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ECO-viitorul 
 

 
 

b. Automobilele cu pile de combustie 

O altă soluţie nepoluantă este folosirea hidrogenului 

drept combustibil. Acesta arde aproape fără nicio emisie de 

agenţi poluanţi, însă preţul de producţie actual este foarte 

mare. Vehiculele cu pile de combustie, pe bază de hidrogen, 

au potențialul de a revoluționa industria automobilelor. 

Utilizarea pilelor de combustie reduc emisiile poluante ale 

automobilelor la zero, singurele produse rezultate în urma 

reacțiilor chimice fiind energia electrică și apa (H2O).  

 
c. Automobile care folosesc biocarburanţii 

Plantele de soia și porumb ar putea deveni materia 

primă, necesară obținerii carburanților pentru propulsia 

automobilelor viitorului. Unii producători de automobile au 

încercat modele   ale căror motoare funcționează cu 15% 

benzină și 85% etanol obţinut din porumb. Au scăzut 

emisiile nocive de care erau responsabili compușii chimici 

din benzină. Însă etanolul – obținut prin fermentarea 

porumbului – nu înlocuiește complet benzina. 

 
d.  Maşina  viitorului,  maşina-frunză,  care  consumă 

dioxid de carbon şi elimină oxigen 

În pavilioanele expoziţiilor mondiale auto sunt 

propuse prototipuri îndrezneţe de automobile, considerate a fi   

viitorul industriei auto – vehicule bionice, care îşi iau 

energia din aer. 

Vehiculul viitorului ar urma să se comporte întocmai 

ca o frunză: să absoarbă dioxid de carbon şi să elimine 

oxigen. Pentru a capta energie, vehiculul foloseşte 

minipanouri solare amplasate pe capotă în formă de frunză 

şi mici turbine eoliene amplasate pe roţi. Energia astfel 

captată e stocată în acumulatori litiu-ion, care asigură o bună 

autonomie vehiculului. Aplică principiile fotosintezei, 

captând dioxid de carbon şi molecule de aer din atmosferă, pe 

care le transformă în energie electrică şi generează oxigen. 

Nu e doar emisie zero, e emisie negativă: aerul se 

curăţă, mediul înconjurător se îmbunătăţeşte. 

 
Andrei şi Florin vă invită în sala 27 cu alte soluţii pe 

care le cunoaşteţi sau alte idei despre ce şi cum ar trebui să 

facem pentru ca atunci când ne uităm în oglinda retrovizoare 

a maşinii, să vedem o “planetă verde” 

 

– Prof. Florina Ene - Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida “ 

Oradea
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Din activitățile  Consiliul Școlar al Elevilor 
 

În perioada  18 martie - 22 martie s-a desfășurat 

proiectul intitulat “Şcoala mea are talent”,  iniţiat de Consiliul 

Școlar al Elevilor. Acest proiect a avut drept scop  

promovarea tinerelor talente din şcoala noastră. Cei clasați pe 

primele trei locuri au participat la   faza judeţeană, susținută 

la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” sub egida Consiliul 

Judeţean al Elevilor Bihor. Școala noasrtă a fost reprezentată 

de Carțiș Alexandru, Milaș Raul, Hepeș Vlad și Cozma Călin.  

Începând cu 15 aprilie și până la jumătatea lunii mai, 

se desfășoară Proiectul  Lectura e COOL-TURĂ! “Citeşte şi 

fă-i să citească”. Acest proiect este unul complex, prin care 

CȘE și- a propus să atragă tinerii, dar nu numai spre lectură. 

Este nevoie de acest lucru, pentru că ne aflăm într-o perioadă în care doar scroll-ul televiziunilor de 

ştiri, site-urile ziarelor sau pagina de facebook sunt citite. Prin acest proiect se dorește ca măcar de 

“Ziua internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor” fiecare om să ia o carte, să îi atingă coperta, 

paginile şi să citească un rând – două. Ar dura doar cinci minute. Cinci minute benefice care poate 

reuşesc să te facă să citeşti sau să îţi trezească interesul pentru citit, deoarece acesta este o îndeletnicire 

pentru care nu există o vârstă anume sau vreun dar al naturii, pe care cineva trebuie să îl posede. Cititul 

presupune doar un gram de voinţă şi, mai ales, o profundă dorinţă de cunoaştere. 

În 19 aprilie s-a desfășurat prima etapă din acest proiect, care a constat într-un concurs de rebus 

și prezentări în PowerPoint despre importanța lecturii. Câștigătorii au fost: Alb Andrei (locul I), Ciuciu 

Natanael, Gavra Sergiu (locul II) și Baciu Ionuț (locul III). Mențiune le-a revenit elevilor Ghenț Emil 

și Koroszi Șerban. 

Concursul „Nu lăsa 

violenţa să te transforme într-un 

infractor”, iniţiat la finele lunii 

septembrie, anul trecut, în 

Săptămâna Prevenirii Violenţei, 

a avut două mari componente : 

informarea asupra consecinţelor 

ce derivă din comportamentele 

antisociale şi un concurs 

desfășurat în luna martie, care a 

constat în redactarea unui eseu 

cu mesaj antiviolenţă. 

 În cadrul concursului, 

organizat la nivel județean, 

elevii Szegedi Istvan Norbert (locul III), Demeter Narcisa și Abrudan Gabriela (mențiune)    au fost 

premiați chiar de Ziua Poliţiei Române, în data de   25 martie, înmânându-li-se diplome si cupe  în 

faţa „adulţilor” – şefi de instituţii, tocmai pentru a-i da exemplu. 

 

– Prof. Florentina Hoduț- Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida “ Oradea

C.S.E 
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Să știi mai multe, Să fii mai bun 
 

 
 

 

O minunată excursie la Cluj 
 

 

Noi, elevii clasei a XII- a B, împreună cu 

doamna dirigintă, Bicăzan Floarea, am 

organizat o minunată excursie la Cluj. Am 

vizitat Muzeul Etnografic, Muzeul de Istorie și 

multe alte obiective importante din acest oraș. 

Ne-am plimbat mult cu troleibuzul   deoarece 

vremea nu ne-a permis să ne plimbăm pe jos și 

mai ales să vizităm tot ce ne-am propus, din 

păcate. 

Pe lângă frumusețea obiectivelor 

vizitate, cel mai important a fost faptul că ne-am 

înțeles de minune cu toții și că ne-am distrat 

împreună. Am petrecut clipe minunate! Am râs, 

am spus glume și ne-am jucat fel de fel de jocuri 

pe echipe. 

Cu siguranță această  excursie ne-a  apropiat mult mai mult unii de altii și am devenit mult  mai uniți. 

Încep să mă gândesc de pe-acum cu regret la cei mai frumoși ani, anii de liceu! 

Chiar dacă acești ani se apropie de final, sper că vom mai continua să organizăm astfel de excursii cu 

mai multe peripeții și experiențe noi! 

