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BUNA GUVERNARE ÎN ŞCOALĂ
Prof. Dumitraşcu Alina
Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” Melineşti, Dolj
Proiectul european „Standarde de participare pentru cetăţenie activă” a fost implementat de
Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală în parteneriat cu Universitatea din Craiova, Agenţia
Naţională pentru Tineret (Marea Britanie) şi Consiliul Judeţean Norfolk (Marea Britanie) din anul
2010 în 20 de unităţi de învăţământ din cele cinci judeţe ale Olteniei, obiectivul proiectului fiind
dezvoltarea şi testarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă în vederea evaluării şi
promovării acesteia în rândurile tinerilor în procesul de educaţie.
Una dintre şcolile participante la proiectul
Standarde de participare pentru cetăţenie activă a fost
şi liceul nostru. Cele două eleve Spătărelu Rebeca şi
Streaţă Emilia împreună cu doamna învăţătoare Troacă
Frusina, în calitate de consilier local, şi doamna
profesoară Valeria Ionescu, coordonatorul acestui
proiect, au participat la sesiunile de pregătire, prima
aventură începând cu luna octombrie 2011 în Muşeteşti,
judeţului Gorj.
În data de 08.05.2012 Grupul pentru Bună
Guvernare în Şcoală – Liceul Tehnologic ,,Alexandru
Macedonski”, Melineşti, judeţul Dolj în parteneriat cu
echipa Proiectului ,,Standarde de participare pentru cetăţenie activă” a organizat o Audiere publică cu
tema “Standarde de participare a elevilor la luarea deciziilor pentru bună guvernare în şcoală”.
În data de 19 octombrie 2012, Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Rurală în parteneriat cu
Grupurile pentru Bună Guvernare în Şcoală din Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova, Şcoala cu
clasele I-VIII Dăbuleni, Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski”, Melineşti şi Şcoala gimnazială
Ghindeni, au organizat Conferinţa judeţeană „Standarde de participare pentru cetăţenie activă”. În
cadrul conferinţei au fost realizate o serie de comunicări, atât de către cadrele didactice cât şi de către
elevi, ce au avut ca temă buna guvernare în şcoală, a fost promovată public Carta Albă a bunei
guvernări şi au fost prezentate exemple de bune-practici în ceea ce priveşte implicarea tinerilor în
procesul decizional din şcoală.
Conferinţa Regională „Dialog şi initiaţivă pentru cetăţenie activă şi bună guvernare în şcoală”
a fost organizată în data de 25 octombrie 2012 în Amfiteatrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. La
eveniment au participat reprezentanți ai MECTS, ISJ Dolj, experți naţionali şi internaţionali, directori
de unităţi şcolare, cadre didactice, elevi, reprezentanţi ai Consiliilor Reprezentative ale Părinților şi
Elevilor, reprezentanţi ai instituţiilor şcolare partenere în proiect, reprezentanţi ai unor ONG-uri de
tineret, autorităţi publice locale, agenţi economici, parteneri media precum și alţi factori interesaţi.
Conferinţa Regională a marcat încheierea proiectului „Standarde de participare pentru cetăţenie
activă” şi a prezentat obiectivele îndeplinite în cadrul proiectului, impactul proiectului în cele 20 de
unităţi şcolare partenere şi rezultatele implementării proiectului. În cadrul conferinţei au fost realizate
comunicări pentru promovarea bunei guvernare în şcoală de către experţi naţionali şi internaţionali,
reprezentanţii METCS, reprezentanţii ISJ Dolj şi reprezentanţi ai Grupurilor pentru Bună guvernare
din cele 20 de şcoli partenere.
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,,ÎMPREUNĂ PENTRU O ŞCOALĂ DE CALITATE”
Prof. Nicoleta Bogos, Colegiul Tehnic “Valeriu Branişte” Lugoj
“Împreună pentru o şcoală de calitate” este denumirea activităţii desfăşurate în luna noiembrie
din cadrul proiectului European transfrontalier “Calitate şi complementaritate în învăţământul
profesional şi tehnic transfrontalier”, HURO/1001/119/2.3.1. Activitatea a avut loc la partenerii de
proiect Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola din Szeged, Ungaria, iar de la
Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte” Lugoj, au participat 12 elevi şi 3 profesori. Deplasarea a avut o
durată de 2 zile, prima zi petrecută la Szeged, a fost dedicată unei experienţe culturale prin vizitarea
principalelor obiective turistice din oraş, iar ziua a doua a fost dedicată activităţilor specifice ale
proiectului, astfel că activităţile au debutat cu un concurs aplicativ în domeniul Electronică şi
automatizări la care au participat elevii români şi maghiari. Activităţile concursului au fost: asamblarea
componentelor unui calculator, instalare şi dezinstalare de drivere, operare în BIOS, instalare şi
dezinstalare sisteme de operare, mentenanţa sistemelor de operare. Elevii brănişteni au obţinut
următoarele premii: Premiul I – Călin Oprişoni – clasa a XI-a, Premiul al II-lea – Kos Alecsandru –
clasa a XI-a, Premiul III – Mihaly Keresztesi – clasa a XII-a.
Etapa a doua a fost prezentarea compendiului elaborat de profesori din România şi Ungaria pe
tema calităţii în educaţie. Compendiul cuprinde 45 de lucrări elaborate în limba română, maghiară sau
engleză, lucrările în limba română şi maghiară fiind rezumate în limba engleză. De asemenea,
compendiul cuprinde şi o prezentare a sistemelor de educaţie din România şi Ungaria.
În cadrul celei de a treia etape a activităţii elevii români şi maghiari au susţinut prezentări în
format electronic pe tema calităţii în educaţie. Temele prezentate au fost următoarele: Echipa
maghiară: Calitatea educaţiei – amplasarea şcolii, dotarea, profesorii şi mentalitatea şcolii sau a clasei;
Importanţa amplasamantului şcolii; Calitatea educaţiei – importanţa programelor internationale. Echipa
română: Împreună pentru o şcoală de calitate – calitatea produselor şi serviciilor; Calitatea în viaţa de zi
cu zi. Toate prezentările au fost susţinute în limba engleză.
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană – Fondul European de Dezvoltare Regională,
Programul de cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 –
2013,
iar
în
cadrul
parteneriatului, Colegiul Tehnic
„Valeriu Branişte” este lider de
proiect.
www.hungary-romania-cbc.eu
www.huro-cbc.eu
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INCURSIUNE ÎN CER
Adriana Chira- Col. Nat. Aurel Vlaicu Orastie
“Când privesc albastrul cerului și orice albastru, încetez pe loc
de-a mai aparține acestei lumi.”
Emil Cioran
De cate ori nu ridicăm ochii spre cer , întrebandu-ne ce este dincolo de stele? Poate pentru că
sunt foarte departe sau poate pentru că nu le vom atinge niciodată. Am avut posibilitatea de a privi
cerul într-un Planetariu educațional, luna trecută, la Colegiul Național “Aurel Vlaicu “ Orăștie,
împreună cu colegele profesoare Giurgiu Margareta și Chindea Simona și elevii din clasele 10A, 10B și
9D. Ințiativa îi aparține d-nei profesoare Margareta Giurgiu care de ani întregi atrage cu pasiune elevii
către astronomie. Cerul este descifrat la cercul de astronomie, stelele si planetele sunt descrise si
studiate. La cercul de astronomie distanțele dispar și corpurile cerești par accesibile.
În forma modernă Planetariul a apărut la începutul secolului XX atunci când un inginer
german de la Carl Zeiss a avut ideea să proiecteze imaginea corpurilor cereşti pe pereţii unei încăperi
întunecate.
În zilele noastre Planetariul este o construcţie în formă de cupolă, pe care se proiectează, cu un
aparat de proiecţie special, aspectul bolţii cereşti cu stelele şi constelaţiile şi deplasarea aparentă a
acestora, a planetelor, a Soarelui sau a Lunii.

Miercuri, 21 noiembrie 2012, în Sala festivă a Colegiului Național „Aurel Vlaicu” Orăștie a avut loc o
prezentare a unui Planetariu mobil. A fost adus de catre o firmă din Cluj, al cărei reprezentant și coordonator de
proiect este Adrian Filbișan. Acesta este într-o campanie de prezentare prin ţară a planetariului educațional. A
fost facută o trecere de la mitologia și povestirile străvechi până la datele tehnice ale proiectului “Planetariu
educațional “. Au fost amintite povești pe care civilizațiile antice le-au spus despre constelații și stele. Au fost
descrise constelațiile românești: “Scaunul lui Dumnezeu”, “Balaurul”, „Cloșca cu pui”, „Crucea mică”. În fața
noastră a fost ridicat un cort de dimensiuni mari, în formă de cupolă. În interiorul lui a fost proiectat cerul, stelele
și constelațiile. Elevii au pătruns în interior, pentru 30 de minute, într-o altă lume, a cosmosului. Se pot descrie
stelele și viața lor, modul în care stelele se „nasc” și „mor”, descrie planetele și de ce „umblă" pe cer, precum și
multe alte subiecte - posibilitățile sunt nelimitate. Proiecțiile au fost digitale FullHD și au creat pasionațiilor de
astronomie impresia ca pot atinge stelele si planetele. Pentru un anumit timp ne-am transformat în astronauți care
studiază cosmosul. Nu ne mai aflam în sala colegiului, eram îmbarcați într-o naveta de explorare a spațiului.
Astronauți mici și mari ne-am desprins cu greu din aventura oferită de Planetariu.
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REVISTA „EX LIBRIS MEIS”, MODALITATE DE COMUNICARE
Liceul Teoretic, oraş Brezoi, judeţul Vâlcea
Centrul de Documentare şi Informare
Prof. Cătălina JIANU

ISSN 2069 – 413X
Revista „EX LIBRIS MEIS”
CDI – Liceul Teoretic, oraş Brezoi
MOTTO: ’’A educa înseamnă în acelaşi timp a comunica o învăţătură, a forma sensibilitatea şi
judecata, a trezi imaginaţia creatoare.’’ Gaston Burger
Fondator şi coordonator: PROF. Cătălina JIANU
Titlul publicaţiei: „EX LIBRIS MEIS”
Scopul publicaţiei: „... educaţie şi inovaţie prin CDI„
Grupul ţintă: elevii claselor I-XII din Liceul Teoretic, oraş Brezoi
Apariţia publicaţiei: anuală
„EX LIBRIS MEIS”, înregistrată cu ISSN 2069 – 413X la Biblioteca Naţională a României,
este „... prima revistă şcolară publicată de vreunul dintre Centrele de Documentare şi Informare – CDI
ale judeţului Vâlcea şi una dintre primele de acest fel din ţară ...” Prof. univ. dr. M. Regneală,
preşedinte ABR.
1.
2.
3.
4.
5.

CDI este un proiect bilateral român–francez, colaborarea desfăşurându-se între Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei. CDI
este un centru de resurse pluridisciplinare ce pune la dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi
comunităţii locale informaţii pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete audio şi video, CD-uri,
calculatoare conectate la Internet, echipament de multiplicare, consumabile etc.), desfăşoară activităţi
pedagogice (iniţiere în cercetarea documentară) şi pune în practică proiecte de animaţie culturală. În
acest context, apariţia revistei „EX LIBRIS MEIS” a fost un firesc pas înainte!
Unul din obiectivele realizării revistei „EX LIBRIS MEIS” a fost formarea şi dezvoltarea
abilităţilor de comunicare! Acest deziderat a necesitat stabilirea unor obiective clare, precum:
polarizarea unui număr mare de talente în colectivul de redacţie; cultivarea respectului pentru cuvântul
scris, pentru o exprimare coerentă şi corectă în limba română; însuşirea tehnicilor moderne de
redactare, tehnoredactare, documentare, investigare şi difuzare a publicaţiei şcolare; adaptarea
subiectelor şi temelor jurnalistice la tematica, preocupările şi nevoile grupului receptor (revista se
5
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adresează în principal elevilor liceului nostru); un conţinut cu valoare educativă şi informativă, un
limbaj clar, decent, care determină cititorul claselor I-XII să găsească o sursă de informare dar şi de
formare a caracterului şi sufletului, prezentare grafică inventivă, originală, estetică.
Publicaţia (revistă de educaţie şi inovaţie prin CDI) „EX LIBRIS MEIS” urmăreşte (pe lângă
comunicare) să formeze valori şi atitudini ca: munca în echipă, încrederea în propriul potenţial, un
comportament responsabil; libertatea de opinie, libertatea de expresie, relaţionarea pozitivă cu întreg
colectivul redacţional, cu elevii şcolii şi comunitatea locală.
Astfel, în cadrul liceului, revista şcolară a CDI permite comunicarea pe orizontală şi pe
verticală. PE ORIZONTALĂ - între echipele de reporteri, fotografi, graficieni, tehnoredactori dar şi
între echipa redacţională şi membrii organizaţiei (elevii şcolii comunică on-line cu redactorii,
participă la comentarii, propun subiecte de interes general, invită reporterii la diverse evenimente şi
proiecte în care sunt implicaţi). Pentru elevii ce nu dispun acasă de Internet există poşta redacţiei
(găsim în cutia poştală fotografii, mici afişe, poezii, pliante, desene, pagini de jurnal). PE
VERTICALĂ - există o strânsă conlucrare între profesorul coordonator, micii jurnalişti şi catedra de
limba română, CDI, echipa managerială a şcolii. Lunar în CDI au loc întâlniri de lucru (elevi şi
profesori) în care comunicarea devine esenţială pentru conturarea agendei de lucru în săptămâna
următoare. Echipa redacţională asistă la derularea activităţilor din proiectele educaţionale ale şcolii,
excursii şi vizite tematice etc. Materialele realizate de elevi sunt postate pe site-ul CDI (interviuri,
reportaje, fotografii digitale, pagini de jurnal etc.), motivând şi mai mult participarea directă şi
implicarea responsabilă a lor în toate proiectele educaţionale ale CDI! Rezultatele muncii în echipă
sunt popularizate în cadrul concursurilor şcolare, sesiunilor judeţene de comunicări ştiinţifice, în suita
de manifestări anuale dedicate şi realizate prin CDI. Beneficiind de modalităţi de comunicare
moderne (Internetul, paginile colaborative Wikispaces), schimbul de informaţii se face rapid, eficient,
cu posibilitatea de stocare şi căutare a informaţiei în baza de date.
Link-ul revistei „EX LIBRIS MEIS”, nr.1/2010
http://www.calameo.com/read/0008596054f8ed8f03e8e

Link-ul revistei „EX LIBRIS MEIS”, nr.2/2011
http://en.calameo.com/read/000859605324342dfdc9a
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Structura revistei: 7 secţiuni şi 6 pasáje. Câteva reflecţii despre secţiunea I „Exerciţiu
3D: HAIKU-ul, axa Z a şevaletului”. După zeci de ani, au rămas la fel de emoţionante întâlnirile
memorabile dintre poezie - muzică - Ion Caramitru - Dan Grigore. Prin urmare, ni s-a părut potrivită
şi, de asemenea, distinsă asocierea dintre HAIKU şi PICTURĂ. Din editorial răzbate, cât se poate de
clar, ideea că momentul realizării unei reviste numai în 3D pe tema „pictură-haiku” nu este foarte
departe (grafica doamnei Constanţa Erca ar putea constitui vectorul intermediar, de apropiere, interfaţa
între pictură şi haiku)! Aşa cum aţi putut remarca, în această secţiune am încercat să promovăm în
şcoala noastră haiku-ul, nădăjduind, în acest fel, că acest demers va avea ecou. „Chiar dacă haiku-ul n-a
prea fost înţeles de elevii-autori, entuziasmul a fost mare!” (Corneliu Traian ATANASIU, redactorul
şef al revistei RO KU). Câteva cuvinte despre cele 6 pasáje. De mărimea unei pagini, toate au fost
denumite după un eveniment subliniat, amintit de GOOGLE. Toate au fost definite virtual în trei
suprafeţe: 1) evenimentul GOOGLE; 2) numele elevilor evidenţiaţi la concursul „CITITORUL
ANULUI” pentru cele trei trepte ale învăţământului preuniversitar: primar, gimnazial, liceal şi câteva
gânduri ale acestor premianţi; 3) arhitectura reprezentativă a OLIMPIADEI DE VARĂ, LONDRA
2012. Şi câteva reflecţii despre pagina redacţională. Publicarea acestui număr al revistei noastre a fost
posibilă datorită sprijinului acordat de foarte mulţi prieteni-colaboratori: şcolari cuprinşi în sistemul de
învăţământ preuniversitar, studenţi, profesori, profesori universitari, părinţii elevilor, membri ai
comunităţii locale, excepţionali oameni de cultură. Profităm de acest prilej minunat să le mulţumim
tuturor încă o dată!
DIPLOMA pentru PREMIUL I, diplomă obţinută de numărul 2/2011, al magazinului nostru
la EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ şi CONCURSUL „ANELISSE” de reviste şcolare, reviste
ştiinţifice, web-uri, materiale publicitare şcolare.

