşi 

doresc să petreacă mai mult timp împreună cu familia. De la această discuţie s-a nascut și ideea 

mesajului pe care ne-am gândit să îl transmitem adulţilor prin organizarea unui flashmob. 

Flashmob-ul a fost organizat de elevii clasei a XII-a D de la Colegiul Tehnic Energetic 

„Dragomir Hurmuzescu” Deva, în încercarea de a-i sensibiliza pe adulţi, în mod special pe părinţi,în 

sensul de a acorda mai mult timp copiilor lor şi în general tineretului. În acest sens,elevii participanți 

au „îngheţat”,de parcă timpul s-ar fi oprit, vineri, 22 noiembrie 2013, la ora 13, în galeria 

supermarketului REAL Deva. Flashmob-ul a durat 6 minute. Prezentarea pentru spectatorii 

accidentali şi-a atins scopul. Aceştia au manifestat interes datorită senzației create de cei „ȋngheţaţi”, au 

citit mesajele copiilor şi chiar au comentat pe această temă. La acţiune a participat şi presa 

(http://www.youtube.com/watch?v=n_pwZ3RE-SY) care a completat feed back-ul acţiunii. 

 

Cum subiectul mesajului transmis este unul actual, la finalul flash-mobului, fiecare dintre 

participanți s-a deplasat în părți diferite ale magazinului, în vederea distribuirii de flyere „Dor de 

părinţi…Dor de adulţi…”: 

 Flashmob-,, Părinți, nu uitați că aveți copii!”  

http://www.youtube.com/watch?v=n_pwZ3RE-SY


 
Aşa am început: 

Aşa am transmis mesajul nostru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Olga Laszlo, Colegiul Tehnic  Energetic "Dragomir Hurmuzescu" Deva 

„Trei prieteni, un zidar, un zugrav și un electrician, s-au întȃlnit la o vorba și-și discuta fiecare importanţa 

meseriei sale. 

- Zidarul: – Meseria mea este cea mai importantă. Îţi dai seama de cȃnd datează piramidele? 

- Zugravul: Ei, a mea e mai importantă, îmi vin în minte oamenii care trăiau în peșteri și pictau pe pereţi. 

- Electricianul: degeaba vă lăudaţi voi așa! Vă aduceţi aminte de cuvintele lui Dumnezeu: “Să fie lumină”? Ei, 

pe atunci cablurile erau deja montate!” 

 Orice gest, oricȃt de neȃnsemnat necesită un consum de energie: aprinderea luminii ori mȃncatul de ciocolată 

presupune un consum de energie. La fel mersul cu mașina sau alergatul pe o distanţă de 400m. Pe Pămȃnt , 

Soarele este sursa primordială de energie. Dacă există energie pretutindeni , dacă ea este cauza a foarte multe  

fenomene, a o defini nu este usor. În termini generali, se numește energie ceea ce poate produce lucru mecanic.  

 Electricitatea există de 2000 de ani   



 Vȃntul învȃrte paletele unei instalaţii eoliene: vȃntul este în acest caz o sursă de energie mecanică. Rȃșnitul 

cafelei cu o rȃșnitoare conectată la o priză de curent presupune utilizarea energiei electrice. Cu ajutorul luminii,  

plantele produc frunze, flori și fructe: lumina este o sursă de energie radiantă.Aceste exemple ne arată că energia 

poate exista sub diferite forme: mecanică, electrică, radiantă. Energia electrică, asemeni oricărei alte energii, 

rezultă din efectuarea unui lucru mecanic, în cazul acesta de către curentul electric. Dintre toate formele de 

energie, ceea mai ușor de utilizat este energia electrică. Deși electricitatea rămȃne înainte de orice un fenomen 

natural, energia electrică trebuie produsă, transportată și transformată în alte forme de energie. Acest lucru îl 

realizează electricienii. Ne putem oare imagina viaţa noastră fără electricitate? Nu ar exista nici televizoare și 

nici alte aparate electrocasnice atȃt de necasare omului secolului XXI. Ușor de utilizat, electricitatea face parte 

din  viaţa noastră cotidiană, iar nevoia de energie electrică este enormă. Este deci necesară producerea de energie  

electrică în cantităţi uriașe și transportarea acesteia către consumatori, lucru realizat de electricieni. În Romȃnia, 

istoria producerii și folosirii electricităţii începe în secolul XIX, prin realizarea în anul 1873 la Iași a unui 

iluminat electric temporar. Pătrunderea energiei electrice în ţara noastră s-a produs gradat în funcţie de 

posibilităţile economice și sociale. Anul 1882 - marchează începutul electrificării în Romȃnia, în paralel cu ţările 

dezvoltate.Dacă ești un tip practic și te interesează instalaţiile și industria, dacă îţi plac activităţile în aer liber, îţi 

place să construiești și să repari, îţi place să muncești folosind mȃinile și îţi place să manipulezi obiecte și 

aparate, atunci alege meseria de electrician!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” te ajută să-ţi îndeplinești dorinţa de a deveini 

ELECTRICIAN. 

