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ACTIVITĂŢI S.N.A.C.
Prof. Năsulea Florentina-Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
În cadrul proiectului SNAC „Tineri adaptaţi pentru o societate deschisă” derulat în
parteneriat de către Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza” Suceava cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
Suceava s-au derulat până în acest moment activităţile: Săptămâna Fructelor, Vis de iarnă şi Primii
Paşi. În cadrul proiectului din partea Colegiului Tehnic „Al.I.Cuza” Suceava participă peste 200 de
elevi voluntari.
Desfăşurată în sala de festivităţi a colegiului activitatea Primii paşi a avut ca scop
prezentarea obiectivelor S.N.A.C. şi a acțiunilor de voluntariat, elevilor implicaţi, precum şi aflarea
opiniilor elevilor legate de calendarul activităţilor propuse pentru anul în curs.
Pe parcursul lunii noiembrie voluntarii s-au mobilizat în colectarea de fructe, care ulterior au
fost donate elevilor beneficiari, în cadrul activităţii Săptămâna Fructelor.
Activitatea intitulată Vis de iarnă s-a axat pe formarea unor grupe mixte între beneficiari şi
voluntari, care au confecţionat împreună diferite obiecte, ornamente pentru bradul de Crăciun.

Săptămâna Fructelor

Vis de iarnă
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CERCUL DE LECTURĂ - SEMINŢE DE CUVÂNT
Prof. coordonator Elena Brădăţan
Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Un sondaj realizat recent arată faptul că, în România, se citeşte, în medie, o carte de om pe
an. Acest rezultat al cercetării trimite ţara noastră în vecinătatea unei nelinişti justificate. Desigur,
cauzele care au provocat această depreciere a obiceiului de a citi pot fi intuite cu usurinţă. Cu toate
acestea, nu poate fi determinat, încă, modul în care conjugarea lor influenţează diferitele tipuri de
cititori, fie că este vorba despre cei care abia deprind plăcerea de a citi, fie că este vorba despre cei
care citesc numai literatura de specialitate dedicată profesiei lor, fie că este vorba despre cei
înclinaţi să refuze cartea în schimbul altor plăceri cotidiene.
Această realitate tristă se resimte acut şi în rândul cititorilor din şcoala noastră, fapt care nea determinat să luăm o primă măsură: înfiinţarea unui Cerc de lectură, cu întâlniri săptămânale în
care sunt discuţii relaxante despre cărţi frumoase. Prima întâlnire a fost surprinzător de plăcută
pentru că elevii s-au arătat interesaţi de temele propuse şi au ajuns la concluzia că „nu trebuie să
citim pentru a contrazice sau pentru a tăgădui şi nici spre a crede fără a cerceta, şi nici spre a afla
prilej de vorbă sau de conversaţie, ci numai spre a cumpăni şi a cugeta”. Acesta a rămas şi dictonul
sub egida căruia s-au desfăşurat şi următoarele întâlniri la sfârşitul cărora participanţii au notat
următoarele impresii: „Sunt plăcute, emoţionante şi utile aceste întâlniri. Am înţeles lucruri care
până acum nu le-am înţeles, nu le-am observat”; „Clipele petrecute alături de colegii şi profesorii
mei la Cercul de lectură au determinat un început de creativitate, am câştigat experienţă şi mi-au dat
idei noi de a percepe viaţa pe viitor”; „Aceste întâlniri mi-au adus linişte sufletească”; „Cercul de
lectură mi-a trezit curiozitatea, mi-a dat impulsul, m-a determinat să mă gândesc şi la consecinţele
faptelor mele. Am învăţat din defectele şi atitudinile greşite ale unor personaje literare...m-au
determinat să mă gândesc serios la tot ceea ce fac”; „La Cercul de lectură poţi trăi experienţe
minunate, am simţit Eliberare şi Libertate”; „Sunt o fire emotivă, dar am venit la Cercul de lectură
şi acum inima îmi spune că voi reuşi să depăşesc emoţiile. Cu siguranţă voi mai reveni”.
Organizatorii acestui cerc sunt conştienţi de faptul că nu pot transforma şcoala într-o cetate a
cititorilor, dar dacă vor reuşi să crească deprinderea elevilor de a fi atenţi şi de a gândi; să
îmbunătăţească disponibilitatea de a asculta şi de a recepta vor fi pe deplin mulţumiţi pentru că sunt
convinşi că oamenii vor fi mai fermecători, că vor avea mai mult umor şi că vor fi mai vizibili
pentru ceilalţi, pentru că lectura te poate scoate din anonimat, deoarece cărţile îşi transferă farmecul
asupra celor care le parcurg iar plăcerea de a citi poate aduce celebritate.
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ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI
Profesor: Ajităriţei Elenuţa
Colegiul Tehnic ,,Alexandru Ioan Cuza”Suceava
Viaţa pare plină de trăiri, pulsând odată cu sosirea sărbătorilor de iarnă. Mireasma lor delicată
ne tulbură…,descoperim senzaţii rafinate care s-au adunat peste an şi fac ca noi să privim spre cei
ce ne înconjoară.
Cu sufletul deschis ascultăm blânda împrăştiere a timpului, şi cu braţele deschise păşim spre
ceva ce ne face să credem că suntem mai buni.
E tulburător să crezi că viaţa care ne-a fost dată e doar pentru noi. Sunt şi EI…mici, firavi,
simpli, dar totuşi bucuroşi de ceea ce au.
Am dezgolit sufletele odată ajunşi acolo şi am descoperit muzica ce-i înconjoară. EI nu sunt
capabili de trădare, perfidii sau stricăciuni, EI sunt aşa cum sunt.
În ochii lor larg deschişi vezi limpezimea sufletului, şi bucuria de a ne avea alături. În glasul lor
cuprinzi toată dorinţa de mulţumire. Şi atunci…lacrimi curg pe tărâmul mişcat al simţămintelor
noastre.
Aceştia sunt EI…,acesta este spiritul lor, spiritul copiilor din Centrul de Plasament Mihoveni.
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ZILELE LICEULUI – 30 DE ANI DE EDUCAȚIE
Prof. Nadia Grad - Consilier Educativ-Grupul Școlar „Miron Nicolescu” Giurgiu
În perioada 24-28 octombrie 2011, Grupul Școlar „Miron Nicolescu” Giurgiu a sărbătorit 30
de ani de existență prin organizarea unei serii de activități educativ-cultural-sportive sub titlul
„Zilele liceului”.
Evenimentul a debutat luni, 24 octombrie, cu „Ziua porților deschise”, printr-un careu festiv,
în care s-a dat startul oficial activităților-maraton, în care au fost implicați toti elevii școlii și
întregul corp profesoral. Simpozionul „Viața și opera lui Miron Nicolescu”, patronul spiritual al
școlii, ediția I, a reunit iubitori ai matematicii, profesori și elevi din toate școlile giurgiuvene. Colțul
verde al școlii a primit în dar brazi plantați de elevii tuturor claselor, luând naștere astfel „Aleea
timpului”, pe care, pentru fiecare an de existența a școlii, s-a plantat un pom. Marți, sub mesajul
„Fair-play în viață și în sport”, s-a dat startul jocurilor sportive și campionatului de fotbal pe liceu,
iar miercuri, cu motto-ul „Noi suntem cei mai buni”, au avut loc expoziția de obiecte eco, realizate
de elevii școlii, și concursul „Cea mai frumoasă și curată clasă”. A urmat „Ziua provocărilor”, în
care elevii au provocat profesorii la campionate de table, tenis de masa și fotbal. Cea de-a cincea zi
a fost „Ziua revederii”, în care foști profesori și elevi au pășit, încărcați de emoții, pragul școlii, și
au așternut câte un gând bun în cartea de onoare a instituției. Elevii au prezentat un program artistic,
îtrecâdu-se în cântec, dans si poezie si reușind să creeze o atmosferă de sărbătoare care a încântat pe
toți cei prezenți. A fost o încheiere plină de emoție a unei săptămâni memorabile pentru elevii și
profesorii Grupului Școlar „Miron Nicolescu” Giurgiu.

5 -InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012

COLEGIUL TEHNIC “MIHAI VITEAZU” VULCAN
Prof.Soceanu Cristina
VIZIUNEA ŞCOLII
„Educaţia, de cele mai multe ori, e numai pojghiţa sub care se desfăşoară în linişte, pe încetul,
firea cea adevărată”.
Nicolae Iorga
În cadrul Colegiului Tehnic „Mihai Viteazu” se urmăreşte formarea personalitătii morale
şi responsabile a elevilor, promovând o instruire la standarde înalte, bazată pe cunoştiinţe de cultură
generală şi formarea de competenţe profesionale
MISIUNEA ŞCOLII
Să oferim un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şansa egale pentru toţi elevii, care
să-i formeze pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Demersul educaţional al Colegiului Tehnic „ Mihai Viteazu”, alături de familie şi comunitate,
are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea
personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni adepţi pentru integrarea socio-culturală
şi profesională deplină într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue.
ACEŞTIA SUNTEM NOI – COLEGIUL TEHNIC „MIHAI VITEAZU” VULCAN

ÎNVĂŢÂND MUNCIND

BALUL BOBOCILOR

LA MONDO FM – ANI DE LICEU
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MAJORETELE

CRUCEA ROŞIE

PROTEJĂM NATURA

PORTRET DE CENEIST
prof. Ioana Văsuţ, Colegiul Naţional „Ioan Slavici”, Satu Mare
Undeva în apropiere de centrul vechi al orașului Satu Mare, la numărul 4 de pe strada Ioan
Slavici, vei fi primit cu veselie și căldură în sălașul CeNeIȘtilor. Sunt două clădiri vechi, una de la
sfârșit de secol 19, cealaltă de la început de secol 20, ce au adăpostit de aproape un veac și jumătate
zeci de mii se suflete de adolescenți, le-au oferit locul, timpul, oamenii care să-i ajute să ajungă
oameni mari. Numele apreciatului scriitor ardelean l-a primit Colegiul Național în 1991, atunci când
Liceul Industrial nr. 6 devenea Liceul Teoretic „Ioan Slavici”, pentru ca în 1996, prin fuzionarea cu
Școala Normală, să devină Colegiu. Schimbarea de mileniu îi aduce școlii numele actual, Colegiul
Național „Ioan Slavici”, ca recunoaștere a valorii educative și culturale.
Portret de CeNeISt?! Ce e acela un CeNeISt? CeNeISt e fiecare elev, fiecare profesor și fiecare fost
elev-actual profesor al Colegiului Național „Ioan Slavici” (pentru că sunt mulți cei care au dorit să
se întoarcă la școala lor, ca dascăli, de această dată). Cuvântul e destul de nou, de-abia dacă va
împlini trei ani, dar îl vei auzi de pe buzele tuturor, îl vei zări tipărit în fiecare săptămână în Info
Slavici, buletinul informativ al colegiului, și îți va atrage atenția și în pauze, din undele radioului
care ne umple de energie și ne ajută să ne amintim refrenul imnului nostru: Știm, putem, pentru că
vrem / Aici cu toții CeNeIȘti suntem, / Putem și asta vom dovedi, / Lumea toată a noastră va fi!
Știi deja că avem un post de radio, un buletin informativ săptămânal și un imn (cel mai bun din
județul nostru), dar lista continuă și iar continuă. Să îți spunem despre Muguri, revista în limba
română care apare de mai bine de 30 de ani, despre Le printemps de l’ecriture, culegerea de creații
în limba franceză care apare de peste 15 ani, în cadrul unui parteneriat cu mai multe licee din
Valence, Franța, și despre English My Love, revista în limba engleză care a împlinit de curând 10
ani. Anul școlar trecut și anul acesta Muguri și English My Love au fost (și vor fi) transpuse pe
hărtie profesionist, la tipografie, finanțarea venind din proiectul de reabilitare a colegiului, poiect
european ce ne întinerește școala cu totul.
Consiliul elevilor al CNIS a dat în ultimii ani președinți, vicepreședinți și secretari de Consiliu
Județean al Elevilor, și chiar un vicepreședinte de Consiliu Național. Voluntarii ne sunt numeroși, și
inițiază și se implică în campanii de tot felul, pe parcurul întregului an, iar EcoCeNeIȘtii au fost cel
mai mare grup de sătmăreni participanți la Let’s do it, Romania! din 24 septembrie 2011. Dacă tot
am adus vorba de EcoCeNeIȘti, îți spunem și că în 2005 eram primul liceu din Satu Mare care
devenea Eco Școală, și că de atunci colectăm selectiv, reciclăm, economisim, refolosim, ne
implicăm în campanii de protejare a mediului și câștigăm, de obicei, locul I la concursul
internațional Viață pentru mediu, viață pentru om.
Primul nostru proiect Comenius, cu durata de trei ani, s-a încheiat în 2009, și ne-a lăsat moștenire
The Clumsy Club, club de film și fotografie care a câștigat premiul I la faza județeană a campaniei
antidrog organizată de CPECA trei ani la rând. Trupa de teatru pune în scenă cel puțin două piese
pe an, atât în limba română, cât și în limba franceză, iar corul de fete Adagio, fondat în 1994,
continuă să încânte publicul sătmărean, românesc și european, având numeroase colaborări cu
orchestra Filarmonicii Dinu Lipatti.
Ți-am povestit o mulțime, dar nu ți-am spus cât de prieteni suntem cu cartea. Și nu ne referim aici la
biblioteca noastră, care are peste 15000 de volume, ci la cei aproximativ 15-20 de participanți la
fazele naționale ale olimpiadelor din fiecare an, la cei aproape 100% dintre absolvenții noștri care
promovează Bacalaureatul și își continuă studiile, la numeroșii elevi de la profilurile bilingve (și nu
numai) care obțin certificate Cambridge (FCE și CAE) în cadrul Centrului închis de examinare
Cambridge care funcționează la CNIS de aproape doi ani, dar și la profesori, mulți dintre ei cu
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gradul didactic I, cinci fiind deja Doctori în diverse discipline. Și încă ceva: suntem pe primul loc în
opțiunile elevilor de clasa a VIII-a din județul Satu Mare de foarte mulți ani.
Îi așteptăm cu drag în timp ce lansăm încet în lume o nouă promoție de CeNeIȘti. Vrem să
descoperim și împreună cu ei că din Succesul Leilor, Ambiția Visătorilor și Inteligența
Câștigătorilor rezultă Invincibilii.