Link-ul revistei „EX LIBRIS MEIS” nr.3 – 2012
http://en.calameo.com/read/0008596054edd48c192cd
Câteva cuvinte despre acest număr al revistei noastre. Magazinul şcolar este realizat cu sprijinul
multor prieteni răspândiţi prin toată ţara (se poate vedea acest lucru în caseta redacţională sau paginile
revistei). În primele două secţiuni-capitole se regăsesc marile evenimente culturale româneşti ale
acestui an: mutarea în Casa Nouă a Bibliotecii Noastre Naţionale şi ANUL CARAGIALE. Cele 8
secţiuni sunt despărţite de 7 pasáje. Pagina fiecărui pasáj (cu excepţia ultimului) este împărţită în trei
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arii: 1) partea superioară: un eveniment remarcat de GOOGLE; 2) partea de mijloc: concursul lansat
de biblioteca noastră „Cititorul anului”; 3) partea inferioară: Turul Ciclist al Franţei, inclusiv 2 reţete
culinare (în numărul trecut al revistei insistam pe spaţialitatea evenimentelor sportive ale Olimpiadei de
la Londra). O menţiune specială pentru capitolul 8 „DO YOU LIKE?”: prima parte a secţiunii conţine
câteva impresii elogioase despre numărul trecut al revistei noastre iar partea a II-a promovează
Origami (Akira Yoshizawa, părintele artă-joacă), street art avant la lettre (Robert Doisneau,
fotograful necuvintelor), graffiti (Keith Haring şi Jean-Michel Basquiat, artiştii simbiotici), adică trei
noi provocări culturale adresate cititorilor revistei. Reamintesc: numărul trecut susţinea un exerciţiu
tridimensional, o contopire culturală HAIKU–PICTURĂ (maestrul haiku Eduard ŢARĂ – pictoriţa
Angela TOMASELLI). Pe lângă toate acestea, IKEBANA îşi avea paginile sale bine stabilite în cadrul
spaţiului „EX LIBRIS MEIS”.
Folosind metodele specifice jurnalismului, revista „EX LIBRIS MEIS” are rolul important de
a stabili un mod de comunicare cu cititorii (în principal cu elevii liceului şi colaboratorii noştri din toată
ţara). Sondajul de opinie, interviul, reportajul, jurnalul de teren sunt concepute pentru a reliefa portrete,
opinii, idei şi atitudini.

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLINA” IAŞI SE PREZINTĂ:
Bine ai venit pe site-ul Liceului Tehnologic NICOLINA Iaşi
Şcoala este un teritoriu al miracolelor în care mâinile pricepute ale dascălilor sădesc sămânţa
cunoaşterii. Ei o înconjoară cu multă căldură, îi urmăresc atent maturizarea şi se bucură de frumuseţea
florilor care s-au înălţat. Centrul preocupărilor noastre, al celor de la Grupul Şcolar “Nicolina” este
elevul. Convingerea noastră este că o educaţie bine făcută poate întotdeauna să scoată dintr-un suflet,
oricare ar fi el, partea folositoare pe
care o conţine.
Acest demers nu poate fi făcut decât
în echipă profesor-elev-părinte, pentru
că nu poate exista o satisfacţie mai
mare decât aceea de a fi solidari în
construirea
unei
personalităţi
complexe.
Diversitatea meseriilor şi a profesiilor, competenţa şi
responsabilitatea cadrelor didactice au îndreptat mii si mii de
paşi, de-a lungul anilor, către această şcoală de tradiţie.
Şovăielnici la început, îndrăzneţi mai târziu, viguroşi la
absolvire, elevii s-au impus prin pregătire excelentă în meserie,
prin responsabilitate şi seriozitate.
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Pentru elevii şi profesorii şcolii motivaţia de a crea şi menţine renumele instituţiei este intensificată
de faptul că îşi desfăşoară activitatea într-un imobil declarat de Oficiul Patrimoniului Cultural Naţional,
monument istoric.
Pentru performanţele deosebite obţinute în activitatea de cooperare europeană şcoala noastră a primit
încă din 2007 certificatul de "ŞCOALĂ EUROPEANĂ", iar în 2010 a fost reconfirmată.
Activităţile extraşcolare ale Liceului Tehologic “NICOLINA” Iaşi

1. Ziua Educaţiei.
2. Drepturile elevului.
3.Traficul de persoane.
4.Consumul de
e
t
n
o
b
o
t
a
n
i
c
e
.

Colectivul de initiativa:
5. Consumul de
Prof. Mihaela Toma -directorul liceului
d
Prof. Manuela Cislaru - directorul adjunct al liceului
r
o
Prof. Vasile Plop-Luis - promotor al evenimentelor
g
Prof. Maricica Matei - promotor al evenimentelor
u
Prof. Cornel Matei - promotor al evenimentelor
r
Prof. Anca-Iuliana Sipoteanu - promotor al evenimentelor
i
Prof.Dolores Plop-Luis - promotor al evenimentelor
.
Promotor al actiunii,-prof. Vasile plop-Luis Liceul Tehnologic Nicolina Iasi

PRIETENUL MEU POMPIERUL
prof. Flavia Damian – Colegiul tehnic de Transporturi Auto,
Baia Sprie, jud. Maramureș
În cadrul proiectului “Prietenul meu pompierul”, derulat în parteneriat cu Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă "Gheorghe Pop de Băseşti" al judeţului Maramureş, Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Maramureş,Palatul Copiilor Baia Mare, Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare, Colegiul
Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie, Serviciul de Ajutor Maltez în România Sucursala Baia Mare,
9
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GOLD PLAZA Baia Mare, instituția nostră a participat cu succes la concursul tehnico-aplicativ cu
același nume, concurs în cadrul căruia elevii școlii noastre au obținut un bine meritat loc II.
Concursul a reprezentat o activitate extraşcolară de pregătire a elevilor din învăţământul
gimnazial şi liceal, cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv, și a constat dintr-o probă practică
de viteză și îndemânare, care s-a desfăşurat pe două piste paralele. Copiii au pompat apa din găleţi, cu
ajutorul furtunurilor. Ei au dirijat apa spre ţinte, cu ajutorul ţevilor de refulare pe care le-au racordat la
furtunuri, până s-au declanşat semnalele acustice şi luminoase de umplere a rezervorului ţintei. Proba a
fost încheiată după ce furtunul şi ţeava de refulare au fost strânse şi aşezate în poziţia iniţială.
Echipajele au fost formate din câte patru elevi.
Competiţia a avut ca scop dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a pericolelor
generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu, precum și al promovării atitudinilor şi
comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor, formării şi dezvoltării la elevi a unor trăsături
moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, hotărârea, perseverenţa,
cinstea, corectitudinea şi disciplina, atragerii unui număr mare de elevi la desfăşurarea activităţilor
cercurilor tehnico-aplicative de elevi "Prietenii Pompierilor".
Alte activități ale proiectului au fost: prezentarea autovehiculelor de intervenţie, discuţii libere
cu reprezentanţii instituţiilor, distribuirea de pliante cu caracter preventiv, antrenamente practice.
Printre obiectivele proiectului s-au numărat: formarea în rândul elevilor şi a cadrelor didactice a
unei imagini corecte despre lucrătorii instituţiilor care acţionează în caz de urgenţe, identificarea
corectă a factorilor de risc şi a principalelor tipuri de riscuri întâlnite în fiecare zi, cunoaşterea modului
de informare a instituţiilor abilitate să gestioneze situaţiile periculoase, precum şi dezvoltarea unei
atitudini civice corecte.
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Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” este unul dintre liceele "tinere" ale capitalei, înființat în
primul an după Revoluția din 1989. Istoria sa a fost tumultoasă și controversată, expresie firească a
nemulțumirilor acumulate și a dorințelor
neîmplinite din perioada dictaturii ceaușiste.
Inițial, în 1965, a apărut pe lângă
Școala Normală, care a funcţionat în clădirea
ataşată Colegiului Elena Doamna. Până în
1967 a funcţionat pe rând în incinta şcolii
generale 193, a liceului Tudor Vladimirescu,
apoi s-a mutat în propria clădire din cartierul
Drumul Taberei, unde a devenit Liceul nr. 33.
Acest liceu și-a câștigat un foarte bun statut,
fiind al treilea ca renume printre liceele
teoretice bucureștene, după liceele Nicolae
Bălcescu și Gheorghe Lazăr.
Prin anii ’80, când tendința învățământului
românesc a fost orientată către industrializarea țării și crearea forței de muncă, multe licee teoretice au
fost transformate în licee industriale, patronate de diversele ministere interesate în pregătirea teoretică
și practică a viitorilor muncitori și ingineri din domeniul respectiv. Unui astfel de proces au fost nevoiți
să se supună atât cadrele didactice cât și elevii Liceului nr. 33, care a devenit Liceul de Industrie
Ușoară nr. 28, patronat de Ministerul Industriei Ușoare.
După Revoluția din 1989, amintirile legate de anii de glorie ai
liceului, pe când era liceu teoretic, au reînviat în mintea și inima
profesorilor de cultură generală. Regimul democratic nou instalat a
permis exprimarea dorinței de schimbare a condiției umane și
profesionale a profesorilor, ceea ce i-a determinat pe aceștia să
ceară revenirea la statutul de liceu teoretic.
În urma unor evenimente dramatice, s-a realizat scindarea
Liceului de Industrie Ușoară nr. 28 în actualul Liceu Teoretic
“Grigore Moisil” , rămas să funcționeze în vechea locație, și
Grupul Școlar de Industrie Ușoară, care și-a căpătat denumirea
de “Gheorghe Asachi” abia în data de 6 decembrie 1993,
realizându-se astfel o punte de legătură cu numele Universității
Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, singura facultate de industrie
ușoară din țară.
Din septembrie 2009, prin recunoaşterea întregii istorii, Grupul Şcolar Industrial a primit denumirea de
Colegiul Tehnic “Gh. Asachi”.
Liceul are clase de profil matematică-informatică, liceu profil tehnic, scoala profesională,
învățământ seral, învățământ postliceal și învățământ cu frecvență redusă și se bucură de popularitate
printr-un colectiv de cadre didactice inimos și elevi talentați.
Vă prezentăm mai jos câteva din activitățile noastre:
11
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- Concursul PlayEnergy 2012
In acest an ne-am prezentat la concurs cu o macheta ”Bărcuța Speranța” și puzzle-uri intercative
pentru promovarea ideilor de economisire a energiei. Bărcuța are atașat un motoraș alimentat de la un
set acumulatori ce se încarcă cu energie solară și câteva led-uri alimentate asemanător. Mai jos sunt
cîteva imagini din timpul realizării proiectului si produsul final.
Elevii s-au implicat foarte mult în realizarea proiectului, au lucrat cu mare plăcere și chiar au aplicat
ceea ce au învățat la clasă, deoarece sunt de la o clasă cu profil electronica. După terminarea proiectului
ne-am propus ca in săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai bun” să confecționăm mici jucării care
funcționează folosind energia solară.

12
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- Pașaport pentru știință - Sărbătoarea științei în cadrul evenimentului European Noaptea

Cercetătorilor 2012.

Patronul evenimentului: Bosonul Higgs
În parcarea Bibliotecii Naționale din București au fost organizate ateliere de experimente foarte
interesante pentru elevi. A fost o activitate foarte instructivă, am putut participa la desfășurarea unor
experimente, am primit câte un Pasaport pentru Știință în care am marcat toate experimentele pe care
le-au vizualizat. S-au organizat conferințe pe anumite teme de cercetare, am purtat discuții cu profesorii
de la Facultatea de fizică din cadrul Universității București si de la Universitatea Politehnică din
București. Am participat la tombole si concursuri cu diferite premii. Iată mai jos câteva imagini de la
eveniment.

Seminar ”Să descoperim energia – idei de conservare a resurselor”
Seminarul a fost moderat de elevii Gheucă Cosmin și Ștefan Eusebiu. S-a desfășurat pe trei
secțiuni: informații despre tipurile de energii, aplicație rebus, idei de conservare a energiei. La
eveniment au participat elevi și profesori din școala noastră și de la Colegiul Tehnic ”Petru Maior”.
Elevii au fost împărțiți pe grupe și li s-au repartizat diferite sarcini de lucru. Pentru informații a fost
prezentat site-ul creat de elevii clasei a XII-a A care se găsește la adresa: www.ct-asachi.ro/playenergy
. Fiecare grupa a delegat un reprezentant pentru prezentarea rezultatelor obținute. Elevii au avut ocazia
să învețe cât mai multe despre energie și care sunt posibilitățile de economisire a energiei la îndemâna
oricui.

13
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Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Oradea

LA DIMITRIE LEONIDA - ELEVII ȘI-AU OMAGIAT MENTORUL
SPIRITUAL
Ca în fiecare an, de Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir, elevii de la structura
Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida" a Liceului Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" din
Oradea, şi-au omagiat mentorul spiritual, de ziua şcolii.
În cadru evenimentului, elevii au participat la concursuri interactive şi sportive cu premii, la
expoziţii de icoane şi la o prezentare de torturi simbolizând specializarea meseriei lor. Activităţile au
fost coordonate de directoarea adjunctă prof. ing. Dorina Săcăcean şi consilierul educativ prof. ing.
Florentina Hoduţ, activităţi care au debutat cu "Angajamentul bobocilor". În cadrul acestora a avut
loc o expoziţie de icoane, organizată în sala festivă, cu lucrări executate de elevi, în cadrul
atelierului îndrumat de prof. Floarea Bicăzan. Ea a fost urmată de concursul interactiv cu premii
"Aspecte din activitatea lui Dimitrie Leonida", organizat de prof. Codruţa Pop şi Alina Dat.
Locul intâi în cadrul acestuia a fost ocupat de echipajul cls. a IX-a B, echipajul cls. a IX-a A a
ocupat locul II, iar locul III a fost ocupat de echipajul cls.a IX-a C. Un alt eveniment savurat de elevi
a fost concursul de şah, coordonat de prof. ing. Ioan Manea, câştigător fiind elevul Alin Popa din
cls.a X-a E. El a fost urmat pe locul II de Andrei Tocilă din cls a XII-a D şi de Andrei Mureşan din
cls a IX-a C. Au urmat activităţile sportive organizate de prof. Doina Ardelean, activităţi care au
constat în alergatul în sac, tenis de masă şi fotbal. În final, fiecare clasa şi-a prezentat, în funcţie de
specializarea în care se pregătesc, un tort cu sigla acestei calificări, degustat şi evaluat de juriul
format din profesorii Daniela Herda, Daniela Santa şi Roxana Pitiş, care au acordat premii pentru
fiecare exponat.
Elevii au savurat apoi torturile.
15
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Șezătoarea Bătrânului Crăciun
Colind, Obicei, Tradiţie sunt cuvintele cele mai potrivite pentru a întâmpina frumoasele
sărbători ale Crăciunului, sărbători care au în centru marea veste a bucuriei Naşterii Domnului Iisus
Hristos. Pentru întâmpinarea acestor minunate Sărbători ale Crăciunului, elevii de la structura
Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida" al Liceului Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" din Oradea
au pregătit un frumos program artistic care i-a transpus pe spectatori în urmă cu 2000 de ani, când
Mântuitorul Iisus Hristos a venit pe această lume. Spectacolul a debutat cu înălţătorul concert de
colinde susţinut de Corul „Diacon Nicolae Firu” al liceului nostru, al cărui dirijor este Diacon Prof.
Ştefan Lakatos, apoi a continuat cu un recital de colinde la chitară, al elevului Milaș Raul din clasa
a XI-a B și s-a încheiat cu şezătoarea realizată de elevii claselor a IX-a A, B și C, a X-a D, a XI-a D
și a XII-a B, sub atenta supraveghere a doamnei profesoare de religie, Floarea Bicăzan.
Şezătoarea i-a transpus pe spectatori în vremea strămoşilor noștri, elevii dorind să ne
reamintească de frumoasele tradiţii ale Crăciunului, care se desfăşurau odinioară în orice sat din
ţărişoara noastră, locul unde oamenii îmbinau munca cu tradiţia, credința şi veselia. La final,
gazdele șezătoarei i-au răsplătit atât pe colindători, cât și pe spectatori cu multe plăcinte
tradiționale, așa cum în vremurile străbune se pregăteau pentru a fi ospătați toți cei care participau
la șezători.
Prof. Floarea Bicăzan
16
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COLEGIUL TEHNIC “PANAIT ISTRATI”
Mihaela Gheorghiu, coordonator proiect
Corina Podoiu, director CT "Panait Istrati" Braila
Adelina Barda, Petcu Cristian, Comisan Elena Cecilia, colaboratori
La Colegiul Tehnic “Panait Istrati”, au avut loc, in primul
semestru al acestui an scolar, două lansări de carte: “Monografia
Colegiului”, autori Corina Marinela Bratosin şi Vasilica Mitrofan
şi “Un căscat în jurul lumii” de Mihai Fluerar (Aurelian Popoacă).
Au fost prezente mai multe personalităţi: oameni ai şcolii,
foşti profesorii - Maria Cogălniceanu, Iulian Preda, Doina Văsii,
Constantin Zăvoi, fosta secretară şefă Fănica Ulman; foşti elevi,
absolvenţi din promoţia 1967; directorul editurii “Edmunt”, Stan
Munteanu; inspector şcolar management - profesorul de fizică,
Cristian Silviu Petcu; personal didactic actual – Mihaela Gîrbăcea,
Cecilia Comisan, Mihaela Gheorghiu, Adelina Barda, elevi de
astăzi.
Manifestarea a fost deschisă de directorul Colegiului
Tehnic “Panait Istrati”, profesoara Podoiu Corina, care a afirmat
că se bucură pentru prezenţa, în această zi deosebită, a mai multor
generaţii de elevi şi profesori şi a oaspeţilor mai sus amintiţi: “
Această şcoală a împlinit anul trecut, în 2011, 50 de ani de
existenţă, pe care nu am reuşit să-i sărbătorim aşa cum oamenii şcolii şi elevii ei o merită.
În toate etapele de evoluţie au fost profesori valoroşi, maiştri pricepuţi, elevi conştiincioşi, care
s-au evidenţiat la concursuri, au dus prestigiul liceului pe culmi din ce în ce mai înalte. Cu toţii au
format o echipă, şi-au unit forţele intelectului, dar şi măiestria în ateliere, priceperea şi îndemânarea pe
terenul de sport, fiecare a luptat pentru împlinirea lui.
Au existat momente de vârf, de strălucire, pentru liceul teoretic, perioada 1971-1977; pentru
profilul industrial, anii 1983-1984, până în 1990; iar apoi, între anii 1998-2006, când au existat şi clase
de matematică-informatică, chimie-biologie sau de filologie”. A dat, apoi, cuvântul autoarelor.
Prima autoare, profesoara Bratosin Corina Marinela, şi-a amintit de entuziasmul începutului.
Ideea ca fiecare şcoală să aibă o monografie a fost susţinut de inspectorul general Mortu Viorel, iar
directorii Petcu Cristian şi Creţu Emiliea au hotărât, în 2002, ca profesoarele Bratosin (Moroianu)
Corina şi Mitrofan Vasilica să înceapă acest demers. În vara anului 2002, ea a intrat în arhiva liceului şi
a început documentarea. A şters praful de pe hrisoave (cataloage, condici ale cadrelor didactice şi
nedidactice, documente oficiale etc.), notând profilurile din fiecare an şcolar, numărul de clase,
efectivele de elevi, directorii instituţiei, profesorii ei, prima promoţie, şefii de promoţie.
A vorbit apoi a doua autoare, profesoara Mitrofan Vasilica, recunoscătoare colegei sale, că a
început să lucreze şi a mobilizat-o şi pe ea. A rugat pe cei prezenţi să păstreze un moment de reculegere
pentru cei dispăruţi, apoi le-a mulţumit celor care au sprijinit-o în strângerea informaţiilor despre
activitatea din şcoală de-a lungul timpului: profesoara Maria Cogălniceanu, care a sfătuit-o să se
documenteze din “Registrul de procese verbale ale inspecţiilor şcolare” şi i-a oferit câteva pagini cu
date despre activitatea culturală, despre elevii olimpici, despre profesorii performanţi din perioada
liceului teoretic şi câteva fotografii; foştii directori Avram Anghel, Chelu Lazăr, Vârgolici Corneliu şi
Chirilov Sava, profesorii Ţarălungă Mihai, Preda Iulian, Chelu Valentina (care a invitat pe toţi cei
17