Ce face un electrician? 

Supraveghează funcţionarea instalaţiilor și echipamentelor electrice , efectuează controale, revizii și intervenţii 

pentru eliminarea eventualelor deficienţe și incidente. Măsoară parametrii elementelor componente ale 

instalaţiilor electrice. 

Ce avantajele prezintă acestă meserie? 

-este o meserie curată ; - bine platită-salariul este cuprins între (1,5-4) ori salariul minim pe economie;-

promovare profesională; -nu este o meserie monotonă; -timpul mediu de găsire a unui loc de muncă este între 3-

6 luni 

Unde te poţi angaja? 

Un electrician este un meseriaș ce poate și să întemeieze o firmă electrică proprie,  sau poate fi angajat al 

unei unei firme, companii de electricitate specializată în servicii electrice. În general locul de exercitare a 

profesiei de electrician este în:*Firmă (companie) de servicii electrice (instalații și/sau utilaje, aparate), în 

domeniul instalării și/sau întreținerii (conservării);*Întreprindere (firmă) de producție (industrială, economică 



etc.);*Întreprindere (companie) de furnizare și distribuție de energie electrică;*Firmă (companie) comercială cu 

profil tehnic electric 

Atestatul profesional obţinut la sfârsitul clasei a XII-a îţi permite să dobândeṣti următoarele 

competenţe profesionale: 

*să realizezi instalaţii electrice de iluminat şi forţă;*să depistezi defectele semifabricatelor, pieselor, 

sistemelor tehnice; *să efectuezi controlul semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice; *să depistezi 

defectele din maşini şi apara-te electrice; *să remediezi defecte în instalaţii; *maşini şi aparate 

electrice; *să alegi varianta optimă pentru instalaţia electric; *să determini elementele componente ale 

instalaţiei electrice.  

Pentru detalii ne găsiţi la adresa:ct_energ_deva@yahoo.com 

 

Colegiul Tehnic ,,Tomis” Constanţa – liceul devenirii profesionale 

Prof. Aida Sava, Colegiul Tehnic ,,Tomis Constanţa 

Prof. Angela Fuduli, Colegiul Tehnic ,,Tomis Constanţa 

 

„ Cascada cântă: Îmi revărs cu bucurie apele, dacã un strop din ele ajunge însetatului.” 

(Rabindranath Tagore) 

Viziunea şcolii o reprezintă educaţia intercomunitară şi integrarea elevilor în comunitate, 

formarea unui elev adaptabil unei societăţi în continuă schimbare. 

Misiunea şcolii se bazeazã pe tradiţia acestui liceu de-a lungul timpului, precum şi a solicitării 

comunităţii pe un studiu prospectiv al dinamicii cererii, Colegiul Tehnic “Tomis” Constanţa dorind să 

ofere un proces de instruire şi educaţie de calitate cu şanse egale pentru toţi. 

În plină reformă a învăţământului profesional şi tehnic, Colegiul Tehnic „Tomis” Constanţa 

dezvoltă finalităţi prin ciclul superior al liceului cum ar fi: tehnician desenator pentruconstrucţii şi 

instalaţii, tehnician mecatronist, tehnician operator tehnici de calcul, tehnician procesare 

text/imagine.În aceeaşi măsură se dezvoltă calificările din domeniul constructţiilor şi lucrărilor 



publice.Şcoala şi profesorii coordonatori au fost implicaţi, în fiecare an, în activităţi educative şi în 

proiecte naţionale şi internaţionale, iniţiind activităţi educative, proiecte şi parteneriate educative şi 

participând la stagii de informare şi documentare organizate în România şi ţările partenere.  

 Cultura organizaţională este o componentă structurală a şcolii, capabilă să aducă un plus de 

eficienţă atât în integrarea membrilor organizaţiei în solicitările mediului şcolar, cât şi în realizarea 

funcţiilor polivalente ale şcolii.        

