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SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A SPAŢIULUI COSMIC 2015 

SĂRBĂTOREȘTE DESCOPERIRILE SPAȚIALE 

Profesori coordonatori:  Șarpe Alina şi   

Muntean Aurelia 

    Ca în fiecare an, în perioada 4-10 octombrie 

2015, se sărbătorește Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic. 

Astfel și la COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” 

PETROȘANI au avut loc acțiuni dedicate acestui eveniment. În 

perioada 4-15 octombrie 2015 am organizat activitatea 

SĂRBĂTOREȘTE DESCOPERIRILE SPAȚIALE din dorința 

de a ne alătura celor care doresc să cunoască, să studieze și să 

înțeleagă tainele Universului. În această săptămână au avut loc 

dezbateri la clasele din cadrul liceului, utilizarea de softuri 

educaţionale specifice evenimentului şi lucrările elevilor. 

 

Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic a fost sărbătorită de 

cadrele didactice şi elevi prin câteva activităţi: sesiuni de 

informare, postere, călatorii virtuale. Elevii au contribuit la 

colectarea şi producerea de materiale, resurse, fotografii şi 

obiective specifice. S-au dezvoltat activităţi precum: crearea unui ambient prietenos şi bogat 

informaţional, decorarea sălii cu materiale specifice evenimentului (realizarea afişului evenimentului, 

videoclipuri tematice, prezentări PowerPoint, Prezi, postere, pliante cu descrierea evenimentului, 

ecusoane, compoziţii plastice, colaje, eseuri, machete, design vestimentar, diplome, etc).  Aceste lucrări 

ale elevilor au facut obiectul standurilor de prezentare şi s-a realizat o expoziţie cu cele mai frumoase 

lucrări în data de 15.10.2015 
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Elevii au înteles importanța acestui eveniment și și-au adus contribuția prin realizarea de machete, 

creații artistice, postere și imagini pe calculator. Activitatea li s-a părut atractivă, provocatoare, 

educativă, creativă dovedind interes crescut pentru eveniment pe toată durata implementării 

activităților. În urma desfășurării activităților elevii vor deveni mai conștienti de importanța explorării 

spatiului cosmic și vor acorda o mai mare importanță realizărilor efectuate în spațiul cosmic.  

 

Rezultatele activității SĂRBĂTOREȘTE DESCOPERIRILE SPAȚIALE” sunt: conștientizarea 

importanței comunicării la nivel școlar (elev-profesor,elev-elev), trezirea interesului pentru știință și 

tehnică precum și faptul că toţi elevii trebuie să înţeleagă ştiinţa ca pe o provocare a umanităţii și să 

dezvolte abilităţi de cercetare ştiinţifică. 
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ERASMUS+ O EXPERIENȚĂ CE MERITĂ TRĂITĂ 

___________________________________________________________ 

prof. Bogos Nicoleta, Colegiul Național “Coriolan Brediceanu” Lugoj 

Erasmus este una dintre cele mai frumoase experiențe trăite care lasă amprente adânci în viața 

unui elev. Să pleci într-o țară străină, să-i cunoști obiceiurile, tradițiile, populația băștinașă, cu care va 

trebui să interacționezi (la început, deseori în limbajul gesturilor - în cazul în care nu cunosc o limbă de 

circulație internațională - engleză/spaniolă), înseamnă primul pas către viața reală, plină de necunoscut 

și peripeții- ceea ce atrage tineretul în ziua de azi! În acest caz, independența iese la iveală, ca o formă 

de manifestare a voinței, caracterului, și a dorinței de a te evidenția ca elev Erasmus. 

Voi prezenta câteva impresii ale elevilor beneficiari ai proiectelor europene ce au trăit o astfel 

de experiență, participând la stagii de pregătire practică în străinătate. 

  “Erasmus pentru mine a fost una dintre cele mai frumoase experiențe de până acum. Mi-am 

făcut practica de specialitate timp de două săptămâni în Spania, Granada. Pur și simplu m-am 

îndrăgostit de oraș. Chiar dacă la început îmi era frică de diferența de cultură, mentalitate, obiceiuri sau 

limbă, am știut că ne unește un aspect istoric destul de important și am hotărât să merg în acel colțișor 

al Europei, să văd cum e pe acolo. Pe lângă faptul că am rămas impresionată de frumusețea tării, dar 

mai ales a orașului Granada, mi-a plăcut în mod deosebit lumea de acolo și felul în care ”au grijă de 

turiști”. Granada m-a cucerit în adevăratul sens al cuvântului și continuă încă să-mi fie dor de 

ea…Spun cu certitudine că acesta va fi orașul pe care o să-l vizitez cel puțin încă o dată. Mi-e dor de 

mâncarea lor tradițională, de târguri, de magazine, de Alhambra, de liniște, de partenerii de primire   la 

care am fost în practică, de fotografii, de toate… Oricine mă întreabă acum despre Erasmus aude din 

partea mea doar “mergi”,”se merită”, “du-te” etc. Erasmus este o ocazie unică și odată ce avem șansa 

să mergem, trebuie să profitam de ea.”  

“La locul de practică am avut ocazia să cunosc nişte oameni deosebiţi care sunt dedicaţi locului 

lor de muncă şi care lucrează din plăcere. Am avut ocazia să interacţionez cu o persoană deosebită din 

Cehia, tot elevă, care a făcut practica alături de aceeaşi echipă.” 

“Impactul pe care acest stagiu de practică l-a avut asupra mea este că am învăţat că trebuie să 

fiu mai punctual, organizat şi politicos, dar şi că mi-ar face o deosebită plăcere să lucrez în străinătate, 

poate chiar în Marea Britanie.” 

“Absolut incredibilă și frumoasă a fost experiența de-acolo. Intr-adevăr Erasmus a contribuit la 

dezvoltarea mea personală și profesională, am cunoscut oameni noi, cultura nouă și am descoperit ceea 

ce înseamnă să fii un elev Erasmus.”  

“La început, pentru mine Erasmus a însemnat în primul rând experiența profesională, dar de-a 

lungul programului mi-am dat seama că Erasmus nu se limitează doar la aceasta, Erasmus înseamnă și 
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călătorii, distracție, cunoștințe, prieteni, emoții.  Am reușit să vizitez orașele  Granada, Sevillia, 

Malaga, un pic din Madrid și oraselele mici și foarte turistice de pe țărmul de sud a Spaniei. De fiecare 

dată când ajunge vorba să discut cu cineva despre Erasmus nu evit să-l îndrum să aplice și să simtă tot 

ce înseamnă ERASMUS.” 

„Ce a însemnat pentru mine această perioadă de mobilitate în cadrul  proiectului ,,Erasmus”? 

A fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată, deoarece am reuşit să interacţionez cu 

oameni dintr-un mediu străin, care lucrează în domeniul IT/electronică şi de la care am avut 

posibilitatea de a învăţa o mulţime de lucruri noi despre domeniul electronică şi automatizări, 

despre procesul de printing şi design, dar şi aspecte despre cultura, caracterul şi viaţa de zi cu zi a 

 britanicului de rând, ce înseamnă un mediu profesional dintr-o ţară straină. De asemenea, am avut 

ocazia de a-mi exersa aptitudinile lingvistice, dar şi să vizitez o mulţime de obiective turistice, pe care 

– cel mai probabil – nu voi mai avea ocazia să le vizitez curând.  Obiectivele mele preferate sunt: Big 

Ben, London Eye, Royal Observatory of Greenwich, Buckingam Palace, Tower Bridge, Oxford cu 

celebra sa universitate.” 