InfoLINE/AN II/Nr. 3-ianuarie 2013

amintiţi la “Zilele Panait Istrati”, relansând, ca director prim, în perioada 2003-2006 o veche tradiţie a
liceului), Filip Aurora, Tănase Georgeta. Despre activitatea liceului industrial şi despre construirea
autodromului au furnizat detalii valoroase directorii ingineri Creţu Emiliea şi Petrea Neagu, tehnicianul
Ostahe Ion, muncitorul Târlungeanu Iancu, administratorul liceului Gheorghiţă Angela, maistrul
Burlacu Costică. Altă sursă de informare a fost oferită de toţi colegii care au împărtăşit din activitatea
lor, despre cursurile absolvite, despre premiile luate.
’”Trebuie să remarcăm de la început că această lucrare a fost realizată într-o adevărată muncă
de echipă”, a afirmat autoarea Mitrofan Vasilica, referindu-se la următoarea etapă, tehnoredactarea
monografiei, la care au contribuit: informaticianul liceului, Gheorghiu Mihaela, profesorii Podoiu
Corina, Antohi Daniela, doamna director Creţu Emiliea, doamna bibliotecară Mocanu Dumitrica.
Ultima etapă, tipărirea, a fost posibilă datorită generozităţii dlui Popoacă Aurelian, absolvent al
liceului, cel care a organizat mai multe întâlniri ale promoţiei 1967, care a dăruit multe cărţi şcolii şi
bibliotecii, şi care, alături de nepotul său, a sponsorizat această carte. După ce s-au oferit cărţi celor
invitaţi, în partea a doua a evenimentului, domnul Aurelian Popoacă a prezentat cartea sa, “Un căscat în
jurul lumii”, pseudonimul dumnealui, Mihai Fluerar, fiind în realitate numele bunicului din partea
mamei, din Valea Cânepii. Cartea este dedicată foştilor absolvenţi din 1967: “Ex-temporal colegilor de
liceu”, dar şi tinerilor care pot învăţa multe din experienţa călătorului. Totodată, domnul Popoacă a
lansat o provocare elevilor de liceu din întreaga ţară pentru a participa la un concurs care constă în
formularea celei de-a douăsprezecea reguli, care vine în completarea celor unsprezece formulate de
marele Bill Gates, autorul oferind şi două exemple în acest sens. Elevul care va da dovadă de
originalitate va primi o parte din veniturile realizate din vânzarea cărţii. Câştigătorul va fi decis de un
colectiv de 33 de liceeni de la Colegiul Tehnic “Panait Istrati” – Brăila, până pe 12.12.2012, la ora 12.
Atmosfera a împletit nostalgie, regrete, dar şi bună dispoziţie, încât acţiunea de lansare a celor
două cărţi poate fi considerată, pe deplin, o reuşită. Elevii prezenţi s-au arătat interesaţi de cărţi, precum
şi de concurs, considerând, de asemenea, ca imperios necesară o monografie în viaţa colegiului, pentru
ca - studiind trecutul - să înţeleagă mai bine prezentul şi, bineînţeles, viitorul.

EDUCAŢIA NONFORMALĂ – SPRIJIN ÎN EDUCAŢIA UNUI ADOLESCENT
Prof. Panainte Daniela
Prof. Băbuşanu Emanuela
Motto:
„O primă greşeală, de care trebuie astăzi ferită tinerimea noastră, este încurajarea blândă a
mediocrităţilor”.( Titu Maiorescu-1868)
„Puricii pot realiza salturi impresionante pentru dimeniunile lor. Comparativ cu oamenii, ar fi
ca şi cum cineva ar putea să sară 7 m în sus fără mari dificultăţi. Un experiment s-a realizat cu câţiva
zeci de purici care au fost aşezaţi într-un acvariu. În mod normal, aproape toţi au reuşit să sară din el.
Au fost repuşi din nou în acvariu şi deasupra a fost pus un capac de sticlă. La fiecare încercare de salt
fiecare se lovea de capac. După o perioadă, capacul a fost înlăturat, însă nici unul din purici nu a mai
reuşit să sară din acvariu. „
Pentru tinerii pe care îi formăm cerul este limita. Însă, educaţia formală prin rigoare, prin
abstractizarea noţiunilor care ajung la tineri, prin activitatea de predare, impune unele limite, pot
demotiva uşor pe elevii care sunt mai puţin interesaţi de ceea ce se întâmplă în clasă. În sprijinul
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educaţiei formale poate interveni educaţia nonformală. Acest tip de educaţie conţine majoritatea
influenţelor educative, care au loc în afara clasei, acestea sunt activităţi extradidactice sau prin activităţi
opţionale sau facultative. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile
educative, care sunt plasate în cadrul acestui tip de educaţie, sunt flexibile, şi vin în întîmpinarea
diferitor interese, particular pentru fiecare persoană.
Educaţie nonformală reprezintă orice „activitate educaţională organizată în afara sistemului
formal existent – fie că se desfăşoară separat sau ca un element important al unei activităţi mai largi –
care este menită să răspundă nevoilor educaţionale ale unui anumit grup şi care urmăreşte obiective de
învăţare clare.”
Obiectivele pedagogice specifice educatiei nonformale completeaza resursele educatiei formale
la nivelul unor coordonate "de vocatie" : sprijinirea elevilor, studentilor cu sanse speciale sau minime
de reusita scolara, profesionala etc; stimularea dezvoltarii personalitatii elevilor, studentilor si a
comunitatii educative locale, la niveluri de performanta si de competenta superioare, relevante in plan
intelectual, moral, tehnologic, estetic, fizic; valorificarea adecvata a strategiilor de proiectare-realizare
a actiunilor (de formare si de perfectionare profesionala; de organizare a timpului liber). Educaţia
nonformala se împarte in 2 tipuri principale, variind în funcţie de activităţile specifice:
- activităţi extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive si artistice, concursuri, olimpiade,
- activităţi extraşcolare: proiecte de ecologie si formare civica, excursii, actiuni social-culturale (in
clubul elevilor, la muzeu, la teatru, in biblioteci etc).
Orice adult ar spune că pe tinerii de azi din ţările
dezvoltate îi motivează doar telefoanele mobilele, maşinile cât
mai noi sau scuterele şi limba engleză prin faptul că li se oferă
posibilitatea să comunice cu tinerii din întreaga lume pe reţelele
de socializare fără a avea bariele de limbă. Totuşi, în momentul
în care sunt solicitaţi să înveţe riguros limba engleză peste 50%
îşi pierd interesul. Profesorii de limbă engleză de la Liceul
Tehnologic “Ion Mincu”
încearcӑ şi reuşesc sӑ
îmbine rutina zilnicӑ a
activitӑților formale cu noutatea oferitӑ de cele extradidactice,
scopul fiind creşterea interesului pentru studiu şi pentru şcoalӑ
în general, rezultatul fiind formarea de competențe reale, utile
indiferent de parcursul in viațӑ. Un exemplu de bunӑ practicӑ îl
constituie activitatea de Halloween. În fiecare an în jurul zilei de
31 octombrie tinerii sunt încurajaţi ca în ziua stabilită acestei
sărbători să vină costumaţi, machiaţi conform tradiţiei
americane. Ba chiar unii îşi decoreazӑ întreaga clasӑ în tonul acestei sӑrbӑtori. Acesta constituie o
foarte bunã ocazie pentru elevi sӑ interacționeze cu adulții, fiecare în parte cel puțin o data pe an,
putȃnd juca alt rol decât in viața realӑ. Se organizeazӑ concursuri cu tematici specifice precum: “Cel
mai înfricoşӑtor bostan”, sau “ Cel mai groaznic personaj”. Elevii sunt încurajați sa spunӑ colegilor
poveşti înfricoşӑtoare, sau ghicitori specifice. Astfel elemente culturale americane sunt asimilate mai
mult inconştient, iar educația şi implicit şcoala devin sursӑ de distracție si creativitate.
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De asemenea, în perioada 1-6 aprilie 2012 în învăţământul românesc s-a desfăşurat “ Şcoala
altfel”. Profesorii au organizat un atelier de produse din materiale reciclabile. Astfel, tinerii au învăţat
într-o atmosferӑ distractivӑ cum poate deveni ceva util ceea ce în mod normal este aruncat, cum pot fi
reciclate deşeurile, cât de importantă este o atitudine corectă faţă de mediu.
Tot în această săptămână profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie au oferit elevilor
posibilitatea să vizioneze filmuleţe create de Discovery Channel în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei Culturii Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.) intitulate Şcoala Discovery. Aceste
documentare pot fi vizionate şi pe canalul Discovery.
Cu ocazia zilelor şcolii elevii de diferite vârste au fost încurajaţi să creeze o scenetă cu titlul “
Şcoala e mişto” în limba englezӑ, în care s-au integrat replici din limba vorbită de elevi zi de zi în
cadrul unei lecţii fictive de gramatică. Lecţia se termina cu tabelul de verbe neregulate în ritm de hiphop interpretat de elevi.
Educaţia nonformală din România are tradiţie şi elemente valoroase care pot fi preluate:
educaţia este concepută, în întregul său, pentru societate şi este orientată spre profilul local. Educaţia
nonformală este considerată un sprijin în desăvârşirea educaţiei unui tânăr. Trebuie menţionat că dacă
educaţia formală se poate încheia în momentul absolvirii unui ciclu de învăţământ, educaţia nonformală
poate fi asociată cu învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Bibliografie:
1. Costea, Cerkez, Sarivan-Educaţia nonformală şi informală, realităţi şi perspective în şcoala
românească. E.D.P. Bucureşti
2. Neag, Certan- Curs Program IMPACT,F.N.O.
3. www.tinact.ro
4. www.educativ.info/form2.html
5. iec.psih.uaic.ro
6.

CELE MAI REPREZENTATICE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE
ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE, PROIECTE PE SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR 2012 – 2013
LA LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU” BUCURESTI
Autori:

Prof. Ing. Arieş Ioana, Prof. Marculescu Raluca, Prof. Rogojeanu Luiza

CATEVA CUVINTE DESPRE NOI:
SCURT ISTORIC
Grupul Şcolar de Construcţii- Montaj “Elie Radu”, a luat fiinţă în anul 1990 sub denumirea de
Grup Şcorar Industrial de Construcţii-Montaj nr.3, iar din 2001 şi până în 2012 s-a numit Grup Şcolar
de Construcţii- Montaj “Elie Radu”.
Din septembrie 2012 liceul nostru poarta denumirea de Liceul Tehnologic “Elie Radu”.
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Din anul şcolar 2006-2007, deţinem autorizaţie pentru “Şcoala de conducători auto-categoria
B”. Prestigiul şcolii s-a clădit de-a lungul existenţei acestei instituţii prin activitatea perseverentă,
efortul creative al profesorilor care au îndrumat cosecvent elevii, astfel încât aceştia să obţină
performanţe notabile.
Absolvenţii şcolii noastre se integrează în societate parcurgând un traseu socio-profesional de
success, de regulă în specialitatea în care s-au pregătit.
Rezultatele elevilor s-au concretizat în fiecare prin obţinerea de premii şi diplome importante la
olimpiade şi concursuri şcolare şi cultural-artistice.
In 1923 Elie Radu spunea:
"Nu-mi cereţi să vă ţin discursuri, ca să vă arăt cum ştiu să vorbesc; daţi-mi mai bine o planşetă, o
riglă şi un echer pentru a vă face un proiect.“
Deci sa incepem si noi sa vorbim despre principalele proiectele si activitatile educative care au
avut loc in cadrul liceului nostru in primul semestru al anului scolar 2012-2013:
-

-
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Pe data de 1.10.2012 dnele prof. Marculescu Raluca si Aries Ioana au luat parte la Conferinta
„MANAGEMENTUL SCOLAR AL UNITATILOR PREUNIVERSITARE” din cadrul
proiectului bilateral Spania – Romania „European schools”.
Pe 4.10 si 11.10.2012 dnele prof. Marculescu Raluca, Angheluta Ana Maria, Berbec Angela,
Jerca Gabriela si Avram Anca au participat alaturi de copiii liceului la sesiunea de training ce a
avut loc in unitatea noastre scolare, in cadrul proiectului YOUTH AGAINST HUMAN
TRAFFICKING implementat de Asociatia Pro Refugiu cu sprijinul financiar al Comisiei
Europene prin programul tineret in actiune.
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-

-

-

Pe data de 31.10.2012 dnele profesoare Aries Ioana, Baciu Nicoleta si Rogojeanu Luiza alaturi
de elevii claselor 11B, 10C, si 12A au participat la concursul Play Energy intitulat
„CONSUMUL REDUS DE ENERGIE IN PROPRIA CASA”
Pe data de 5.11.2012 dnul Barlogeanu Nicolae impreuna cu dnele prof. Aries Ioana. Ilie Narcisa
si Marculescu Raluca au incheiat un acord de parteneriat cu ASOCIATIA EUROPEANA
PENTRU SIGURANTA SI ANTIDROG
Pe data de 22.11.2012 reprezentantul D.E.P.M.B. si dnele prof. Marculescu Raluca. Jerca
Gabriela. Pacurar Daniela si Aries Ioana au organizat la clasele 9A si 9B o actiune cu tema

COMBATEREA VIOLENTEI.
Pe data 15.11.2012 dna prof Marculescu Raluca a elaborat si expediat la ISMB proiectul educativ
interjudetean „OCOLUL ROMANIEI IN 120 ZILE” in vederea inscrierii acestuia in Calendarul
activitatilor educative interjudetene ISMB iar
pe data de 14.12. 2012 impreuna cu dna Dir. Aries Ioana a elaborat si expediat la ISMB
proiectul educativ municipal „SCOALA O PRIORITATE” in vederea inscrierii acestuia in
Calendarul activitatilor educative municipale ISMB.