Interesul faţă de cultură organizaţională se explică şi prin faptul că, în etapa actuală, 

comunitatea este marcată de procese de anvergură cum sunt globalizarea şi informatizarea societăţii. 

Potenţialul uman al şcolii, concentrat tradiţional pe comunicare/însuşire, trebuie să-şi integreze în 

obiectivele strategice şi formarea în spiritul unor valori şi norme de comportament, capabile să permită 

rezolvarea problemelor de integrare internă şi de adaptare la mediul extern.   

Proiectul educativ ,,Cultura organizaţională se clădeşte cu fiecare zi” vine să sprijine asigurarea 

continuităţii unor activităţi formale şi nonformale, realizate “tradiţional” cu ocazia unor evenimente din 

viaţa şcolii şi a comunităţii (locale, naţionale, mondiale), cum sunt Ziua Educaţiei, Balul bobocilor, 

Zilele liceului, Tradiţii şi obiceiuri de Crãciun, 8 Martie-Ziua femeii, Tradiţii şi obiceiuri de Paşte, Ziua 

Porţilor Deschise, Balul de absolvire al claselor terminale. Totodată, proiectul îşi propune asigurarea 

coerenţei şi consistenţei acestor activităţi, accentuarea caracterului interdisciplinar al activităţilor 

proiectate. Spre exemplu, de Zilele liceului – 30 noiembrie, ziua Sf. Andrei, patronul spiritual al 

liceului nostru, s-au desfăşurat diverse activităţi:   

Program Zilele Liceului - noiembrie, 2013 

Activităţi: 

9.30 – 11.00 

 ,,COLEGIUL DE AZI ȘI DE IERI” – Asemănări/diferenţe ȋntre liceul de azi/ieri – cabinet 

română 

 Masă rotundă, prezentare power-point (cls. XB) 

 ,,STIL ȘI DECENȚǍ ȊN ȊMBRǍCǍMINTEA TINERILOR” – cabinet limbi străine 

 Chestionar, dezbatere (cls. IXB si XB) 

 ,,COMEDY CLUB” - cabinet limbi străine 

 Vizionare ,,Momente vesele” (cls. IXB si XB) 

 ,,SCHIMB DE ROLURI PROFESOR-ELEV” – cabinet matematică 



 Lectie deschisă (cls. IX B) 

 ,,SFÂNTUL APOSTOL ANDREI – PATRONUL ȘCOLII  NOASTRE” – cabinet istorie 

 ,,1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALǍ A ROMÂNIEI” 

 Sesiune de referate, comunicări, prezentări power-point pe secţiuni: profesori, elevi (cls. IXA si  

            XA) 

,,EDIFICII  IMPORTANTE DIN ROMÂNIA ȘI DIN LUME” – cabinet construcţii 

Sesiune de referate, prezentări power-point – elevi (cls. XID, XIIA, XIIB, XIIC) 

,,Cele mai importante edificii din lume” 

,,Cele mai verzi clădiri din România” 

,,Arhitectura şi construcţiile monumentale din Europa” 

,,Călătorie ȋn Europa” 

,,Canalul Panama” 

,,Poduri spectaculoase” 

 

 

11.00-12.00   Spectacol aniversar 

- interpretare de poezie, interpretare teatrală, pantomimă, interpretare muzicală-saxofon, dans 

(flamengo, vals, turcesc, street dance, balet ,,Lacul lebedelor”-parodie)  

 



   

Prin aceasta, am ȋncercat să dezvoltăm un ansamblu de valori, credinţe, aspiraţii, aşteptări şi 

comportamente conturate de-a lungul timpului în şcoală, care predomină şi condiţionează 

funcţionalitatea şi performanţele şcolii, sã dezvoltãm ansamblul caracteristicilor care diferenţiază 

şcoala noastră de alte licee , conferindu-i un caracter de unicitate, sã atragem, de asemenea, 

eleviitalentaţi şi performanţi în activităţi ce promovează valori, convingeri, obiceiuri împărtăşite in 

şcoală, care interacţionează cu structura formală pentru a produce norme comportamentale 

specifice.Activităţile proiectate au drept rezultat atât diseminarea în  colectivele actuale de elevi a 

informaţiilor vizate prin proiect, cât şi dezvoltarea ulterioară a interesului noilor generaţii de elevi 

pentru aceste activităţi.           