COLIND DE CRĂCIUN LA COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ
,,CARMEN SYLVA” PETROŞANI
Profesor,Popescu Rodica Mariana
Cât de frumoase sunt serile de Crăciun când cetele de colindători bat la uşa fiecăruia pentru
a ne vesti Naşterea Domnului!
Poporul român a păstrat din moşi-strămoşi o mulţime de datini şi obiceiuri, bazate pe
fenomenele naturii, pe care le-au pus în legătură cu Naşterea Domnului, împrumutându-le sens şi
caracter creştin, ca de exemplu: colindele, pluguşorul, sorcova, pomul de crăciun, Irozii, Vifleimul,
Steaua, jocurile cu măşti şi altele.
Colindatul este un mod specific al românilor de a serba apropierea Crăciunului, prin
adevărate mărturisiri de credinţă, prelungiri fireşti ale cântărilor de la strană. ,,O ce veste
minunată!”, ,,La Betleem colo-n jos”, ,,Praznic luminos” sunt colinde ce mărturisesc adevărul
despre Întruparea şi dumnezeirea lui Hristos, punând în evidenţă şi cultul Fecioarei Maria,
Născătoarea de Dumnezeu.
Îndemnaţi de conştiinţa că studierea şi promovarea culturii populare reprezintă o datorie
sacră, un grup de cadre didactice şi elevi s-au angajat să prezinte aceste ,,comori nepreţuite,
frumuseţi originale fără seamăn” colegilor în cadrul unui moment festiv.
Miercuri 21 decembrie 2011, Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva” Petroşani a
organizat serbarea cu tema: ,,Naşterea Mântuitorului” la care au participat elevii şi cadrele
didactice din colegiu.
Startul evenimentelor a fost dat în dimineaţa zilei, în incinta Colegiului Naţional de
Informatică ,,Carmen Sylva” Petroşani, unde a fost amenajată o expoziţie cu acest prilej de
pricepuţii artizani. În cadrul acestei expoziţii au fost admirate dar şi achiziţionate lucrări de artă
plastică, produse artizanale, precum şi spectaculoase obiecte realizate cu mult talent prin tehnica
origami şi podoabe de crăciun realizate prin tehnica quilling. Elevii care sunt înscrişi în proiectul
JUNIOR ACHIEVEMENT, au confecţionat şi comercializat obiecte de design şi accesorii din
materiale reciclabile.
Deschiderea a fost făcută de domnul director prof. Toroapă Constantin, urmat de ceata de
colindători de la clasele I-IV, conduşi de doamna prof. David Mariana, piesa de teatru ,,Irozii”,
prezentată de elevii clasei a IX-a D, coordonaţi de doamna prof. Popescu Rodica şi corul
,,Cristal”coordonat de domnul prof. Ile Simion. Acest eveniment a urmărit evocarea obiceiurilor şi
datinilor româneşti, Moş Crăciun – fiinţă legendară a oferit diferite daruri elevilor şi cadrelor
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didactice, ca simbol al răsplătirii virtuţilor şi amintesc de darurile magilor, ce le aduseseră bunului
prunc Iisus.
Ar trebui să fim conştienţi şi fericiţi deoarece cultura noastră naţională are drept temelie pe
Hristos, Biserica şi credinţa.
Reuşita evenimentului poartă, alături de creativitatea elevilor şi amprenta organizatorilor.
Aceştia au fost: director prof. Toroapă Constantin, prof. Popescu Rodica Mariana, David Mariana,
Ilea Simion, Solovan Ramona, Ivan Rodica, Gheviza Carmen şi Lazăr Ileana care au dovedit şi în
acest an, că folclorul românesc trebuie promovat aşa cum se cuvine.

SĂRBĂTORI FERICITE!
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Prof. Alina Secară, Prof. Carmen Palcu,
Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia

Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia este o şcoală activă. Acest
lucru se vede şi din numeroasele evenimente care au loc aici. Câteva dintre cele mai reprezentative
activităţi extraşcolare s-au desfăşurat începând cu luna septembrie când, ca şi în anul precedent,
elevii au decis, cu entuziasm şi spirit de echipă, să se implice în această campanie care, până la
urma, promovează o atitudine sănătoasă şi proactivă faţă de ceea ce ne înconjoară. Astfel, 150 de
elevi însoţiţi de cadre didactice, au participat, în 24 septembrie 2011, la LET`S DO IT,
ROMANIA!, pentru a curăţa şi înfrumuseţa împrejurimile localităţii. La data de 27 octombrie 2011
a avut loc prezentarea materialelor realizate de elevii clasei a XII-G în cadrul proiectului ,,Elev în
comunism”, derulat în urma implicării în proiectul ,,Trecutul de lângă noi. Istoria orală a
comunităţilor locale”, organizat de Universitatea Babeş-Bolyai şi Institutul de Istorie Orală din
Cluj -Napoca. Au fost prezenţi conf.univ.dr. Ionuţ Costea şi cercetător ştiinţific Adrian Boda, din
partea organizatorilor, şi prof. Andreea Rotche, din partea şcolii. În 25.11.2011, în Sala Multimedia
a colegiului, a avut loc un eveniment de tip MentorShip în cadrul Proiectului “Centre start-up
pentru tineri” la care participă elevi din clasele XI-XII, organizat de Asociaţia Euro<26 Romania.
Proiectul işi propune facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a elevilor şi studenţilor, printr-o serie de
acţiuni care vor conduce la creşterea şanselor de ocupare şi de dezvoltare a competenţelor personale
şi profesionale ale acestora în scopul îmbunatăţirii tranziţiei de la şcoala la o viaţă activă. Un alt
eveniment deosebit are loc în 29.11.2011, în Sala profesorală: Concursul judeţean pentru elevi
“Folk fără vârstă” oraganizat de Radio România Actualităţi, avându-i ca invitaţi pe: Mircea
Vintilă, Florin Săsărman, Vali Şerban, Cristi Dumitraşcu, Daniel Avram. În aceeaşi zi se
lansează numărul aniversar al revistei şcolii, Gând Tineresc, pentru a
marca 65 de ani de la apariţie. Cu această ocazie a avut loc la Sala
Unirii vernisajul expoziţiei Gând Tineresc - o istorie în imagini.
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean,
Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale, Muzeul Unirii şi
Biblioteca Astra din Sibiu. Coordonatori au fost profesorii: Sorin Schiau,
Carmen Palcu, Andreea Rotche. În curs sunt parteneriatele cu Arhivele
Municipiului Alba Iulia, care se desfăşoara
pe un an şcolar. Cu ocazia Zilei Naţionale a
României, colegiul nostru a organizat două
activităţi cu sprijinul Primăriei şi al
Instituţiei Prefectului Alba: pe data de 30 noiembrie 2011 a fost lansat
primul număr al publicaţiei
Paşi prin istorie, realizat de colectivul
clasei a XI-a G, profil ştiinţe sociale, coordonat de profesorii Daniela
Cetean şi Carmen Palcu şi a fost organizat un concurs de cultură
generală cu titlul „Alba Iulia - oraşul de suflet al românilor”, concurs
coordonat de profesorii Daniela Cetean şi Andreea Rotche. Concursul a
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beneficiat de premii în valoare de 1000 de lei. Dintre cele mai recente se numără întâlnirea elevilor
cu scriitorii Ana Blandiana şi Romulus Rusan, din 15 decembrie. Toate s-au bucurat de un real
interes şi au dovedit preocuparea elevilor pentru activităţi care le solicită imaginaţia şi îi motivează.
Aceştia suntem noi…dar asta nu e tot…

MOZAIC ŞCOLAR
Prof. Popescu Mădălina-Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi
În liceu elevii îşi petrec cea mai importantă perioadă în formarea personalităţii. Alături de
părinţi şi profesori, elevii prin implicarea lor în diferite activităţi îşi descoperă abilităţile de
comunicare, aptitudinile artistice şi de ce nu, de lider. Cititorule, te las să descoperi aceşti minunaţi
elevi prezentându-ţi pe scurt câteva dintre aceste
momente extraşcolare.
Miercuri, 9 noiembrie 2011, trupa de teatru
şcolar „Absinthe N.A.” a colegiului a pus în scenă
piesa „Lecţia” de Eugene Ionesco care s-a jucat în
incinta colegiului. Membrii trupei, elevi ai acestei
instituţii de învăţământ, au încercat să sublinieze
latura tragică a acestei compoziţii teatrale ce denunţă
absurditatea tezelor unice şi exclusiviste. Creaţia
scenică a domnului profesor Rolea Cristian a reuşit
să abordeze subiectul piesei într-o manieră modernă,
astfel mesajul actorilor a fost uşor de receptat de
către public (părinţi, profesori şi elevi). Elevii
Alexandru Roşu în rolul Profesorului, Andreea Petică în rolul Menajerei şi Alexandra Hulea în
rolul Elevei au acaparat scena şi printr-o interpretare convingătoare şi-au evidenţiat calităţile de
mici actori.
Procesul educaţional şi cel de învăţare s-au
îmbunătăţit deoarece şcoala a început să fie considerată
un sprijin pentru comunitatea în întregul ei şi nu doar
un loc în care elevii îşi însuşesc cunoştinţe. Activitatea
“Împreună la şcoală pentru reuşita în viaţă” desfăşurată
în sătămâna liceului a evidenţiat acest aspect prin
atingerea obiectivului de creştere a gradului de
implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi
extraşcolare cu scopul îmbunătăţirii relaţiilor ce se
stabilesc între şcoală şi familiile elevilor. Participanţii
organizaţi în grupuri de lucru mixte (părinţi, profesori
şi elevi) au încercat să rezolve situaţii care le-au fost
sugerate de către organizator, doamna profesor Neagu Violeta. Impactul a fost unul pozitiv,
înlăturarea barierelor de comunicare dintre participanţi şi clarificarea problemelor ivite la nivelul
grupului în vederea găsirii acelor soluţii au condus la
realizarea obiectivelor propuse.
În ultima perioadă violenţa în rândul elevilor a
devenit un fenomen care se manifestă destul de des.
Prevenirea violenţei este una din responsabilităţile
11 -InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012

mediului şcolar, dar pentru a forma un comportament asertiv în situaţii care pot escalada în violenţă,
pentru sensibilizarea elevilor referitor la consecinţele acestor acte şi dezvoltarea unei culturi nonviolenţă este necesară şi implicarea părinţilor în vederea conturării unor strategii de diminuare sau
eliminare a surselor şi cauzelor violenţei. În acest context, în luna noiembrie doamna profesoră
Popescu Mădălina a organizat activitatea intitulată sugestiv „Deschide inima, NU închide pumnul!”.
Invitaţi au fost părinţii elevilor clasei a X-a E, psihologul liceului Boca Zamfir Mioara, agentul şef
Chelariu Florin şi agentul principal Gîrneaţă Silviu. Elevii clasei a X-a E au participat la dezbateri
alături de invitaţi în urma vizionării unor filme prezentate prin care au fost evidenţiaţi factorii
dezvoltării unui comportament violent: jocurile pe calculator agresive, inflenţa negativă a
anturajului, consumul de alcool.