-
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In perioada 19-25.11.2012 a avut loc a XIII editie a „FESTIVALULUI NAȚIONAL AL
ȘANSELOR TALE– ROMÂNIA 2012”- o săptămâna a educației permanente ce s-a
desfasurat sub genericul „MEDIUL SOCIAL MAI SIGUR PENTRU O EDUCAȚIE MAI
PERFORMANTĂ” ; toti elevii liceului nostru si urmatoarele cadre didactice :Aries Ioana,
Barlogeanu Nicolae, Marculescu Raluca, Bratuva Ioana, Pacurar Daniela, Paraschivescu
Iuliana, Avram Anca, Tomescu Constantin, Solymosi Mihaela, Nica Cristina, Jerca Gabriela,
Ilie Narcisa, Angheluta Ana Maria, Berbec Angela, Oprea Laura, Maxim Lavinia, Motohon
Ancuta, Daniela Constantin, Rogojeanu Luiza, Onescu Cornelia, Ghenu Marina, Dumitrascu
Marta si Niculescu Luminita au organizat in afara orelor de curs:
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 activitate de formare „Dezvoltarea profesionala si oportunitati de cariera”-19.11.2012
 prezentari imagini foto/ video “ Mediul social mai sigur pentru o educatie
mai performanta”- 20.11.2012
 dezbatere:"Viitorul incepe azi"- consiliere de grup privind planificarea carierei”21.11.2012
 atelier informativ pentru elevi si profesori- ”Invatare continua autocunoasterea
si dezvoltarea personala”- 22.11.2012
 simpozion “Invatarea limbilor straine-atu pentru succes”- 23.11.2012
In perioada 1-12.12.2012 dnele prof. Marculescu Raluca,

Bratuva Ioana, Baciu Nicoleta si dnul
prof. Tomescu Constantin au realizat preselectiile si pregatirile pentru balul bobocilor cu elevii
claselor a 9-a zi.
Datorita eforturilor depuse de cadrele didactice Marculescu Raluca, Bratuva Ioana,Tomescu
Constantin, Baciu Nicoleta si dir adj

Barlogeanu Nicolae in colaborare cu Primaria Municipiului Bucuresti- Centrul de proiecte si programe
educational
si
sportive
pentru copii si tineret
Bucuresti, Balul Bobocilor a
fost organizat pe data de
12.12.2012
la
„Clubul
Princess”, mai avand ca
sponsori si Scoala de dans
ONE
BEAT,scoala
de
atorie,film si tv EU PE
STICLA.RO;
WHITE
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CARD si ORIFLAME unde de asemenea dnele. prof. Paraschivescu Iuliana, Kirat Valentina si Ilie
Narcisa au indrumat si sprijinit elevii participanti.
- Dna. prof. Marculescu Raluca a reactualizat pagina de Facebook a liceului unde pot fi
vizualizate pozele de la cele mai importante si interesante activitati educative din anul scolar
2011-2012 si din sem 1 , an scolar 2012-2013.
- Pe data de 6.12.2012 dnele prof. Aries Ioana si Rogojeanu Luiza alaturi de clasa a 10 D au
participat la concursul SIGUR INFO- Neticheta-comunicarea pe internet.
- Pe data de 19.12.2012 in parteneriat cu Colegiul National George Enescu, Asociatia AIDE
si Centrul de copii Sf Macrina dnele prof.Angheluta Ana Maria, Marculescu Raluca, Jerca
Gabriela si dnul prof, Tomescu Constantin au strans hainute, jucarii si dulciuri pe care apoi
le-au dus la acest centru, cu ocazia Craciunului.
Toate aceste activităţi au fost organizate în echipe mixte elevi-profesori. În urma desfăşurării acestora
se remarcă o îmbunătăţire a relaţiei dintre profesori şi elevi şi o predispoziţie clară a elevilor către
activităţile educative, atât şcolare cât şi extraşcolare, elevii dând dovadă de seriozitate, creativitate şi
capacitate de a lucra în echipă.

CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
LICEUL TEHNOLOGIC ,,GEORGE BARIŢIU” LIVADA JUD. SATU
MARE
Prof.documentarist Oproiu Bogdan
Integrarea învăţământului românesc în învăţământul european şi mondial necesită o reformă pe
plan pedagogic şi metodologic, reforma începută de minister încă din primii ani după Revoluţie.
Utilitatea Centrelor de Documentare şi Informare rezultă din gama largă de activităţi, din oferta variată
pe care o are în ceea ce priveşte materialele de documentare pe diferite suporturi: scrise, pe suport
magnetic (casete video), pe DVD-uri şi CD-uri etc, cât şi diversitatea instrumentelor care stau la
îndemâna elevilor şi profesorilor (video, calculator, televizor, casetofon, proiector,etc.).
Sala de lectură are un rol important, atât ca spaţiu necesar învăţării cât şi ca spaţiu de recreere.
Internetul este cel care face legătura cel mai rapid şi comod între elev şi universul de informaţii,
sau care pot apropia oameni care sunt la mii de kilometrii distanţă.
CDI-ul oferă o viziune nouă despre ce înseamnă a învăţa modern, cum să ştii să cauţi singur
informaţiile de care ai nevoie, să fii mereu în pas cu noutăţile apărute pe plan naţional şi mondial. Iată,
deci, un instrument cu adevarat folositor elevilor, profesorilor şi comunităţii locale în general.
CDI-ul - inima instituţiei şcolare
24
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CE ESTE UN C.D.I.? (Centru de Documentare şi Informare)
Este o zonă în cadrul şcolii unde se desfăşoară:
- activităţi didactice (ore);
- activităţi independente ale elevilor în vederea pregătirii lecţiilor (cercetare, documentare, informare);
- activităţi recreative;
- activităţi de documentare în vederea pregătirii de excursii şi vizite organizate;
- loc de concepere şi elaborare a proiectelor şi portofoliilor şcolare;
- împrumuturi de carte şi alte materiale informative şi de documentare pe orice suport (CD, casete
video, reviste,);
- activităţi de documentare, perfecţionare şi informare a cadrelor didactice.
CE CONŢINE UN C.D.I.?
- cărţi de beletristică incluse în programele şi bibliografiile şcolare;
- manuale alternative neselectate de şcoală în vederea studiului la clasă;
- abonamente la ziare şi reviste;
- calculatoare legate în reţea şi cuplate la internet;
- T.V. color;
- scaner;
- CD-uri, casete video;
- laptop, videoproiector.
ROLUL C.D.I.-ului
- să asigure şanse egale pentru toţi elevii în privinţa accesului la informaţie şi a materialelor
documentare;
- implementează una dintre metodele de învăţare cele mai eficiente – învăţarea prin descoperire- ceea
ce aduce randamentul scolar la 80-90 %;
- asigură recreerea elevilor (pot asculta muzică la căşti, să citească romane, reviste);
- îi pregăteşte pe elevi pentru a şti să utilizeze informaţia, a o selecta, a alege din noianul de informaţii
şi documente pe cele utile;
- asigură socializarea elevilor prin studii de caz, jocuri de rol, sub îndrumarea profesorului sau
dirigintelui.
Obiective :
Centrul de Documentare şi Informare oferă posibilitatea de a realiza obiectivele cuprinse în
Curriculum-ul naţional :
- Egalizarea şanselor tuturor elevilor;
- Permite accesul tuturor elevilor la informaţie;
- Plasează elevul în centrul procesului educativ, ştiut fiind faptul că, eficienţa învăţării este mult mai
ridicată în cazul învăţării prin descoperire.
- Dezvoltă la elevi capacităţi de muncă în echipă, de abordare interdisciplinară a problemelor şi
deprinderi de căutare şi prelucrare a informaţiei.
Activităţi desfăşurate în cadrul CDI
Activităţile în cadrul CDI-ului nu se pot desfăşura fără implicarea directă şi continuă a profesorului
documentarist care desfăşoară activităţi complexe :
- activităţi pedagogice ;
- activităţi culturale ;
- profesorul documentarist este cel care face legatura între partenerii educaţionali (interni şi
externi) ;
- gestionarea resurselor.
25
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Activităţi desfăşurate de Centrul de Documentare şi Informare
- anul şcolar 2011-2012 Semestrul I
- octombrie 2011 - Holocaustul - o tragedie a umanităţii
- 31 octombrie 2011- Halloween
- noiembrie 2011 - zilele Sadoveanu şi Rebreanu
- 2 decembrie 2011 - Ziua Naţională a României
- 10 decembrie – Ziua Internationala a Drepturilor Omului”
- 16 decembrie 2011 - Târg tradiţional de Crăciun
- 17. 11.- 21.12.2011- Documentaristul Începător
- participare la concursul - Reclama şi influenţa ei asupra consumatorului, ediţia 2010-2011
Semestrul al II- lea
- 18 ianuarie 2012 - sărbătorirea poetului naţional Mihai Eminescu
- 24 ianuarie 2012 - Unirea Principatelor Române
- 29 ianuarie 2012 - manifestare dedicată marelui dramaturg român I.L. Caragiale
- 22 februarie 2012 - sărbătorirea Dragobetelui
- 21-25 februarie 2012 - Făra violenţă în şcoli
- 23 februarie 2012 - Influenţa poluării asupra mediului.
- 15 martie 2012 - Concursului Naţional Umbrela Verde
- 19-22 martie 2012 s-a desfăşurat simpozionul internaţional ,,Water for Life” la Colegiul Economic
,,Nicolae Titulescu” Baia Mare.
- 31 martie 2012 am participat la Simpozionul Internaţional ,,Apa- izvor al vieţii şi al cunoaşterii
europene”.
- 2-3 aprilie 2012 - Simpozionul internaţional dedicat Zilei Pământului.
- aprilie 2012 Ziua Internaţională a Cărţii şi Drepturilor de autor, Ziua Bibliotecarilor
- mai 2012 Simpozionul Internaţional ,,Europa de azi, liant între ieri şi mâine”, organizat de Grupul
Şcolar Agricol Fălticeni Suceava
Centul de Documentare şi Informare a fost pus la dispoziţia elevilor şi a cadrelor didactice atât
în cadrul activităţilor programate cât şi neprogramate. Elevii au căutat în interiorul Centrului de
Documentare informaţii pentru realizarea portofoliului personal, referatelor la toate disciplinele. Fondul
de carte a fost pus la dispoziţia elevilor şi a cadrelor didactice. În cadrul Centrului de Documentare şi
Informare s-au ţinut cu ajutorul videoproiectorului lecţii moderne.
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DERULAREA PROGRAMELOR DE EDUCATIE PENTRU MEDIU
LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BARITIU LIVADA, JUDETUL SATU
MARE
Prof.ing.Teodora PALENCSAR
Începând cu anul școlar 2009-2010 liceul nostru s-a înscris în Programul Mondial Eco-Scoala ,
iar anul acesta după 2 ani împliniți de activitate a primit Steagul Verde simbol al acestui program și
recompensa pentru munca depusă în cei doi ani de activitate.
Coordonatorul și inițiatorul acestor programe este Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG).
În anul școlar 2012-2013 planul de activități în cadrul Programului Eco-Școloala este structurat astfel
în fiecare lună avem cel puțin o activitate , tema aleasă pentru acest an școlar este”APA”.
Anul trecut școlar am participat și la Proiectul Național Patrula Eco și la Eco-Fotografia Anului , elevii
fiind încântați de ceea ce au realizat.Ne-am propus ca și în acest an să participăm la programele
coordonate de CCDG și să realizăm cât mai multe activități de protejarea mediului și de conștientizarea
elevilor și societății ce important este să trăim într-un mediu curat și sănătos.
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG) coordonează în școlile din România 3
PROGRAME MONDIALE de educație pentru mediu:
Eco-Schools- promovează relații durabile între copii, tineri, adulți și mediul înconjurător,
certificând școlile care-l implementează.
LeAF- Learning about Forests - încurajează desfășurarea lecțiilor în natură și experimentarea
stării de a fi în pădure.
YRE -Young Reporters for the Enviroment -o rețea de elevi și profesori care investighează
problemele de mediu și realizează un material jurnalistic cu soluții de rezolvare.
- 2 PROIECTE NAȚIONALEPatrula Eco- un concurs de responsabilitate socială dedicat celor care doresc să se implice în
investigarea și rezolvarea problemelor de mediu descoperite.
Eco-Fotografia Anului - o competiție care încurajează participanții să redea în imagini valente
pozitive ale mediului
- 2 CONCURSURI/Inițiative internaționale
Panasonic Tree Planting- www.leaf-international.org
U4 energy-www.u4energy.eu
Misiunea CCDG:
Obiectivul CCDG este de a oferi programe
educaționale care promovează relații durabile între
copii, adulti și mediul înconjurător, realizând ca
educația eficientă trebuie să se extindă dincolo de
sala de clasă și ca principiile de ecologie, justiție și
egalitate trebuie să fie evidente la toate nivelurile
societății.
Intr-o lume în care resursele naturale se diminuează
,avem nevoie de generații capabile să rezolve
problemele de mediu. Educația pentru viitor va fi una ecologică,civică și de cooperare. Calitatea
mediului reprezintă un parteneriat între școală și comunitatea locală, pentru dezvoltarea conștiinței
sociale și ecologice a cetățenilor, în scopul creării unei societăți durabile.
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Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” Petroşani, prof. Popescu Rodica
În perioada 26 – 30.11. 2012, s-a desfăşurat în cadrul Colegiul Naţional de Informatică
,,Carmen Sylva” Petroşani, activitatea ,,Şcoala Noastră”, a IV-a ediţie a ,,Săptămânii
Antreprenoriatului” cu un program deosebit de variat şi intens.
În cadrul acestei ediţii profesorii care implementează proiecte Junior Achievement şi elevii
participanţi au beneficiat de întâlniri cu antreprenori din mediul de afaceri din Valea Jiului sub egida
,,101 Antreprenori la clasă”.
Au fost organizate Workshop-uri pe teme antreprenoriale diverse:
- ,,Afaceri în turism” - ,,Punct de informare turistică – baza de date”, Prof. Borbel Ioana
- ,,Agenţie de turism pentru tineret”, prof. Ivan Rodica
- ,,Promovarea turismului în Valea Jiului”, ,,Junior Guides”, prof. Roxana Filip
- ,,Afaceri în sport – cluburi sportive”, prof. Ileana Lazăr
- ,,Negociere şi comunicare în afaceri”, prof. Rodica Popescu, prof. Maria Lazăr, prof. Roxana Filip
Antreprenorii din cadrul colegiului au organizat un târg de oferte JAR ,,Hand made-uri” – în
cadrul căruia au expus produse decorative şi artistice funcţionale- poşetuţe, coşuleţe şi alte obiecte
obţinute din deşeuri, felicitări şi produse obţinute prin tehnica origami şi quilling, produse I.T., carte de
colorat, sticlă şi globuri pictate, tablouri din sfoară, material publicitar, la care au participat ca invitaţi:
elevi, părinţi, profesori, comunitatea locală şi media locală.
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Activităţile Junior Achievement au un impact pozitiv asupra elevilor şi cresc substanţial
procentul tinerilor cu succes în carieră!