 

Colectivul clasei a XII-a B de la Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida “ Oradea, dirig. prof. Floarea Bicăzan 

 

  

 

 

 

 

 

Elevii Colegiului Tehnic “Valeriu Branişte” s-au remarcat ca fiind cea mai bună 

echipă pe domeniul  Industrie Textilă şi Pielărie  la stagiul de pregătire practică efectuat în 

Spania 

 
Prof. Bogos Nicoleta, Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte” Lugoj  

 

 

Primul grup de elevi din cadrul proiectului „Formare profesională în domeniul tehnic-şansă pentru o 

carieră de succes”,  LLP-LdV/IVT/2012/RO/132, de la Colegiul Tehic Valeriu Branişte Lugoj s-a  întors recent 

din Spania, unde au efectuat un stagiu de pregătire practică timp de 2 săptămâni în domeniul Industrie textilă şi 

de pielărie.  

Pe durata stagiului elevii au  dobândit competenţe profesionale şi deprinderi practice specifice domeniului 

Stagii de practică în Spania 
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pregătirii de bază Industrie textilă şi de pielărie, specializarea Tehnician designer vestimentar cerute de 

companiile comerciale din ţări ale Uniunii Europene, şi-au lărgit competenţele sociale şi lingvistice, care le vor 

asigura o mai bună inserţie pe piaţa muncii naţională şi europeană după absolvirea liceului. Fiind într-o activitate 

de monitorizare m-am asigurat că stagiul de pregătire practică este conform cu cel din acordul de formare şi că 

elevii dobândesc  competenţe absolut necesare  în profesia în care se pregătesc. Datorită activităţilor şi experienţei 

acumulate în stagiu de practică, participanţii  la mobilitate au devenit mult mai responsabili, mai încrezători în 

forţele lor, mai deschişi, mai punctuali şi mai respectuoşi. 

Elevii afirmă că această mobilitate le va influenţa pozitiv cariera şi pregătirea profesională, cunoscând 

acum care sunt cerinţele ale unui loc de muncă într-o firmă europeană, asigurându-le mobilitatea în Europa şi 

şansa de a se angaja în diferite companii comerciale europene. 

Proiectul Colegiului Tehnic „Valeriu Branişte” este finanţat de Comisia Europeană prin Programul de 

învăţare pe tot parcursul vieţii, Programul sectorial Leonardo da Vinci, cu suma de 105.544 euro. 
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POPESCU RODICA MARIANA, Profesor Limba şi literatura română, Colegiul Naţional 

de Informatică ,,Carmen Sylva” Petroşani 

 

 “Vei întâlni oameni care te vor uita. Vei uita oameni pe care i-ai întâlnit. Dar uneori 

întâlneşti oameni pe care nu îi poţi uita.  Aceia sunt prietenii tăi speciali!” 

De foarte multe ori observăm că oamenii au uitat să fie toleranţi, au uitat să iubească, au 

uitat ce este prietenia. Nu au timp să privească la suferinţa semenilor, să le întindă o mână.. Nu 

se gândesc o clipă că în orice moment pot deveni ei înşişi la fel ca cei pe care de multe ori îi 

ignoră sau îi desconsideră. Toate acestea se întamplă din cauza lipsei de informaţii sau a unei 

educţii în acest sens.  

Prin acest demers, ne-am propus să ridicăm “valul de ceaţă”  prin informarea copiilor 

implicaţi în proiect cu privire la ce înseamnă persoana cu nevoi speciale, implicându-i în 

activităţi comune cu elevii de la CPC- HD filiala Lupeni şi din alte centre din ţară. În felul 

acesta, au avut ocazia să le ofere cel mai de preţ dar: PRIETENIA. 

Pentru buna desfăşurare a proiectului am avut sprijinul şcolilor partenere din judeţ şi 

din ţară, al I.S.J. Hunedoara, C.C.D. Deva, Primăria Municipiului Petroşani, Asociaţia 

Părinţilor ,,Infopet77 Petroşani” şi al Episcopiei Ortodoxe a Devei şi Hunedoarei.  

Obiectivul  general a urmărit organizarea şi desfăşurarea proiectului ,,Fă-ţi un prieten 

special” care să  cuprindă activităţi menite să dezvolte valori şi principii democratice ale 

copiilor din C.P.C. 

Scopul proiectului a fost  de a promova educaţia pentru cetăţenie democratică: favorizarea 

socializării copiilor indiferent de vârstă, sex, statut socio-economic, nivel de inteligență. 

Pe întreaga perioadă, cât s-a derulat proiectul, am urmărit realizarea următoarelor 

obiective:  

- familiarizarea elevilor sănătoşi cu problemele copiilor cu CES în vederea pregătirii  acestora pentru    

înţelegerea, acceptarea şi sprijinirea în viitor a acestor persoane; 

- favorizarea socializarii copiilor indiferent de vârstă, sex, statut socio-economic, nivel de inteligență; 

- popularizarea acţiunilor partenerilor ca exemple de bună practică   şi susţinerea programelor; 

   comune în vederea socializării ; 

- încurajarea colaborării între instituţii organizarea schimburilor de experienţă, la care să participe 

    elevi, cadre didactice şi/sau persoane reprezentative din alte instituţii; 

 - educarea copiilor în spiritul respectării diversităţii; 

 - stimularea unui comportament preventiv. 

Proiectul naţional  ,,Fă-ţi un prieten special”   
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În vederea atingerii obiectivelor s-au desfăşurat numeroase activităţi: organizare de 

mese rotunde, realizarea unor studii de caz; momente cultural-artistice, workshopuri, schimburi 

de experienţă, campanii de promovare a proiectului prin  distribuire de flyere,  prin articole în 

mass-media, anunţuri, prezentări Power –Point, filme, acţiuni de voluntariat în 

C.P.C.Hunedoara- Filiala Lupeni; 

   Toate activităţile propuse au fost realizate conform termenelor stabilite. 

Evaluarea s-a realizat  prin chestionare, interviuri, analiză Swot, raport de evaluare a 

activităţiilor, a performanţelor. Pe parcursul derulării proiectului, prin monitorizarea 

activităţilor planificate, urmărindu-se în permanenţă corelaţia scop-obiective – metode- 

rezultate şi prin numărul mare de participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai 

comunităţii şi voluntarii prezenţi în C.P.C. 

Prin feed-back-ul primit de la părţile implicate în proiect, suntem îndreptăţiţi şi motivaţi 

să contiuăm acest proiect cu o nouă ediţie.Solicitările au venit şi de la unităţi de învăţământ din 

judeţ şi din ţară. 

În continuare voi prezenta câteva imagini care reliefează activităţile desfăşurate în 

cadrul proiectului. 

 

 

Elevii au confecţionat produse pe care le-au vândut, iar banii au fost donaţi copiilor din C.P.C. 
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ZIUA PĂMÂNTULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATI  DE ECOLOGIZARE 

 

Activităţi culturale în săptămâna ,,Şcoala Altfel!” 

 

 

Proiectul se află la cea de-a V-a ediţie, în cadrul proiectului sunt implicate clasele a XI-

a D şi a IX-a D din cadrul Colegiului Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” Petroşani, 

coordonate de prfesoarele Popescu Rodica Mariana şi Lazăr Ileana. 



 

10 InfoLINE/AN II/Nr. 4-august  2013 
 

 În cadrul proiectului mai sunt implicate 36 de şcoli din ţară şi din judeţ. Prin acest proiect 

am urmărit sensibilizarea unui număr mare de tineri  şi implicarea acestora în activităţi de 

voluntariat alături de elevii din Centrele de Pedagogie Curativă. 