ZIUA ŞCOLII ŞI CELEBRAREA PATRONULUI SPIRITUAL, EVENIMENT
DE TRADIŢIE CARE ARE LOC ÎN FIECARE AN ÎN APROPIEREA
SĂRBĂTORII SFÂNTULUI DUMITRU
Prof. Hoduț Florentina-Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”Oradea
În dimineața zilei de 21 octombrie
2011 sălile de clasă erau împodobite cu
frunze veştede şi bogăţii din cămara plină a
toamnei. Calendarul zilei a fost şi el unul
special, plin de activităţi, concepute şi
coordonate de-a lungul zilei de doamna
director Daniela Vîlceanu şi doamna director
adjunct Floarea Bicăzan. O mână binevenită
de ajutor a dat și doamna Georgeta
Sadoveanu, fosta director a colegiului,
alături de diriginţii claselor şi ceilalţi dascăli.
Dis-de-dimineaţă orele au început altfel:
elevii au luat locul profesorilor, care au trebuit să dea
un titlu onorific lecţiei la care au participat. Ulterior,
titlul a fost trecut pe diploma înmânată fiecărei clase.
Fiecare clasă a avut un cronicar al zilei care a notat cu
grijă toate evenimentele.
Au urmat ore de dirigenţie în care s-au purtat
discuţii despre patronul spiritual, inginerul Dimitrie
Leonida, apoi au avut de înfruntat „o furtună de idei"
despre o zi fără tehnică, concluziile fiind trecute apoi pe
un panou. A urmat tradiţionalul botez al bobocilor, în
pauza mare fiecare dintre ei trebuind să-şi spună un vis
apoi să sară cât mai sus, moment savurat de colegii lor mai mari. Concursul „Călătorie în universul Leonida"
a pus la start echipaje ale elevilor de clasa a IX-a, iar la cealaltă competiţie intitulată „Toamna în şcoală" a
fost premiată cea mai sugestivă toamnă din clasă. De departe, însă, cel mai dulce şi gustat concurs a fost cel
de prăjituri şi torturi de forma unor obiecte tehnice. Elevii pasionaţi de arta culinară, în special de prepararea
dulciurilor, şi-au dat frâu liber imaginaţiei şi au creat opere de artă gustoase şi arătoase: locomotive acoperite
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cu frişcă şi creme, cutii poştale, telefoane mobile şi răvaşe învelite cu marţipan. Juriul a gustat din fiecare
tort, iar cea mai fidelă copie a obiectului tehnic a fost premiată în mod special. Apoi toţi cei care au dorit să
guste o bucată de tehnică dulce şi-au cumprat câte o feliuţă.
De-a lungul întregii zile elevii pasionaţi de sport s-au întrecut în competiţii de minifotbal, handbal şi
tenis de masă, în ciuda ploii care a cernut toată ziua.

PROIECTE ȘI PARTENERIATE ÎN CADRUL ȘCOLII
Leontina Nițoi – director
Nadina Carmen Nicolici – profesor
Colegiul Tehnic ”Lorin Sălăgean”, Drobeta-Turnu-Severin
 În perioada octombrie 2010 - mai 2012, în școală se
derulează proiectul POS DRU ”Competențe dobândite la și
pentru locul de muncă”. Proiectul dă posibilitatea elevilor de a
combina noțiunile teoretice cu cele practice, de a-și dezvolta
aptitudinile de muncă și de a-și dezvolta în același timp
abilitățile de învățare. Elevii pot conștientiza nevoia învățării
continue, putându-se astfel integra mai ușor în viața socială și
profesională, iar tranziția de la școală la locul de muncă pe
care îl vor alege se va face ușor. Elevii vor fi mai bine pregătiți pentru piața europeană a muncii,
putându-se adapta mult mai ușor la cerințele unui loc de muncă, vor avea mai multă încredere în
sine și vor putea comunica și inter-relaționa mai ușor. În anul I de proiect au fost realizate de către
echipa de proiect și completate de către elevi 97 caiete de practică, pentru următoarele calificări:
Zidar – pietrar – tencuitor; Mecanică; Electric; Protecția mediului; Construcții, instalații și lucrări
publice; Industrie textilă și pielărie. Elevii claselor a X-a și a XI-a
An de completare au realizat practica comasată la diverși agenți
economici din municipiu. În timpul efectuării stagiilor de practică
au fost realizate filme cu secvențe ale procesului tehnologic,
precum și cu elevii în diferite stadii: la începutul, mijlocul și finalul
stagiului de practică. A fost realizată pagina web a proiectului, care
poate fi accesată la adresa: http://sites.google.com/site/proiectectls/.
Aceasta conține și o platformă de comunicare permițând membrilor
săi să discute on-line toate ideile și situațiile ce necesită rezolvare.
 În data de 16 noiembrie 2011, elevii și cadrele didactice ale școlii au marcat Ziua Reconcilierii,
Ahtisaari Day, ediția I. Activitățile au constat în urmărirea unui scurt mesaj video transmis de
inițiatorul acțiunii, fost președinte al Finlandei și Laureat al Premiului Nobel pentru Pace 2008,
Ahtisaari. În cadrul proiectului, am plantat un Arbore al reconcilierii în curtea școlii.
Începând cu luna octombrie 2011, 49 de elevi ai școlii, clasele IX – XII au fost angrenați în
proiectul eTwinning ”Letters to Santa Claus” (Scrisori către Moș
Crăciun). Limba de comunicare a proiectului a fost limba engleză,
iar ca parteneri am avut două școli din Polonia, o școală din Franța
și o școală din Anglia. Proiectul a constat în scrierea de către
scrisori către Moș Crăciun (partenerii străini, elevi cu vârste de 7 –
11 ani) și răspunsul la aceste scrisori, oferit de elevii români. Au
fost scrise atât scrisori tradiționale, cât și online. Pagina web a
proiectului poate fi accesată la adresa http://new-twinspace.etwinning.net/web/p61840/welcome.
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POVEŞTILE LUI MOŞ CRĂCIUN …
DE LA „BREDI”
(rescrise de “profa de bio”,
Daniela Mariana Popovici, ticluitoarea
poveştilor
de pe site-ul C.N. „C. Brediceanu” Lugoj:
http://www.brediceanu.ro)
[Pagină de jurnal (al Moşului, desigur!)]
Astăzi este miercuri, 21 decembrie 2011. Ora 23.00 (aproximativ). Mai sunt exact 3 zile până
trebuie să urc în sania mea cea alimentată cu energia gândurilor bune şi a speranţelor tuturor
copiilor de pe Pământ şi să-l înconjor într-o singură noapte (dar ce noapte!), lăsând câte un dar
fiecăruia dintre ei, după dorinţe, cuminţenie şi posibilităţi…ale părinţilor .
Mi-au trimis deja SMS-uri, MMS-uri, mi-au scris e-mail-uri, comment-uri pe blog, mesaje instant
pe toate site-urile de socializare pe care am cont (deh! a trebuit să mă modernizez şi eu, Poşta
„clasică” a devenit mai lentă decât proverbialul melc!) şi copiii mei dragi de la „Bredi” (adică de la
Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu” din Lugoj, dar în zonă toată lumea îl strigă aşa).
De ce? Păi cum de ce? Nu se obişnuieşte să-i ceri Moşului cadouri, dar să-ţi justifici solicitarea cu
nişte minirapoarte despre ce ai făcut bun, frumos şi util în anul care a trecut, ca să ştie şi el cât de
cuminte ai fost şi să-şi ajusteze darul în funcţie de asta?! Sigur că da. Şi copiii cuminţi din „Bredi”,
în mijlocul cărora tronează avatarul meu gonflabil în fiecare iarnă (aşa cum se vede mai sus), s-au
conformat. Numai că lista lor de „ce am făcut anul acesta ca să ne merităm cadourile” era prea
lungă, aşa că a trebuit s-o scurtez la maxim, să încapă în această pagină de jurnal format A4, scrisă
cu TNR 12, la un rând şi aliniată justify la 2 cm . Şi iată ce a ieşit (în ordine cronologică):
23.09.2011: la Let’s Do It, Romania, am fost cea mai mare echipă
înscrisă din tot judeţul Timiş (peste 110 participanţi efectivi, la
curăţenia de la Hanul „Ana Lugojana” şi Lacul Surduc);
29.09.2011: ne-am lăsat prinşi
de piraţi şi am pus de un mare
Bal al Bobocilor, cel mai bine
organizat de ceva vreme încoace
în Lugoj; nu ne credeţi pe
cuvânt! urmăriţi doar voturile publicului spectator:
http://www.ziarulactualitatea.ro/mozaic/sondaj-actualitateacare-credeti-ca-a-fost-cel-mai-tare-bal-al-bobocilor/
(dar
evitaţi, vă rugăm, comment-urile... nu sunt ale noastre, sigur!)
23.10.2011: ne-am pus bocancii şi am urcat la peştera Româneşti
pentru a 27-a ediţie a Speoconcertului Filarmonicii din
Timişoara; şi n-am fost singuri:
în 22-30.10.2011 ne-au fost oaspeţi copiii şi profesorii de la
Linz, Austria, noii parteneri în proiectul bilateral Comenius
"Einander Besser Verstehen - Understanding Each Other Better Să ne înţelegem mai bine unii pe alţii";
28.10.2011: nici o fantomă nu ne-a întrecut în metode de a speria lumea
la Balul mascat de Halloween; de la băieţi deghizaţi în babe până la fete
deghizate în pisici, nimic n-a lipsit!
05-06.11.2011: ca să ne revenim
puţin, am dat o fugă până la Sibiu şi
Braşov, să respirăm aer de oraş
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medieval şi să ne cufundăm paşii în verdele-auriu de Tâmpa,
sperând să revenim curând;
11.11.2011: coincidenţă?! am aruncat o privire în viitor prin
obiectivul unui aparat foto, la expoziţia tinerilor fotografi ai
colegiului nostru; şi, surpriză! chiar ne-a plăcut ce am văzut…
19.11.2011: am dat startul concursurilor pe discipline cu
primele: la matematică, chimie, informatică; şi câte ne mai
aşteaptă, whew! avem ce alege până vara viitoare, creier să
fie!
28.11.2011: am dat startul unui nou proiect de educaţie ecologică, lung de 4 ani, în parteneriat
cu Asociaţia „Altitudine” filiala Timiş, administrator al sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu;
01.12.2011: la Alba Iulia-n cetate, am cerut „să ne unim
din nou cu ţara” şi am învăţat o vorbă înţeleaptă:
„Devenim înţelepţi nu din cauza amintirii trecutului, ci din
cauza responsabilităţii pe care o presupune viitorul.”
din 05.12.2011 o şi
punem în practică, prin
fiecare
activitate
de
voluntariat, prin fiecare
copil sărman ajutat, prin
fiecare colind (religios, laic, românesc, latinesc, nou sau vechi)
cântat de Sărbători…
P.S.: Aş mai scrie, dar nu mai am loc şi s-a făcut cam târziu
pentru un Moş, fie el şi Crăciun, ca mine. Noapte bună, deci;
deocamdată…