ÎNTRE TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE
Ing. Aurora Diaconiţa COLEGIUL TEHNIC “GH. ASACHI” IAŞI
Istoricul şcolii
Colegiul Tehnic “Gh. Asachi”, situat în municipiul Iaşi, este cea mai mare Şcoală de Arte şi
Meserii din regiunea Nord-Est. Unitatea de învăţământ, înfiinţată în anul 1840, la iniţiativa lui
Gheorghe Asachi, ca răspuns la prevederile Regulamentului Organic care obliga guvernul ,,să se
îngrijească de aplicarea ştiinţelor la meşteşugurile cele mai folositoare în ţară”, deţine un loc
însemnat în istoria învăţământului tehnic din Moldova.
Datorită potenţialului economic pe care îl are, şcoala este luată în antrepriză, în 1847, ca
întreprindere particulară, iar în timpul primului război mondial, pe 8 decembrie 1916, Arsenalul
Armatei foloseşte spaţiul şcolii ca depozit şi unitate de producţie.
În cel de-al doilea război mondial, timp de doi ani, între 1941-1942, funcţionează în cadrul
instituţiei Şcoala de Aviaţie, ale cărei cursuri sunt urmate de aproximativ 180 de elevi. În acest scop,
Ministerul Aerului şi Marinei donează şcolii un aparat de zbor şi trei motoare de avion care sunt
folosite ca material didactic. Un an mai târziu, în cadrul Şcolii de Arte şi Meserii ia fiinţă Şcoala de
Conducători de Automobile, opţiunea Ministerului fiind determinată de existenţa unui atelier mecanic
înfiinţat încă din 1927.
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Din 1948, la nivelul unităţii de învăţământ, vor avea loc numeroase transformări, aceasta
devenind Şcoală Medie Tehnico-Metalurgică, în 1954 – Şcoală Medie de Cultură Generală, în 1955 –
Centru Şcolar Tehnico-Profesional, iar după 1959, prin fuzionarea Şcolii Profesionale de Ucenici în
Metalurgie cu Şcolile Profesionale de Construcţii, ia fiinţă Şcoala de Meserii.
Începând cu anul şcolar 1967-1968, denumirea unităţii va fi din nou schimbată, aceasta ia
titulatura de Liceu Industrial de Construcţii iar, în anul 2000, şcoala primeşte titulatura de Colegiul
Tehnic „Gh. Asachi”.
De-a lungul timpului, şcoala s-a făcut cunoscută prin participările la expoziţiile internaţionale
de la Londra (1862), Paris (1892 şi 1900), în 1892, primind Medalia de aur. Pentru rezultatele
deosebite obţinute atât pe plan local, cât şi pe plan naţional şi internaţional, în anul 2004, Colegiul
Tehnic „Gh.Asachi” primeşte Diploma de Excelenţă, în aprilie 2008, Certificatul de Şcoală Europeană,
această titulatură fiind reconfirmată pentru perioada 2011-2014. În 2009, este acordat titlul de
EcoŞcoală, reconfirmat pentru 2011-2013. În 2010, MECTS îi acordă Colegiului Tehnic „Gh.Asachi”
Diploma de Excelenţă Instituţională iar, în 2011, Association européenne des enseignants îi oferă o
plachetă, în semn de recunoaştere a învăţământului la standarde europene.
Şcoala azi
Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” şcolarizează elevi pentru învăţământul liceal ciclul superior
nivelul 3 de calificare - filiera tehnologică cu profilurile tehnic, resurse naturale şi protecţia
mediului; filiera vocaţională cu profil arte vizuale; filiera teoretică cu profilurile real şi uman, pentru
nivel 3 avansat - şcoală postliceală şi şcoală de maiştri, dar şi pentru nivel 2 - şcoală profesională şi
stagii de pregătire practică pentru clasa a XI-a, având ca forme de învăţământ cursuri de zi şi seral.
În anul şcolar 2012-2013, în cadrul Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” îşi desfăşoară activitatea 87
cadre didactice şi 1433 elevi (1152 - liceu zi, 39 - seral, 50 - şcoală postliceală, 54 - şcoală de maiştri,
79 - şcoală profesională, 59 - stagii de pregătire practică).
Calitatea procesului instructiv-educativ este certificată de numărul de absolvenţi înscrişi la
instituţiile de învăţământ superior tehnic, de rezultatele foarte bune la examenele de competenţe
profesionale cât şi de rezultatele deosebite de la concursurile şi olimpiadele tehnice şi teoretice. În anul
şcolar 2011-2012, performanţele elevilor Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” s-au evidenţiat atât la
olimpiadele şi concursurile judeţene, prin obţinerea a 83 de premii şi menţiuni (28 premii I, 14 premii
II, 8 premii III, 27 menţiuni, 6 premii speciale) cât şi la cele naţionale, unde palmaresul şcolii s-a
îmbogăţit cu 4 premii şi menţiuni (2 premii II şi 2 menţiuni).
Proiectul „Formare şi evaluare profesională pentru o carieră de succes”
Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, în parteneriat cu Asociaţia Consensual din Iaşi
implementează în perioada 1.06.2011 - 1.05.2013 proiectul „Formare şi evaluare profesională pentru o
carieră de succes” finaţat din Fondul Social European.
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Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului angajaţilor la programe de formare
continuă şi la programe de evaluare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele
formale, în vederea obţinerii unui nivel de calificare adecvat exigenţelor pieţei muncii.
Obiectivele specifice includ promovarea prin intermediul unei campanii de informare, a
necesităţii şi beneficiilor formării profesionale continue şi a evaluării competenţelor profesionale şi
acordarea de calificări profesionale în cadrul unui program de formare profesională continuă pentru un
număr de 390 de angajaţi necalificaţi sau care îşi propun obţinerea nivelului 2 de calificare. Proiectul
îşi propune de asemenea, autorizarea şcolii pentru şase noi calificări din domeniile construcţii şi
mecanică auto şi furnizarea de calificări profesionale în cadrul proiectului pentru nivelul 1 şi 2 de
calificare, precum şi autorizarea ca centru de evaluare şi certificare pentru 7 calificări în domeniul
construcţiilor şi furnizarea de calificări profesionale în cadrul proiectului.
In cadrul proiectului, după selectarea grupului ţintă şi informarea acestuia cu privire la
oportunităţile de formare în cadrul proiectului, au fost organizate cursuri de formare profesională
pentru angajaţi ai întreprinderilor din judeţul Iaşi pentru calificările: instalator instalaţii tehnico-sanitare
şi de gaze (nivel 2), confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice (nivel 2), montator pereţi şi
plafoane din ghips carton (nivel 2), fierar betonist - montator prefabricate (nivel 2), zidar pietrar
tencuitor (nivel 2), dulgher tâmplar parchetar (nivel 2), mecanic auto (nivel 2), lucrător în comerţ (nivel
1), florar decorator (nivel 1), brutar patiser preparator produse făinoase (nivel 2).
Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” din Iaşi a obţinut autorizaţia pentru calificările: tinichigiuvopsitor auto (nivel 2), electrician electronist auto (nivel 2), pavator (nivel 1), asfaltator (nivel 1),
constructor drumuri şi poduri (nivel 2), zugrav (nivel 2) şi apoi au fost organizate cursuri de formare
pentru acestev calificări.
S-a obţinut autorizaţia unui Centru Evaluare şi Certificare a Competenţelor Profesionale pentru
calificările: fierar betonist - montator prefabricate (nivel 2), zidar pietrar tencuitor (nivel 2), dulgher
tâmplar parchetar (nivel 2), confecţioner tâmplărie din aluminiu si mase plastice (nivel 2), pavator
(nivel 1), asfaltator (nivel1), zugrav (nivel 2). Acest centru este o instituţie autorizată să organizeze
procese de evaluare şi să certifice competenţele profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale.
In acest moment se organizează activităţi de evaluare şi certificare pentru angajaţi ai întreprinderilor
din judeţul Iaşi pentru calificările autorizate.
BALUL BOBOCILOR, C.T. “GH. ASACHI”, 2012
Prof.Cornelia Bitoaica- C.T. “GH. ASACHI”
A fi licean înseamnă, fără îndoială, şi a participa la diverse
evenimente festive. Evenimentele „mondene” la nivel de liceu încep
cu faimosul Bal al Bobocilor şi se sfârşesc cu Balul Absolvenţilor.
La noi, în „Asachi”, este o adevărată tradiţie legată de aceste
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sărbători. Să vorbim acum despre primul bal, desfăşurat în noiembrie 2012.
Totul începe cu discuţii pentru stabilirea organizatorilor, ce vor fi selectaţi din clasele terminale.
Fiecare clasă prezintă propria viziune legată de modalitatea de desfăşurare, de locaţia preferată, de
solicitarea unor eventuali sponsori. Va fi adoptat cel mai bun proiect, bineînţeles, perfectibil şi el. Anul
acesta câştigător a fost un grup de elevi din clasele aXIIa A şi B. Dintre ei, sunt de amintit: Mădălina
Anghel, Andreea Gheorghe, Andrei Covoran, Mihai Florea, Daniel Dorungă-XII A, Mihaela Moisii,
Lucia Diftirenco, Marius Ciobanu-XII B.
Liceul nostru a avut şansa să se numere printre liceele participante la un proiect desfăşurat de
Primăria sectorului 6, care a sponsorizat balul cu locaţia de desfăşurare-clubul Blue Night – Regie, dar
şi cu premii constând în tabere la mare pentru toate perechile câştigătoare. Grupul de organizatori
stabileşte programul serii, care, în afară de concursul de Miss şi Mister Boboc va avea şi câţiva invitaţi.
De remarcat că anul acesta aceştia sunt, în cea mai mare măsură, elevi talentaţi ai liceului: Andrei
Covoran-XII A şi Vodiţă Andreea-IX B, Andreea Ion-XII D, trupa de dans. Invitaţi sunt trupa de hard
rock Sindrom şi trupa Vender cu un număr de dans cu focul. Spectaculos, nu?

Sindrom

Vender

Însă ... E uşor să hotărăşti pe hârtie cum se va desfăşura un bal, dar mai greu este când te apuci
de treabă. Şi, cu adevărat, a fost de muncă ... mai ales cu bobocii, care:

au fost selecţionaţi, au
timiditatea, işcări şi gesturi.
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fost

îndrumaţi

în

În final, rezultatele au fost satisfăcătoare - bobocii s-au transformat în tineri frumoşi, siguri pe ei,
spontani şi cu un dezvoltat simţ al umorului. Ei au susţinut probe de dans, de spontaneitate,
de creativitate .Felicitari castigatorilor!

Acum, rămâne să ne întâlnim la Balul de
Absolvire.

PROMOVAREA DREPTURILOR
COPILULUI
prof. Ina Manuela Dăscălița- Colegiului
Tehnic „Miron Costin” Roman
În data de 27 noiembrie 2012, Asociația tinerilor
romașcani de promovare a drepturilor omului Miron Costin
împreuna cu elevii si cadrele didactice ai Colegiului Tehnic
„Miron Costin” Roman
au desfășurat activitate
„Promovarea drepturilor copilului”. Prin aceasta activitate
ne-am alăturat Campaniei Globale pentru Educaţie, care se
desfăşoară sub sloganul: Rescrie Viitorul!
Pe parcursul activităţilor la clasă copiii au fosti încurajaţi:
să îşi exprime propria viziune asupra modului în care
pacea sau conflictele armate le schimbă
viaţacopiilor,
· să îşi imagineze cum ar putea să trăiască în zone în
care nu ar putea merge la şcoală şi nu ar şti să scrie şi
să citească,
· să se gândească la moduri în care copiii din zonele
afectate de conflicte pot fi ajutaţi,
Ei au fost stimulaţi să formuleze, atît mesaje cat şi
sugestii pe care să le adreseze autorităţilor – preşedintelui
·
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ţării, ministrului educaţiei, ministrului finanţelor, primarului şi altor categorii de funcţionari şi
demnitari responsabili de gestionarea sistemului educaţional – pentru a-i convinge să-i sprijine pe copii
din zone afectate de conflicte armate. 21 de cadre didactice au desfașurat activități la clasă cu elevii.
Materialele au fost expuse in sala de festivități. Activitatea mare a constat in lectia de istorie
susținută de domnișoara profesor Scorțescu Anca impreuna cu elevii clasei a IX-a C ai Colegiului
Tehnic “Miron Costin” Roman.
La activitate ”Lecția de istorie” a participat si un
reprezentant al domnului primar.
In mapa activității se gasesc pliante cu mesajele
transmise de elevi, mesaje ce au citite si în cadrul lecției de
istorie.
În desfăşurarea activităţii s-au implicat 22 de cadre
didactice, membri ai Asociația tinerilor romașcani de
promovare a drepturilor omului Miron Costin, care au
desfășurat activități la clasa cum ar fi “Opinia noastră”, “Despre conflict”, “Ce știm despre copiii din
zonele de conflict ?”, “Eseuri, scrisori adresate politicienilor sau reprezentanţilor Guvernului /
Preşedinţiei / Parlamentarilor”, “Școala ideală “, “Analiza copac a conflictului”, „Se poate organiza o

lecţie în afara sălilor de curs - mulţi copii nu învaţă în clădiri şcolare, astfel ei sunt obligaţi să înveţe
sub copaci”.
Din materialele realizate sa întocmit o mapă ce a fost transmisă Organizaţiei Salvaţi Copiii,
până pe data de până la data de 10 decembrie 2012.
“PRIMUL DAR”
Profesori: Moian Dusa Marilena, Morar Nelu, Zenovia Gradinaru
“Primul dar”, a fost denumirea unui spetacol organizat la Teatrul de Opera - Brasov, unde
trupa de teatru a Colegiului Mircea Cristea a participat alaturi de alte scoli, la un spectacol caritabil, cu
scopul de a strange fonduri pentru a recompensa eforturile olimpicilor braşoveni fara posibilitati,
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olimpici care au obţinut rezultate la concursuri naţionale şi internaţionale. Au fost premiaţi cu banii
strînşi din spectacol, 15 elevi merituoşi, în cadrul acestei festivităţi.
Mai jos sunt cateva imagini din acest spectacol.
-

Secvente din piesa Five O’Clock, de Ion luca Caragiale.

-

Piesa de teatru ”Povestea Marelui Turn”

“Practica sa inveti, invata sa practici”

Wusinczky Delia, Moian Dusa Marilena, Morar Nelu
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Cu ocazia vizitei la Colegiul Tehnic Mircea Cristea, a participanţilor la Conferinţa regională de la
Braşov „Practică pe bune", susţinută in cadrul proiectului european „Practică să înveți, învață să
practici!", derulat de S.C. EDU-TIM Consultanţă Europeană, a fost organizat un alt spectacol, care a
starnit admiratia celor prezenti.
In cadrul serbarii a fost prezentat un program artistic. Printre momentele artistice deosebit de
apreciate au fost:
- 'Imnul şcolii' închinat mentorului spiritual, profesor Mircea Cristea, imn compus de profesor Morar
Nelu si cantat de Corul 'Sereno' al Colegiului.
- Povestea Marelui Turn, de Augusto Cury - piesa de tatru adaptată de prof. ing. Marilena Moian
Dusa, după cartea „Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi", de Augusto Cury.
Piesa de teatru a scos in evidenta un aspect deosebit de important si anume: dacă „societatea ar
plasa educaţia în centrul atenţiei, închisorile ar deveni muzee, poliţiştii ar deveni poeţi, iar
psihiatri ar deveni muzicieni... Povestea, a pus în evidentă direcţia periculoasă către care se
îndreaptă societatea, criza educaţiei şi importanţa părinţilor şi profesorilor, în calitate de
constructori ai unei lumi mai bune."
Cateva imagini reprezentative sunt atasate in cele ce urmeaza.
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PROGRAMUL ECO – ŞCOALA
Profesori: Filip Olimpia Margareta; Dinu Mihaela; Trutiu Alexandru; Bailicenco Iulian; Visoianu
Sanda; Cristea Gabriela; Mihai Simona; Cobzariu Florentina; Filip Melania; Ulianu Vladimir;
Andronescu Cristina;
PROGRAMUL ECO – ŞCOALA este un program inceput in anul scolar 2011 – 2012 si continuat
in acest an scolar 2012 – 2013.