“Așteptările mele au fost mult mai mici decât ceea ce am întâmpinat acolo, fiindcă am avut 

parte de mai multă acțiune și nu m-am așteptat să învățăm chiar atât de multe lucruri care ne pot ajuta 

pentru viitor. Practic, acum avem mai multă experiență în ceea ce se face într-un hotel.” 

“Experiența printr-un proiect european este ceva ce nu se învață la școală. De ce? Pentru că la 

școală nu putem experimenta la fel ca într-o companie, un hotel de exemplu. Nu putem învăța toate 

tehnicile de comunicare, cum se lucrează în echipă alături de mai mulți adulți. La practică am înțeles 

mult mai bine obligațiile pe care le aveam, practic făceam parte din personalul hotelului.”  

“Îmi voi putea construi un viitor pornind de la această experiență, ba chiar să îmi deschid o 

afacere, cunoscând deja pașii care se parcurg zilnic într-o unitate hotelieră. Referitor la carieră, încă nu 

m-am gândit chiar așa de bine, dar acum pot să spun că am o oarecare experiență.” 

“Sunt conștientă că datorită acestui proiect, viitorul meu va include diferite oferte de angajare, 

îmbunătățiri culturale, dar și lingvistice, toate acestea regăsindu-se în certificatul internațional obținut, 

Certificatul de mobilitate Europass. “ 

Stagiile de pregătire practică din cadrul proiectelor europene au fost și sunt o provocare din mai 

multe puncte de vedere. În primul rând elevii au trebuit să se obişnuiască rapid într-un mare oraş 

european, să înveţe în doar câteva zile să folosească mijloacele de transport în comun pentru a ajunge la 

locul de practică. În cadrul stagiilor de pregătire practică elevii au avut ocazia să înveţe lucruri noi în 

domeniul lor de pregătire, să socializeze cu alţi elevi aflaţi în stagii de pregătire practică. Consider că 

toate aceste experienţe de învăţare i-au determinat pe elevi să aibă mai multă încredere în propria 

persoană şi să devină mai buni în ceea ce fac şi învaţă. 

Fiecare proiect european implementat îi ajută pe elevi să înteleagă mai bine cum se pregătesc 

elevii din alte şcoli din Uniunea Europeană, să înţeleagă dinamismul pieţei muncii şi concurenţa care 

există între cetăţenii europeni din perspectiva profesiei. Proiectele europene au şi rolul de a orienta 
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şcolar şi profesional elevii participanţi, astfel că experienţa Erasmus+ pentru un elev poate fi 

valorificată cu succes în viitorul profesional sau şi educaţional al fiecărui elev. 

Erasmus este șansa unui elev de a se autodepăși și redescoperi, de a cunoaște și învăța, de a se 

distra și a-și face prieteni în toate colțurile Europei, si nu numai.  

Erasmus+, doar de la simplul cuvânt îți poți da seama că e o experiență ce merită încercată! 

 

 

PROIECTUL POSDRU ID 151841 

 -  START-UP PE PIAȚA MUNCII PRIN FIRMA DE EXERCIȚIU –  
_____________________________________________________________________________ 

Director: prof. Florentina Petrescu, Colegiul Economic „Hermes” 

prof. Margareta Trif, Colegiul Economic „Hermes” 

 

 Proiectul s-a derulat  în perioada 20 martie 2015 - 31 decembrie 2015, beneficiar  Colegiul 

Economic „Hermes” Petroșani în cadrul unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și 

S.C. Danyna Style S.R.L. Deva. 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

Dezvoltarea competențelor și a aptitudinilor de muncă ce facilitează tranziția de la școală la 

viața activă prin furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională, precum și implementarea 

și dezvoltarea metodei interactive și inovatoare de învățare „firma de exercițiu” în vederea creșterii 

inserției pe piața muncii pentru 600 de elevi din unități din sistemul de învățământ secundar din 

Regiunile Vest și Nord-Vest.  

 

LICEELE IMPLICATE ÎN PROIECT: 

1. Colegiul  Economic „Hermes”, Petroșani, jud. Hunedoara  

2. Liceul Bănăţean, Oțelu Rosu, jud. Caraș-Severin  

3. Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Făget, jud. Timiș  

4. Liceul „Sever Bocu”, Lipova, jud. Arad  

5. Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, Zalău, jud. Sălaj  

6. Colegiul Tehnic de Transport „Transilvania”, Cluj-Napoca, jud. Cluj  

7. Colegiul Tehnologic „Alexandru Roman”, Aleșd, jud. Bihor  

8. Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Beclean, jud. Bistrița-Năsăud  

9. Liceul Tehnologic Agricol „Ion Ionescu de la Brad”, Seini, jud. Maramureș  

10. Liceul de Industrie Alimentară „George Emil Palade”, Satu Mare, jud. Satu Mare 

 

ACTIVITĂȚI:  

1. Managementul proiectului 

2. Achiziții  

3. Organizarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională 

4. Sprijin pentru elevi în vederea participării acestora la activitățile firmelor de exercițiu 

5. Sprijin pentru organizarea târgurilor 

6 . Activități inovatoare, privind facilitarea tranziției de la școală la viața activă 
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 7. Informare și publicitate proiect 

 

REZULTATE: 

- 600 de elevi asistați în tranziția de la școală la viața activă 

- 600 de elevi  beneficiari ai serviciilor de consiliere și orientare în carieră 

- 10 seminarii cu reprezentanți ai agenților economici 

- 120 de firme de exercițiu 

- 4 târguri ale firmelor de exercițiu 

- 2 seminarii de lansare proiect, câte unul pe fiecare regiune 

- 2 seminarii de închidere proiect, câte unul pe fiecare regiune 

- 10 laboratoare - firmă de exercițiu dotate cu echipamente IT și consumabile 

- 600 subvenții  în valoare nominală de 500 lei 

- 24 premii I în valoare nominal de 1200 lei 

- 24 premii II în valoare nominal de 900 lei 

- 24 premii III în valoare nominală de 600 lei 

 

 

     

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infoline AN V  nr 8-sem I  an scolar 2015-2016 Page 8 

 
 

 

ELEVII LEONIDA ÎNTR-O ACȚIUNE ECOLOGICĂ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                           Prof. Damian Carmen Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida”Petroșani 

 

Fiecare dintre noi, ca reprezentat al comunităţii, are puterea şi obligaţia de a influenţa procesul 

de ecologizare a propriului oraş sau a zonei unde îşi petrece vacanţa. Soluţia este la îndemâna noastră şi 

constă în depozitarea selectivă a deşeurilor.  

Elevii Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” Petroșani s-au înscris în Proiectul Național 

“Patrula de Reciclare. ” Proiectul se desășoară pe tot parcursul anului școlar 2015-2016 și are ca obiect 

antrenarea și educarea elevilor din unitatea de învățământ pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor din  echipamente electrice și electronice (DEEE),  baterii 

electrice și acumulatori și becuri și neoane. Partener în derularea acestui 

proiect este Asociația RoRec care a încredințat școlii, cu titlu gratuit, 

recipienți și materiale promoționale în scopul amenajării punctului de 

colectare. 