DACĂ VREI, POŢI !

prof. Cismaşiu Teodora-Colegiul Tehnic Agricol- “Alexandru Borza”Geoagiu
Trăind şi muncind într-o comunitate mică, departe de lumea dezlănţuită şi totuşi parte
integrantă a ei, noi, cei de la Colegiul Tehnic Agricol ”Alexandru Borza” din Geoagiu pe parcursul
semestrului I al acestui an şcolar, prin munca elevilor şi cadrelor didactice, am dus numele şcolii
noastre prin Europa, prin cele două proiecte Comenius începute în această toamnă.
„Să construim Europa împreună”. Iată dezideratul tinerilor din Portugalia, Spania , Turcia,
Cehia, Polonia şi Romania care în cadrul proiectului Comenius Multilateral, pe parcursul a doi ani,
îşi propun activităţi şi mobilităţi ale elevilor şi profesorilor. În luna noiembrie 2011, echipa şcolii
noastre, formată din şase elevi şi doi profesori, a efectuat prima vizită de lucru, din cele 6 propuse
pe durata derulării proiectului, la gimnaziul din localitatea Rudach, Polonia. Pentru prima dată pe
frumoasele meleaguri sileziene s-au reunit echipele celor şase ţări. Pe parcursul unei săptămâni,
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elevii şi profesorii s-au cunoscut între ei, şi-au prezentat ţările, comunităţile din care provin şi
unitatea şcolară pe care o reprezintă. Pentru că tema de lucru a acestei întâlniri a fost focalizată pe
drepturile omului toţi participanţii au vizitat lagărul de concentrare de la Auschwitz-Birkenau.
,, Techno Lang,, este cel de-al doilea proiect Comenius început în această toamnă între
şcoala noastră şi şcoala Gumushane Turk Telekom Fen Lisesi, din Turcia.Acest bilateral cuprinde
activităţi de pregătire lingvistică, precum şi folosirea tehnologiei IT în predarea limbilor străine. În
luna octombrie doi profesori din Turcia au ţinut lecţii de limba turcă în şcoala noastră, pentru elevii
care fac parte din grupul ţintă. În cursul lunii noiembrie, profesorii Cismaşiu Teodora şi Lal Adriana
au vizitat liceul din Gumushane, Turcia , predând limba română elevilor turci. Atât elevii noştri cât
şi cei din Turcia au avut ocazia de a intra în contact cu o limbă necunoscută, o cultură diferită şi
tradiţii inedite.
,,Noi iniţiative pentru elevi,, este programul realizat de Fundaţia Industriei germane pentru
cooperare internaţională din Germania (prescurtat SES), în colaborare cu Fundaţia Robert Bosch. În
cadrul acestui program, experţii au sarcina de a oferi elevilor şi profesorilor – în plus faţă de
programa şcolară – cunoştinţe specifice de practică profesională aplicată pe domenii vocaţionale
variate. Şcoala noastră, în semestrul I, a beneficiat de experienţa deosebită a trei experţi pe domenii
de silvicultură, agricultură şi medicină veterinară.
Experţii au participat la lecţii de teorie şi instruire practică, desfăşurând la rândul lor
activităţi instructive şi atractive pentru elevi, aceştia dovedindu-se deosebit de receptivi la sfaturile
şi propunerile experţilor. Tot prin acest program două cadre didactice, în specialitatea de
silvicultură vor face un stagiu de pregătire în Germania, în primăvara anului 2012.
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GÂNDURI, RÂNDURI …
Prof. Dascăl Maria Viorica, prof. ing. Lupaş Viorica
Grupul Şcolar „Mihai Viteazul”
din Zalău are peste patru decenii de
existenţă, de realizări şi împliniri, înnoiri
sau modernizări ce au vizat, întotdeauna,
performanţa didactică.
Actuala unitate şcolară are, cel
puţin, meritul pionieratului, fiind primul
liceu industrial din judeţul Sălaj, înfiinţat
în data de 15 septembrie 1969 şi
funcţionând, o vreme, cu denumirea
Liceul Industrial de Construcţii Civile şi
Industriale, denumire modificată, de-a
lungul anilor, în Liceul de Construcţii
sau Liceul Industrial Nr. 4, pentru ca,
odată cu anul 1993, şcoala să primească
numele de Grupul Şcolar „Mihai
Viteazul” – nume dat în memoria celebrului domnitor, care a realizat prima unire a Ţărilor Române
şi a câştigat ultima lui bătălie, la Guruslău, în 1601.
În pofida multelor modificări, actualul grup şcolar a
probat constanţă şi preocupare reală în ceea ce priveşte pregătirea
atâtor generaţii de absolvenţi, răspunzând cerinţelor sociale şi
economice, prin intermediul unei game largi de specializări sau
calificări profesionale: construcţii şi
instalaţii, construcţii şi lucrări publice,
mecatronică, transporturi, prelucrarea
lemnului etc. Grupul Şcolar „Mihai
Viteazul” a fost, în câteva rânduri, o
gazdă agreabilă la etapa naţională a
Olimpiadei Tehnice, precum şi la
Concursul pe meserii în domeniile
construcţii civile şi instalaţii tehnicosanitare. Nu în ultimul rând, trebuie
menţionate
manifestările
culturalartistice, proiectele educaţionale şi calitatea
publicaţiilor realizate de profesorii şi elevii şcolii:
„Atomica”, „Arc peste timp”, „Accente” sau
„Caleidoscop tehnic” care sunt deja reviste
cunoscute şi premiate la nivel judeţean. Actuala
echipă managerială împreună cu corpul profesoral,
cu asociaţia părinţilor, cu sprijinul autorităţilor locale au realizat o continuă modernizare a bazei
tehnico-materiale, care a avut ca efect îmbunătăţirea performanţelor elevilor noştri. Semestrul I,
deşi foarte scurt, a fost foarte bogat în activităţi extraşcolare, dacă menţionăm doar acţiunile din
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cadrul proiectelor: „ecOprovocarea” - competiţie educațională în domeniul protecţiei mediului;
„Alternative pentru timpul liber” - în parteneriat cu Liceul „Emil Racoviţă” din Baia Mare; „Eco
Fizica” în cadrul proiectului „Fizica luminează viaţa” realizat în parteneriat cu alte şcoli din judeţ.
Gândindu-ne şi la patronul spiritual al acestei instituţii ce şi-a câştigat un renume printre
celelalte grupuri şcolare, elevii de azi şi de ieri, au ca deviză cuvintele marelui cărturar, Simion
Bărnuţiu: „Cultura e puterea cea mai tare de pe pământ şi e o cetate nouă a unităţii naţionale.”

ROBOŢII LEGO MINDSTORMS- TRANSDISCIPLINARITATE
Cătălina Stanca, profesor de fizică
Magdalena Grigore,Daniela Ilie, profesor de informatică, Colegiul Naţional „Al.I.Cuza”
Galaţi

Invăţământul românesc pregăteşte teoretic elevii pentru diferite meserii. Informatica se
învaţă la un nivel abstract, chiar dacă la orele de laborator elevii testează programele, de multe ori ei
nu găsesc aplicabilitatea a ceea ce fac. Ne punem întrebarea : informatica nu ar trebui predată şi
învăţată prin aplicaţii ancorate în realitate? Răpunsul este foarte clar DA.
Pe piaţa muncii se cer absolvenţi capabili să dezvolte aplicaţii informatice originale,
realizate cu tehnologii care se dezvoltă din ce în ce mai rapid. De aceea pentru ca elevii să-şi
formeze competenţele informatice, trebuie să descopere partea aplicativă a informaticii, rezolvând
încă de la început probleme din viaţa de zi cu zi, la care să folosească nu numai cunoştinţe de
programare, ci şi probleme de la alte discipline cum ar fi: fizică, chimie, matematică, geografie,
biologie etc.
La Colegiul Naţional “ Al.I. Cuza” Galaţi s-a încercat şi reuşit aplicarea informaticii într-o
formulă transdisciplinară, prin înfiinţarea unui cerc de robotică.
Cercul de robotică a luat fiinţă în anul 2010 din dorinţa de a stimula elevii în învăţarea
ştiintelor şi pentru aplicarea, dezvoltarea cunoştinţelor de informatică.
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Elevii înscrişi la cerc sunt pasionaţi de informatică, robotică şi nu numai. „Jucăria
inteligentă”, cu care elevii încearcă diverse experimente este un robot Lego MINSTORMS NXT,
„înzestrat” cu o unitate centrală de procesare ce reprezintă centrul operaţional al sistemului. Acest
robot execută programele utilizatorului şi controlează comunicarea cu senzorii, servomotoarele, cu
PC-ul sau cu alte unităţi NXT. Limbajul de programare folosit este unul complex, permiţând acestei
„jucării”, în funcţie de senzorul ales să poată măsura diferite variabile din mediul în care se află :
nivelul intensităţii luminoase, intensitatea magnetică, pH-ul unor soluţii, culoarea unui obiect,
distanţa până la un eventual obstacol etc.
Echipamentele necesare desfăşurării activităţilor clubului au fost donate de către Institutul
Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor, prin domnul dr. Dan Sporea, reprezentant al
Center For Science Education And Training, Măgurele, jud. Ilfov.
O amplă activitate de prezentare a cercului de robotică a
Colegiului Naţional “Al.I.Cuza” Galaţi a avut loc în sala de
festivităţi a Grădinii Botanice. La activitate au participat
reprezentanţi ai “Hanze Institute of Technology” din Olanda, ai
Universităţii „Dunărea de Jos”, profesori de la liceele din Galaţi şi
un număr foarte mare de elevi pasionaţi de informatică.
La aceast eveniment a fost prezentată activitatea cercului de
robotică: experimente, lucrări, filme. Proiectul A New Earth
realizat de elevii de la Colegiul “Cuza” a fost foarte apreciat de
participanţi. Echipa Robotics Club a înscris proiectul la competiţia
internaţională Google Science Fair 2011.

IRIS
Prof. Luminița Cazan- Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Miercuri 19 octombrie 2011 începând cu ora 1400 la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”
s-a desfășurat o nouă etapă a proiectului internațional IRIS – International Roma Integration
through Sport.
Proiectul a fost implementat în Suceava de Asociația Județeană a Sportul pentru Toți
Suceava și Unione Italiana Sport per Tuti – Settimo Chivasso Ciriè, Italia.
Scopul general al proiectului IRIS este combaterea atitudinilor rasiste îndreptate împotriva
rromilor. Proiectul care are ca obiectiv integrarea rromilor şi în special a copiilor rromi prin
intermediul sportului este finanţat de către Consiliul Europei.
Activitățile au constat în organizarea unui Seminar în care a fost făcută prezentarea
proiectului de către dl. Mihai Androhovici, Președinte AJSPT Suceava, dar și a unui material
extrem de bine documentat despre situația rromilor din județ al doamnei Iacob Ileana de la I.P.J.
Suceava. La seminar au participat aproximativ 120 de elevi și 5 cadre didactice ale colegiului.
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După finalizarea seminarului, peste 50 de elevi rromi și români au desfășurat mai multe
activități sportive printre care: fotbal băieți, tir cu arcul și rugby tag fete. Toți participanții au fost
premiați de către organizatori.