 

 

 

 

Prof. Flavia Damian – Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, 

Baia Sprie, jud. Maramureș 

 

Viitorul sună bine din punct de vedere al 

antreprenoriatului la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din 

Baia Sprie. La Concursul județean "Start în afaceri. Topul 

tinerilor antreprenori" școala s-a clasat pe locul II. Echipa 

formată din elevii Alina Dacher, Marisia Rist, Vasile Șomotiuc 

și Alexandru Fabian și îndrumată de prof. Smaranda Leșe și 

prof. Flavia Damian, constituită în firma "Afrodita", au 

prezentat un plan de afaceri intitulat "Cosmetică și 

terapeutică", care prevede fabricarea cremelor naturale 100%. 

Pentru prezentare am avut o idee originală. Am luat în 

calcul sănătatea, frumusețea, iubirea etc. Imediat ne-a venit 

ideea să înființăm o firmă care pune baza pe fabricarea 

cremelor naturale. Juriul a văzut o creație nouă, a noastră și a 

fost încântat de idee, copiii prezentând o scenetă pe această temă. Am plecat de la miturile grecești și 

am punctat un moment artistic original, în timp ce alte zece echipe din concurs au avut o prezentare 

clasică. Cu această ocazie au fost dezvoltate competențele elevilor care apoi au fost puse în valoare. 

Concursul a testat calitățile antreprenoriale, cele de exprimare în limba română, precum și calități 

artistice sau de spirit. 

Elevii au primit diplome, CD-uri documentare (cu texte istorice și geografice), reviste și alte 

premii intersante. Anul viitor vom participa la întrecerea regională unde sperăm să obținem  rezultate 

foarte bune. 

 

 

Afrodita 
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Prof. Vlăduceanu Atena şi prof.Boboc Mariana –Colegiul Tehnic ,,Dimitrie 

Leonida” Petroşani  

 

În perioada 01–10.03.2013, a avut loc a doua mobilitate a proiectului Comenius “New 

Ways of Living”, proiect care se desfășoară în cadrul Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” 

Petroşani. Această a doua mobilitate a avut loc în Olanda, în 

localitatea Zaltbommel, la Cambium College și în această 

activitate au participat 10 elevi însoțiți de profesoarele Mihaela 

Manolea şi Mariana Boboc. Elevii participanți au fost: Cristina 

Filip, Melisa Rîșteiu, Larisa Takacs, Cristina Rusu, Sorin 

Ifrim, David Lăcătuș, Andrei Pap, Darius Păpară, Alexandru 

Posteucă și Dragoș Simion, toți elevi ai Colegiului Tehnic 

“Dimitrie Leonida” Petroşani. 

Pornind de la obiectivele proiectului care sunt 

identificarea diferenţelor culturale de-a lungul Europei, 

moştenirea culturală, digitalizarea civilizaţiei, noi stiluri de viaţă, elevii au participat la activități 

diferite, specifice împreună cu colegii lor olandezi și cu colegii din celelalte țări participante la 

proiect.   

În 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 

5. COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” PETROŞANI – RO 

6. KịPA 10. YIL  ANADOLU LịSESị – TR  

Elevii însoțiți de profesorii participanți la proiect cât și din cadrul liceului Cambium 

College au participat la diverse activități: vizite de studii la Den Bosch și Amsterdam pentru 

cunoașterea unor repere istorice specifice, activități practice la atelierul de arta al liceului, vizită 

la o fermă zootehnică și o fabrică de brânzeturi din Zaltbommel, activități sportive în cadrul 

centrului sportiv din oraș precum și la activități 

recreative în holul liceului. 

 

Următoarea etapă a proiectului se va derula în 

România în perioada 06 – 12.04.2013, perioadă în 

care îi vom găzdui pe partenerii nostri de proiect din 

Olanda și vom derula activități de promovare a artei 

și culturii din județul Hunedoara, din Petroșani și 

Valea Jiului. 

Proiectul Comenius „New Ways of 

Living” a ajuns în Olanda 
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Rezultatele finale ale implicării elevilor în acest proiect vor fi bazate pe conştientizarea 

importanţei cunoaşterii şi promovării tradiţiilor și a diversității culturale. 

Următoarea mobilitate se va derula în luna mai, în Estonia, în localitatea PŎLVA, unde 

se va deplasa şi un grup de 4 elevi din cadrul Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” Petroşani, 

care vor realiza alte activități ale proiectului în comun cu ceilalți elevi participanți şi vor 

cunoaşte cultura, tradiţiile şi civilizaţia specifice acestei ţări europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prof. Vlăduceanu Atena şi prof. Mihaela Manolea,  

Colegiul tehnic ,,Dimitrie Leonida”Petroşani 
 

 Este prima zi a săptămânii de mobilitate, 04 mai 2013. În Estonia sunt două întâlniri 

de proiect: NWOL-noi moduri de viață și Drepturile nu fac nici o diferență. S-au întâlnit aici 

Turcia, România, Spania, Italia, Slovacia, Germania, Republica Cehă și Polonia. 

În primul rând am avut unele jocuri de spargere a gheții pentru a ne cunoaște unul pe celălalt, 

apoi a avut loc un test pentru țările participante la întâlnire și am învățat un pic limba estoniană, 

de asemenea. A fost vizitată școala și orașul Põlva. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul New Ways of Living - în 

Estonia 

 

http://estcomenius.weebly.com/uploads/1/3/7/4/13742248/529438_orig.jpg?492
http://estcomenius.weebly.com/uploads/1/3/7/4/13742248/8494700_orig.jpg?506
http://estcomenius.weebly.com/uploads/1/3/7/4/13742248/5289191_orig.jpg?487
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În dimineața următoare, toți oaspeții au participat la lecții și au avut oportunitatea de a 

vedea cum decurg lecțiile în Estonia. După câteva lecții ne-am dus în orașul Tartu. Am vizitat 

centru de știință AHHAA, pe care l-am considerat deosebit. După aceea am avut un mic tur în 

Tartu. Ne-au fost arătate locurile cele mai importante, de exemplu, Universitatea din Tartu, 

teatru Vanemuine etc.  

    

 

 

 

 

 

 

În zilele următoare elevii au avut ocazia de a lua parte la atelierul de artă și profesorii au avut 

un atelier despre sistemul educațional. A fost vizitat orașul Karilatsi, Muzeul Tăranului din Põlva.  