Cei 15 elevi implicați în proiect au prezentat elevilor din școală 

importanța colectării selective a deșeurilor și i-au încurajat să participe activ 

la realizarea acestui proiect. De asemenea, în afara colectării deșeurilor din 

echipamente electrice în școală, au fost voluntari la două acțiuni de colectare a 

acestor tipuri de deșeuri desfășurate în oraș în lunile noiembrie 2015 și martie 

2016.Prin participarea lor la aceste activități 

elevii își dezvoltă educația ecologică, înțeleg 

că prin ceea ce fac contribuie la reducerea  

energiei necesare producerii obiectelor 

electrice și electronice, reduc cantitatea de 

gunoi, conserve resursele naturale. 
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 ÎNVĂȚ SĂ FIU SĂNĂTOS 

_________________________________________________________________ 

Prof. Radu Camelia- Colegiul Tehnic “Traian Vuia” Galați 

Prof. Radu Cristina- Mirabela- Colegiul Tehnic “Traian Vuia” Galați 

 

 Într-o societate modernă excesul alimentar este favorizat şi se deprinde prin preocuparea 

excesivă pentru alimentaţie (pregătire, discuţii, mediatizare, multitudinea de oferte stradale) şi prin 

locul central pe care-l ocupă mâncarea cu ocazia unor evenimente sociale ( reuniuni, aniversări), 

deseori se afirmă depre anumite persoane că “trăiesc pentru a mânca”. 

 În acest context în semestrul I al anului școlar 2015-2016 la Colegiul Tehnic “ Traian Vuia” 

Galați a fost propus proiectul ʺÎNVĂȚ SĂ FIU SĂNĂTOSʺ având ca principale obiective:, formarea 

unor comportamente de promovare și menținere a sănătății și de evitare a riscului de îmbolnăviri, 

întărirea atitudinii sănătoase, scăderea frecvenței stilului de viață patogen (sedentarism, obezitate, 

alimentație neechilibrată), , facilitarea promovării și menținerea unui nivel optim al sănătății fizice 

sociale, emoționale, cognitive și spirituale, în cadrul proiectului au fost derulate următoarele activități:  

- „Sănătate prin cunoaştere” unde elevilor li s-au prezentat diferite aspecte privind  identificarea 

propriului stil de viață și modalitățile de îmbunătățire și dezvoltare corespunzătoare ale acestuia; 

- “Descoperă o lume sănătoasă”, în acest context elevii au vizionat o serie de materiale privind modul 

de alimentație corespunzătoare, realizând afișe cu tema “ Mâncare sănătoasă versus JunkFood”; 

- Fii un consumator responsabil” in cadrul acestei activități a fost invitată d-na comisar Cristina 

Crețeanu de la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi,  ce a prezentat 

problematica siguranţei hranei în contextul societăţii contemporane și despre importanţa unei 

alimentaţii sănătoase, dar şi despre drepturile pe care le au în calitate de consumatori.  

S-au remarcat elevii Ciocănea Robert-Alin –clasa XI A, 

Hubernagel Cosmin- clasa 

XI A, Șuhan Alexandru- 

clasa XIA, Istrate Valentin- 

clasa XI A, Cucoș Andrei- 

Cosmin- clasa XI A. 
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GAZDE ÎN CADRUL PROIECTUI COMENIUS 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT - A "GREEN FUTURE" FOR EUROPE 

_______________________________________________________________ 

Prof. Beata Koos - Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” Deva 

Prof. Gherman Mirela - Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” Deva 

 

În perioada 2.03 – 6.03.2015 Colegiul Tehnic Energetic “Dragomir Hurmuzescu” Deva a fost gazdă ȋn 

derularea celei de-a 6-a întâlniri din cadrul PROIECTULUI MULTILATERAL COMENIUS  Sustainable 

Development - A "Green Future" for Europe (Dezvoltare durabilă – Un „viitor verde” pentru Europa). Au 
participat școli din alte șase țări: Letonia, Cehia, Spania, Portugalia, Lituania și Grecia. 

Tema mobilităţii a fost reciclarea şi tradiţiile de primăvară.  

 În prima zi fiecare școală participantă a prezentat câte un  material despre ceea ce înseamnă 

reciclare în propria ţară şi a prezentat tradiţiile specifice de primăvară: şcoala noastră a prezentat şi a 

dăruit mărţişoare participanţilor; Spania ne-a prezentat târgul din aprilie (Feria de Abril); am aflat 

despre Lazarines (sămbăta lui Lazarus) de la elevii din Grecia; elevii din Letonia au vorbit despre 

tradiţiile Pascale; cei din Portugalia ne-au prezentat carnavalul de primăvară şi festivalul florilor; iar 

elevii din Lituania despre Uzgavenes, un festival care se petrece în a 7-a săptămână înainte de Paşte. 
Am avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, unde a fost 

prezentat sistemul educațional din România. După masa de prânz am vizitat Castelul Corvinilor din Hunedoara. 

 A doua zi delegația proectului Comenius a fost primită  în vizită la Primăria Municipiului Deva, 

unde am discutat cu reprezentanţii Primăriei, am avut posibilitatea să vizităm muzeul Civilizației Daco-

Romane, să ne plimbăm în centrul vechi și să urcăm pe cetatea Devei. Sportivii Colegiului Național 

“Cetate” ne-au încântat cu pregătirile și dansurile lor sportive. 

 A treia zi am vizitat Cetatea din Alba Iulia şi Salina din Turda.  

 În ultima zi de mobilitate am întreprins o vizită de documentare la un centru de colectare din 

Deva. Aici am aflat care sunt metodele corecte de reciclare. Reprezentanții centrului ne-au dus la mai 

multe puncte de colectare de deșeuri menajere din municipiul Deva, urmând ca în final să ne și 

demonstreze cum și unde ajung materialele reciclabile.  

După vizita de documentare am organizat un atelier de lucru pentru profesori și elevi. Tema 

atelierului a fost tradiția de primăvară – Mărțișorul și Reciclarea. S-au prezentat materiale despre 

semnificația mărțișorului, de ce sărbătorim și care sunt țările ȋn care există această tradiție. 
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În cadrul atelierului de reciclare, elevii împreună cu cadrele 

didactice au reușit să creeze obiecte utile și frumoase din materiale 

reciclabile: hârtie, plastic, cutii de conserve, ață colorată, pânză. Fiecare 

ţară participantă a prezentat modele de bună practică în reciclare. 

Obiectele rezultate din aceste materiale au fost: scaune din peturi și 

hârtie, sfeșnice, pahare, cutii pentru instrumente de scris, felicitări de 8 

Martie.  

Scopul atelierului de reciclare a fost implicarea elevilor în activități 

de lucru în echipă, folosirea limbii engleze ca modalitate de comunicare 

între ei, cunoașterea tradițiilor și a obiceiurilor participanților provenind 

din diferite țări ale Uniunii Europene, având culturi și tradiții diferite. 

 

            Întâlnirea de la Deva a oferit posibilitatea participanților 

de a-și îmbogăți cunoștințele despre istoria, tradiția și sistemul 

educațional al partenerilor de proiect,  posibilitatea de a lucra și 

colabora în mediu intercultural, de a comunica în altă limbă 

decât cea maternă,  de a stabili relații de colaborare care vor 

continua și după finalizarea proiectului.    
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AMPRENTA DE CARBON 

__________________________________________________________________________ 

Prof. Cercel Ana Maria- Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petrosani 

Elevii Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani au fost 

implicați într-o activitate inedită, și anume, calcularea amprentei de 

carbon. 