MĂȘTI ȘI DISCURS ÎN “THEATRUL LUMII”
Prof. Josan Alina Delia
Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
În data de 23 noiembrie 2011, în sala de festivități „Monique Roussel” a Liceului Teoretic
„Dimitrie Cantemir” din Iaşi a avut loc SIMPOZIONUL NAŢIONAL, CU PARTICIPARE
INTERNAŢIONALĂ „DIMITRIE CANTEMIR ŞI VOCAŢIA EUROPEANĂ A GÂNDIRII
ROMÂNEŞTI” ediţia a VIII-a, coordonat de prof. dr. Ana-Irina Iorga și prof. dr. Anca Dimitriu,
sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale, Principele Radu al României. Simpozionul a fost realizat
în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Universitatea de Stat „Ion Creangă”, Chişinău,
Republica Moldova, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Casa Corpului Didactic Iaşi, Asociația
Normandie – Moldavie (Franța – România), etc. .
Printre cei peste 80 de participanți (din țară și din străinătate) la cele patru secțiuni (GLIFE
ŞI HIEROGLIFE, DESCRIPTIO MUNDI, SACROSANCTA SCIENTIA, AMICI PICTURAE)
s-a numărat și eleva Andreea Iacob din clasa a X-a B a Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”,
Suceava. Andreea a participat la secțiunea GLIFE ȘI HIEROGLIFE cu lucrarea MĂȘTI ȘI
DISCURS ÎN “THEATRUL LUMII”, realizată sub îndrumarea profesorului de limba și literatura
română Alina
Delia Josan.
În lucrarea prezentată au fost analizate diferite aspecte din spatele cuvintelor operei „Istoria
ieroglifică” scrisă de Dimitrie Cantemir. Juriul a fost impresionat de tema aleasă, de modul în care
aceasta a fost tratată și, nu în ultimul rând, de atractivitatea prezentării, motiv pentru care i-a acordat
elevei Andreea Iacob marele premiu și medalia ediției a VIII-a a simpozionului.
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SE ÎNTÂMPLĂ MINUNI DE CRĂCIUN
Prof. Calancea Maria-Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
În fiecare an în Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava se
desfășoară proiecte caritabile, dar nicicând demersurile noastre nu s-au bucurat de atâta sprijin din
partea elevilor și colectivului didactic ca în acest an. Să fie vorba de contextul economic, de
multitudinea de strigăte de ajutor sau de faptul că am învățat și învățăm zi de zi o nouă lecție de
iubire față de semenii noștri.
Acțiunile noastre au avut drept beneficiari asistații sociali din Centrul de zi Sfânta Vineri,
bătrânii de la Azilul Sfântul Ioan, dar și copii din casa de tip familial de la Mihoveni (foarte aproape
de orașul Suceava).
Prezența noastră în aceste așezăminte a adus un zâmbet, o clipă de bucurie, o rază de
speranță și un puternic sentiment din partea celor care au primit cadourile, că nu au fost abandonați.
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TRĂIEȘTE ROMÂNEȘTE!
Prof. Huțu Monica-Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
În orice stat, ziua națională este marcată cu emoție, fie prin parade militare, fie prin
festivități mai mult sau mai puțin oficiale.
Într-o epocă a globalizării, marcarea zilei naționale este un prilej de reafirmare a identității,
un moment prielnic de aducere în prim plan a valorilor culturale tradiționale.
Manifestările din acest an dedicate zilei de 1 Decembrie au cuprins concursuri, prelegeri,
muzică și dansuri populare. Concursul de ppt.-uri „Societatea românească la începutul secolului
XX”, prelegerea etnografului Aurel Prelipceanu despre momentele importante din viața țăranului
român în preajma Marii Uniri, parada costumelor, muzica și dansurile populare au prilejuit
redescoperirea unor valori culturale poate uneori pe nedrept uitate sub praful fin al timpului.
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ACTIVITATE EXTRACURRICULARA –CATEDRA TEHNICA
Omagiul lui Otto--evolutia motoarelor cu ardere interna
Miron Odorica- Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
REALIZĂRI ALBUME MOTOARE / PREZENTĂRI POWER POINT

CINE suntem noi? Elevi din clasele a X a de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava
aflaţi în formare profesionala iniţială în domeniul mecanic, conduși de doamnele profesoare Miron
Odorica și Munteanu Maria şi având ca monitor pe doamna director adjunct Filipiuc Beatrice.
CE am făcut? Am studiat bibliografia inventatorului m.a.i Nicolaus August Otto, am cules de pe
Internet date despre motoare. Urmează să realizăm un album cu evoluția motoarelor și prezentări
POWER POINT pe care să le diseminăm colegilor noștri din clasele a IX a
CÂND? Anul școlar 2011-2012 – întâlniri bilunare
UNDE? Cabinetul de Motoare termice, cabinetul de Mecatronică
CUM? Prin derularea activității se urmărește dezvoltarea unităţilor de competenţe cheie:
utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei, comunicare, gândire critică, lucru în echipă şi
rezolvare de probleme
DE CE? Am lucrat în echipă, am consolidat cunoştinţele tehnice deja avute lucrând într-un
ambient excelent, am achiziţionat şi noi lucruri utile.
CONCLUZII: Elevii au acumulat experienţa de care au nevoie în utilizarea Internetului, selectarea
informațiilor, lucru în echipă,
SE VOR TRAGE LA SFÂRȘITUL ACTIVITĂȚII

MOTORUL OTTO
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INTERVIU CU ROXANA SANDU PARTICIPANTĂ LA
OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE BIOLOGIE DIN TAIWAN
Interviu realizat de Horaţiu Suciu –si pentru revista Iulia a Colegiului Naţional „Iulia
Hasdeu” Lugoj.
Roxana Sandu, elevă în clasa a XII-a la Colegiul „Iulia Hasdeu” Lugoj a participat în
perioada 10-17 iulie 2011 la Olimpiada Internaţională de Biologie de la Taipei, Taiwan. La
întoarcere Roxana ne-a răspuns la câteva întrebări.
- Roxana cum te simţi ştiind că, după aproape 40 de ani, prin tine, Lugojul a obţinut o
astfel de performanţă?
Mă simt foarte onorată că după 40 de ani am adus din nou oraşului performanţa de a ajunge
la faza internaţională a unei olimpiade.
- Ce sacrificii trebuie să faci pentru a obţine o asemenea performanţă?
Bineînţeles că pregătirea la un asemenea nivel înseamnă foarte multe greutăţi despre care
însă nu vreau să vorbesc. Mulţumesc familiei, care m-a susţinut în tot acest timp şi a făcut astfel
încât să nu resimt această perioadă ca fiind una dificilă. Nu în ultimul rând ţin să menţionez
sprijinul pe care mi l-a oferit doamna profesoară Rodica Ciocan, care şi-a sacrificat timpul ei liber
pentru a mă ajuta în anevoioasa pregătire pentru această competiţie.
- Roxana, te-ai întors de câteva zile din Taiwan de la Olimpiada Internaţională de
Biologie. Care sunt impresiile, cum e să participi la un astfel de eveniment ?
E ceva nemaipomenit! A fost foarte diferit, în primul rând
datorită faptului că au participat foarte multe state ale lumii, iar asta
înseamnă diverse culturi, puncte de vedere diferite, precum și folosirea
predominantă a limbii engleze pentru a ne putea înțelege. Colega mea
de cameră a fost chiar din Polonia, iar ghidul nostru, cel care ne însoțea
mereu, era un taiwanez, deci pot spune că 80% din timp am fost nevoită
să vorbesc în limba engleză. Condiţiile oferite au fost excelente, am
fost cazaţi la un hotel de patru stele, masa de prânz, precum şi
banchetul final au avut loc la diferite restaurante selecte, pe scurt am
fost trataţi cât se poate de bine, am avut parte de tot ce ne doream, cu
excepţia telefoanelor şi laptopurilor, care ni s-au luat timp de 5 zile,
pentru a nu putea comunica cu profesorii români din juriu.
- Acum revenind la Olimpiada propriu-zisă, cum ţi s-au
părut probele ? Prin ce au fost ele speciale ?
Olimpiada Internaţională este foarte diferită de Olimpiada noastră Naţională de Biologie.
Proba practică constă în patru lucrări de câte o oră şi jumătate fiecare, susţinute pe parcursul
aceleiaşi zi, iar cele două probe teoretice, de câte 2 ore, respectiv 2 ore şi jumătate, sunt din nou
susţinute în aceeaşi zi. Olimpiada noastră naţională se desfăşoară pe ani de studiu, pe când la
Internaţională cu toţii primim aceleaşi subiecte, care conţin absolut toate ramurile biologiei. Proba
practică a fost cea care mi-a ridicat probleme, a fost foarte dificilă, în condiţiile în care la noi în ţară
nu se prea face parte practică la şcoală, iar cele două săptămâni de pregătire la Bucureşti sunt
insuficiente pentru a ne putea descurca fără probleme la nivelul acela. Proba teoretică nu pot spune
că a fost una uşoară, dar ea presupune pe lângă cunoştinţe, şi o gândire logică care te ajută foarte
mult în intuirea răspunsului corect.
- Taiwanul reprezintă o altă cultură, un amestec exotic de tradiţie chinezească şi
modernitate. Care sunt lucrurile deosebite pentru un european care vizitează Taiwanul ?
Pentru mine, primul lucru deosebit a fost clima. Foarte caldă şi umedă, irespirabil aerul
acela. Dar pe lângă asta, Taiwanul este o ţară minunată, începând chiar cu Taipei, capitala ţării.
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Taipei 101 este o clădire impresionantă, fiind a doua din lume în ce priveşte înălţimea. Templele lor
sunt foarte interesante și frumoase, iar spectacolele acelea tradiționale cu măști și foarte mult
machiaj sunt foarte diferite de ceea ce se poate vedea aici. Ghidul chiar ne-a îndemnat să ne
închinăm și noi zeilor. Am fost nevoită să iau trei bețișoare, să le aprind, apoi să mă închin unui
anumit ,,Sky God”, după care puneam beţişoarele în cenuşă, unde erau lăsate să ardă în întregime.
De asemenea, foarte deosebită şi diferită este mâncarea lor. Foarte mult peşte, fructe de
mare, alge, dar foarte ciudat este modul în care le prepară, foarte multe ingrediente într-un singur fel
de mâncare, foarte multe mirodenii (şi bineînţeles chopstixurile tradiţionale, care ne-au dat foarte
multă bataie de cap nouă, europenilor).
A WAY TOWARDS DEEPENING OF UNDERSTANDING BETWEEN MUSLIM WORLD
AND THE
WEST- UNITY OF AIMS IN SOCIAL DIMENSION
The important period to withdraw from oversimplification of understanding the differences
Between the Muslim world an West has come. The need fo overcoming artificially created images
and stereotypes of the world is becoming more conspicuous, creating favorable grounds for
diseminating radical ideas. It appears that the dialogue between religious has certain limits.
What would happen if it were framed into the public dimension and tasked with the objectives to
Enhance welfare and prosperity not of Christians and Musliums, but civilians, ordinary people,
who are affiliated with this of that particular confessions?
During the era of globalization, the issues of international migration, adaptation and
Integration of national minorities into other societies, have become acute.
At the current stage, what are the concrete ways of solving the above problems, which
will eventually define sustainability and viability of states?
Prof: Cornea Adina
Elev: Tudose Valentin
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PROIECT EDUCAŢIONAL – „AZI NU ABSENTEZ!”
ing. Damian Flavia – Colegiul Tehnic de Transporturi Auto,
Baia Sprie, jud. Maramureş
Scop: „Optimizarea frecvenţei pentru grupul ţintă de elevi prin consiliere şi aplicarea de
instrumente specifice, beneficiind de un învăţământ de bună calitate.”
Proiectul „Azi nu absentez!” rezidă din realităţile vieţii şcolare româneşti, în care
absenteismul îşi extinde influenţa din ce în ce mai mult asupra elevilor şi îi împiedică în dezvoltarea
lor armonioasă. Proiectul urmăreşte diminuarea absenţelor în cadrul grupului ţintă şi formarea unei
atitudini pozitive faţă de instituţia şcolară şi faţă de educaţie.
Grupul ţintă al proiectului este format din 36 de elevi care au depăşit limita maximă de
absenţe pe un semestru (20 absenţe) şi care au comportamente dezaprobative asociate
absenteismului. Elevii din cadrul grupului ţintă fac parte din categorii vulnerabile de tipul: etnie
rromă, elevi din familii dezorganizate, elevi cu părinţi plecaţi în străinătate şi elevi cu o condiţie
socio – economică precară. Grupul ţintă nu a fost ales după aceste criterii, ci după numărul de
absenţe nemotivate, iar faptul că aceste trăsături se regăsesc în grupul ţintă confirmă faptul că
absenteismul nu este un fenomen izolat care apare accidental ci este un fenomen care are substraturi
adânci atât în cadrul familiei de provenienţă a elevului, cât şi în mediul din jurul lui.
Instrumentele care s-au utilizat în cadrul proiectului pentru a afla care sunt cauzele
absenteismului pentru grupul ţintă au fost chestionarele.
Rezultatele chestionarelor aplicate relevă faptul că elevii absentează 15% numai de la
anumite discipline şi 69% doar în anumite situaţii. Printre motivele pe care elevii le invocă pentru a
absenta de la ore 54% sunt legate de probleme de sănătate, 33% se referă la probleme de familie
(conflicte, situaţie materială precară) şi aproximativ 30% indică supraîncărcarea orarului şcolar în
detrimentul timpului liber, 27% invocă teama de corigenţă, 24% din cauza suprasolicitării
informaţionale (programe şcolare încărcate), 21% acuză atitudinea profesorului, 18% sunt lipsiţi de
motivaţie pentru disciplina respectivă, 18% absentează din cauza anturajului iar 12% găsesc ca şi
cauze, colegii de clasă. Restul, un procent mic, au invocat motive precum neîncrederea în
perpectivele socio – profesionale oferite de diploma de absolvire, neasigurarea unei baze materiale
şcolare viabile sau diferite probleme de natură sentimentală.
Elevii frecventează, în general 18 – 30 ore pe săptămână, iar la întrebarea dacă frecvenţa
ritmică la ore condiţionează reuşita şcolară 48% au răspuns că este importantă, 27% că este moderat
de importantă, 18% au considerat că este foarte importantă şi 6% este puţin importantă. După cum
se poate observa atitudinea faţă de prezenţa la ore nu este unanim acceptată ca fiind importantă,
acest lucru motivează din plin necesitatea aplicării proiectelor destinate absenteismului. La
întrebarea în ce măsură consideraţi că reuşita şcolară determină reuşita în viaţă, 51% consideră că
mult, 18% moderat, 18% puţin şi doar 12% foarte mult. Aceste rezultate relevă o scădere a valorii
pe care o are şcoala în concepţia elevilor. Şcoala nu mai este atât de valoroasă în concepţia lor, iar
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modelele care apar în media şi care influenţează în mare parte adolescenţii, promovează chiar ideea
că nu este necesar să ai diplome şi şcoală pentru a avea succes.
Inversarea valorilor în societatea românească determină o lipsă a modelelor reale pe care
elevii să le poată integra în dezvoltarea personalităţii lor.
Prin realizarea scopului proiectului este de aşteptat ca 80% din membrii grupului ţintă să îşi
amelioreze în mod semnificativ frecvenţa şcolară, beneficiind de o consiliere specifică, care le va
facilita absolvirea liceului şi implicit inserţia pe piaţa muncii.
PRACTICĂ ÎN MAREA BRITANIE ŞI GERMANIA PENTRU ELEVII
COLEGIULUI TEHNIC „VALERIU BRANIŞTE”
Prof. Nicoleta Bogos-director adjunct,
Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte” Lugoj
Timp de două săptămâni 28 de elevi de la Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte” se află într-un
stagiu de pregătire practică în Marea Britanie şi Germania în cadrul Programului sectorial Leonardo
da Vinci finanţat de Comisia Europeană, domeniul de practică fiind Turism şi alimentaţie, proiectul
colegiului lugojean primind cea mai mare finanţare naţională din cadrul programului sectorial:
231316 euro.
Proiectul se intitulează „Stagii de pregătire practică într-un mediu economic real pentru
dezvoltarea competenţelor elevilor în domeniul Turism şi alimentaţie” şi va fi aplicat timp de doi
ani, grupul ţintă fiind format din 80 de elevi de la specializările Tehnician în turism şi Tehnician în
gastronomie, împărţiţi în şase grupe, astfel că elevii de la specializarea Tehnician în gastronomie fac
stagiul în Marea Britanie la Yale College din Wrexham (4 grupe), iar elevii de la specializarea
Tehnician în turism îşi desfăşoara practica la Hotelurile Dorint şi Leonardo, precum şi la Centrul de
informare turistică, toate din Weimar, Germania.
Scopul general al proiectului îl constituie dezvoltarea şi formarea la nivelul elevilor de
competenţe, profesionale individuale esenţiale pentru integrarea pe piaţa muncii europene, conform
curriculum-urilor şi standardelor de pregătire profesională pentru calificările lor, prin participarea la
stagii de practică calitative şi eficiente în străinătate. De asemenea, se mai urmăreşte stimularea
dezvoltării abilităţilor lingvistice, a aptitudinilor personale şi sociale ale elevilor, dar şi dezvoltarea
de noi parteneriate durabile între şcoala română şi instituţii de formare profesională iniţială şi
continuă şi agenţi economici din Marea Britanie şi Germania.
„Acest proiect Leonardo reprezintă dovada faptului că acest liceu, Colegiul Tehnic ”Valeriu
Branişte” Lugoj, şi-a ţinut promisiunea faţă de elevii săi şi faţă de comunitate. Am promis că vom
încerca să creştem calitatea învăţământului profesional şi tehnic din Lugoj şi iată, prin acest proiect,
facem acest lucru. Suntem o şcoală cu deschidere europeană, iar proiectul acesta va oferi satisfacţie
elevilor, dar şi profesorilor, părinţilor şi comunităţii locale. Până la urmă, beneficiarii sunt nu numai
elevii, ci toţi cei care sunt în jurul lor”, a declarat directorul Colegiului Tehnic „Valeriu Branişte”
Lugoj.
Pe lângă programul de pregătire practică, elevii vor avea ocazia să descopere numeroase
elemente culturale prin excursiile care se vor desfăşura: Mancester – Muzeul industriei, Stadionul
Old Trafford al echipei de fotbal Manchester United, oraşele Liverpool şi Chester, iar în Germania
vor fi vizitate casele memoriale ale lui Goethe şi Schiller din Weimar, Lagarul nazist de la
Buchenwald şi oraşele Erfurt şi Jena.
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DE CE ÎNVĂŢĂM O LIMBĂ STRĂINĂ?
Interviu cu:
Profesor: Trante Alecsandra –Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida”Petrosani
Elevii din cadrul Atelierului de limbă, cultură şi civilizaţie spaniolă