Seara a avut loc un concert al prieteniei, în care fiecare țară a efectuat un moment aristic: cântec, dans 

specific, etc. A fost foarte frumos și interesant pentru a vedea alte culturi prin muzică și dansuri.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://estcomenius.weebly.com/uploads/1/3/7/4/13742248/2263786_orig.jpg?599
http://estcomenius.weebly.com/uploads/1/3/7/4/13742248/6528147_orig.jpg?604
http://estcomenius.weebly.com/uploads/1/3/7/4/13742248/7401290_orig.jpg?554
http://estcomenius.weebly.com/uploads/1/3/7/4/13742248/2478114_orig.jpg?462
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În săptămâna „Scoala Altfel” elevii de la Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu 

din Giurgiu și cadrele didactice din catedra tehniceă, au fast antrenate în desfășurarea a doua 

evenimente importante atât pentru elevi, profesori cât și pentru comunitatea locală. Săptămâna 

a debutat cu activități înscrise în evenimentul național SĂPTĂMÂNA PAȘII FPI din proiectul 

„Parteneriate active școală-întreprindere pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale – 

PAȘII FPI”, derulat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățămîntului Profesional și Tehnic 

în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriașilor din România, proiect srategic în cadrul 

Programului Operațional  Sectorial pentru Dzvoltarea Resurselor Umane. A continuat cu 

dezbaterea cu tema „Parteneriate active școală-întreprindere” în cadrul activității „Realizarea 

săptămânii școli întreprinderi” dezbatere care a reunit elevi, profesori, reprezentanți ai ISJ 

Giurgiu, ai comunități locale, ai unităților economice care au profil de activitate comun cu cel 

în care elevii școli noastre se pregătesc, părinții și lista ar putea  continua. 

În partea a doua a săptămâni, reuniunea profesori-elevi a continuat, ea lărgindu-și 

rândurile prin desfașurarea simpozionului „ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ-ÎNTRE ADEVĂR ȘI 

FICȚIUNE” ediția I, la care au participat reprezentanți din 24 de județe și municipiul București. 

Activitatea sa dovedit a fi de un real succes, grație participanților care au prezentat lucrări 

științifice de un înalt nivel. 

Săptămâna sa dovedit a fi un atelier permanent de  învățare, formare și educare pentru 

toți participanții, indiferent de vârstă sau statut social, doar trecând pragul lăcașului de cultură 

și educație numit – COLEGIUL TEHNIC VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU, din 

Giurgiu. 

   

    

     Prof.Nadia Grad 

      

    

    

 

 

 

 

Săptămâna FORMĂRI – pas în alegerea 

carierei 
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Prof. Fuduli Angela 

Prof.ing.Sava Aida 

Colegiul Tehnic ,,Tomis” Constanța 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu 

cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare 

ca o necesitate. 

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că 

educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi 

locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

Activităţile extracurriculare organizate de Colegiul Tehnic ,,Tomis” Constanța au conţinut 

cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de 

participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

Activităţile organizate de liceul nostru sunt: clubul de dezbateri, cercul de pictură, cercul de 

creație literară, clubul de teatru, trupa de dans modern. Aceste activităţi reunesc grupuri de elevi 

animaţi de o dorinţă comună: afirmarea aptitudinilor sau dezvoltarea gândirii critice. Le oferă 

elevilor destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 

posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.  

Menţionăm, printre altele, inițierea unor proiecte educative la nivel județean şi naţional: 

,,Prietenie vs. violenţã’’, “Impactul şi efectele televiziunii şi internetului asupra elevilor şi 

pãrinţilor’’, ,,Învãţarea prin servicii în folosul comunitãţii – un alt tip de învãţare’’, 

,,Multiculturalitatea şi proiecte în beneficiul comunitãţii’’, activitãţile clubului de dezbateri, 

,,Temperatura respectării drepturilor omului în școala noastră” sunt doar câteva din formele 

prin care s-a promovat participarea elevilor ca parteneri educaţionali. 

Vă vom supune mai mult atenția asupra ultimului proiect enumerat mai sus inițiat de liceul 

nostru la nivel județean. 

Colegiul Tehnic ,,Tomis” este una din şcolile care şi-a creat o adevărată tradiţie din iniţierea 

şi participarea la proiecte educative care promovează comportamentul civic responsabil.                                                                                                                                                 

Elevii liceului nostru au participat, an de an, la activităţile iniţiate de Centrul Regional de 

Educaţie Civică. 

                       

Colegiul Tehnic ,,Tomis” este unul din 

cele 16 licee din ţară în care s-a desfăşurat 

proiectul naţional “Student 

Governement”, proiect iniţiat de 

Asociaţia de Educaţie Civică şi finanţat de 

Ambasada S.U.A. la Bucureşti.        

Calitatea activităţilor desfăşurate a stat 

la baza selecţionării liceului nostru între 

liceele/organizaţiile care şi-au prezentat 

experienţa de proiect în cadrul 

activităţilor organizate de Ambasada 

S.U.A. la Bucureşti, cu ocazia Summit-

ului NATO. 

Proiecte cu elevi şi pentru elevi 
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Manifestarea elevilor ca subiect activ în propria formare şi partener real în procesul educativ 

sporeşte rolul şi importanţa activităţilor educative nonformale. În sfera acestor activităţi, cele 

ce vizează civismul comportamentului cotidian, exercitarea responsabilă a drepturilor 

democratice au o contribuţie semnificativă în realizarea idealului educaţional, ideal vizat prin 

întreaga legislaţie naţională şi european comunitară în domeniul educaţiei. 

                                                               

 
 
 

                                                                      

                                                                           

 

 

  

                                                  

- PROIECT EDUCAŢIONAL- 

                                      prof. Radu Camelia- Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galaţi 

 Acesta a fost mottou-l proiectului educaţional „Învăţ să mă cunosc!” desfăşurat in 

perioada octombrie 2011- mai 2012 la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Galaţi,  necesitatea 

derularii proiectului a fost determinată de problematica lumii contemporane ce a generat în sfera 

educaţiei noi obiective care conferă putere şi capacitate de a contribui cu resurse specifice la 

construirea viitorului, la crearea unei societaţi mai bune. Alegerea titlului   a avut ca motiv şi 

de dorinţa de a aduce un plus de cunostinţe referitoare la educaţia pentru sănătate printr-o 

alimentaţie corectă, prin respectarea regulilor de igiena personală şi de grup pentru a forma o 

conduită corectă si responsabilă faţă de sănătatea noastră şi a celor din jur. Proiectul a fost 

coordonat de doamnele profesoare Blumer Violeta, Radu Camelia, Săndulache Nicoleta si s-a 

adresat unui grup ţintă format din 20 de  elevi ai Colegiul Tehnic „Traian Vuia”. Aceştia au 

desfăşurat diverse activităţi printre care menţionăm: 

 „Sănătate prin cunoastere”- activitatea de lansare a proiectului; 

 „Unitate in diversitate culinara”- masă rotundă privind “Ce, Cât , Când şi  Cum  

mâncăm?”, precum şi alimentaţia sănătoasa la diverse popoare; 

 “E-urile din hrana noastra”- - prezentări ppt, realizarea unui dezbateri privind modul de 

identificare al E-urilor din alimente; realizarea unui panou; 

Sănatate prin cunoaştere 
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 „Fii un consumator responsabil- - activitate cu rol informativ desfăşurată pe 15 martie 

Ziua  Mondială a Drepturilor Consumatorului, ce a constat în distibuirea de fluturaşi cu 

drepturile consumatorului explicate;  

 ,,Descoperă o lume sanătoasă''- concurs realizat cu 

ocazia “Saptămânii Liceului”. 