Amprenta de carbon reprezintă măsura în care noi, oamenii, 

influențăm starea planetei noastre. O amprentă de carbon personală 

este, deci, cantitatea de gaze cu efect de seră emise prin activități 

zilnice, iar în cazul companiilor reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră emise prin 

activitățile sale. De la electricitate și până la călătorii, alimentație și îmbrăcămintea pe care o purtăm, 

toate acțiunile noastre implică emisii de dioxid de carbon și au un impact direct asupra accelerării 

schimbărilor climatice. 

Toate acțiunile noastre cotidiene, de la uitatul la televizor, folositul calculatorului, condusul 

mașinii sau utilizarea dușului au efect asupra planetei deoarece, într-n fel sau altul, produc dioxid de 

carbon. 

Fiecare european emite, prin toate acțiunile întreprinse în decursul 

unui an, aproximativ 7 tone de CO2. Aceasta este amprenta de carbon a 

unei persoane. Din păcate, un copac reușește să absoarbă, în medie, doar o 

tonă de CO2 pe an. În acest moment, în toată lumea, problema 

schimbărilor climatice este foarte gravă. Populația nu este conștientă de 

modul în care activitățile curente afectează viitorul. 

Înainte de a răspunde la întrebările din testul de calculare a amprentei de carbon nici nu vă puteți 

imagina cum producem, fără să vrem, dioxid de carbon. 

Copiii au fost foarte surprinși și au realizat că sunt lucruri la care nu s-au gândit niciodată.   

Iată 5 motive pentru care toți ar trebui să ne calculăm amprenta de carbon: 

1. Poți afla cât de mult poluezi prin acțiunile tale cotidiene și cât de mult contribui la distrugerea 

planetei 

2. Afli ceva nou. Unele întrebări sunt astfel formulate încât să te gândești ”Nu știam că și ăsta este 

un factor poluant” 
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3. Calculatoarele puse la dispoziție de siteurile românești sunt adaptate la modul de poluare 

specific țării noastre. 

4. La finalul testului,  decizi, dacă vrei, în ce fel poți contribui la reducerea dioxidului de carbon 

produs de tine 

5. Calculatorul amprentei de carbon este un instrument simplu, ușor de utilizat și adresat tuturor 

oamenilor, fără a necesita cunoștințe avansate de chimie, fizică, mediu, etc.  

După calcularea amprentei de carbon, iată câteva sfaturi 

ce vă ajută să contribuiți la bunăstarea planetei noastre: 

- faceți dușuri scurte, 

- deconectați de la rețea aparatele electrice sau 

electronice pe durata în care nu sunt folosite (stand-by-ul 

consumă energie) 

- folosiți pentru deplasarea prin oras  bicicleta sau  

transportul în comun 

- reparați imediat robinetele care picura. Acestea risipesc până la 2.000 de litri de apa pe an.  

- încărcați optim mașina de spălat rufe, la fel ca și pe cea de spălat vase.  

- implicați-vă activ în activități de voluntariat prin plantarea  unor arbori și flori. 

-  reduceți cât mai mult folosirea hârtiei. Înainte de a printa un document gândiți-vă bine dacă vă 

trebuie neapărat în format letric 

- lăsați mesaje pe tablă cu markerul și evitați folosirea post-it-urilor. 

- atunci când vă renovați casa, încercați să folosiți materiale prietenoase cu mediul. 

Acestea sunt doar câteva exemple de activități mici, dar cu efecte mari asupra climei Pământului. 

Încercați să contribuiți la bunăstarea planetei așa cum am făcut și noi, pornind de la calcularea 

amprentei de carbon. 

Resurse 

1. http://www.carbonsolutionsglobal.com/amprenta-de-carbon 

2. http://www.stopco2.ro/ 

3. http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/amprenta-de-carbon-ne-arata-cat-de-repede-

distrugem-mediul-175764 

4. https://co2.myclimate.org/en/offset_further_emissions 

5. http://www.carbonfootprint.com/carbonsoftware.html 

 

http://www.carbonsolutionsglobal.com/amprenta-de-carbon
http://www.stopco2.ro/
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/amprenta-de-carbon-ne-arata-cat-de-repede-distrugem-mediul-175764
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/amprenta-de-carbon-ne-arata-cat-de-repede-distrugem-mediul-175764
https://co2.myclimate.org/en/offset_further_emissions
http://www.carbonfootprint.com/carbonsoftware.html
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GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 2015 

____________________________________________________________ 

Prof. Popescu Rodica Mariana- Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva" Petroșani 

 

 În data de 18 noiembrie 2015, elevii clasei a IX-a E, specializarea științe sociale  au celebrat 

Global Entrepreneurship Week 2015 sub directa coordonare a doamnei profesor Popescu Rodica. Prin 

această activitate s-au alăturat celor  aproximativ 10 de milioane de oameni care au luat  parte la 

această celebrare,  care are ca obiectiv prioritar recunoașterea și sprijinirea antreprenorilor din întreaga 

lume. 

 Săptămâna Global Entrepreneurship (GEW), 16 – 22 noiembrie 2015, este una din cele mai 

mari celebrări  de antreprenoriat, cu evenimente care se desfășoară în 160 de țări. 

Global Entrepreneurship Week este o celebrare a inovatorilor și creatorilor de locuri de muncă 

care lansează startupuri care aduce idei de viață antreprenorială, duce la creștere economică și la 

extinderea bunăstării umane. Timp de o săptămână în fiecare lună noiembrie GEW inspiră oamenii de 

pretutindeni prin activități locale, naționale și globale menite să-i ajute să exploreze potențialul lor ca 

antreprenori și inovatori.  

La această activitate, Global Entrepreneurship Week din acest an, au fost invitați antreprenori 

din Valea Jiului care au  oferit  inovatorilor de instrumente, resurse și sfaturi pentru a lansa noi afaceri. 

Antreprenorii invitați au subliniat rolul pe care investitorii îl au în stadiul incipient în 

dezvoltarea ecosistemelor antreprenoriale solide prin evenimente partenere care îmbunătățesc 

conexiunile dintre business angels, capital de risc și investitori individuali cu antreprenori și factori de 

decizie. 

De asemenea au fost prezentate eforturile factorilor de decizie din întreaga zonă pentru a sprijini 

dezvoltarea de antreprenori locali, asigurându-le acces la resursele necesare pentru a-i ajuta să lanseze 

o afacere. 

Elevii au adresat invitaților antreprenori următoarele întrebări: 

1. Ce înseamnă/a însemnat antreprenoriatul în viața dumneavoastră? 

2. Care din trăsăturile dumneavoastră personale contează cel mai mult pentru succesul afacerii? 

3. Cum ați devenit antreprenor? Care este povestea lansării afacerii dumneavoastră? 

4. Care sunt avantajele și dezavantajele în această carieră? 

5. Care au fost succesele și eșecurile  dumneavoastră,  antreprenoriale? 

6. Ce anume ați învățat din ele? 

7. Ce sfaturi ne dați nouă, elevilor, viitorilor antreprenori? 

La finalul activității elevii au primit o fișă pentru obținerea feedback-ului și pentru a propune o 

idee de antreprenoriat pe care vor să o implementeze și să o dezvolte  în viitor. 
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VÂNĂTOARE DE COMORI PE TĂRÂMURI ÎNTUNECATE 

 
                             Prof. Vesa Raluca-Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani 

                                  Prof. Avram Gabriela- Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

         S-a lăsat întunericul… Vântul de sfârșit de octombrie șuiera printre ramurile copacilor din 

apropierea școlii. Pe holurile liceului cuprinse de beznă, doamnele profesoare gazde  aprindeau câte un 

dovleac felinar pentru a crea o atmosferă cât mai apropiată de sărbătoarea de Halloween pe care urmau 

să o sărbătorească în acea seară. 