Prof: Ştim că limba vorbită devine parte integrantă a identităţii şi bagajului cultural al unei
persoane. Tu incerci să cunosti limba spaniola. Cum explici?
Elev:( Bostina Cristina) Cunoaşterea unei limbi străine este importantă pentru a te descurca în

viaţă, deoarece limba este cel mai important mijloc de comunicare şi de înţelegere.
Prof: Tu, care studiezi o limbă străină in cadrul cursurilor, cum explici necesitatea de a învăţa
limbi străine?
Elev:( Necoară Alexandra) Pentru că, în primul rând, îmi oferă oportunitatea unui loc de muncă
mai bun, atât în ţară, cât şi în străinătate. Si pentru că pot urmări un film fără titrare şi pot citi o
carte scrisă într-o limbă străină
Prof: Tu, Larisa, câte motive găseşti pentru a învăţa o limbă străină?
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Elev: (Tokacs Larisa) Mă gândesc că îmi pot face prieteni noi în diverse alte ţări si mai ales că
pot cunoaşte şi înţelege alte culturi Pentru că pot purta o conversaţie cu străinii care vizitează ţara
noastră. Pentru că îmi permite să mă dezvolt şi să-mi lărgesc propriile orizonturi.
Prof: Si pot sa adaug faptul ca: că “omul cât trăieşte învaţă” şi niciodată nu e prea târziu sau
prea devreme pentru a învăţa o limbă străină.
Prof: Ai observat că telefonul pe care ţi-l cumperi, calculatorul pe care îl foloseşti, şi
majoritatea lucrurilor care te inconjoară nu se folosesc de limba noastră nativă ci de o limbă
străină? Ce credeţi că este mai util?
Elev: Refuzându-ne posibilitatea de a cunoaste o limbă străină este ca şi cum am refuza tehnologia
care avansează din ce în ce mai mult. Să cunosti limbile străine, fie ca e una sau doua, sau mai
multe, nu poate avea niciun efect negativ, din contră, vei avea numai de câstigat
Prof: Probabil că, există multi elevi / persoane care înainte de a începe un curs îsi spun: De ce
as mai începe un curs acum?”. De ce?
Elev: (Negrusa Angela) Pentru că este mai ieftin sa înveti în şcoală sau în cadrul unui curs o
limbă străină decât să fii nevoit să apelezi la un traducător/interpret de limba străină. Si, mai ales
pentru că este mare avantaj atunci când participi la un proiect cu scoala si vezi că cei de afară te
admiră că ai învăţat limba lor şi că putem comunica.
Elev: ( Maxim Florina) Vreau sa învat o limbă străină şi la clasa şi la cursuri deoarece părinţii
mei sunt plecaţi într-o ţara străină (în Spania). Eu mă bucur de vacanţe acolo dar mă bucur mai
ales că pot merge singură pe strada, pot întreba şi afla ce mă interesează, pot conversa cu oamenii
în limba lor.
Prof: Concluzionăm că învăţarea limbilor străine este foarte importantă pentru fiecare dintre
noi?
Elev (Hoban Vlad) Da, limbile străine sunt folosite in toate domeniile, ele aduc oamenii aproape
şi leagă continente, leagă ţări, leagă culturi şi civilizaţii. Fara cunoaşterea si folosirea limbilor
străine nu ar fi existat relaţii internaţionale.
Elev: ( Grunta Ligia) Da, cred că studiul unei limbi străine îmi va aduce mari şanse în viitor. In
relaţiile de prietenie si corespondenţa cu alti elevi din alte ţari voi avea mari probleme neştiind să
comunic să înteleg să leg prietenii. Îmi doresc să călătoresc si să ajung în vacantă la părinţii mei
care muncesc în străinătate si atunci voi fii cel puţin pregătită sa ma plimb singură, să fac
cumpărături şi să pot cere explicaţii….să urmăresc un film netitrat si multe alte lucruri.
Profesor: Trante Elena-Alecsandra-Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”-Petroşani
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PROIECTELE - ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE NONFORMALĂ
Prof. Mihaela Marița-Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petrosani
Într-o societate mereu în schimbare şi modernizare, nici actul educaţional nu poate face
excepţie de la progres şi, pe lângă metodele clasice de instruire, se dezvoltă în permanenţă metode
noi de învăţare, prin care învăţarea devine din ce în ce mai mult centrată pe elev.
Una dintre aceste metode moderne este învăţarea bazată pe proiecte, proiectul fiind astăzi un
instrument de lucru utilizat în toate domeniile social-economice, trăsătura sa dominantă fiind
caracterul colectiv: grupul-ţintă este beneficiarul, se iniţiază prin parteneriate şi se realizează în
echipă. Mai mult decât atât, învăţând prin proiecte, elevii îşi dezvoltă aptitudini necesare în epoca
modernă, cum ar fi: spiritul de echipă, capacitatea de a lua decizii, iniţiativa, creativitatea,
flexibilitatea şi deschiderea către idei noi, comunicarea eficientă, capacitatea de a rezolva probleme,
capacitatea de auto-direcţionare.
Un proiect care se desfășoară cu succes la la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” încă din
anul 2009, anul acesta fiind la a III-a ediție, este proiectul cu denumirea „Educație pentu o viață
sănăoasă”, al cărui scop este cultivarea în rândul tinerilor a respectului față de sănătatea lor și a
celorlalți, dar și a respectului față de natură.
Grupul țintă este reprezentat astfel: 20 de elevi participanți la activitățile proiectului ca
beneficiari direcți, iar beneficiari indirecți sunt ceilalți elevi din școală, familiile lor și comunitatea
locală.
Obiectivele proiectului sunt:
 Informarea și instruirea celor 20 de elevi din grupul țintă din fiecare școală participantă cu
privire la riscul consumului de alimente și băuturi nesănătoase și modul în care acestea pot fi
identificate.
 Prevenirea consumului de tutun în rândul tinerilor
 Informarea elevilor despre riscurile pe care și le asumă atunci când nu respectă regulile de
protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală.
 Cultivarea în rândul tinerilor a dragostei de natură și responsabilizarea cu privire la protecția
mediului.
În cadrul proiectului se desfășoară o serie de activități cu caracter educativ: Realizarea blogului
„Educație pentru o viață sănătoasă”, „Alimentație

sănătoasă”, Campanie împotriva

fumatului, Igiena vieții sexuale, Sănătate în mijlocul naturii, Realizarea panoului „Educație
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pentru o viață sănătoasă”, acre cuprinde sfaturi utile pentru a avea o viață sănătoasă, precum și
imagini de la desfășurarea activităților proiectului.