Acest proiect, dar şi celelalte proiecte educative iniţiate de liceul nostru vor deschide noi căi 

pentru studierea de către elevi a spaţiului de cultură şi civilizaţie in context naţional, dar şi pentru 

promovarea peste graniţe, a valorilor noastre culturale. 

 

 

 

 

 



Colegiul Naţional de Informatică 

,,Carmen Sylva” Petroşani 
 

 

Proiectul Multilateral Comenius – COM – 13-PM- 293 – HD – PL 

,,Young Masters of Business in Action” 

DISEMINARE  REUNIUNE  DE  PROIECT  POZNAŃ – POLONIA 

Profesor POPESCU RODICA MARIANA 

 

 În cadrul proiectului multilateral Comenius ,,Young Masters of Bussines in Action”, în care  

Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” Petroşani este partener alături de Polonia şi  Turcia 

s-a desfăşurat prima reuniune de lucru în perioada 4 – 9 noiembrie 2013, la şcoala Gimnazjum Nr. 53 

im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Zespole Szkół Nr. 8 w Poznaniu, în oraşul Poznań- Polonia. Din 

delegaţia şcolii au făcut parte: prof. Ghiban Lili-coordonatoarea proiectului, director prof. Resmeriţă 

Lucian Marius, dir. adj. Prof. David Mariana Rodica şi Prof. Popescu Rodica Mariana –  echipa de 

proiect. 

 Gimnazjum Nr. 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Zespole Szkół Nr. 8 w Poznaniu, este o 

şcoală care funcţionează într-o zonă urbană. În 2002 a primit numele Pawła Edmunda Strzeleckiego ca 

susţinător al şcolii. Directorul instituţiei dna Ewa Baranowska alături de cadrele didactice şi cei 142 de 

elevi oferă o atmosferă prietenoasă tuturor partenerilor din proiectele Comenius pe care le coordonează. 

 În prima zi  a fost vizitată Universitatea ,,Adam Mickiewicz” – Poznań, unde ne-am întâlnit cu 

profesori şi studenţi de la catedra de limbi romanice – studenţi care studiază limba română. 

 A doua zi  ne-au fost prezentaţi elevii şcolii, profesorii lor şi toate  cabinetele şi sălile de sport, 

de către doamna director şi membrii proiectului. Primirea noastră în instituţie a fost călduroasă, plină 

de interes faţă de fiecare ţară participantă. A fost discutat planul Proiectului Comenius ,,Young Masters 

of Bussines in Action”, iar după amiază a fost vizitat Centrul sportiv-olimpic Malta. 

 A treia zi  a fost dedicată prezentării ţărilor, oraşelor şi şcolilor pe care le reprezentam. A avut 

loc o întâlnire cu elevii de la Consiliul elevilor. Am participat la mai multe lecţii: informatică, chimie, 

fizică, engleză, biologie, matematică, sport. Au fost stabilite criteriile de selecţie pentru elevii  



participanţi la proiect. A avut loc o reuniune la Old Brevery – un centru mare de artă şi cultură din 

Poznań. 

 În a patra zi a fost finalizat programul proiectului, au fost distribuite activităţile proiectului 

fiecărei ţări participante, a fost stabilit numărul de mobilităţi şi numărul de cadre didactice şi elevi  

participanţi pentru fiecare mobilitate. Într-un cadru festiv, solemn a fost sărbătorit patronul şcolii Pawła 

Edmunda Strzeleckiego.A urmat apoi vizitarea altei şcoli dintr-o localitate apropiată de Poznań, care 

are acelaşi patron. 

 În următoarea zi ne-a fost prezentat centrul istoric  şi  Catedrala oraşului Poznań. Am participat 

la un moment cultural-artistic susţinut de elevii din şcoală. Au fost înmânate certificatele de participare, 

a fost evaluată vizita prin discuţii de grup şi s-au stabilit detalii pentru reuniunea de proiect din martie 

2014, din România. 

 În fiecare seară profesorii au socializat,  fiind un real câştig pentru fiecare în parte. 

 Proiectul Comenius “Young Masters of Bussines in Action” va fi implementat prin intermediul 

sprijinului financiar obţinut în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe 

Tot Parcursul Vieţii şi este finanţat de Comisia Europeana. În cadrul acestui proiect participă 3 instituţii 

şcolare din 3 ţări europene: Polonia(care şi coordonează proiectul), România şi Turcia. Activităţile 

complementare proiectului se vor derula în perioada  august 2013- iunie 2015. 