        Elevii organizatori se pregăteau pentru sosirea participanților.   

 

 

 

   
 

 

 

 Se deghizau în monștri înspăimântători care urmau să se ascundă prin liceu și aveau să îi împiedice pe 

participanți să ajungă la comoară.   

        Jocul propriu-zis a fost vânătoare de comori, căutare după indicii ascunse prin tot liceul (trei culori 

de indicii).  

        Participanții au fost grupați prin tragere la sorți în trei grupe de câte trei, apoi cei trei din grupă au 

fost legați între ei cu sfoară pentru a le îngreuna mișcările și mai ales pentru a-i ține împreună. 

        Gata?  Acum se trag bilețelele care vor spune primul indiciu și mai ales culoarea pe care o va 

căuta fiecare grup în parte.  

         Emoții…nerăbdare…puțină teamă, ascultând muzica ambientală horror care răsuna pe holuri și 

gândurile la monștrii care îi așteptau să îi sperie. 

        Și au pornit… Lanternele luminau drumurile celor trei grupe care au pornit fiecare spre primul loc 

indicat, o grupă la parter, alta la etajul trei, alta la etajul unu.   
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         Zâmbete…alergare…poteca de lumină creată de lanternă…întuneric în dreapta și-n 

stânga…mieunat de pisică…cântec de orgă al unei biserici…râsete malefice…clopote care bat și 

prevestesc ceva înfricoșător și… BAUUUU unul din monștrii ascunși iasă exact în fața ta și te prinde 

de mână… țipete…frică…râsete…alergare…Unde-i indiciul acela?...   

 

 

 

 

 

      
   

S-a găsit comoaraaaaa!!!!! Grupa 1 e fericită că au ajuns ele primele la cufărul plin de dulciuri… iam-

iammm.   
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ACTIVITATE ECOLOGICĂ 
_________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                       

 

Prof: Coman Alecsandra- Colegiul Tehnic” Dimitrie Leonida” 

 

 

        Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi  locul   

bine   stabilit   în   formarea   personalităţii   tinerilor.   Activităţile   extraşcolare   constituie 

modalitatea   neinstituţionalizată   de   realizare   a   educaţiei. 

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului 

creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un 

caracter atractiv, copiii   participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel de 

activităţi. Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-

culturale,   facilitarea   integrării   în   mediul   şcolar,   fructificarea   talentelor   personale   şi corelarea 

aptitudinilor cu atitudini caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica t timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi 

util  şi   de a-l transforma într-o sursă educaţională.  Este  necesar ca  în activităţile extracurriculare 

obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod  echilibrat. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente 

modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi 

cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau   

spectacole   imprimă   copilului   un   anumit   comportament, o ţinută   adecvată   situaţiei, declanşează 

anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 

extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prinprodusul realizat de 

acesta.  

 Una dintre activitatile desfasurate  cu elevii in acest an si care s-a bucurat de multimea de elevi 

implicati este “Activitatea Ecologica”, activitate care a pus amprenta pe creatia elevilor in problematica 

vestimentara. Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească 

setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 

pentru a-şi forma convingeri durabile.  Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii 

timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, 

dezvoltă spiritul de cooperare,   contribuie   la   formarea   colectivului   de elevi. Elevii se 
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autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 

responsabilităţi. 

 

 
 

Activităţile   extraşcolare   sunt   atractive   la   orice   vârstă.   Ele   stârnesc   interes,   produc bucurie, 

facilitează acumularea de cunostinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare dintre ei având 

posibilitatea să se afirme conform naturii sale. 

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât şi de 

cadrele didactice în măsura în care : 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea 

procesului de învăţământ ; 

 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 

 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 

 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o  activitate 

susţinută; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup sunt caracterizate de optimism şi umor; 

 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 

 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

 

        În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine  

creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie  încurajate prin laudă. Trebuie promovat 

modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor.  Elevii trebuie   să   fie   

îndrumaţi   să   dobândească:   o   gândire   independentă,   nedeterminată   de   grup, toleranţă faţă de 

ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea 
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de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ, pentru că 

numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească 

interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.  
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TOLERANȚĂ ȘI RESPECT PENTRU VALORILE EUROPENE 

FOR ON INTERCULTURAL EUROPE 

________________________________________________________________ 

                        

prof  Nicoleta Cindea -Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși Petrila  

Programul Pestalozzi, este un program de dezvoltare profesională a cadrelor didactice și a 

actorilor de educație care își propune să transmită mesajul Consiliului Europei și valorile sale - 

democraţia, respectarea drepturilor omului și a demnității și a statului de drept - în practica educației 

(formale, non-formale și informale). Ea susține statele sale membre în trecerea de la politica de educație 

pentru practica educațională, în conformitate cu aceste valori prin oferirea de activități de formare, 

publicarea și partajarea resurselor și crearea unui on-line comunitare de bune practici.  El promoveaza 

,dezvoltarea de modele  comunitare, bazate pe  invatare , prin construirea de schimuri de cunostiinte , 

pornind de la invatarea particulara pana la invatarea in grup .  Numele  programului este dat ,dupa 

numele lui Johann Herinch Pestalozzi , considerat , parintelui educatie moderne , care a fost preocupat de 

dezvoltarea unui invatmant de masa , accesibil cat mai mutor categori sociale , in special celor favorizate 

  In timpul seminarului ,şapte profesori din Romania (Bucuresti , Craoiva , Sibiu , Petrila )selectati 

prin program ,alături de 10 profesorii din Grecia , Georgia , Bulgaria , Italia, Spania , Franta,Croatia 

,Turcia, Portugalia şi Polonia am petrecut un weekend la Sinaia in perioada 30 martie - 3 aprilie 2016, 

unde am dezbatut modul de respectare a valorilor culturale in Europa .  

Am fost onoraţi ca pe parcusul seminarului, să avem alături 

de noi, echipa Minsiterului Educatiei prin directorii 

Departamentul de relatii internationale si cel al Mioritatilor , 

precum si reprezentanţii  Casei Corpului didactic Bucureşti 

şi ai Inspectoratului Şcolar Bucureşti . 

 

 

Şi programul a început după cum era de 

aşteptat cu  un ceai. 

Apoi am dezbătut diversele sisteme de 

educaţie .  

Și am tot dezbătut astfel încât ne-am gîndit că 

am putea reliza o expoziţie cu obiectele aduse 

de fiecare . 
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Apoi ne-am găndit dăcă ar fi să găsim un numitor comun cum am aşeza lucrurile ?  

Şi după cum era de aşteptat nu am uitat nici de tradiţile culinare şi de dansurile specifice  

Nu a lipsit nici vizita la Muzeul Peles , Mănăstirea Sinaia , Broşov si Castelul Bran  

Iar în final am fost recompensaţi cu diplome  

Şi după un weekend încărcat de schimburi culurale ne+am delectat cu un tur de Bucureşti si o vizită la 

Muzeul Satului .  