În urma derulării activităţilor prevăzute în cadrul proiectului „Educaţie pentru o viaţă
sănătoasă” au rezultat următoarele beneficii:


sensibilizarea tinerei generaţii în ceea ce priveşte adoptarea unui mod de viaţă
sănătos



implicarea unui mare număr de tineri în activităţi de ecologizare şi de informare a
comunităţii locale despre preocupările lor



informarea tinerilor cu privire la riscurile asumate prin nerespectarea regulilor de
viaţă sănătoasă



desfăşurarea unei insistente campanii anti-fumat şi de informare a cetăţenilor de
diferite vârste asupra afectelor negative ale tutunului asupra sănătăţii

INTERCULTURAL BUSSINESS
Prof.Avram Gabriela-Colegiul Tehnic ,,C-tin Brincusi”Petrila
Prof .Cindea Nicoleta-Preşedinte Asociaţia Tineri pentru Viitor 2006
În perioada 19-21 Februarie 2012, Asociaţia Tieneri pentru viitor 2006, a avut onoarea
sãorganizeze Work-shopul ,,InterculturalBussiness”, la initiative trainerului Anna Prokofueva din
Belorusia. Întâlnirea cu ea a fost facilitatã de preşedinta asociaţiei ,Cîndea Nicoleta, care a
cunoscut-o pe Anna Prokofueva în proiectul Cachnig Geo Caching din Vilnius.
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Acest workshop a constat într-o dezbatere pe tema importantei interculturalitatii in realizarea unui
bussines eficient cu elevii din Colegiile Hermes , Dimitrie Leonida , Mihai Eminescu din Petroşani
precum si la Colegiul Constantin Brancusi si Clubul Elevilor I.D ,Sirbu din Petrila
Pe parcusul workshopului ,elevii au avut ocazia de a descoperi importanţa cunoaşterii culturii
persoanelor care doresc sã îşi deschida o afacere, în special cea limbajului trupului. Totodata ei şiau putut exprima ideile de dezvoltare a unei afaceri. În urma interacţiei cu elevii din aceste licee,
trainerul ne-a împãrtãşit obiectivele şi cometariile sale în ceea ce priveşte workshopul susţinut:
Obiectivele atelierului:
“ Datorită propriei experienţe am nevoie să spun că după liceu visam sa merg în
străinătate. Am reuşit să obţin locul meu în ţară străină, dar a fost doar începutul poveştii.
Dezamăgirea mea vine atunci când îmi dau seama că nu am fost gata să lucrez în mediu
internaţional pur şi simplu pentru că nu am stiut de posibilitatea ca în diferite circumscripţii oameni
sunt diferiti.
Am pregătit acest proiect eu oferind ateliere de lucru despre afaceri culturale,informand tinerii
despre culturi diferite şi cum să se ocupe de contextul cultural. Atelierele de lucru se bazează pe
abordarea mea de căutare pentru asemănările culturale. Nu prezint doar diferenţe, ci informez şi
despre alte moduri de a gândi în diferite ţări. Incerc să explic că există alte moduri de a te ocupa cu
situaţii comune. Intenţia mea este de a instrui tinerii pentru a deveni de succes în contextul
internaţional. Cu informaţiile date sper că acestia pot fi gata de lansare în mediu intercultural, chiar
şi întro perioadă lungă şi grea de tranziţie. În plus eu le arât, cum să găsească asemănări între
culturi străine pentru înţelegere reciprocă şi cooperare.
Comentariile mele despre rezultatele atelierului
Am găsit elevii care au fost foarte activi şi au arătat nivel ridicat de interacţiune, altor elevi le-a
fost frică să deschidă subiectul. Cred că acest blocaj este creat de sistemul de educaţie unde elevii
sunt instruiţi de către profesori pentru a rezolva sarcini date existând numai "scrie" sau "stoarce".
Această metodologie nu dă şansa pentru dezvoltarea gindirii critice care este necesarâ în afaceri live
şi internaţional.
Elevii au fost surprinşi de metodele aplicate, pentru ei a fost greu sa puna întrebări deoarece le
era frica sa nu greşească. Cred că această
frica limitează posibilitatea lor de a obţine
cunoştinţe.
De asemenea, vreau să
menţionez ca ma bucur sa vad nivelul
ridicat de limba engleză a elevilor, dar nu
poat ascunde că elevii se tem să vorbească.
Din nou, vreau să se pună accentul pe
probleme de sistem sau curriculum deoarece
nu invata studentii cum sa comunice.”
ANNA PRAKOFUEV
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Ca membru al Asociaţiei Tineri pentru Viitor 2006, şi ca profesor al Colegiului Tehnic
Constantin Brâncuşi ,am fost alaturi de Anna Prakofueva în activitãţăţile extrawokshopului .Aşa a
fost organizată o excursie la Densuş - Sarmisegetusa, pentru cunoaşterea culturii religioase şi
istorice a poporului romîn, prfecum şi la oameni de cultura contemporani având ocayia sa testeze
mâncarea tradiţională şi viaţa intrun mediu rustic încă autohton .
De remarcat a fost un
incident haios la prima vedere dar
foarte real din punct de vedere al
aplicatie practice a workhopului ,
când, ne-am aflat în faţa
imposibilitãţii
comunicãrii
verbale, mai exact ne-am întalnit
cu un italian care nu ştia decât
românã şi cu un român care ştia
germanã şi cu Anna care ştia şase
limbi strãine, dar nu germană ,nici
italinaă şi nici română Eram ca-n
bancul cînd un tata îşi ia copilul
cu el şi se întalnewsc cu un
polyglot care nu vorbea română si care etalânduşi cunoştinţele nu a resuşit să obţină informaţia
dorită.tatăl impresionat de cultura insului incearcă să-şi imprezioneze fiul , dar acesta ii spunce că la
ce folos. Situaţi creată ne’a dat posibilitatea de a găsi soluţii rapide de a comunica şi de a folosi
limbajul paraverbal şi a crea o limbă care probabibil va fi validatã, ca limba globalizării, n sensul cã
din asemãnarea sensului cuvintelor am reuşit sã cream noi parteneriate pentru posibile proiecte.
Vreau sã menţionez, deasemenea, cã m-a uimit foarte tare procesul de eliberare al diplomelor de
catre prestigioasele facultãţii în domeniul MBA,(univesitate urmată de ANNA la Paris ) adicã de-a
elibera diploma numai dupã ce absolvenţii îşi gãsesc un job. Acesta a fost şi motivul pentru care
Anna a venit sã ţinã acest training aici, pentru cã obţinerea unui job în Uniunea Europeanã solicită
muncã de voluntariat facutã de cãtre tineri. Din aceastã cauzã Anna este acum voluntar în Maroc
timp de douã luni, dupace a fãcut muncã de voluntariat şase luni in Polonia, câtva timp în
Berlin, urmând ca în iulie sã mergã şi în Ucraina tot pentru voluntariat.
Mi s-a parut important sã subliniez noua modalitate de obţinere a joburilor in UE ca un
semnal de alarmã pentru viitorii absolvenţi, având în vedere cã la 22 de ani Anna mai are un master
terminat în Dublin pe lângã masterul terminat acum la Paris. După această experinţă precum după
coraborată cu cea din proiectele internaţionale la care am particpat cel mai important lucru este
totusi cunoaşterea limbilor strãine, restul venind de la sine .
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COLEGIUL TEHNIC ″CONSTANTIN BRÂNCUŞI″
PETRILA
...LICEUL ÎN CARE M-AM FORMAT CA OM...
Colegiul Tehnic ″Constantin Brâncuşi″ Petrila este situat
lângă Primăria oraşului şi a fost înfiinţat în anul 1961 sub titulatura
de ″Şcoală medie mixtă
Lonea″. De-a lungul timpului şcoala şi-a schimbat de câteva ori
denumirea şi profilul, din anul 2001 unitatea şcolară a primit
numele de Grup Şcolar ″Constantin Brâncuşi″ Petrila în
onoarea celebrului sculptor , ″Coloana Infinitului″ fiind
realizată la întreprinderea care
a patronat instituţia şcolară.
Din 1 septembrie 2010 în
componenţa şcolii au intrat şi forme de învăţământ preşcolar,
primar şi gimnazial ca urmare a comasării şcolilor iar din sept.
2011 devine colegiu tehnic.
Fiind singurul liceu din
oraşul Petrila, şcoala oferă tinerilor accesul la un învăţământ de
calitate şi diversificat prin profiluri / domenii şi calificări care să
asigure formarea unui absolvent responsabil, în măsură să decidă
asupra propriei cariere, care să se integreze activ în viaţa socială.
Oferta şcolii cuprinde atât specializări din profilele real şi uman cât şi din profilele tehnic şi servicii.
Activitatea educativă extracurriculară este o latură foarte importantă în viaţa şcolii noastre mai ales
că elevii se implică foarte mult în realizarea ei. Anul acesta a fost foarte bogat în activităţi diverse şi
interesante:
●Campania ecologică naţională „Let’s do it, Romania!” – 24 sept. 2011

●Emisiunea „Ani de liceu” la postul de radio Mondo FM – 22 oct. 2011
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●Campania socială „Săptămâna

legumelor şi a fructelor

donate” - 10-17 nov. 2011

●Organizarea şi desfăşurarea în perioada
19 oct. - 23 dec. 2011 a celei de a treia ediţii a
Concursului Interjudeţean de artă fotografică
„Pasărea măiastră”
●Proiectul caritabil iniţiat de

Clubul Diamond

IMPACT „Moş Crăciun nu uită pe nimeni”

CULTURA SI INTELEPCIUNE , VALORI PESTE TIMP
Prof.Cindea Nicoleta -Colegiul Tehnic,,Constantin Brancusi”Petrila
1 octombrie 2011,o zi insorita de toamna , distorsionata de telefoanele matinale ale partenerilor
pentru rezolvarea porblemelor logiste aparute in ultimul moment . Cu toate acestea , ziua se arata
minunata , Soarele parca ne zambea si ne indemna sa ne grabim sa ajungem la locul programat pentru
intalnire .
Si uite asa am ajuns la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petrosani , unde am fost
intampinati de toata conducerea liceului si cativa dintre parteneri ajunsi acolo cu o ora inaintea
inceperii evenimentului .
Ideea realizarii acestui eveniment a aparut in urma cu doua saptamani , cand am fost plecata la Bucuresti
pentru a deveni membra a EFIL (Federatie Europeana pentru Invatarea Interculturala ) si unde am aflat
de celebrarea ,,Zilei Dialogului Intercultural (IDD) care pica in ultima zi de joi a lunii septembrie
inca din 2008. Anul european al dialogului intercultural în acest an se sărbătoreşte pe data de 29
septembrie. Evenimentele celebrate in această zi sunt coordonate de către Federaţia Europeană pentru
Învăţarea Interculturală (EFIL), organizaţii umbrelă ale organizaţiilor AFS din Europa (www.afs.org).
AFS oferă experienţe de învăţare interculturală prin care culturile de la nivel mondial se unesc, ajutand
oamenii sa interactioneze. Cu programe de schimb în mai mult de 50 de tari si o retea mare de
voluntari, educatori, şi personal, AFS se angajează să ajute participanţii să înţeleagă experienţele lor în
imersiunea dintr-o cultură străină.
Prin urmare, evenimente IDD promoveaza interacţiuni între indivizi din diferite medii culturale, cu
obiectivul de a intelege diferenţele şi să aprecieze asemănările între culturi.
Dialogul intercultural este un pas important în depăşirea graniţelor care separă oamenii şi grupuri.
Cu toate acestea, dialogul este doar un element al puzzle-ului. Unul trebuie să meargă dincolo de
dialog şi să ia măsuri concrete care să reflecte o înţelegere şi apreciere a diversităţii culturale.
Totodata am realizat si celebrarea Zilei Internationale a Persoaneleor in varsta declarata de ONU
in date de 1 octombrie si care nu trebuie sa fie doar un act de celebrare, doar un omagiu adus celor
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ajunşi în această etapă a vieţii, când sufletul se hrăneşte numai cu amintiri, ci şi un prilej de reflecţie
asupra condiţiei pensionarilor, de a face mai larg şi mai bine cunoscute problemele reale, multe,
foarte grele, pe care le au de rezolvat oamenii vârstnici din toată ţara. „Banca Amintirilor” niciodată
nu dă faliment; aceasta, datorită faptului că se bazează pe realizările anterioare, aşadar pe nişte
certitudini.
Asfel cu aprobarea Centrului de Informare ONU pentru Romania , Primaria Municipiului
Bucuresti EFIL si ISJ Hundeoara ne-am gandit sa celebram acest eveniment aducand la discutii
reprezentanti ai comunitatii locale , a etniilor , a voluntarilor straini care se gasesc in Valea Jiului , a
personoanelor in varsta , pentru a impartasi din experienta noastra .
In timpul evenimentului pe langa cuvantul de deschidere al domnei director Valduceanu Atena si-au
impartasit exerienta Nicoleta Cindea presedinte Asoctiatia Tineri pentru Viitor 2006 , Felicia
Andrioni As, Maica Precista . Straut Mariana Fundatia Noi orizonturi Lupeni care a venti cu doua
voluntare din USA si care ne-au explicat ce se intampla cu persoanele varstice in USA , Ilona Frank
din Germania de la As Caritas,reprezentanta etnie rromilor , Codrea Doru de la Centrul de Ingrijire
Lonea .Tudoras Cristina de la IG Duca , Manoliu Simona de la ATpV 2006 moderator Manitiu
Cornelia ATpV2006 in incheiere lasandu-l pe domnul profesor Victor Drujinin presedinte al As
Euroepean Partnership sa ne prezinte oferata de viitore proeicte internationale si pentru ca cei din
urma vor fi cei dintai vreau sa le multumesc din suflet tututor elevilor care prin monetele artistice
prezentate ne-au permis sa descoperim ceva din cultura spaniola , bulgareasca , sarbeasca , italiana
si normal cea locala . Numele lor sunt déjà célèbre dar merita amintite .Milena Paraschiv , Alexandra
Violeta Opritescu , Andrei Barna , Ana Maria Stoean , Geroge Brandau , Bethina Botca
……………….(si aici sa pui numele fetei de la voi care a prezentat Italia evenimentul s-a incheiat cu
un program artistic tinut de ansambul condus de domnul Doda Iulian la Centrul de ingrijire si
Asistenta Lonea