În cadrul activităţilor desfăşurate s-au evidenţiat elevii : 

Dima Maricel – clasa IX J, Cuibar Alexandru, Croitoru 

Marius Munteanu Nicu, Sîrbu Ionuţ, Sîrbu Vasile,  

Nechifor Silviu- Codruţ, Toma Vasile- Marian, - clasa X 

F, Miron Adrian, Penişoară Gabriel- clasa XII C. 

 

 

 

 

 

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

 

Denumirea proiectului educational „OBICEIURI SI TRADITII DIN VALEA JIULUI”, 

este foarte elocventa in ceea ce priveşte activitatea acestuia. Este un proiect care contribuie 

la   păstrarea şi valorificarea tradiţiilor şi valorilor culturii tradiţionale din judeţ în contextul 

dezvoltării culturii tradiţionale.  

Proiectul s-a desfasurat pe parcursul anului 

scolar 2012-2013 si au fost implicati 15 cadre 

didactice si aproximativ 100 elevi, desfasurat in trei 

scoli partenere: Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” 

Petrosani: prof. Damian Carmen, prof. Paraschiv 

Camelia, prof. Cercel Anamaria si prof. Sarpe Alina; 

Liceul Tehnologic Lupeni: prof. psiholog Julecatean 

Dorina, Consilier educativ Furdui Daniela şi Prof. 

Ambruş Elena Veronica si Colegiul Tehnic „Mihai 

Viteazu” Vulcan: prof. Kos Daniela, prof. Dumitru 

Gabriela si prof. Dorotan Manuela. 

Trăim într-o epocă în care adevăratele valorile 

culturale, tradiţiile şi obiceiurile populare se pierd treptat, iar noi dascălii avem datoria de a 

transmite generaţiilor viitoare portul si folclorul, traditia valorilor autentice ale istoriei 

românesti. 

Într-o lume atat de moderna, ne intrebam: cine îşi mai aminteşte de tradiţie? Iar tradiţia 

pentru români înseamnă strămoşi, obiceiuri, costume populare sau sărbători.  

Tradiţiile fac parte din sfera miraculoasă a simbolurilor, care au învăluit frumuseţea 

spirituală a omului în legendă, conferindu-i perenitate. Ele reprezintă chintesenţa unor valori 

create de o societate în evoluţia ei istorică şi pe care o păstrează cu sfinţenie din generaţie în 

generaţie. 

Obiceiurile sunt tezaurul sufletului românesc şi avem obligaţia să le păstrăm şi să le 

ducem mai departe. Sărbătorile de iarnă reprezinta bucurie, armonie, spiritualitate, bunătate şi 

„Obiceiuri si traditii din Valea Jiului” 
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generozitate faţă de semenii noştri, colinde şi cântece populare, obiceiuri, cadouri, Moş Nicolae, 

Moş Crăciun, Anul Nou şi gânduri bune pentru toţi. 

Printre activitatile derulate a  fost realizarea de expozitii si prezentari power point cu tema 

„Martisorul – traditie si simbol”, „ De la obiceiuri de botez pana la obiceiuri de nunta, in Valea 

Jiului”, „ Obiceiuri de Paste”, „ Obiceiuri de Craciun si Anul nou”.  

 

 
 

 

 

 

Prof. Damian Carmen-Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida”Petroşani 

 

Termenul mediu înconjurător este extrem de vehiculat, pe buzele tuturor. Mass media, 

personalităţi, toată lumea face referire la cât de importantă este protecţia mediului. Aşa să fie? 

Aşa ar trebui. Omul nu poate trăi înafara naturii. Un mod simplu de a avea grijă de 

mediu este să nu folosim resursele acestuia excesiv, să învăţăm să recuperăm ceea ce se poate.  

Ziua de 5 iunie este marcată în fiecare an ca ZIUA MEDIULUI, este un prilej de a ne 

mobiliza prin manifestări comune menite să atragă atenţia asupra protejării mediului.  

Un grup de elevi ai Colegiului Tehnic “ Dimitrie Leonida” Petroşani, membri ai clubului 

de tineret IMPACT Leonida ,ne-am gândit că ar fi interesant să realizăm câteva obiecte din 

materiale pe care le găsim din belşug în şcoală.  

Scopul este să le arătăm celorlalţi cum poţi să-ţi îmfrumuseţezi clasa sau camera 

personală cu lucruri pe care altfel, le-ai fi aruncat.  

 

 

Ghiveci de flori 

                                                

Materialele folosite : sticlă 

plastic 2 l, foarfece, acuarele, 

carton, pensulă, lipici 

Tehnici de lucru: tăiere, lipire, 

pictare, asamblare 

 

 

 

 

Realizarea  obiectelor din materiale reciclabile 
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Trenuleţ 

Materialele folosite : sticle plastic 2 l, 

foarfece, dopuri, bandă izolantă, carton, 

pensulă, lipici 

Tehnici de lucru: tăiere, lipire, pictare, 

asamblare 

 

 

 

 

  

 

Căsuță 

Materialele folosite : beţe de chibrit, 

foarfece, , carton, pensulă, aracet 

Tehnici de lucru: tăiere, lipire, 

asamblare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaze de flori    

 

 

 

Materialele folosite : sticle plastic 2 l, 

foarfece, , pensulă, aracet, vopsea de ulei 

Tehnici de lucru: tăiere, lipire, pictare, 

asamblare 
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Portmoneu 

 

 

Materialele folosite : hârtie ambalaj, 

scotch 

Tehnici de lucru: tăiere, asamblare 

 

 

 

 

 

 

Jucării 

 

  

 

Materialele folosite : carton, acuarele, foarfecă, lipici, dopuri, pixuri, lego, sârmă, marker,  

Tehnici de lucru:desenare,  tăiere, lipire, asamblare, colorare 

 

Reciclarea este na din cele mai simple metode de a proteja planeta de poluare. Principiul e 

simplu: refolosesti hârtia până te plictiseşti şi nu mai tai alţi copaci, ai grijă ce faci c materialele 

din plastic, obiectele care nu îţi mai trebuie le donezi sau le găseşti o nouă întrebinţare. Nimic 

n se pierde, totul se refoloseşte.   

Poţi să creezi propriile obiecte de artă din materiale reciclate. Multe dintre acestea pot fi 

transformate în obiecte decorative, iar secretul constă în a pune accent pe modelul şi culoarea 

unui obiect. Arta reciclată este de asemenea o modalitate bună de a motiva copiii să recicleze 

şi să fie interesaţi să realizeze obiecte din materiale adunate de peste tot.Arta reciclată este 

perfectă pentru cei carora le place neconventionalul.  
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Prof. Damian Carmen, Mariţa Mihaela-Colegiul Tehnic” Dimitrie Leonida” Petroşani 

Voluntariatul este definit ca o activitate de interes public desfăşurată din proprie 

iniţiativă de către o persoană fizică, în folosul altora , fără a primi o contraprestaţie materială , 

în domenii diferite: asistenţă şi servicii sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, protecţia mediului , 

comunitar şi altele asemenea.  

Voluntariatul apare tot mai mult ca o opţiune pentru elevii care doresc şi desfăşoară 

activităţi extracurriculare.  