Personal mi-am îmbogăţiţ cunoştinţele despre sistemele de educaţe , descoperind căci toţi avem 

aceleaşi probleme in relaţionarea cu familile elevilor , cu societatea civilă , că este nevoie de regandire 

a unui sistem educaţional performant în intreaga lume . 

Şi ce m-a impresionat foate tare, a fost faptul căci ,am aflat că pentru seminarul din Romania , care s-a 

redeischis după 5 ani , participanţii la acest seminar au fost selectaţi dintr-un număr foarte mare de 

cereri , respectiv am fost 9 pe loc.  

Deci cred că ne putem mândri că alte ţări sunt interesate de ROmania , avînd in vedere exodul masiv al 

populaţiei către alte state. 

 Pentru inscriere in program gasiti detalii la adresa 

 http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar
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CHIMIA - ȘTIINȚA EXPERIMENTALA 

___________________________________________________________________________________ 

                                                                        Prof. Mititelu Ana-Maria-Şc. Gim.”I.D.Sîrbu” Petrila 

      Ai pune pe elevi în situaţia de a concepe şi practica ei înşişi un anumit gen de operaţii pentru a 

observa, a studia, a verifica, a măsura înseamnă a experimenta.  

      Chimia este o ştiinţă experimentală,folosind experimentul de laborator atât ca metodă de 

cercetare,cât şi ca metodă de învăţare. Experimentul de laborator se desfăşoară integrat într-un număr 

mai mare sau mai mic, în etape diferite ale lecţiei, devenind în predarea-învăţarea chimiei o metodă 

didactică de sine stătătoare. 

      Orice experiment de laborator trebuie să implice procesele gândirii concretizate în interpretarea 

fenomenelor observate, deducerea concluziilor, analiza şi comparaţia datelor obţinute experimental, 

generalizarea unor cazuri particulare, integrarea dintre domeniile teoretice şi cele aplicative. 

       Utilizarea experimentului trezeşte interesul şi curiozitatea elevilor pentru fenomenele care se 

produc, generează întrebări privind cauzele şi efectele produse, antrenând elevii în procesul de 

instruire.  Experimentele se efectuează sub atenta îndrumare a profesorului, respectând indicarea 

etapelor ce urmează a fi parcurse de către elevi. Profesorul poate atrage în efectuarea experimentelor 

elevii timizi, pe cei cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi elevii „rebeli”.  

       Dintre avantajele utilizării experimentului de laborator amintim: 

 deprinderea cu investigaţia ştiinţifică 

 desfăşurarea unei munci active de către elevi 

 iniţiativă creatoare 

 educă disciplina conştientă a muncii 

 formarea deprinderilor psihomotorii 

 dezvoltă spiritul de observaţie şi gândire al elevilor 

 sporeşte interesul şi seriozitatea elevilor în desfăşurarea activităţii 

 dezvoltă spiritul de echipă 

 trezeşte uimirea, mirarea şi interesul elevilor pentru cercetare 

Din punct de vedere al criteriului participate al elevilor, experimentele de laborator pot fi: 

a) experiment demonstrative efectuat de profesor sau de o grupă de levi, 

b) experiment frontal realizat de toţi elevii, în aceţaşi timp individual pe grupe. 

Priceperea de a gândi creativ, dezvoltarea capacităţilor creatoare, se realizează numai prin includerea 

elevilor în activităţi independente de căutare şi rezolvare a problemelor.       
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    "A învăţa pe copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, 

ci să-i dezvoltăm propria gândire, să-l ajutăm să 

înţeleagă cu gândirea lui lumea."  

(I. Cerghit) 
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„SĂNĂTATEA, BUNUL CEL MAI DE PREŢ”   

____________________________________________________________________________ 

           Prof. ZORILĂ  COCULEANA, Prof.DOBRE MARINELA și   

                                             Prof.TIREA  DANIELA  

 

    GRUP  ŢINTĂ : - Elevii claselor a V- a, aVII- a şi a VIII- a, de la Şcoala Gimnazială.,,I.D. Sîrbu” 

Petrila,  cadrele didactice  implicate şi părinţii elevilor. 

                                - Organizația Salvați  Copiii Petrila -filiala Hunedoara. 

   OBIECTIVUL  GENERAL 

            Formarea unui stil de viaţă sănătos în vederea dezvoltării armonioase sub aspect psiho-fizic a 

copiilor prin derularea unor activităţi specifice şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sănătatea 

proprie şi a celor din jur. 

            Ridicarea nivelului de cunoştinte medicale la elevi  în ceeea ce priveşte promovarea unui trai 

sănătos, protectia mediului ambiant şi prevenirea bolilor.Formarea şi dezvoltarea unor comportamente 

corecte  care să promoveze sănătatea a unor atitudini pozitive şi crearea unor poziţii active faţă de 

sănătatea individuală şi faţă de problemele  sănătăţii publice.  

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR  

Activităţile planificate s-au desfăşurat în perioada calendaristică cuprinsă astfel: 

 Activitatea nr 1. ,, Sănătatea, bunul cel mai de preţ”. 

         La  desfăşurarea acţiunii au fost prezenţi elevii claselor aV- a, aVII- a  şi a VIII- a.  

        A fost prezentat proiectul educativ cu derulare pe întreaga săptămână, au fost reamintite 

responsabilităţile fiecărui elev , dar şi a celor nominalizaţi ca făcând parte alături de cadre didactice la 

buna derulare a activităţilor. 

         Diferenţiat pe categorii de vârste, activităţile au demarat diferit, ca apoi să se reunească grupele 

de elevi şi să se continue activitatea. Elevii clasei a V-a  au primit fişe de lucru:pornind de la 
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anagramarea cuvintelor care reprezintă titlul activităţii din ziua precedentă, să descopere prin aranjarea 

acestora titlul corect.  

 Apoi au fost prezentate  materiale : referate, texte din reviste medicale, sfaturi medicale,pregătite 

de elevii claselor a V-a şi aVIII- a referitoare la tema din această zi.S- au purtat discuţii cu privire la 

importanţa unei alimentaţii corecte şi variate asociată cu respectarea unor reguli de igienă şi mişcare 

sub formă de drumeţii sau sport, ca o condiţie esenţială pentru ca                                                       

Sănătatea, să fie pentru fiecare dintre noi bunul cel mai de preţ. 

          Evaluarea activităţii a constat în fixarea concluziilor care au reieşit din materialele prezentate şi 

precizarea a trei sfaturi pe care fiecare grupă a trebuit să le prezinte ca fiind obligatoriu de respectat.Au 

fost evidenţiate cele mai active grupe şi elevii care s-au remarcat prin răspunsuri concrete şi precise. A 

fost prezentată tema pentru adoua zi şi materialele pe care le vor pregăti, ca activitatea să se desfăşoare 

corespunzător. 

 Activitatea nr 2: ,,Sănătatea face toţi banii!,,  

La derularea activităţii au fost prezenţi elevii claselor aV-a, aVII-a şi a VIII- a. 

Elevi din clasele participante, au vizionat un material în prezentare power-point şi s-au purtat 

discuţii referitore la principalele grupe de minerale care au rol deosebit în dezvoltarea corectă şi 

armonioasă a organismului: Ca, Fe, P.K,Mg,Zn,Na,Mn,I şi multe altele, precum şi grupele de vitamine 

şi procesele pe care le influenţează în organism.În acelaşi timp a fost evidenţiată importanţa unei 

alimentaţii variate şi diversificate chiar dacă presupune un cost mai ridicat, atâta timp cât, ,,Sănătatea 

face toţi banii!,, şi depinde de prezenţa în organism a acestor substanţe. 