Cateva din beneficiile aduse scolii prin derularea acestui program au fost: stabilirea contactului cu
alte scoli sau institutii cu preocupari in domeniul ecologiei si protectiei mediului; popularizarea scolii
pe plan local, national si international; schimbul de experienta si de informatii intre scoala noastra si
alte scoli implicate in program; cresterea interesului pentru cunoasterea si importanta ecosistemelor
din zona Brasov in vederea ocrotirii lor; dezvoltarea la elevi a spiritului de initiativa,a respectului fata
de mediul inconjurator; educarea elevilor in spiritual recuperarii si revalorificarii unor deseuri, in
contextul preocuparilor actuale din domeniul dezvoltarii durabile;
Comitetul Eco-Scoala este alcatuit din:
- Reprezentanti ai CCDG;
- Reprezentantul conducerii scolii: Director: Costea Gabriela Florina;
- Coordonatorul programului ECO-SCOALA: Filip Olimpia-Margareta;
- Cadre didactice:consilier cu probleme educative: Dinu Mihaela;
- Profesori: Filip Olimpia Margareta; Dinu Mihaela; Trutiu Alexandru; Bailicenco Iulian; Visoianu
Sanda; Cristea Gabriela; Mihai Simona; Cobzariu Florentina; Filip Melania; Ulianu Vladimir;
Andronescu Cristina;
- Invatatori: Coser Dana; Malos Mirela; Labes Adriana;
- Reprezentantii claselor in Programul ECO-SCOALA: Faraon Sergiu (VII), Rusu Marian (VII),
Gheraescu Alina (XC), Boestean Anisoara (XD), Gritu Madalina (XA), Florea Diana (IXB), Antonas
Madalin (VIII A), Goran Cornel (VIIIA), Munteanu Valentina (XID), Muntean Alexandru (X),
Albusoiu Cristian (X), Burulea Sergiu.
In proiect au fost implicati pe langa reprezentantii elevilor mai sus amintiti si toti sefii de clasa.
Atributiile si responsabilitatile urmarite in proiect au fost:
- Introducerea unor noi discipline ecologice si PM legate de problematica resurselor naturale in
contextual economic actual;
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- Introducerea in tematica orelor de dirigentie a unor lectii legate de cunoasterea si protectia mediului in
zona Brasovului si incurajarea de catre diriginti si profesori a elevilor in participarea la actiuni concrete
legate de problemele mediului inconjurator;
- Realizarea de catre elevii si cadrele didactice din Comitet a unui plan concret de actiuni si urmarirea
realizarii lui;
- Constituirea unor subcomitete ce vor coordona cele doua teme: Natura si Biodiversitatea, Reamenajea
parcului scolii;
- Sprijinirea de catre reprezentantii parintilor a actiunilor planificate in cadrul programului in sensul
participarii efective si a mobilizarii comitetelor de parinti pe clase;
- Diversificarea resurselor materiale si financiare ale scolii prin realizarea unor colaborari cu institutii si
autoritati locale cu preocupari/responsabilitati in domeniul protectiei mediului;
- Includerea elevilor scolii in diverse acivitati desfasurate in folosul comunitatii si in stransa legatura cu
programul propus;
- Redactarea materialelor legate de program si centralizarea rezultatelor obtinute.
- Afisarea materialelor si informarea continua a elevilor scolii asupra activitatilor desfasurate
- Organizarea”patrulei-ecologice”;
- Stabilirea contactelor cu presa;
- Amenajarea spatiului verde din incita scoli;
In excursiile cu elevii au fost observate: marea diversitate a ecositemelor din judetul nostru si
frumusetea acestor zone.
Au fost indentificate o serie de aspecte pozitive, dar si negative.
In urma indentificarii problemelor de mediu au fost realizate intalniri cu membrii COMITETULUI
ECO - scoala, specialisti de la P.M. si alte organisme specializate.
În urma dezbaterilor au fost stabilite problemele de mediu cu care se confruntă şcoala şi prioritaţile
în abordarea lor. În acest sens s-au organizat actiuni de amenajare şi întreţinere a spaţiului verde din
incinta şcolii si a parcului din imediata vecinătate a acesteia, precum şi necesitatea acordarii unei mai
mari atentii asupra modului de supraveghere a elevilor in vederea pastrarii curaţeniei în curtea scolii. Sa considerat necesara infiintarea PATRULEI ECOLOGICE.
Ne propunem :
- colectarea selectiva a deseurilor reciclabile si predarea acestora centrelor de reciclare
- activitati de ecologizare in zona Metropolitana
- excursii si drumetii cu scopul promovarii turismului ecologic in rezervatiile naturale din judetul
Brasov: Dealul Cetatii Lempes, Mlastina eutrofa de la Harman, Coloanele de bazalt de la Racos
(rezervatie ecologica).
- plantare de puieti prin colaborare cu institutii locale abilitate;
- concretizarea activitatilor cu elevii in pregatirea si sustinerea de lucrari stiintifice la diferite
sesiuni de comunicari;
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IMPACT LEONIDA ÎNTR-O ACŢIUNE DE STRÂNGERE DE FONDURI PENTRU
PROPRIUL CLUB
Prof.Damian Carmen-Colegiul tehic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani
Elevi ai liceului, membri ai clubului IMPACT LEONIDA au participat în luna decembrie la
campania „România de Impact”, ca şi anul trecut. Am implementat proiecte sociale, de dezvoltare
comunitară, de ecologie, acum am realizat un proiect de strângere de fonduri. Este important că
fondurile le putem folosi în clubul nostru în activităţile viitoare pentru:
continuarea proiectului „ Petroşani, ieri....azi”, cutia poştală Leonida( dorim să construim o „cutie
poştală” în care elevii de la Colegiul „D. Leonida” să introducă scrisori cu dorinţe, plângeri, idei despre
proiecte , etc). Evident, vom încerca să rezolvăm problemele, să punem ideile în practică, etc
Am reuşit să implementăm proiectul, am realizat un altfel de bal. Balul s-a desfăşurat la clubul
3 D Stage din Petroşani în data de 13 decembrie 2012. Publicul a fost vedeta serii, spectatorii au urcat
pe scenă , au participat la activităţi,curajoşii fiind răsplătiţi cu bonuri de consumaţie şi cadouri de la
Moş Crăciun.
Balul a cuprins activităţi de toate felurile: muzică şi dans de sezon, colinde, momente vesele,
concurs „Cuplul perfect”, „Câştigi în 60 de secunde”, „Roata Norocului”.Ne-am temut că nu vom reuşi
să străngem suficiente fonduri şi că publicul va fi reticent şi nu va dori să participe la jocurile propuse
de noi. Spre surprinderea noastră, cei din public aproape s-au certat , fiind foarte mulţi cei care au urcat
pe scenă , luptînd pentru cadourile moşului.Membrii clubului au învăţat cu ocazia organizării balului ,
cât este e greu să convingi adolescenţii să participe la un eveniment organizat de colegi ai lor.
Această activitate a fost realizată cu sprijinul Fundaţiei „Noi Orizonturi” care, ca şi în cazul
celorlalte proiecte ne-a sprijinit.
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E-TWINNING LA ”BREDICEANU”
prof. Adriana Mariş
Platforma europeană www.etwinning.net se adresează tuturor şcolilor din învăţământul
preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, directorilor de unităţi şcolare,
bibliotecarilor şi inspectorilor şcolari. Prin intermediul platformei, eTwinnerii au acces la o reţea
europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi
prin participarea la seminarii internaţionale de formare/ schimburi de experienţă. Elevii și cadrele
didactice au acces la un cadru activ de învățare, la instrumente pedagogice care integrează noile
tehnologii în procesul didactic. La începutul anului 2013, erau înscriși pe platformă peste 190000 de
cadre didactice din peste 100000 de școli și peste 26500 de proiecte educative internaționale.
România a aderat la acest program din 2007. În luna noiembrie 2012 erau deja 4868 de şcoli
înscrise, 10641 de cadre didactice, 586 de proiecte active şi 4197 de proiecte finalizate. Din 2008,
colega noastră de limba engleză, Mihaela Ioncica, a devenit membru activ, a desfășurat proiecte, a
participat la seminarii, ba chiar a inițiat un proiect Comenius pornind de la această activitate, pe care l-a
finalizat cu succes. Dar între timp ne-a împărtășit și altora din experiența ei - și a găsit teren fertil.
Eu am devenit membră a comunității eTwinning în februarie 2010 și de atunci, activitatea mea
ca profesor s-a schimbat foarte mult. Sigur că urmăresc în continuare să parcurg programa școlară și să
pregătesc elevii pentru a obține note bune la examenele naționale și la concursurile școlare, dar, în
același timp, încerc să găsesc metode noi de abordare, instrumente noi de utilizat la clasă care să
trezească interesul elevilor pentru școală, pentru studiu și pentru noi descoperiri. Încerc să găsesc
elemente interdisciplinare la fiecare lecție și să abordez teme care să-i intereseze pe elevi. Dar, mai
ales, mă implic cu elevii în proiecte eTwinning.
Dintre cele 12 proiecte la care am participat activ, 9 s-au finalizat, iar pentru 7 dintre ele am
obținut certificat național de calitate. Dintre acestea, 4 proiecte au obținut certificat european de
calitate, ca urmare a aprecierii lor la nivelul mai multor state europene. Ele au fost mediatizate pe
eTwinning și iTeach, au fost prezentate la diferite conferințe, și forumuri, au fost premiate în diverse
alte competiții de profil.
Aș vrea însă să vorbesc despre cele trei proiecte nefinalizate încă, la care am desfășurat
activități în semestrul I al anului școlar 2012 – 2013.
Cel mai „bătrân” dintre ele este proiectul ”Einander Besser Verstehen / Understanding Each
Other Better / Să ne înțelegem mai bine”, un proiect ce se desfășoară în paralel cu proiectul bilateral
Comenius cu același titlu. Suntem deja în al doilea an al proiectului, elevii noștri au participat la două
mobilități, iar în luna aprilie așteptăm cea de a doua vizită a partenerilor, elevi și profesori de la
Bundelshandelsakademie und Bundelshandelsschule din Linz, Austria. Pe scurt, proiectul își propune
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să promoveze o mai bună înțelegere între elevii din cele două țări nu numai la nivel lingvistic (deși și
acesta este unul dintre obiective), ci și social, cultural, istoric, tradițional, geografic. Activitățile
proiectului se adaptează acestui deziderat. Elevii, împărțiți în grupe mixte româno – austriece, tratează
câte una din temele: istorie, geografie, Crăciun, familie, muzică și cultură, programul școlar, mâncăruri
și băuturi tradiționale, Dunărea, realizează prezentări pe care le susțin în fața colegilor și apoi le
postează în spațiul virtual al proiectului. Ei țin legătura nu numai prin forumul din twinspace, ci și prin
e-mail, facebook, skype sau alte mijloace moderne de comunicare. Mai multe informații despre acest
proiect pot fi găsite pe site-ul școlii, la adresa http://www.brediceanu.ro/article.php?id=80
Ca urmare a mobilității desfășurate de elevii noștri în luna aprilie a anului trecut, jurnalele de
călătorie a doi dintre ei au obținut premii importante: premiile I la concursul internațional „Hoinărind
prin Europa”, organizat de Școala Generală nr. 7 Petroșani în luna mai și premiile I și III la concursul
„Cea mai frumoasă poveste de mobilitate”, organizat de ANPCDEFP pe perioada vacanței de vară. Cei
doi elevi premiați se numesc Cristina Vătavu și Horațiu Mariș.
Un proiect mai nou, lansat odată cu debutul anului școlar, dar planificat încă din anul trecut, se
numește „Ciphers and Codes” (Cifruri și coduri). Avem ca parteneri școli din Franța, Spania, Belgia și
Marea Britanie. Proiectul își propune schimbul de mesaje cifrate între echipe din țări diferite și
descifrarea lor. Pe parcursul semestrului I s-au desfășurat două activități: una în care elevii de clasa a
IX-a au alcătuit mesaje cifrate în care s-au prezentat pe ei, școala lor, orașul și țara, folosind un cod de
substituție, și una în care au descris cartea sau filmul lor preferat, folosind codul Vigenere. Fiecare
echipă a avut apoi de descifrat mesajele partenerilor, iar la sfârșitul fiecărei activități, au fost postate
filmulețe de prezentare ale participanților. În semestrul al doilea vor avea loc încă 4 activități de
proiect, în care elevii se vor familiariza cu alte tipuri de coduri și vor dezbate alte teme. Proiectul se va
încheia cu o videoconferință la care vor participa toți partenerii – profesori și elevi. Mai multe
informații despre acest proiect pot fi accesate pe site-ul școlii, la adresa
http://www.brediceanu.ro/article.php?id=79.
Cel mai tânăr
proiect eTwinning al
colegiului nostru – din
toate punctele de
vedere – se numește
CAAMP (Challenging
Amusing Applicative
Math
Problems).
Participă la acest proiect elevii de clasa a V-a, cei mai mici elevi ai noștri, alături de parteneri din
Turcia, Germania, Spania și Portugalia. Proiectul este continuarea unui alt proiect, „Focus on Problem
Solving”, foarte apreciat de elevii și profesorii implicați, dar și de agențiile naționale din mai multe țări
și recompensat în anul școlar trecut cu Certificatul european de calitate. Informații despre acest proiect
pot fi găsite pe site-ul școlii noastre, la adresa http://www.brediceanu.ro/article.php?id=78 .
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După cum îi spune și numele, proiectul CAAMP urmărește dezvoltarea aptitudinilor
matematice ale elevilor noștri prin rezolvarea de probleme aplicative, amuzante, antrenante. În primul
semestru s-au desfășurat două activități și în acest proiect, în care elevii au combinat proprietățile
operațiilor cu numere naturale cu cunoștințele despre elementele figurilor geometrice. O secțiune
distinctă a proiectului permite participanților să descrie și să posteze informații despre activități
interesante desfășurate în orele de matematică, fără ca acestea să fie cerute explicit în planul
proiectului. În acest mod, profesorii nu trebuie doar să adapteze proiectul la curriculum, ci îl pot
îmbogăți prin inspirație, experiență și creativitate, iar partenerii au întotdeauna de învățat unii de la
alții. În primele săptămâni ale semestrului al doilea va avea loc o altă activitate de proiect, „Hexagoane
magice”, în care elevii vor combina cunoștințele mai vechi despre pătratele magice cu cele ce vor fi
dobândite despre hexagoane, elementele și proprietățile lor. O parte din activitățile desfășurate în
cadrul proiectului pot fi urmărite la adresele
http://www.kizoa.com/slideshow/d3773843k8284206o1/placing-numbers
și http://smilebox.com/playBlog/4d7a51324d4455774e7a453d0d0a&blogview=true
O dovadă a aprecierii de care se bucură proiectele eTwinning desfășurate la noi în școală în
rândul elevilor o constituie și interesul cu care un număr mare dintre ei au participat la crearea unui
spot publicitar eTwinning, în care au descris activitățile lor preferate desfășurate în cadrul proiectelor
încheiate.

Filmulețul, disponibil la adresa
http://www.youtube.com/watch?v=3Mr0Mozj7Lw&feature=youtu.be, a fost apreciat la nivel
național, câștigând unul din cele două premii puse în joc.
Utilizatorii platformei eTwinning – la orice nivel – au posibilitatea de a dezvolta dimensiunea
europeană a activității lor. Profesorii au acces la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de
experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din
ţările europene. Prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire online între şcoli), elevii au
posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de
specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze
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competenţele de comunicare în limbi străine. Înfrăţirea online a şcolilor poate fi însoţită de înfrăţirea
comunităţilor. Unele localităţi au decis să se “înfrăţească” şi completeze comunicarea şi cooperarea
online prin alte proiecte – vizite, activităţi culturale pentru adulţi etc.
sursa : etwinning.ro

DRUMUL (NE)BĂTUT?
(PREZENTAREA PROGRAMULUI TEACHING EXCELLENCE AND
ACHIEVEMENT,
SUA, SEPTEMBRIE-NOIEMBRIE 2012)
prof. Daniela Mariana Popovici – Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu” Lugoj
The Road Not Taken
“Two roads diverged in a yellow wood, and, sorry I could not travel both and be one traveler, long I
stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth.
Then took the other, just as fair; and having perhaps the better claim, because it was grassy and
wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same.
And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I marked the first for
another day! Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence; two roads diverged in a wood, and I,
I took the one less traveled by. And that has made all the difference.” (Robert Frost)
„Două drumuri se despart în răscrucea pădurii galbene de toamnă; şi, regretând că nu mă pot găsi
călătorind pe amândouă şi să rămân statornic călător, mult timp am stat în cumpănă, privind de-a lungul
primului, cât am putut, până să se piardă, la o cotitură, în frunziş.
Apoi am pornit pe al doilea, la fel de bun, şi poate a fost mai bine aşa. Căci era înierbat şi puţin atins de
paşii călători, deși nici pe el, tot ca pe primul, aceştia nu lipseau cu totul, iar în acea dimineață, la fel
stăteau culcate, nebătătorite de vreo urmă.
O, şi l-am urmat încă o zi! Şi încă una, cu toate că ştiam cum drumurile duc la alte drumuri, şi e
îndoielnic că se întorc vreodată.
Cândva, peste ani şi ani, îmi voi spune, cu un oftat: „Două drumuri s-au despărţit la răscrucea unei
păduri galbene, iar eu, eu l-am ales pe cel mai puţin umblat.
Şi asta a făcut toată diferența.”
(Robert Frost)
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DATE (OARECUM STATISTICE) DESPRE BURSA DIN S.U.A.
Numele programului de formare: T.E.A. (Teaching Excellence and Achievement) – pentru profesori
din învăţământul preuniversitar
Perioada de desfăşurare: 18 septembrie – 8 noiembrie 2012
Sponsor: Departamentul de Stat al S.U.A., Biroul pentru Relaţii Culturale şi Educaţionale
Organizator: IREX (International Research and Exchange Board)
Administrarea naţională a programului în România (procedurile de aplicare şi selecţie): Comisia
Fulbright Bucureşti, în colaborare cu Ambasada S.U.A. în România
Cuantumul aproximativ al bursei (din care s-au acoperit absolut toate cheltuielile legate de transport
extern şi intern, cazare, hrană, activităţi culturale şi diurnă): 10.000$ / participant
Număr de participanţi: 86 din 28 de ţări din Africa, America de Sud, Asia, Europa
Universităţile gazdă: Appalachian University (Carolina de Nord), Utah State University (Logan,
Utah), University of Reno (Nevada), Claremont University (California)
Universitatea la care am fost repartizată: Utah State University, Logan, Utah
Număr de participanţi în grupul de la USU: 22, din 17 ţări din Africa (Maroc, Egipt), America
Centrală şi de Sud (Haiti, Ecuador, Columbia, Honduras, Costa Rica, Guatemala), Asia (India, Nepal,
Thailanda, Uzbekistan, Kirghistan), Europa (România, Bulgaria, Polonia, Letonia); 16 profesori de
EFL (engleza ca o limbă străină); 6 profesori de ştiinţe (biologie, fizică, matematică, chimie)
Responsabilii programului din SUA:
 Associate Professor Dr. Steven Camicia– responsabilul de program;
 Associate Professor Dr. Karin deJonge Kanan (departamentul de limbi moderne, English as a
foreign language – EFL) – a desfăşurat workshop-ul de specialitate pentru profesorii de limba engleză;
 Nathan Smith – directorul Centrului de Resurse Educaţionale Emma Eccles, a desfăşurat
workshop-ul de tehnologie;
 Associate Professor Dr. Kimberly Hardiman-Lott (departamentul de ştiinţe/cercetare
eduaţională) - a organizat workshop-ul de specialitate pentru profesorii de ştiinţe;
 alţi 7 lectori pentru diversele tematici ale workshop-urilor (Sistemul educaţional american –
istoric, organizare, scopuri, Strategii de management al clasei, Instruirea şi evaluarea autentică, Teoria
Life Long Learning-ului, Leadership în procesul educaţional, Critical Friends, Understanding by
design)
Recunoaştere: program necreditat, au fost acordate diplome din partea USU, a Departamentului de
Stat şi a IREX
Procedura de aplicare şi selecţie parcursă:
- depunerea aplicaţiilor on-line: 15 aprilie 2011
- participarea la interviul de selecţie la Comisia Fulbright Bucureşti + susţinerea testului de
evaluare a competenţelor de comunicare în limba engleză (test tip Cambridge – Listening &
Understanding, Reading, Writing cu durata de 2,5 ore): 28 mai 2011
- confirmarea aprobării aplicaţiei de către Comisia Fulbright: 25 august 2011
- confirmarea selecţiei de către IREX şi repartizarea în grupa de toamnă 2012: septembrie 2011
- termen de trimitere a documentelor medicale personale: ianuarie 2012
- instruirea preliminară şi recepţia oficială de sărbătorire a participanţilor la bursele
Fulbright&TEA, desfăşurată la Ambasada SUA: 12 iulie 2012
Resurse web:
http://www.fulbright.ro/
http://www.fulbright.ro/grantees/597-romanian-grantees-2012-2013.html#content
http://irex.org/
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http://teacherlink.ed.usu.edu/nmsmithpages/irex2012/index.html
http://teailep.groupsite.com/main/summary
Alte resurse web (mai „locale”, mai colorate şi mai puţin statistic exprimate)
http://brediceanu.ro/article.php?id=59
http://brediceanu.ro/article.php?id=60
http://brediceanu.ro/article.php?id=65
https://www.facebook.com/home.php#!/media/set/?set=a.114926855338372.23520.100004631736300
&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.103432886487769.7700.100004631736300&type=3
Iar concluzia s-a tras chiar înainte de a pleca spre State, în după-amiaza în care am observat cuvintele
de mai jos, scrise pe un afiş de la sediul Corpului Păcii din Bucureşti:
„Diferenţa dintre o carieră şi un scop este de aproximativ 8000 de mile.”
ATELIERELE DE LIMBĂ STRAINĂ
EL TALLER DE CIVILIZACIÓN, CULTURA Y IDIOMA
ESPAÑOLA E INGLESA