Această activitate a devenit deja o tradiţie la Colegiul Tehnic „ Dimitrie Leonida” 

Petroşani fie prin participarea la activităţile de ecologizare din cadrul proiectului „Educaţie 

pentru o viaţă sănătoasă”, fie prin participarea la cele două ediţii ale Curăţeniei Naţionale „Le t 

s do it” , prin activităţile de la „ Fii ecologic” , „ Ecoşcoala „ sau „ Şcoli pentru un viitor verde”. 

Dar voluntariat au desfăşurat elevii , nu numai în domeniul protecţiei mediului ci şi în 

domeniul social. Astfel, elevii de la Colegiul Tehnic „Dimitrie  Leonida” au fost voluntari la 

Casa Pollicino şi  la Centrul de Asistenţă Socială Petrila. În cadrul acestor proiecte, tinerii au 

acordat ajutor copiilor şi vârstnicilor, precum şi personalului celor două instituţii ( insuficient 

şi neputând face faţă tuturor nevoilor) şi le-au creat copiilor şi bătrânilor sentimentul  că sunt 

importaţi pentru ceilalţi. 

La Casa Pollicino,membrii clubului au ajutat  copiii la lecţii, le-au  făcut  baie, s-au  

jucat cu ei, le-au oferit  spectacole de magie, filme, muzică. 

La Centrul de asistenţă Petrila tinerii au ajutat  atât personalul instituþiei (curãþenie în 

curte, au cosit iarba,au tăiat  şi  aşezat lemnele în magazii), cât şi pe cei 40 de vârstnici 

instituţionalizaţi  (au oferit servicii de înfrumuseţare doamnelor – le-au tuns, coafat, le-au făcut  

manichiura – le-au  oferit fructe şi articole de toaletă,  un spectacol de magie). 

Sigur, acestea sunt câteva din activităţile voluntare prestate de elevii liceului, dar există 

multe alte oportunităţi pentru tineri. Anul acesta, un grup de 14 elevi ai şcolii s-au înscris ca 

voluntari la Crucea Roşie. Cu această ocazie elevii vor afla lucruri noi şi vor da o mână de ajutor 

unei organizaţii ce dispune de resurse umane limitate.  

O nouă tendinţă este voluntariatul în Africa. Doritorii pot participa la acest program, 

alăturându-se altor tineri din vestul Europei. Participând, vor da o mână de ajutor la menţinerea 

echilibrului ecosistemului . De ce este important să ne implicăm în astfel de activităţi? Lumea 

are nevoie de noi să  dăm un exemplu  pe care alţii să-l urmeze şi care va avea un impact decisiv 

asupra celor care au nevoie de ajutor. Această abordare practică în schimbarea lumii este 

solicitantă, dar este dovedit că este cea mai bună soluţie de învăţare. Dezvoltarea este un proces 

colectiv. Astfel, educaţia schimba individualismul cu care noi am crescut. În mod normal, asta 

creează conflicte şi majoritatea oamenilor au prea puţine cunoştinţe sau deloc în rezolvarea 

conflictelor împreună. Aşadar, prin educaţie, noi creăm şi utilizăm situaţiile la îndemână pentru 

a instrui cooperarea şi a rezolva conflicte, cum să fii responsabil pentru celălalt şi să lucrăm 

împreună pentru a obţine rezultate. Cooperarea nu este tocmai o problemă. Daca nu ne luăm un 

angajament şi acţionăm cu responsabilitate, nu vom beneficia de pe urma cooperarii.  

Vom dezvolta nu numai  prietenie, dar vom  obtine şi abilităţile de bază care ne  vor fi 

de folos în viitor. 

Voluntariatul, o opţiune în activităţile 

extracurriculare 
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POLUAREA – Problema majoră a industriei auto 
 
 

Automobilele sunt parte integrantă a vieții 

noastre. Nevoia de mobilitate a făcut ca numărul de 

automobile să se îndrepte spre valoarea de 2   

miliarde. Ţările cu densitate mare de populaţie 

(nordul Italiei, Belgia, Olanda), precum şi marile 

metropole (Paris, Londra), suferă de o 

concentraţie ridicată  de  emisii  poluante,  datorită  

parcului  auto  și  a traficului intens. 

Dintr-o  fotografie  realizată  de  NASA se  

observă cum China este acoperită de un nor de fum 

cu o suprafaţă estimată la 285.000 km pătraţi! Este 

acoperită practic, de o "umbrelă" din gaze 

poluante, în mare parte formată din emisiile 

gazelor de evacuare ale automobilelor. În China una din 6 persoane deţine o maşină, deci la o 

populaţie de circa 1,3 miliarde de locuitori, în China sunt înmatriculate 224 de milioane de 

vehicule, din care peste 100 de milioane sunt maşini de pasageri. 

Cum putem rezolva situația? 

Colegii voştri, Florin Paşca şi Andrei 

Maxim, din clasa a XI-a C au vrut să cunoască 

efectele poluării datorate îndustriei auto şi  

soluţiile  de succes existente pentru 

Concluziile studiului vor fi prezentate   la o 

sesiune de comunicări ştiinţifice.  

 

Pe piaţă au apărut  deja automobile nepoluante: 

a. 

Automobilele electrice 

Automobilele electrice sunt propulsate 

de motoare electrice, alimentate cu energie 

electrică stocată în baterii. O particularitate a 

motoarelor electrice utilizate pentru propulsia 

automobilelor, este dată de faptul că acestea pot 

funcționa și în regim de generator. Astfel, în 

timpul frânării sau a coborârii unor pante lungi, 

automobilele electrice produc energie electrică 

care este înmagazinată în baterii. Avantajul automobilelor electrice constă în lipsa emisiilor 

poluante, funcționarea silențioasă și costul de întreținere mai redus. 

ECO-viitorul 
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Toate aceste avantaje sunt umbrite de o serie de dezavantaje: prețul ridicat (în principal 

datorită bateriei), autonomia redusă și durata mare de încărcare a bateriilor. Se lucrează 

în continuare la proiectarea unor automobile nepoluante alimentate cu celule 

fotovoltaice. Panourile fotovoltaice sunt amplasate pe suprafața vehiculelor. 

Prof. Florina Ene- Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida “ Oradea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episodul 1 

Rubrică realizată de  

prof. dr. ing. Luminiţa VINŢAN 

Fie că vorbim despre matematică, fizică, 

geografie, chimie sau orice alt domeniu al științei, 

vorbim despre tot atâtea evenimente care au schimbat, 

de-a lungul timpului, cursul istoriei și viața oamenilor. 

 Vom încerca, în cadrul acestei rubrici să 

descoperim, împreună, lucruri inedite din lumea 

ştiinţelor şi a marilor savanţi ai omenirii. Probabil cel mai 

cunoscut savant din întreaga istorie a ştiinţelor este 

Albert Einstein, celebrul autor al teoriei relativităţii. Puţini ştiu că apetitul pentru ştiinţă l-a 

descoperit încă din adolescenţă, după ce a avut ocazia să citească o carte de popularizare a 

ştiinţei pe care a primit-o, cu împrumut, de la un tânăr evreu sărac, student la medicină, pe care 

părinţii săi îl invitau în fiecare vineri la masă. Lectura acestei cărţi i-a trezit lui Albert interesul 

pentru ştiinţă dar totodată l-a determinat să constate că mul-te din povestirile biblice pe care le 

învăţase în şcoala catolică nu pot fi adevărate.  