         Activitatea s-a desfăşurat pe grupe de elevi şi categorii de vârstă diferite. Fiecare grupă a realizat 

pliante , afişe publicitare şi postere din care să reiasă rolul nutrienţilor, a vitaminelor şi mineralelor 

pentru organism.Apoi au realizat un desen prin care au redat sub forma unor obiecte foarte valoroase 

asociate tipului şi necesarului din aceste elemente.Elevii din clasa aV-a , au făcut salată de fructe, ca o 

completare la necesitatea consumului de vitamine şi minerale. 

Evaluarea activităţii s-a realizat prin nominalizarea celei mai inedite grupe de lucru, s-au 

prezentat concluziile. Elevii au luat la cunoştinţă de tema pentru a doua zi şi care sunt materialele pe 

care le vor pregăti. 

 

 Activitatea nr 3 –  „Sănătatea pe locul I” 

La derularea activităţii au fost prezenţi elevii claselor aV-a, aVII-a şi a VIII- a. 

Activitatea a debutat cu prezentarea temei. Au fost constituite grupe de elevi care folosind 

decupaje au construit o piramidă a alimentaţiei sănătoase. Pentru a evidenţia faptul că de cele mai 

multe ori neglijăm aceste cunoştinţe, grupul băieţilor şi grupul fetelor au realizat o piramidă a 

plăcerilor. Din activitatea elevilor a reieşit faptul că în mare parte nu respectă cerinţele unei alimentaţii 

corecte şi mai îngrijorător, faptul că nu se regăsesc decât foarte puţine legume şi fructe în alimentaţia 

lor. 
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Elevii au luat la cunoştinţă faptul că mişcarea este un alt factor care ne influenţează sănătatea.S-a 

organizat un concurs cu întreceri sportive , individual şi pe grupe.S-a realizat premierea la sfârşitul 

activităţii. 

La sfârşitul zilei elevii au prezentat concluziile şi aprecierile activităţilor derulate. 

               REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Manifestarea spiritului de toleranţă şi cooperare între copii în realizarea activităţilor; 

 Manifestarea unor deprinderi de alimentaţie corectă şi a unui comportament responsabil de 

menţinere a stării de sănătate . 

      EVALUARE 

      Evaluarea fiecărei activităţi se va realiza prin: 

 fotografii;  

 concursuri – participanţii vor primi diplome; 

 portofolii realizate pentru fiecare activitate;  

 schimburi de impresii ; 

 realizarea unor prezentări în PowerPoint cu activităţile desfăşurate; 

 realizarea unui CD care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectului.  

 

     Evaluarea finală constă în realizarea unui portofoliu cu documente ale activităţilor desfăşurate, a 

unor expoziţii şi afişe. 
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Clasa........ 

Grupa....... 

CHESTIONAR 

 

1. Ai luat micul dejun? 

    da   nu 

2. Ce ai mâncat la micul dejun ? 

    cereale         oua    mezeluri 

    fructe         clatite    altceva_________________________ 

3. Crezi ca micul dejun este important ? 

    da   nu 

4. Crezi că mănânci prea mult zahar ? 

    da    nu 

5. Care sunt legumele tale preferate? 

    morcovi       mazare             cartofi 

    rosii       varza   altele_______________________ 

6. Mănânci legume crude ? 

    da    nu 

7. Mănânci legume când iei o gustare? 

    da    nu 

8. De câte ori pe zi mănânci legume? 

    0    2        4  

    1    3        de mai multe ori 

9. Iti plac fructele ? 

    da                       nu 

10. Care sunt fructele tare preferate ? 

    mere                   pere            caise 
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    banane       portocale            altele_______________________ 

11. Mănânci fructe la micul dejun? 

    da    nu  

12. Mănânci fructe proaspete : 

a) la pranz   b)la gustare     c) la desert 

    da          nu         da          nu   da          nu 

13. De cate ori mănânci fructe proaspete in fiecare zi ? 

    0    2        4  

    1    3        de mai multe ori 

14. Ce fel de pâine mănânci mai des ? 

    alba           neagra 

    de secara                  alte feluri 

15. Ai gustat vreodata pâine din făină integrală ? 

    da       nu 

16. De câte ori pe zi bei lapte? 

    0    2        4  

    1    3        de mai multe ori 

17. Bei lapte la micul dejun ? 

    da       nu 

18. Ce gustări mănânci mai des ? 

    brânza  nuci       fructe 

    dulciuri  legume                  produse de patiserie 

19. Ce bei cel mai des ? 

    sifon  lapte          apa 

    ceai              suc de fructe                altele__________________________ 

20. Consideri ca băuturile sau gustările pe care le consumi iti fac bine ? 

    da     nu 

21. Iti place sarea pe mâncare ? 

    da     nu 
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22. Crezi ca multă sare îţi face rau ? 

    da     nu 

23. Iti place peştele ? 

    da     nu 

24. Iti place carnea ? 

    da     nu 

 

25. Ce mănânci mai des ? 

    peste        carne de porc 

    pui                    carne de vita 

26.  Consideri ca greutatea ta este : 

    buna           prea mica                    prea mare? 

 

27. Iti place să încerci feluri noi de mâncare? 

    da     nu 

 

28. Consideri ca obiceiurile alimentare bune te ajută să-ţi păstrezi sănătatea ?      

 da       nu 

29. Crezi ca mănânci alimente potrivite ? 

    da     nu 
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,,ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ – ESENŢA VIEŢII ” 

_______________________________________________________________________________________ 

Prof: Dobre Marinela şi Zorila Coculeana -Şcoala Gimnazială ,,I. D. Sîrbu” Petrila 

 

Grupul ţintă: Elevii clasei a V-a D 

Locul desfăşurării actrivităţii: Centrul de Documentare şi Informare  

Subiectul: ,,ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ – ESENŢA VIEŢII ” 

 

Obiective :  

O1. Să se familiarizeze cu regulile de bază ale unei alimentaţii sănătoase; 

O2. Să identifice efectele nocive ale supraalimentaţiei şi subalimentaţiei; 

O3. Să definească noţiunea de „junk-food” şi să descrie efectele acesteia asupra organismului; 

O4. Să analizeze propriile obiceiuri alimentare în scopul identificării distribuţiei şi structurii meselor; 

O5. Să identifice modalităţi prin care se poate realiza un echilibru între consum şi aportul caloric. 

O6. Să descrie beneficiile alimentaţiei sănătoase, activităţii fizice, odihnei 

O7. Să cunoască grupele de alimente şi importanţa unui consum echilibrat din categoria celor 

hipercalorice; 

O8. Să utilizeze corect noţiuni privind calitatea produselor alimentare. 

Tipul activităţii: Informare – Documentare. 

Descrierea activităţii:  

La activitatea desfăşurată au luat parte elevii clasei a V-a D ca participanţi în proiectul 

educaţional intrajudeţean ,, UN CORP SĂNĂTOS.....CU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ”. 

 Pentru atingerea obiectivelor elevii au fost informaţi cu privire la importanţa derulării unei astfel 

de activităţi.  