 Proiectul vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, creativitatea, abilităţile organizatorice ale 

elevilor şi munca în echipă. 

 Obiectivele concrete ale proiectului urmăresc: 

- stimularea interesului şi dezvoltarea abilităţilor elevilor; 

- să demonstreze abilităţile lor şi să dobândească altele noi; 

- îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin activităţi practice, de observare şi utilizarea instrumentelor 

TIC; 

- dezvoltarea competenţelor lingvistice; 

- dezvoltarea de competenţe sociale şi civice; 

- dezvoltarea competenţelor în domeniul creativităţii şi a spiritului antreprenorial; 

- posibilitatea de a lucra în echipe internaţionale; 

- posibilitatea de cunoaştere şi schimbul de experienţă între colegii din medii culturale diferite; 



- utilizarea tehnologiei informaţiei: enciclopedii şi dicţionare, utilizarea resurselor multimedia 

moderne în limba maternă şi limba engleză; 

- dezvoltarea capacităţii de a utiliza surse şi să le prezinte grafic; 

- dezvoltarea imaginaţiei spaţiale; 

- utilizarea cunoştinţelor dobândite în situaţii practice; 

- dezvoltarea capacităţii de a prezenta sarcini şi probleme rezolvate într-un mod clar şi lizibil 

utilizând limbajul economic; 

- relaţia dintre deciziile personale şi locale ale consumatorului şi impactul asupra economiei la 

nivel micro (antreprenor) şi macro(ţară/UE); 

- dezvoltarea de sprijin educaţional tematic în formă de dicţionar, jocuri. 

 

Prof. Ghiban Lili – coordonatorul proiectului 

director prof. Resmeriţă Lucian Marius, dir. adj. Prof. David Mariana Rodica şi Prof.  Popescu 

Rodica Mariana – echipa de proiect. 

  

 

  



 

 

Prof.Rus Gabriela-Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida’’Petroșani 

 În localitatea Mlodow din Polonia în cadrul proiectului „Europe In Our School”, proiect finanţat 

de Comisia Europeană, de la Şcoala Gimnazială nr. 2/structură la Colegiul Tehnic “D. Leonida” 

Petroşani  au participat la a patra reuniune de proiect, desfăşurată perioada 07-11.10.2013, d-na dir. adj. 

Gabriela Rus-coordonatoarea proiectului,  d-na prof. Iuliana Simulescu şi elevii: Munteanu Denisa, 

Scarlat Valentina, Nemeth Gherghe, Vesa Roberta, Rad Marius şi Munteanu Narcis. 

        La acesta reuniune au participat profesori şi elevi din şcolile partenere ale proiectului, şcoli din 

spaţiul european şi nu numai: Romania, Spania, Polonia, Estonia, Finlanda şi  Turcia. În cadrul acestui 

proiect ţara noastră este reprezentată de Şcoala cu clasele I-VIII Vădeni/Brăila şi Şcoala Gimnazială nr. 

2 Petroşani/Hunedoara. 

Proiectul se derulează în perioada 2012-2014 şi are ca obiective specifice: 

1. Să sprijine dialogul intercultural prin intermediul mobilităţilor şi să promoveze diversitatea 

culturală; 

2. Să dezvolte competenţe civice şi socialenecesare elevilor pentrudezvoltarea lor personală ca 

cetățeni activi europeni 

3. Să dezvolte abilităţile de comunicare în limba engleză.  

 

    În prima  zi a reuniunii am vizitat centrul renumitului oraş istoric Cracovia, situat pe malul râului 

Vistula, unde împreună cu 

elevii am admirat fortăreaţa 

oraşului şi castelul Wawel. 

Am avut ocazia să aflăm 

mai multe informaţii despre 

istoria şi personalităţile 

acestui oraş de prestigiu 

mondial (Cracovia a fost de-a lungul vremurilor unul dintre cele 

mai de seamă centre culturale, academice și artistice ale țării și este unul dintre principalele centre 

economice ale ei, a fost capitala Poloniei între 1038 și 1569).      Am fost impresionaţi de arhitectura şi 

 Reuniune proiect Comenius  



vitraliile Bazilicii Sf. Maria, unde am asistat  la deschiderea altarului,  de ceasul solar de pe peretele 

exterior şi nu în ultimul rând de trompetistul din vârful turnului.  