Motto: ”Cel care nu cunoaşte nici o limbă straină, nu
ştie nimic de a lui.”
Johann Wolfgang von Goethe
Profesor: Trante Elena-Alecsandra
Elevii Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”- Petroşani
LIMBA SPANIOLĂ
Într-o Europă care va rămâne întotdeauna multilingvă, învăţarea limbilor străine deschide
numeroase oportunităţi către o carieră mai bună, şansa de a locui, lucra sau studia în altă ţară sau pur şi
simplu de a călători. Limba vorbită devine parte integrantă a identităţii şi bagajului cultural al unei
persoane.
Limba spaniolă (lengua española, español), numită uneori şi limba castiliană (castellano), este o
limbă romanică din subgrupul iberic. Este una dintre cele şase limbi oficiale ale Organizaţiei Naţiunilor
Unite. Spaniola se situează pe locul doi ca cea mai vorbită limbă în lume conform numărului
vorbitorilor care o au ca limbă maternă, fiind precedată doar de chineza mandarină. O vorbesc ca prima
şi a doua limbă între 450 şi 500 milioane de persoane. Se plasează pe locul trei ca cea mai folosită
limbă atât maternă, cât şi străină, fiind întrecută de chineza mandarină şi de engleză. Spaniola
ocupă, de asemenea, locul doi în topul celor mai studiate limbi din lume, fiind învăţată de cel puţin
de 14 milioane de studenţi. Atât spaniola, cât şi alte limbi romanice, reprezintă o continuare modernă a
latinei vulgare, limbă care a fost vorbită împreună cu latina cultă în fostul Imperiu Roman şi care a pus
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bazele tuturor limbilor romanice moderne. Datorită propagării sale în America, spaniola este limba
neolatină care a cunoscut cea mai largă răspândire în lume.

La ce te ajuta cunoasterea unei limbi străine:
A sosit momentul, in care toţi vom avea ocazia cel putin o dată să ne folosim cunoştintele de
limbi străine. E drept că unii dintre noi le vor folosi in mai bine de 40% din activitatea zilnică şi vor
avea mii de momente de-a lungul noului an să se bucure ca au acele cunostinte de limbi străine.
Am sa enumăr doar cateva dintre activităţile in care va puteţi folosi de cunostintele de limbi
străine pe care le aveti.
- vizualizarea unui film şi intelegerea lui datorită cunoaşterii limbii în care este redat filmul.
- comunicarea intr-o limbă străină de circulaţie internaţională când veţi vizita o tară străină.
-in traducerea unor materiale necesare
-in traducerea unei reviste, a unei cărti si a oricărui material audio, video
- in sprijinirea unui prieten care are nevoie de un material tradus, voi, datorită cunoştintelor de limbi
străine, fiind de ajutor.
- in susţinerea unui interviu pentru obţinerea unui nou job, in cadrul unei companii unde se cere limba
straină cunoscută de voi.
-in susţinerea unui interviu pentru obţinerea unei vize in cadrul unei ambasade
-in efectuarea unor teste, exerciţii online in limba straină cunoascută de voi
Este foarte adevărat ca lista poate continua la nesfârsit.Ceea ce e bine de stiut este faptul ca pentru a
va pastra cunostintele si pentru a le imbunatati, aveti nevoie de exercitiu/aplicaţie in limbă ce va
interesează.
Atelierul de limbă, cultura si
civilizaţie spaniolă.
Invăţarea limbii spaniole in cadrul
cursului urmăreste practica limbii scriscitit-vorbit având ca scop evoluţia elevilor
in cultura, civilizatie si limbă. Dobândirea
cunostintelor pentru marii scriitori si
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pictori spanioli, muzica si tradiţie. Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale
specifice, prin receptarea unei varietăţi de texte in limba spaniolă modernă si prin raportarea la
civilizaţia spatiului cultural spaniol. Cunoasterea limbii si civilizaţiei spaniole/ engleze va fi favorizată
in cadrul cursrilor prin comunicarea scrisa/internet cu elevi din Spania având loc schimbul de
idei/cunoasterea traditiilor/obiceiurilor/nivelul si modul de viata.

Limba vorbită devine parte integrantă a identităţii şi bagajului cultural al unei persoane.
Cunoasterea unei limbi care poate ajuta la deschiderea perspectivelor asupra unei culturi si societati
straine. Cunoasterea rolului limbii spaniole ca mijloc de acces la piata internationala a muncii si a
patrimonuilui culturii universale
PRIMA MOBILITATE A COLEGIULUI TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” PETROŞANI ÎN
TURCIA
Profesori: Mariana BOBOC, Atena VLĂDUCEANU, Mihaela MANOLEA,Gabriela RUS
În perioada 08. – 12. 10. 2012, o echipă de profesori ai Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”
Petroşani, s-a deplasat în Turcia, pentru prima întâlnire de proiect Comenius: “New Ways of Living”
condusă de coordonatorii: prof. Atena Vladuceanu şi Mihaela Manolea şi însoţite de Gabriela Rus şi
Mariana Boboc . Din echipa de proiect mai fac parte Ana Maria Cercel şi Alina Şarpe.
Proiectul îşi propune o trecere în revistă a ceea ce înseamnă să ne trăim viaţa într-o lume
influenţată de globalizare, fiecare cu identitatea sa, fiecare european.
Ideea principală a proiectului constă în pregătirea noii generaţii pentru adaptarea la noua viaţă
sofisticată, supertehnologizată, totuşi încercând să li se insufle elevilor dorinţa de a se bucura şi de alte
lucruri, măunte, dar totuşi importante.
Obiectivele proiectului sunt de a identifica diferenţele culturale de-a lungul Europei,
moştenirea culturală, digitalizarea civilizaţiei, noi stiluri de viaţă.
In acest proiect sunt implicate şcoli din 6 ţări şi anume:
1. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBALOVĔ TECHNIKY A STŘEDNI ŠKOLA, ŠTĔTI - CZ
2. PŎLVA ŰHISGŰMNAASIUM – ES
3. CAMBIUM COLLEGE – NL
4. ZESPŐL SZKŐL SPOŁECZNYCH NR. 1 – PL
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5. COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” PETROŞANI – RO
6. KịPA 10. YIL ANADOLU LịSESị - TR.
Scopul acestei întâlniri a fost aceea de a stabili
acţiunile următoare, de a pune în contact profesorii
implicaţi din fiecare ţară. Rezultatele finale ale implicăii
elevilor vor fi bazate pe conştientizarea importanţei
cunoaşterii şi promovarea tradiţiilor; diversitatea
culturală şi lingvistică din Europa; combaterea
rasismului, prejudecăţilor şi xenofobiei; promovarea
egalităţii între sexe, contriuţia la combaterea altor forme
de discriminare bazate pe sex, rasial sau origine etnică,
religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală.
Vizita în Turcia s-a desfăşurat în oraşul Izmir, al
treilea ca mărime din ţară şi a debutat cu primirea
delegaţiilor din cele şase ţări, de către conducerea liceului şi oficialităţile oraşului: primarul şi
guvernatorul districtului Gaziemir care au fost foarte ospitaliere, şi care conform tradiţiei, ne-au tratat
cu ceai şi cafea turcească.

Primarul ne-a pus la
dispoziţie pe toată durata şederii
în Izmir, unul dintre autocarele
primăriei cu care urma să
efectuăm
vizitele
pentru
cunoaşterea
oraşului
şi
împrejurimilor acestuia.
Şedinţele
de
lucru,
destinate stabilirii produselor
finale ce urmează a fi realizate
de toţi partenerii de proiect, s-au derulat zilnic la
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Kịpa 10. Yil Anadolu Lịsesị, un liceu vocaţional foarte bine dotat prin program guvernamental cu
tehnologie ultramodernă şi unde elevii ne-au prezentat un moment artistic cu dansuri şi muzică
tradiţionale.
Au urmat excursiile de rigoare.
Centrul oraşului Izmir este considerată Piaţa Konak - Konak Meydani si Turnul cu ceas - care se află la
capătul de sud a bulevardului Kordon, având vedere spre Golful Izmir. Turnul cu ceas a fost construit
în stil otoman-maur, are înălţimea de 24 m şi a fost dăruit oraşului de sultanul Abdülhamid în 1901. În
partea de nord a pieţei se află clădirea Primăriei - Belediye, iar în partea de sud se află Centrul Cultural
al Universităţii Egee, un complex de clădiri cu o arhitectură neobişnuită.
Următoarele obiective vizate au fost legate de oraşul Efes.
Vizitarea Casei Fecioarei Maria a fost una din cele mai
impresionante excursii din sejurul nostru in Efes. Drumul
spre acest loc sfânt începe înainte de intrarea în orasul
antic. Îndata ce începe urcuşul, întâlnim statuia Sf.
Fecioare Maria, cu braţele deschise, aşteptând creştinii să
vină la ea, stând cu faţa spre oraşul Efes de odinioară.
Mai departe, drumul şerpuieşte printre culmi stâncoase şi
păduri de măslini, până la Casa Fecioarei Maria, un parc
natural şi cultural, într-un loc de o rară frumuseţe.
In această ţară musulmană, cu legile ei diferite de ale
noastre, există acest loc sfânt, îngrijit si întreţinut,
având un respect profund faţă de aceasta şi sunt mândri de
existenţa acestor locuri, deşi sunt de religii diferite. Se
găseşte aici Zidul Dorinţelor, un zid încărcat cu bileţele, cu
rugăciuni adresate Sf. Fecioare. Biletele, în toate limbile
pământului sunt prinse aici în lanţ, de cuie, de ţevi, de tot ce
găseşte omul de care să poată fi atârnat ceva.
Orasul antic Efes (Ephesus) este o surpriză deosebită
pentru oricine vizitează Turcia. Nu trebuie să fii neapărat
pasionat de istorie si nici să ştii foarte multe despre
arhitectură. Este îndeajuns să fii
deschis pentru a te bucura de unul
dintre cele mai atractive obiective turistice.
Din oraşul antic, astăzi au rămas doar ruine, dar
se fac eforturi pentru reconstruirea oraşului de
altădată.
Ruinele ascund foarte multe povesti interesante
despre modul de viata al celor care au trait
acolo. Site-ul cuprinde foarte multe vestigii
importante din perioada Romană şi Elenistică
cum ar fi: Biblioteca lui Celsus, Odeon, arene de luptă, precum şi ruine
bisericeşti din epoca bizantină.
Drumul ne scoate din oraş şi urmăm serpentinele care urcă printre dealurile acoperite de măslini
spre intrarea într-un sat cu străduţe foarte înguste şi case albe, care se zăreau în faţă, înconjurate de
munţii acoperiţi de verdeaţă.
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Şirince - satul plăcut - în trecut Sirince, a fost locuit de foşti sclavi greci, care i-au dat
denumirea Çirkince (urât), pentru că nu doreau să fie deranjaţi de străini, însa, când au venit turcii,
denumirea a fost schimbată in Şirince (plăcut), pentru a reda cu adevărat atmosfera acestui sat
tradiţional. E un sat foarte vechi, departe de lumea modernă. Avem sentimentul că suntem în altă lume.
Se spune că e un sat sfânt, cutreierat de Apostolul Ioan
şi Maica Domnului, Sirince fiind satul primilor creştini.
În zona comercială a satului, peste tot tarabe cu diverse
obiecte, cele mai multe dintre ele lucrate de mână şi
multe soiuri de vin.
Peste tot expoziţie de vinuri, pe rafturi frumos
amenajate, vinuri pentru toate gusturile: alb, roşu, de
struguri, de căpşuni, de cireşe, de banane, de dude, de
caise, de piersici, de... orice fruct care le trece prin
mână! Ei sunt foarte mândri de producţia lor şi se spune
că vinurile produse de ei nu se vând în afara satului.
Frumuseţea satului vine din interior, din privirile oamenilor, din liniştea
satului care te face să-l cutreieri pentru a vedea fiecare colţişor din acest loc diferit, pentru a-l
descoperi.
Se spune că localnicii nu-şi vând locuinţele decât între ei, nu le
înstrăinează. E o lege nescrisă a locului, care îi ţine pe toţi aici,
nelăsându-i parcă să plece.
O altă locaţie impresionantă a fost o mică aşezare situată la
periferia oraşului Izmir, unde se confecţionau obiecte
tradiţionale, la care puteai asista la procesul de fabricaţie. Arta
populară turcească e perpetuată prin aceste mici industrii ce
produc obiecte ceramice, din piele, lemn, sticlă sau ţesături.
Nelipsitul „ochi” este prezent sub toate formele şi mărimile,
fiind considerat un simbol puternic, de protecţie împotriva
forţelor malefice şi cel care îl poartă va fi ferit de gândurile rele
ale duşmanilor.
Acestea sunt cele mai importante date despre prima mobilitate din cadrul proiectului Comenius: “New
Ways of Living”, în care Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Petroşani este partener, reprezentând
România.
Următoarea mobilitate se va derula în luna martie, în Olanda, unde se va deplasa şi un grup de
elevi, care vor realiza primele produse ale proiectului şi vor cunoaşte cultura, tradiţiile şi civilizaţia
specifice acestei ţări europene. Vom reveni cu specificaţii.
DE CRACIUN, FI MAI BUN !
Prof. Nadia Grad -

Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Balanescu „Giurgiu

În perioada 08-22 decembrie 2012, la Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Balanescu „Giurgiu,
sa desfasurat o ampla campanie de ajutorare a copiilor institutionalizati la Caminul de Copii Slobozia.
Activitatea a fost initiata de Consiliul Elevilor, ea devenind traditie pentru elevii scolii, acestia
manifestindu-si interesul pentru copiii aflati in suferinta, pentru a treia oara.
Evenimentul sa finalizat în data de 22.12.2012 cind Mos Craciun a adus un zimbet larg pe fetele
copiilor oferindu-le daruri si un bogat cos cu alimente.Dar poate ca cel mai mare dar a fost insa-si
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prezenta elevilor printre copiii uitati de prorii parinti, dar nu si de semenilor.Suflet de la suflet,gind la
gind si zimbete la scimb au inseninat atmosfera evenimentului ce nu se va uita curind.
SEMINAR DE SUCCES LA TORRE DEL GRECO
Prof.Paraschiv Camelia –Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida”Petroșani
Prof.Cîndea Nicoleta –președinte
Asociația Tineri pentru Viitor 2006
În perioada 30.11-4.12.2012, 22 de
lucrători de tineret, lideri ai asociațiilor și
consiliilor de tineret din Bosnia și
Herțegovina, Muntenegru, Croația,Bulgaria,
Portugalia, România și Italia au participat la
"Atelierul
european
de
scenarii
de
sensibilizare", organizat de Departamentul
European al Asociației Amesci ca o parte a
Programului Tineret în Acțiune 3.1.2.
Evenimentul de patru zile, a antrenat tinerii
participanți într-o analiză detaliată a politicilor și dinamica de participare a tinerilor în viața
comunițății în țările don care provin. S-a redactat un document cu propuneri inovatoare pe plan
european privind implicarea activă a tinerilor în viața comunității și de follow-up.
România a fost reprezentată de d-na profesoară Nicoleta Cîndea-președinta Asociației Tineri
pentru Viitor 2006, d-na Paraschiv Camelia –profesoara la Colegiul Tehnic ,,Dimitrie
Leonida”Petroșani și d-ra Ina
Berar –.psiholog,vicepreședinta Asociației Tineri pentru Viitor
2006 .
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Şcoala
Titulul Proiectului

Colegiul Tehnic „Radu Negru”
“NU FI VIOLENT!”