Activitatea a debutat cu prezentarea scopului acestui parteneriat şi al activităţii, după care elevi 

clasei au prezentat referate în care tema aleasă a făcut referire la Educaţia şi Sănătate;      Principalele 

grupe de alimente şi Piramida unei alimentaţii sănătoase.   

Elevii au realizat şi purtat câte un ecuson cu ,,Interzis Fast-Food” şi au primit pliante în care s-

au regăsit: ,,Regulile unei alimentaţii sănătoase” şi Categoriile de alimente” purtându-se discuţii pe 

aceste teme. În continuare elevii au vizionat o prezentare power-point cu imagini reprezentative 

alimentaţiei necorespunzătoare dar şi sfaturi pentru a preveni îmbolnăvirea respectând aceste reguli 

precum şi grupe de produse care trebuie să abunde în alimentaţia de zi cu zi .          
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 Elevii au putut să-şi exprime părerile referitoare la urmările unui abuz  de alimente dintr-o 

anumită grupă sau consumul redus de apă sau alimente esenţiale şi ce măsuri se impun în aceste cazuri 

.    

Concluzii – Rezultatele activităţii  

Elevii s-au dovedit foarte interesaţi de activitatea la care au participat deoarece au înţeles care 

sunt consecinţele pe termen lung al consumului echilibrat sau al abuzurilor alimentare. De asemenea s-

au dovedit interesaţi de mediatizarea acestei acţiuni, dar şi faptul că vor putea da sfaturi membrilor 

familiei referitor la importanţa pe care trebuie să o acordăm sănătăţii noastre. 

Finalităţi – Ce au învăţat elevii ? 

Elevii au înţeles că tot ceea ce facem depinde doar de noi şi că putem avea opinii diferite atunci 

când este vorba de ceea ce consumăm sau ce oferim altora. Alimentaţia  echilibrată este condiţia unei 

vieţi sănătoase. 

                                                       

TEST  DE EVALUARE    SĂNĂTATEA ALIMENTAŢIEI 

 

I.Completaţi enunţurile următoare cu noţiunile care lipsesc: 

1.Alimentele conţin ………….., ………………,si ……………….. 

2.Alimentele sunt de origine …………….., si origine .......................... 

3.Proteinele sunt substanţe cu rol…………….. 

4.Lipidele se mai numesc si………………….. 

5.Apa este componenta de bază a……………….. 

II.Alegeti varianta corectă: 

1.În lipsa vitaminei A, care din alimentele de mai jos trebuie consumate in cantitate mare: 

   a. paste făinoase     b. ciocolată     c. morcov       d. peşte 

2.Care din alimente trebuie consumate în cantitate mai mare: 

   a. cele din vârful piramidei alimentaţiei sănătoase; 

   b. cele de la baza piramidei alimentaţiei sănătoase; 

3.Care din alimentele următoare sunt bogate în Fe(fier): 

   a. spanac        b. ouă          c. ciocolată         d. lapte 

III.Notaţi cu adevărat  ( A) sau fals ( F ) următoarele propoziţii: 
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1.Eticheta reprezintă totalitatea informaţiilor care însoţesc produsul. 

2.Alimente bogate în proteine sunt fructele. 

3.Alimentele fierbinţi sau reci dăunează dinţilor şi stomacului. 

4.Ciocolata trebuie consumată la fiecare masa in cantităţi mari. 

5.Dăunătoare sănătăţii sunt legumele si fructele. 

IV.Asociaţi corect noţiunile din coloana A  cu  cele  din coloana B : 

            A                                                              B 

    1.legume ,fructe                            a. alimente care conţin vitamine si saruri minerale 

    2.carne,peşte                                  b. alimente care conţin lipide si glucide 

    3.grăsimi, dulciuri                          c. alimente care conţin proteine 

    4.micul dejun                                 d. friptură cu garnitură de cartofi 

    5.prânzul                                        e. prăjitură si fructe 

 

V.Rezolvă rebusul şi află ce cuvânt se ascunde pe verticala AB:                      

1.Aliment bogat in proteine.                                                    2.Conţine mult calciu. 

3.Se mai numesc grăsimi.                                                        4.Sunt de origine animală si origine    

vegetală. 

5.Se gasesc in sânge ,oase, muşchi.                                         6.Grăsime de porc. 

7.Asigură refacerea ţesuturilor şi creşterea organismului.       8.Conţine fosfor şi se digeră uşor. 
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TABĂRĂ CU ARTĂ ȘI MINCIUNI – CONTUR 

_______________________________________________________________ 

Prof.Biro Ana-Maria 

Școala Gimnazială I.D.Sîrbu Petrila 

 

Vinu-i bun, rachiu-mi place, 

Bogătan eu nu m-oi face 

Ca și tatei i-o placut, 

Bogătan nu s-o facut. 

 

 

 

 Strigăturile localnicilor momârlani sau minciunile, cum se mai numesc ele, au fost ilustrate în tabara 

de anul acesta de un numar de 26 de copii din Valea Jiului, Timișoara și Târgu-Jiu, într-un inedit atelier 

de creație care a avut loc în locul paradisiac de la poalele Șureanului  numit Cabana Voivodu. 

            

 

http://1.bp.blogspot.com/-VB8TzFZY_AE/UAlcKMV8i-I/AAAAAAAAADo/YQJRK0eY8_g/s1600/DSC_1567.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-pwoA5TYQlXU/UAljb98pupI/AAAAAAAAAD8/xMCMCKG762M/s1600/DSC_1498.JPG
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Pentru cei mici, tabăra de artă a fost nu doar un prilej de a 

învăţa lucruri noi despre artă, ci şi ocazia de a pune în 

practică o formă de manifestare artistică diferită. Pornind 

de la stencil art, o formă de artă modernă urbană, copiii au 

decupat desenele lor şi au împodobit cu ele o colibă 

momârlănească din munţi, dând formă  grafică strigăturilor 

momârlăneşti. 

 

  

 

 

Punctul culminant al acestei tabere a fost  cu ocazia happeningului ce a 

avut loc în prezența unor oaspeţi dragi nouă: Petrică Birău, Sorin Oprea, 

Dumitru Gălăţan Jieţ, Ilie Pintea, Constantin Barbu si Rolland 

Szedlacsek. Practic am îmbrăcat o coliba momârlănească în artă, în 

desenele la care copiii prezenţi în tabără au lucrat trei zile.  

 Organizatorii taberei au fost:  

Ana-Maria Biro, Ana-Maria Cercel, Cipriana Chinţa şi Radu Chinţa. 

. 

http://3.bp.blogspot.com/-zXEUF8QZ8Sg/UAljpWe8RqI/AAAAAAAAAEM/Kr5CBnfNREE/s1600/DSC_1449.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-9rCkNIS3IsA/UAljTUOkVkI/AAAAAAAAAD0/UoRerEJX5x0/s1600/106_5437.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-vQ9XtfkWBWQ/UAljhxbPbVI/AAAAAAAAAEE/m5dQ44DsKOc/s1600/DSC_1470.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-MFPbKll6wv4/UAlj-QVdjiI/AAAAAAAAAEg/eIUg4-8MQzs/s1600/Picture+090.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-aYlIadeniaQ/UAlj0RvKWBI/AAAAAAAAAEY/zcGt9xgT_ic/s1600/DSC_1557.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-UKA-9wCPw60/UAlkKRF-O3I/AAAAAAAAAEo/-YHc_ERixQE/s1600/Picture+062.jpg
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