Complexul Wawel este format din mai multe clădiri și fortificații; cea mai mare și cea mai cunoscută 

dintre acestea este Castelul Regal și Catedrala Wawel (care este Bazilica Sf. Stanisław și Sf. 

Wacław).Am avut ocazia să atingem cel mai celebru clopot bisericesc din Polonia, poreclit Clopotul 

Sigismund (aducător de noroc) după Sigismund I al Poloniei, şi care a fost turnat în 1520 de către  Hans 

Behem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De-a lungul secolului al XX-lea, Wawel a fost reședința președintelui Poloniei; după cel de-al 

doilea război mondial, Wawel a fost restaurat și a devenit din nou un muzeu național, loc de cult și 

centru care ilustreză istoria complexă a Poloniei. Impresionantă a fost pentru elevi şi statuia dragonului, 

aflată la baza castelului, la ieşirea din peştera Dragonul. 

    Ziua de marţi, 12.10.2013, a început pentru toţi foarte devreme, la ora 8 dimineaţa fiind la poarta 

lagărului de exterminare de la Auschwitz (în polonezăOświęcim), cunoscut drept cel mai mare lagăr de 

exterminare nazist.  

Câteva ore mai târziu  am vizitat şi lagărul de la  Birkenau, aflat 

în apropiere. 

 La finalul vizitei elevul Marius Rad ne-a spus « Mereu o 

să-mi aduc aminte cu tristeţe şi cu un fior când mă gândesc la ce  

putut face Hitler » 

    Vizitarea Salinei de la Wieliczka, numită şi  "Catedrala de sare subterană din Polonia" localizată la 

15 km de Cracovia, şi având o lungime totală a galeriilor de 300 km, ne-a mai descreţit frunţile. 

În 1978 acesta a fost inclusă pe lista UNESCO a patrimoniului mondial. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Wawel
http://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Wawel
http://ro.wikipedia.org/wiki/Clopotul_Sigismund
http://ro.wikipedia.org/wiki/Clopotul_Sigismund
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sigismund_I_cel_B%C4%83tr%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hans_Bohm
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hans_Bohm
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pre%C8%99edintele_Poloniei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_polonez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Wieliczka


Mina a fost construită în secolul al XIII-lea și a produs sare de masă continuu până în anul 2007, fiind 

una dintre cele mai vechi mine aflată în exploatare. 

 

       

 De-a lungul vremii aceasta a fost vizitată de personalităţi 

notabile: Nicolaus Copernicus, Johann Wolfgang von Goethe, 

Alexander von Humboldt, Fryderyk Chopin, Dmitri 

Mendeleev, Bolesław Prus, Ignacy Paderewski, Robert 

Baden-Powell, Karol Wojtyła (mai târziu Papa Ioan Paul al 

II-lea), fostul președinte SUA  Bill Clinton. 

        

În zilele următoare ne-am desfăşurat activităţile  specifice proiectului la şcoala din Mlodow: 

 Vizitarea şcolii şi a “ Brothers Classrooms”; 

 Prezentarea momentelor artistice de către reprezentanţii tuturor şcolilor din proiect; 

 Workshop pentru elevi (concursuri sportive, artistice…); 

 Plantarea de copaci în curtea şcolii (Memory Forest); 

 Prânzul la cantina şcolii; 

 Şedinţa de proiect, în care s-au stabilit modalităţile de atingere ale obiectivelor proiectului din 

perioada următoare. 

Am apreciat la superlative primirea oaspeţilor, modul în care a fost  împodobită şcoala, prietenia şi 

ospitalitatea gazdelor, interesul manifestat de părinţi şi mass-media locală. 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Minerit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Copernicus
http://ro.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Mendeleev
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Mendeleev
http://ro.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Prus
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Paderewski
http://ro.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
http://ro.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Ioan_Paul_al_II-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Ioan_Paul_al_II-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton


 

 

 

 

  

 

 În ultima seara petrecută în Polonia, împreună cu gazdele am participat la o cină festivă, onorată de 

prezenţa primarului şi a directorului şcolii. Am fost surprinşi de modul de alternare a felurilor de 

mâncare servite(friptură, placintă cu brânză, aperitiv, ciorbă), neobişnuit pentru noi. 

      Elevii au stabilit noi prietenii, s-au schimbat impresii,  gânduri,  s-au imortalizat pe peliculă 

momentele de neuitat. 