 Acest lucru a determinat mai târziu, refuzul marelui savant de a mai crede în natura 

divină a unei fiinţe supreme, Einstein declarându-se de altfel un liber cugetător de-a dreptul 

fanatic. Ca om de ştiinţă, Einstein aprecia că “religiozitatea omului de știință înseamnă 

admiraţia profundă în faţa armoniei legilor naturii”.  

 În ciuda acestor convingeri de negare a religiei, Einstein a invocat destul de des numele 

divinităţii, inclusiv în explicarea celebrei sale teorii a relativității, despre care spunea că “nu-

mai Dumnezeu poate demonstra dacă am sau nu am dreptate”.  

 Chiar şi aşa, relaţiile lui Albert Einstein cu divinitatea nu au cunoscut o apropiere, 

savantul făcând deseori haz de existenţa unei fiinţe supreme. Spre exemplu, se spune că atunci 

când, fiind profesor la Universitatea din Praga, a trebuit să-şi trimită, conform legislaţiei 

austriece, copiii la o şcoală în care se preda religia, ar fi spus unor prieteni că aceştia “au ajuns 

să creadă, după orele de religie de la şcoală, că Dumnezeu este un fel de vertebrată gazoasă”. 

Albert Einstein între legile lui Dumnezeu şi 

legile ştiinţei 
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 Einstein nu s-a împăcat cu Dumnezeu nici în momentul morţii. Respectându-se 

dispozițiile sale testamentare, savantul a fost incinerat, după moartea sa survenită în anul 1955, 

fără să fi avut parte de o slujbă religioasă, de faţă fiind doar membri ai familiei şi câţiva prieteni 

foarte apropiați. În ciuda unei vieți dedicată ştiinţei, Einstein avea însă să recunoască, într-una 

din scrierile sale, că “toată ştiinţa noastră raportată la realitate este primitivă şi copilăroasă”, 

acceptând că adevărul absolut este doar un atribut al unui Dumnezeu.  

 Ca fapt divers, să mai adăugăm faptul că gândurile despre Dumnezeu exprimate de 

Albert Einstein în celebra sa scrisoare “Gott Letter” (“Scrisoare despre Dumnezeu”), redactată 

în 1954, au constituit tema unei licitații pe e-Buy, având un preț de pornire de 3 milioane de 

dolari.   

 

 

 

 

 

Profesor: Dăscălița Ina Manuela 

Colegiul Tehnic "Miron Costin" Roman 

 

Astăzi, Internetul a devenit una dintre cele mai 

importante resurse de informații, dar utilizarea 

necontrolată, patologică a Internetului – adică, 

dependența de Internet - poate avea un impact negativ 

asupra performanțelor școlare, a relațiilor de familie și 

asupra stării emoționale a adolescenților, fiind un 

comportament cu semne și simptome similare cu cele 

ale oricărei alte dependențe. 

Ca în fiecare an în luna februarie  noi, cadrele 

didactice împreună cu elevii care studiază în cadrul 

Colegiului Tehnic "Miron Costin" Roman, ne alăturăm 

demersului Internațional de marcare a Zilei Siguranței 

pe Internet prin organizarea de activități educaționale 

cu  adolescenții. 

Ziua Siguranței pe Internet are ca scop promovarea 

utilizării într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei online și 

a telefoanelor mobile, mai ales de către adolescenți. 

Tema acestei ediții este: "Conectează-te cu respect!" si 

vizează necesitatea stabilirii unei etichete general acceptata privind 

navigarea pe Internet.  

Au fost vizionate filme  educative cu rol de conștientizare a 

pericolelor la care sunt expuși adolescenții prin navigarea pe 

internet,  aderarea la rețelele sociale, a dependenței pe Internet,  

a accesului pe internet de pe telefonul mobil.  

Au fost aduse in discuție  câteva metode prin care părinții pot 

sa-si conștientizeze copii privind riscurile utilizării excesive a 

"Conectează-te cu respect!" 
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calculatorului, a aderării la rețelele de socializare, idei  de amplasare a calculatorului.  

În cadrul Colegiului Tehnic "Miron Costin" Roman elevii au participat și în acest an la 

activitățile coordonate de către noi, cadrele didactice ale colegiului, prof. Dăscălița Ina, Dima 

Cristina și domnul prof. Dima Vasile. 

 La aceste fascinante activități au participat 

doamnele director Havrici Nelia Lorica, director adj. 

Cărpușor Crina, director adj. Sava Cristinica și 

responsabilul Consiliului Consultativ al părinților 

prof. Cozma Mariana. 

Dependența de Internet este definită ca o 

pierdere compulsivă a controlului impulsurilor legate 

de utilizarea Internetului (jocuri online, rețele sociale, 

sesiuni-maraton de navigare pe Internet) care implică, 

în principal, dependența psihologică de Internet, iar 

simptomele sunt comparabile cu ale altor 

comportamente adictive, cel mai apropiat fiind jocul de noroc patologic. 

Tema acestei ediții "Conectează-te cu respect!" vizează necesitatea stabilirii unei etichete 

general acceptată privind navigarea pe Internet.  

Obiectivele de referință urmărite în cadrul activității: 

 conștientizarea si responsabilizarea elevilor cu privire la activitatea online și activitatea offline; 

 schimbarea atitudini pe care o avem față de activitățile pe care le desfășuram in mediul online; 

 grija de imaginea pe care ne-o cream in mediul online si conștientizarea  efectelor pe care le 

poate avea asupra noastră; 

 cunoașterea riscurilor -  cel mai important pas in evitarea si contracararea lor; 

 păstrarea siguranței in mediul online obligativitate în dezvoltarea optimă a elevilor; 

În cadrul activităților au fost vizionate filme  educative cu rol de conștientizare a 

pericolelor la care sunt expuși elevii prin navigarea pe internet, aderarea la rețelele sociale, a 

dependenței pe Internet, a hărțuirii on–line, a accesului pe internet de pe telefonul mobil, 

postarea fotografiilor personale.   

Pentru mai multe detalii puteți consulta: http://www.sigur.info/  . 

 

 

 

 

 

Profesor: Dima Cristina 

Colegiul Tehnic "Miron Costin" Roman 

,,A instrui nu este, într-adevăr, nimic altceva decât organizarea condițiilor de întărire în care 

vor învăța elevii. Ei învață, de fapt fără a fi instruiți, în mediul lor natural, dar instrucția 

organizează condițiile învățării astfel încât să o uşureze, să accelereze apariția 

comportamentelor” (B.V.F. Skinner Revoluția ştiințifică a învățământului, 1971). 

 

Dacă în era informațională a fost vorba despre date, cunoștințe și creierul stâng, acum, 

lumea a făcut un pas înainte, spre un spațiu în care conceptele stau la baza tuturor lucrurilor, 

astfel societatea a fost evoluat datorită impactului tehnologic care a determinat eliminarea 

barierelor politice, sociale şi economic, astfel noua  economie mondială a trecut prin schimbări 

"Noi platforme educaţionale" 
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tot mai profunde, uneori radicale şi accelerate, care au avut un impact direct asupra mediului 

educațional deoarece a fost promovat un nou concept: cunoașterea care a transformat societatea  

informațională într-o societate bazată pe cunoaștere, societatea cunoașterii. 