Perioada de implementare

Octombrie- Decembrie 2012
Stan Maria
Radu Camelia

Coordonatori

Formular proiect
Aplicaţie iniţială
Rezumatul proiectului
Violenţa este un flagel al societăţii noastre, societate care încă nu a însuşit sensul acestei
expresii, căci noţiunea de „violenţă” de obicei este privită în afara familiei.
Violenţa este privită ca agresivitate, brutalitate, duritate, impulsivitate, răutate, forţă,
vehemenţă, înfocare, nestăpânire de sine, siluire fizică, constrângere a liberei voinţe etc.
Violenţa în familie se poate manifesta atât ca abuz fizic şi sexual, cât şi psihologic,
spiritual, economic. Astfel, violenţa este un fenomen complex şi vast ce vizează întreaga
societate.
Justificarea proiectului
Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii umane, dar
acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol
special prevenirii şi combaterii acestui fenomen social. Şcoala ca mediu instituţional nu
se sustrage acestei afirmaţii.

Categorii de beneficiari

- 60 elevi ai claselor a IX-a, reprezentanti ai parintilor si elevilor pe liceu;
Scopul şi obiectivele proiectului
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Scop: Combaterea fenomenului de violenta
Obiective:
- elevii din C.T „Radu Negru” sa constientizeze fenomenul VIOLENTA
- campanie de a spune NU VIOLENTEI, de orice natura ar fi ea.
Activităţile desfăşurate
A1 : Organizarea pe echipe de lucru a voluntarilor care sa mediatizeze proiectul;
A2 : Realizarea de intalniri cu cele trei clase de elevi de a IX-a ;
A3 : ateliere de lucru, dezbatere.

Provocări ale proiectului
Proictul a fost de succes. Elevii au constientizat si au ramas impresionati de
repercursiunile fenomenului de violenta.

Dovezi

53

InfoLINE/AN II/Nr. 3-ianuarie 2013

FII ANTREPRENOR! (SPIRITUL ANTREPRENORIAL)
Prof. Dima Cristina – Colegiul Tehnic ,,Miron Costin”Roman
Prof. Dima Vasile – Colegiul Tehnic ,,Miron Costin”Roman

Colegiul Tehnic “Miron Costin” din Roman are o adevărată tradiţie în ceea ce priveşte
parteneriatul cu organizația nonprofit Junior Achiemenet World SUA și Junior Achiemenet – Young
Enterprise Europa. Organizația Junior Achievement România rganizaţie non-profit, a fost fondată în
anul 1993 şi este parte a Junior Achievement Worldwide®, USA şi Junior Achievement-Young
Enterprise, Europe. JA este cea mai mare şi cea mai dinamică organizaţie internaţională de educaţie
economică şi antreprenorial, programele fiind urmate în 37 dețări din Europa și 121 din toată lumea. În
România, programele JA de tip "learning by doing" sunt urmate anual de peste 150.000 de elevi din
1.000 de instituţii de învăţământ şi se desfăşoară local în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei Naţionale, instituţiile de învăţământ şi comunitatea de afaceri.
Programele oferite pentru învățământul liceal oferă tinerilor cunoștințe de bază despre
antreprenoriat, educație financiară, atât de necesare pentru intrarea pe piața muncii.
În acest an școlar 2012- 2013 ca diriginte, împreună cu elevii mei, am optat și ne - am înscris
pentru programul: „Fii antreprenor! (Spiritul antreprenorial)”

deoarece elevii sunt interesați să

participe în mod activ la activitățile incluse în cadru acestui program.
Activitățile care se desfășoară cu elevii le stimulează creativitatea deoarece ei trebuie să își
dezvolte un plan de afaceri, să inițieze un proiect antreprenorial sau să pornească o afacere…
Participând în mod activ elevii vor fi capabili să evalueze o idee antreprenorială în funcție de
produs, client dar și de criteriile avantajelor competitive.
Misiunea Junior Achievement România este să inspire şi să pregătească tânăra generaţie pentru
a reuşi în economia de piaţă prin încurajarea iniţiativei, profesionalismului şi dezvoltării unor
competenţe esenţiale pentru viaţa personală şi profesională, de aceea elevii au primit în mod gratuit
materiale pentru derularea cu succes a programului.
Manualul elevului cuprinde lecții și multe informații necesare elevilor pentru organizarea și
expunerea informațiilor, la fiecare lecție elevii au la dispoziție activități opționale online care se găsesc
la rubrica “Posibilități de studiu aprofundat” pe care le poate parcurge oricând.
Sursa: http://www.jaromania.org/
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PROIECT EDUCAŢIONAL
Prof . Vasilescu Liliana
Liceul Tehnologic Halînga
Şcoala, oglinda comunităţii
1. Context – Poziţia Liceului Tehnologic Halânga în cadrul învăţământului rural
mehedinţean
Liceul Tehnologic Halânga este o unitate de învăţământ din mediul rural, judeţul
Mehedinţi.Este o instituţie care pregăteşte oameni care, prin educaţia primită dobândesc competenţe
teoretice şi practice pentru domenii specifice mediului rural. Piatra de temelie a calificării într-un
anumit domeniu de activitate concordant cu ofertele pieţei muncii o reprezintă cunoaşterea mediului
natural şi social, drept pentru care în Liceul Tehnologic Halânga s-a format o legătură indistructibilă
între profilul real (ştiinţele naturii) şi profilul tehnologic (agricultură, horticultură, mecanică agricolă,
protecţia mediului, servicii). Istoricul acestui liceu atestă înfiinţarea în anul 1963 a primei Şcoli
Tehnice Veterinare sub îndrumarea şi munca implicite ale ctitorului, d-na profesor inginer Covrig
Eleonora directorul şcolii de atunci. O şcoală mică, dar cu aspiraţii mari devine peste timp o forţă de
dezvoltare şi împlinire profesională pentru multe generaţii de educabili care, şi în prezent arată
consideraţie şi respect acestei instituţii de învăţământ.
2. Rezumatul proiectului (include elementele de proiect şi rezultatele aşteptate)
Proiectul îşi propune să îmbunătăţească legătura dintre şcoală şi comunitate, să dezvolte
activităţi comune în care şcoala să fie parte mai activă a comunităţii, iar comunitatea să aibă acces
mai uşor la viaţa şcolii.
Proiectul îşi propune să realizeze în cadrul Liceului:
 un ziar care să reflecte viaţa comunităţii,
 o monografie care să surprindă elementele specifice locului, folosind reseurse umane şi materiale
atât din şcoală cât şi din afara ei,
 un caiet intitulat „Amintiri” în care absolvenţi ai liceului să descrie poveşti din anii de şcoală,
precum şi a unui caiet intitulat „ Cum am reuşit eu”,în care absolvenţi ai liceului să noteze
parcursul carierei de succes pe care au realizat-o în viaţă şi pe care doresc să îl împărtăşească
noilor generaţii; jurnal de proiect;
 amenajarea unei Grădini Botanice cu specii de plante autohtone, prin activităţi susţinute cu
sprijinul cadrelor didactice, elevilor, comunităţii locale,
 confecţionarea unei machete reprezentative a Şcolii Tehnice Veterinare
 activităţi de voluntariat prin care şcoala devine vectorul transmiţător în comunitate al valorilor de
conduită morală şi civică; pentru popularizarea acţiunilor se vor confecţiona fluturaşi, pliante,
colaje.
3. Justificarea proiectului
Anul 2013 este pentru liceul nostru un an aniversar, prin implinirea a 50 de ani de la
înfiinţarea primei şcoli tehnice veterinare în judeţul Mehedinţi. Prin urmare suntem bine motivaţi
pentru realizarea acestui proiect intrucât comunitatea nu mai este străină de ceea ce se întâmplă în
şcoală la fel cum, şcoala, cu actorii ei, nu rămâne indiferentă la realităţile comunităţii. Când nu
există coeziune între şcoală şi comunitate apar efecte neplăcute asupra actorilor educaţionali – elevii
care, de cele mai multe ori sunt „străini” de realitatea de dincolo de porţile şcolii, nu cunosc
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comunitatea în care trăiesc, elementele identitare ale acesteia, specificul şi istoricul locului. Astfel,
elevii nu reuşesc să folosească resursele comunităţii şi nu ştiu să găsească soluţii la problemele pe
care le găsesc în comunitate.Din altă perspectivă şcoala rămâne tributară unui sistem închis faţă de
comunitate.
Reprezentanţii comunităţii sunt chemaţi, invitaţi la activităţi în înteriorul şcolii destul de rar,
existând puţine acţiuni comune, de obicei dialogurile fiind reci şi formale.
4. Scop
Afirmarea şcolii în viaţa comunităţii şi a evenimentelor comunităţii în viaţa şcolii.

5. Grupuri tinta /Beneficiari (cei implicaţi direct şi indirect, cei pentru care se fac
cheltuielile)
Grupul/grupurile ţíntă
Beneficiari

Elevi, parinti, profesori, membrii
comunităţii
Membrii
comunităţii

6. Activităţi (mijloace, metode, ceea ce facem pentru a obţine rezultatele
scontate, a atinge obiectivele )
Nr.
activ
A1

Denumire
activitate
A1.1. Pregătirea
proiectului

Perioada de
desfăşurare
SII
–
Ianuarie -

A1.2.
Constituirea
echipei
de
proiect
A2

A2.2.
Selecţia
elevilor
implicaţi
proiect
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SII
–
Ianuarie Februarie

A2.1.
Promovarea
proiectului

în

Modalitate de implementare

Resurse alocate

Coordonatorul proiectului va
reliza planul de
lucru şi va constitui echipa de
proiect pentru realizarea proiectului.
Aceasta va fi formată din 9 cadre
didactice şi 6 părinţi.

Coordonator
proiect,
Materiale
consumabile

Coordonatorul proiectului va realiza
o întâlnire de planificare
Promovarea
proiectului culamembrii
nivelul
echipei
nou
constituite.
şcolii prin afişe, flyere etc şi
informarea beneficiarilor cu privire la
selecţia a unui număr de 20 de elevi
care să facă parte din echipa de
proiect.
Selecţia se va face pe baza unui CV
si a unei scrisori de intenţie care
vor fi depuse la un membru al
echipei, responsabil cu selecţia
elevilor.
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Echipa de proiect,
Elevi
Părinţi
Cadre didactice
Materiale
consumabile

A3

Planificarea
activităţilor

SII - Martie

Se vor realiza întâlniri în cadrul
proiectului cu
întreaga echipă formată (elevi, părinţi
şi cadre didactice) ce vor avea rolul
de planificare a viitoarelor actitivităţi
în proiect şi realizarea unui plan de
activităţi în care fiecare îşi va asuma
diferite sarcini.

Coordonator
proiect,
Echipa de proiect,
Materiale
consumabile

A4

Implementarea
activităţilor

SII
Martie
Mai

In funcţie de planul de activităţi
întocmit
şi
de
asumarea
responsabilităţilor de către fiecare
membru al echipei pentru sarcinile
de lucru revenite se vor derula în
cadrul proiectulului următoarele
etape:
4.1. Culegerea de informaţii din
comunitate pentru realizarea ziarului,
monografiei, caietelor, machetei,
jurnalului
4.2. Corelarea informaţiilor culese
din comunitatea cu cele din
diverse
surse bibliografice –
utilizarea bibliotecii din comunitate
şi a celei judeţene
4.3.
Prelucrarea
informaţiilor;
4.4 Redactarea informaţiilor pentru
ziar,
monografie
şi
celelalte
documnte scriptice;
4.5. Publicarea materialelor;
4.6.
Publicarea
monografiei,
difuzarea ziarului;
4.7. Confecţionarea machetei
4.8. Documentarea ştiinţifică cu
privire la specii de plante autohtone
care se pot cultiva pe terenul destinat
amenajării grădinii botanice
4.9. Pregătirea solului şi a
materialului biologic viu pentru
grădina botanică
4 . 1 0 . Prezentarea
rezultatelor
proiectului în cadrul seminarului de
diseminare.

Coordonator
proiect,
Echipa de proiect,
Diversi
reprezentanţi
ai
comunitati;
Materiale
consumabile

Organizare
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A5

A6

Activităţi
administrative

Evaluarea
proiectului

Permanent

În fiecare lună coordonatorul de proiect
împreună
cu echipa de proiect vor organiza
întâlniri de planificare a
activităţilor şi vor realiza
documentele de raportare pentru
activitatea derulată.

Mai-Iunie
La finalul activităţilor va avea loc
şedinţa de evaluare la care va
participa toată echipa de proiect.
Celebrarea proiectului cu o masă
festivă

Coordonator
proiect,
Echipa de
proiect,
Materiale
consumabile
Coordonator
proiect,
Echipa de
proiect,
Materiale
consumabile
Echipa de proiect

8. Rezultate si indicatori
Impactul proiectului
Proiectul va creşte capacitatea instituţiei de învăţământ de a implica în activităţi
comunitare elevii, părinţii , cadrele didactice şi numeroşi reprezentanţi ai comunităţii locale şi
judeţene, care să lucreze împreună ca echipă. Proiectul va dezolta competenţe organizatorice şi va
reuşi să-i conştientizeze pe cei implicaţi, mai ales pe elevi de importanţa valorificării resurselor
din mediu şi de importanţa găsirii unor soluţii adaptative la probleme concrete, cotidiene.
Rezultatele proiectului şi sesiunile de informare şi diseminare vor ajuta la construirea unei imagini
pozitive a şcolii în comunitate şi a comunităţii în şcoală.
Indicatori (unităţi de măsurare a performantei; cuantificarea activităţilor)
Rezultat/ Denumire Denumire indicator
Standard
rezultat
(măsura stabilită a fi atinsă)
Rezultate
Nr. Sesiuni de informare
5
cantitative
Nr. Materiale promoţionale (afişe, 5 afişe, 25 de colaje, 100 de
flyere, pliante, colaje)
pliante ,100 de flyere
Nr. Intâlniri ale echipei de proiect
10
Nr. Resurse din comunitate implicate
5
Nr. Sesiuni de diseminare
1
Nr. Materiale realizate în proiect
1 monografie, 2 caiete
documentare
50 buc. ziare
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PROIECTE ETWINNING DE SUCCES
Prof. drd. Nadina C. NICOLICI
Prof. Leontina NIȚOI -Colegiul Tehnic ”Lorin Sălăgean” Drobeta-Turnu-Severin
Una dintre cele mai la îndemână modalități de participare la proiecte și parteneriate
educaționale
cu
parteneri
europeni
este
cea
oferită
de
portalul
eTwinning,
http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm. Ce oferă acest portal? Posibilitatea de a găsi parteneri
pentru diverse proiecte europene, de a participa la cursuri de formare online, de a colabora în diverse
proiecte, de a lua legătura cu profesori europeni. Comunitatea pentru școlile europene, a.k.a.
eTwinning, număra la momentul scrierii acestui articol 189.597 profesori înregistrați, 26.504 proiecte
aprobate și în derulare, 100.405 școli înscrise.
Colegiul Tehnic ”Lorin Sălăgean” din Drobeta-Turnu-Severin a devenit membru activ al
comunității în anul 2008, imediat după ce înscrierea școlilor românești a fost posibilă. Pentru noi
înseamnă 28 de proiecte cu parteneri europeni, 2 Diplome Europene de Calitate și 5 Diplome Naționale
de Calitate, prin care valoarea proiectelor este recunoscută. Mai înseamnă colaborare, cooperare,
schimb de idei, elevi motivați să învețe, profesori preocupați permanent de calitate.
În semestrul I al anului școlar 2012 – 2013 s-au derulat în școală 3 proiecte eTwinning: ”Letters
to Santa Claus”, ”Writing Christmas Stories” și ”INTERnational Magazine”. Fiecare dintre ele
reprezintă o provocare, antrenând nu doar creativitatea și imaginația, ci și folosirea limbii engleze ca
mijloc de comunicare și a calculatorului și internetului.
Unul dintre proiectele eTwinning de succes ale școlii noastre este ”Letters to Santa Claus”, un
proiect care a devenit deja o tradiție a noastră. În fiecare an avem alți și alți parteneri europeni, din
diverse țări, dar cu vârste diferite de cele ale elevilor noștri. Anul acesta în proiect au fost implicați 25
de elevi ai școlii, cu vârsta de 16-18 ani, iar ca parteneri de proiect am avut 25 de elevi din Inowroclaw,
Polonia, cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. În ce constă provocarea acestui proiect? Partenerii
europeni, copii care cred în existența lui Moș Crăciun, îi scriu acestuia atât e-mailuri cât și scrisori, iar
ajutoarele Moșului, elevii români, răspund e-mailurilor și scrisorilor. Coordonatorul proiectului a creat
o adresă de email comună care a fost folosită de toți elevii participanți la proiect: cei mici au trimis emailuri la această adresă, cei mari au folosit-o pentru a răspunde la e-mailurile primite. La începutul
lunii decembrie elevii din Polonia au scris scrisori către Moș Crăciun în care s-au prezentat și și-au
exprimat dorințele. Anul acesta prezentările s-au făcut nu doar prin scrisori, ci și online, printr-un clip
filmat de partenerii din Polonia. Misiunea elevilor români a fost de a răspunde la scrisorile primite, de a
le personaliza, dar în același timp de a crea impresia că au fost tipărite în atelierul lui Moș Crăciun.
Pagina proiectului poate fi accesată la adresa:

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p93616/welcome
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