Următoarea întalnire de proiect va avea loc în perioada  13-17.01.2014 în Spania. 

 

 

  

 

Prof. inv. primar, Sultana Della,  

(Scoala Gimnaziala “Dr. Constantin Angelescu” Constanta) 

“Medicus curat, natura sonat!”  

Medicul trateaza, dar natura vindeca!” 

Natura, marele si imprevizibilul izvor de materii prime, energie, sanatate si viata, ne pune la 

dispozitie tot ceea ce are ea mai bun: imensa si variata masa de factori naturali de mediu, din a caror 

seva ne imfruptam si evoluam.  

Pledoarie pentru un mediu curat  



Apa, aerul, Soarele, plantele, pomii, padurile si insusi pamantul sunt elementele de baza ale 

cadrului natural, sursele cele mai bogate pe care omul le foloseste si pentru viate si pentru tratarea celor 

mai multe dintre boli. 

Natura este socotita pe drept cuvant “izvorul vietii, viata vietii”: influenta reconfortanta pe care 

o are asupra psihicului, efectul miraculous al unor plante medicinal si ape minerale, puterea de calire a 

organismului ce vine din razele de soare si pana la roadele ce ni le ofera drepr hrana si sursa de 

vitalitate. 

Pe langa tratamentul de baza al celor mai multor dintre afectiuni (respiratorii, digestive, 

cardiorespiratorii etc.), tratamentul naturist vine sa intregeasca, sa completeze terapia generala. 

O viata de calitate inseamna, in primul rand,  o viata sanatoasa si echilibrata. 

Scoala nu se limiteaza numai la predarea cunostintelor de cultura generala, ea are si rolul de a 

forma viitorul cetatean sanatos la minte si la corp. 

Astfel, la obiectul ”Stiinte”, elevii au invatat despre corpul uman si despre necesitatea unei 

ingrijiri corespunzatoare. Formarea si insusirea regulilor de igiena din frageda copilarie il va face pe el, 

omul matur de mai tarziu, sa le respecte ca pe un bun al sau de care nu se poate desparti. 

Tot la “Stiinte” am dezbatut tema “Alimentele si sanatatea.” Elevii au intocmit proiecte, afise 

prvind cerintele unei alimentatii corecte grupate in “Piramida alimentelor.”  

Formarea optiunii pentru o viata sanatoasa, echilibrata, se face prin respectarea unui regim 

zilnic de odihna si activitate. 

Acest regim este inscris intr-un program zilnic, pe care elevii l-au afisat acasa. Din testul dat 

imediat dupa recomandarea pe care le-am facut-o, am dedus ca majoritatea elevilor respecta programul 

zilnic. Am intalnit si unele “obiceiuri” de tipul “Ma joc toata ziua”, “Imi scriu noaptea temele”, “imi 

caut cartile dimineata” etc.  

Am periodic intalniri cu medical scolii, axate pe reguli de igiena. Dupa asemenea intalniri le-am 

dat elevilor testul cu tema “Ce poti face pentru sanatatea ta?”. Printre raspunsuri se mentioneaza: “sa ne 

spalam mai des pe maini”, “sa ne ferim de lovituri si accidente”, “sa ne imbracam corespunzator 

temperaturii”, “sa aerisim bine camera”, “sa facem zilnic gimnastica”. 



Ocrotirea mediului, problema mondiala, ii preocupa sip e scolarii nostri. La un chestionar dat la 

ora de “Stiinte”, in urma unei drumetii, elevii mei au avut de raspuns la intrebarea “Cum ocrotiti voi 

mediul?”. 

Dintre raspunsuri, mentionez: “aruncam gunoaiele in cosuri speciale, “nu facem foc in locuri 

nepermise”, “ingrijim florile din clasa si din parcuri”, “cultivam flori”, “strangem material 

refolosibile”.  

Pornind de la ultimul raspuns, am anuntat elevii ca vor organiza o expozitie de jucarii din 

material refolosibile. Astfel, elevii vor strange in aceasta perioada material feroase, neferoase, hartie, 

cutii, recipient din material plastic, aceasta fiind o preocupare permanenta. 

La varsta scolara, totul este frumos si aparent usor. Daca noi, cadrele didactice, le oferim un 

model de urmat si ne implicam cu daruire in educarea elevilor nostril, luminandu-le calea spre o viata 

de calitate, atunci un pas catre acest ideal va fi facut. 
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