În era informațională pilonii economiei sunt determinați de specificitatea celor patru 

categorii constituente ale cunoașterii: 

1. Know-what (a ști ce) – cunoștințe factuale, informații pentru explicarea realității; 

2. Know-why (a ști de ce ) – cunoașterea științifică a unor principii si legi ale naturii, a 

modului de funcționare a mecanismelor economice, sociale si politice care pot facilita procesele 

de înțelegere; 

3. Know-how (a ști cum) – abilitățile și competențele de a transpune în practică primele 

două tipuri de cunoaștere, aplicarea unor proceduri de rezolvare a problemelor; 

4. Know-who (a sti cine) – informații despre cine și ce știe, ce știe să facă. 

Sistemele de învățământ asistate de calculator în țara noastră sunt incluse în mediul 

virtual sub formă de portal,  ceea ce asigură un grad sporit de interactivitate şi comunicare, atât 

între profesori, elevi şi părinți cât şi în rândul elevilor. 

În cadrul Colegiului Tehnic "Miron Costin" Roman pe 

parcursul anului şcolar 2012 – 2013 s-au desfășurat s-au desfășurat 

activități educaţionale importante şi pe platforma educaţională 

Moodle prin care au fost promovate competenţele necesare în 

secolul XXI,  responsabilitate şi capacitate de adaptare, 

competenţe de comunicare, creativitate şi curiozitate intelectuală, 

gândire critică şi gândire sistemică, informaţii şi abilităţi media, 

capacităţi de colaborare şi interpesonale, identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor, 

auto-formare, responsabilitate social. 

Moodle este un Sistem de management al învățării / predării  – En. Learning 

Management System (LMS). O altă denumire pentru Moodle o reprezintă cea de Mediu de 

Învățare Virtual– En. Virtual Learning Environment ( VLE).  

Platforma este construită din module care oferă  capabilități diferite de colaborare, 

comunicare, E-learning și nu numai. Moodle trebuie instalat pe un server pentru a putea fi 

accesat de la orice calculator conectat la internet. Platforma educaționala  Moodle oferă 

posibilitatea comunicării pentru a interacționa extrem de eficient, cu astfel de unelte de tip 

Forum sau Chat permit interacțiunea facila. 

 Platforma Moodle ne oferă posibilitatea de 

a stoca și de a accesa dintr-un singur loc informații 

specifice școlii (de ex: absențe, note, cărți din 

bibliotecă etc), precum şi  o suită de unelte de 

evaluare diferite care permit realizarea unor metode 

de evaluare cantitative și calitative mai sofisticate și 

mai apropiate nevoilor de astăzi.  

Moodle permite livrarea de cursuri sau 

materiale deja realizate care respectă standarde 

diferite cum ar fi: articole, materiale audio sau 

video, folositoare pentru a consolida conținuturile 

educaționale.  

  

Concluzii: 

 Adoptarea platformei Moodle integrează, aşadar, o comunitate internaţională, 

având acces la experienţa pedagogică şi ştiinţifică a acesteia. Filozofia Moodle este ghidată de 

o paradigmă a învăţării ce poate fi numită pe scurt ca "   pedagogie social construcţionistă". . 
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Profesor: Dima Vasile 

Colegiul Tehnic "Miron Costin" Roman 

"Fiecare aplicație multimedia în rețeaua Internet joacă un rol diferit în formarea 

socială,  societatea cunoașterii se  manifestă prin multiple atitudini şi stări sociale care 

lansează noi tendințe  pe piața media. De aceea, în loc de a trata fiecare aplicație ca o 

experiență separată, creativă, tinerii răspund prin acţiuni inovative caracterizate de 

experiențele noi dobândite. "  ( The Berlin School of CreaTiVE Media IT ) 

 

 

Informatizarea pe scară largă influențează dezvoltarea 

societății umane,  generează noi locuri de muncă dar și noi 

domenii de activitate, de aceea elevii pasionați de lumea media, 

fascinați de virtualitate, coordonați de către membrii Comisiei 

pentru Utilizarea Tehnologiilor si Aplicațiilor Multimedia din 

cadrul Colegiului Tehnic "Miron Costin" Roman au creat aplicații 

multimedia  inovative care sunt rezultatul creativității lor dar și al 

interesului față de lumea media. 

Ca dascăl am organizat aceste activități pornind de la premisa că noile forme de învățare 

din lumea de astăzi, sunt, în primul rând, cele experiențele, bazate pe studiul individual, urmat 

de discuții și de aplicarea lor practică în cadrul unor echipe, grupuri etc, de aceea este nevoie 

de imaginație, inovație și viziune.Aplicațiile media care au fost create de elevi sunt rezultatul 

cunoștințelor dobândite atât la orele de TIC cât şi la celelalte ore de curs, de aceea pot fi privite 

ca un răspuns la propriile aspirații, o cale de adaptare la societatea informațională în care ei 

învață, colaborează muncind în echipă.   

Activitățile desfășurate în cadrul Comisiei pentru Utilizarea Tehnologiilor şi 

Aplicațiilor Multimedia coordonate de către membrii Colegiului Tehnic "Miron Costin" Roman 

pe parcursul anului şcolar 2012 – 2013 s-au desfășurat atât în sistem blended learning (on line 

– facebook, blog şi face to face), dar şi face to face, ceea ce a reprezentat o oportunitate de 

(in)formare pentru elevii pasionați, în vederea exprimării propriilor opinii, soluționării unor 

probleme caracteristice vârstei, dar şi un mod de participare la acțiuni extrașcolare. 

Creativitatea elevilor se manifestă sub diferite forme, aspirațiile lor sunt diverse iar 

pasiunile lor sunt un mic numitor prin care ei se (re)prezintă, de aceea ca dascăl am inițiat şi am 

dezvoltat activități extrașcolare în care elevii s-au implicat în mod activ,  astfel ei au creat 

aplicații media care sunt rodul procesului de metacogniție, prin care elevii au valorificat 

propriile experiențe dobândite. 

Elevii de la Colegiul Tehnic „Miron Costin” au fost antrenați într-o serie de activități 

care au determinat folosirea cunoștințelor  dobândite în diverse domenii: TIC, limba, literatura, 

comunicarea, ceea ce a stimulat atât gândirea lor creatoare, cât şi gândirea critică.  

Dezvoltarea competențelor digitale, de utilizare a tehnologiei informației, constituie 

obiectivul acestor activități care au permis participarea la Concursul National 

de Creativitate Digitală ExplorIT. Acest concurs se adresează elevilor de liceu 

care prezintă un interes  deosebit pentru dezvoltarea de aplicații informatice 

şi materiale artistice vizuale, având ca scop crearea unui cadru în care 

competitivitatea în rândul elevilor să le sporească  performanțele și să le 

stimuleze interesul. Aplicația multimedia realizată de elevii colegiului s-a 

calificat la faza pe țară și a fost apreciată cu menţiune. (http://www.explor-
it.info)  

 

"Creativitatea digitală!" 
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