ISTORIA PROMOVATĂ PRIN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
CLUBUL DE ISTORIE „MUŞATINII”- EXEMPLU DE BUNE PRACTICI
Prof.Tanovici Mihaela –Colegiul National ,,Roman Voda” Roman
Clubul de istorie al Colegiului Național "Roman-Vodă", din Roman, coordonat de profesorii
Mihaela Tanovici și Ovidiu Albert a împlinit anul acesta patru ani de activitate. Tot ceea ce şi-au
dorit coordonatorii acestui club a fost să trezească atenţia elevilor pasionaţi de istorie din cadrul
liceului în primul rând dar şi din afara acestuia. Pe lângă rezultatele foarte bune în cadrul
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concursurilor şcolare (elevii cnrv-işti sunt în fiecare an în lotul participant la olimpiada de istoriefaza naţională), activitatea clubului s-a dorit să se axeze pe trecut dar într-o variantă modernă care
să fie accesibilă tuturor. Acest lucru se realizează prin intermediul site-ului reprezentativ al
clubului de istorie din cadrul Colegiului Naţional „Roman-Vodă” deoarece istoria poate fi văzută şi
prin intermediul tehnologiei moderne, în ciuda tendinţei de a ne pierde valorile şi tradiţiile.
De-a lungul activităţii clubului s-au realizat parteneriate împreună cu celelalte licee
romaşcane, cu mass media, reprezentanţii comunităţii locale . Permanent au avut sprijinul
Inspectoratului Şcolar Neamţ şi totodată aprecierea din partea acestuia. Tot ceea ce şi-au dorit fost
să trezească atenţia elevilor pasionaţi de istorie din cadrul liceului în primul rând dar şi din afara
acestuia bineînţeles.
O activitate a clubului mult mediatizata a fost organizarea „Balului Mușatinilor", bal istoric
pentru iubitorii de istorie (vezi foto).Toți cei prezenți, deși proveniți din medii de interes diferite,
elevi, profesori, reprezentanți ai administrației locale, ai inspectoratului școlar, au avut un punct
comun: interesul pentru istorie, dar și pentru realitatea imediată, reflectată în numeroasele proiecte
cu caracter civic derulate de clubul de istorie „Mușatinii".
Întîlnirea a fost prilejuită de prezentarea activității desfășurate în cadrul clubului în
cei trei ani care au trecut de la înființare. "Clubul de istorie nu reprezintă o inovație. Elementul de
noutate l-a reprezentat, însă, spiritul voluntar, gradul de implicare ridicat al elevilor la activitățile
extrașcolare. Finalitatea a fost una practică, palpabilă: redactarea de reviste școlare («Mușatinii»),
realizarea unui site (musatinii.net), scrierea de proiecte europene (Academy of Central European
Schools), participarea la tabere de arheologie (Ibida, judeţul Tulcea)", ne-a declarat profesorul
Ovidiu Albert.
A urmat momentul cel mai așteptat al serii, concursul dedicat prezentării de personaje
istorice feminine. În sala tronului au coborît din cărțile de istorie muza Istoriei, Clio; Caterina de
Medici, regină a Franței și mamă a trei regi Valois; Ana de Austria, regină a Franței și Navarei;
regina Egiptului, Cleopatra; împărăteasa Elisabeta a Austriei; Elena Cuza; regina Elisabeta I a
Angliei și Sabina Cantacuzino. Partenerii domnițelor cu "sînge albastru" au fost la înălțimea
momentului, impresionînd prin calitățile artistice. O prezență aparte a constituit-o familia Brătianu,
- I.C. Brătianu și fiica sa Sabina Cantacuzino - reprezentată de membrii Clubului de Istorie „Carol
I" de la Bicaz, parteneri ai „Mușatinilor" în multe proiecte didactice. Modul în care fiecare echipă a
știut să pună în evidență personalitatea reginei - prin teatru, dans, monolog - a fost apreciat de juriul
format din primarul Romanului, profesor Laurențiu Leoreanu, profesor Elena Preda, inspector de
istorie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, Andreea Neculai, președintele juriului,
fostă roman-vodistă, care a reprezentat sponsorii evenimentului, bibliotecar Cornelia Jora și
fotograful Florin Năstase. În final, premiantele au fost: Caterina de Medici (Andreea Zalomir), Ana
de Austria (Roxana Pătrăuceanu), regina Egiptului, Cleopatra (Ada Hululei), Muza Istoriei, Clio
(Dana Manolache). Seara s-a încheiat cu balul propriu-zis, unde domnii și domnițele au dansat pe
ritmuri mai vechi și actuale.
"Sperăm ca această activitate să devină o tradiție, iar la propunerea celor prezenți să se extindă la
nivelul orașului, în competiție urmînd să fie antrenate toate liceele din oraș, în spiritul
parteneriatului și al colaborării foarte bune care există între profesorii de istorie romașcani", a spus
profesor Mihaela Tanovici.
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COLEGIUL TEHNIC”MIRON COSTIN”
ROMAN
Material realizat de prof. Dima Vasile
Motto:
„ Natura poate să-ţi slujească de carte, de profesor,
de povăţuitor. Nu închideţi această mare carte plină de
învăţături înţelepte!” (G. Simion).
În cadrul Colegiului Tehnic “Miron Costin”
preocupările cadrelor didactice și ale elevilor sunt mereu
îndreptate către ocrotirea naturii deoarece trăim într-o lume în care omul a modificat natura, i-a
stricat echilibrul. Dezvoltarea tehnologică a societății impune educarea în spirit ecologic a tinerei
generaţii, pentru că „copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem către vremuri pe care noi nu le vom
mai trăi”( Eugen Pora).
Animalele și plantele conviețuiesc în natură într-un echilibru armonios, fiecare fiinţă vie
exercită anumite activităţi în natură, ale căror rezultate pot fi utilizate de alte fiinţe vii, care la
rândul lor au nevoie de activitatea altor organisme vii.
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Ecologia trebuie studiată în şcoală pentru a evidenţia formele variate de manifestare ale
vieţii, conexiunile existente între vieţuitoare, dependența dintre acestea şi mediul lor de viaţă,
contribuind la cunoaşterea cauzelor diversităţii de manifestări ale vieţii.
Pe parcursul semestrului I din anul școlar 2011 – 2012 în cadrul colegiului nostru elevii au
participat activ la

numeroase activități extracurriculare din calendarul proiectelor propuse de

cadrele didactice, astfel printr-o nouă abordare a educaţiei s-a dezvoltat capacitatea elevilor de a-și
pune în valoare noi abilități dobândite într-un context în care educația se suprapune cu jocul,
simularea, iar lucrul în echipă şi metoda proiectelor au stimulat iniţiativa, cooperarea între membrii
unei echipe, asumarea de responsabilităţi, analiza riscurilor şi a oportunităţilor etc.
Aceste activități au fost diseminate în cadrul Concursului Internațional: "Work and
Creation" care este înscris în Calendarul Activităților Educative la F7_Domeniul Ecologie şi
Protecția Mediului la nr. 55 unde au fost obținute rezultatele:
 eleva Nistor Anca coordonată de doamna profesoara Dima Cristina a obținut premiul al III-lea;




elevul Chile Emilian Liviu coordonat de doamna profesoara Dăscălița Ina Manuela a obținut mențiune.

eleva Jderiu Livia Georgiana coordonată de către domnul profesor Dima Vasile a obținut
premiul al III-lea;
Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înşine! Nu poţi să clădeşti o societate sănătoasă pe o

natură bolnavă!

AFS TURKEY - SPECTRUM OF EDUCATION CONFERENCE
Profesor Nicoleta Cindea -Colegiul Tehnic ,,Constantin Brancusi” Petrila
American Field System Turkey – Türk Kültür Vakfı and FMV Işık High Schools Ayazağa
Campus s-au intrunit pentru a organiza prima Conferinta numita Spectrum of Education in
Istanbul in 23- 26 noiembrie 2011
Ca membru EFIL am avut ocazia sa fiu selectata la acesta Conferinta
Imi doream sa am ocazia sa vizitez Istambul si nu mica mi-a fost surpriza sa descopar o lume
pestrita ca reuninunea guvernelor din cadrul sedintelor ONU care inca de la infiintare se tot lupta
pentru PACEA lumii dar tot razboi si nesiguranta gasim in jurul nostru .
Primul soc a constat in persoana care a venit sa ma ridice de la aeroport , fiind un baiat cu trasaturi
tipic europene , par saten dar care era foarte mandru ca este turc . Apoi mi-a explicat ca tocmai se
intorsese de la studii din USA si urma sa isi gaseasca un job .
Apoi suprizele au curs de la organizare la invitatii.
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Aveam sa descoper o Turcie total diferita de kitchurile care ne invadeaza piata autohtona si sa
constat ca fiecare particica de pamant este acoperita de cladiri mai mult mai putin sofisticate dand
impresia unui hoas total peste care flutura cu mandrie steagul Turciei . De asemenea am avut parte
de o experinta unica in ce priveste circulatia , fiecare trebuind sa fie atent ca poate avea in spate un
tramvai a carui avertizare este chiar cand este in spatele tau si masini care cautau ca si furnicile sa
se furiseze pentru a ajunge la destinatie .
Tot acest amalgam a fost repede inlocuit de personalitatile venite la aceasta conferinta , astfel
educatori din aproape 50 de state din lume au avut ocazia sa-si impartaseasca ideile , modul de lucru
cu elevii in prezenata ministrului educatiei
si a reprezentantilor guvernului USA .
Astfel s-a incercat gasirea unor schimbari
comune in privinta educatiei , conferinta
fiind dominata de metodele nonformale
considerate cele mai eficente pentru
schimbarea sistemului actual si in
favoarea dezvoltarii elevilor .
Locatia oferita pentru desfasurarea
evenimentul , in cadrul unui coelgiu
privat
FMV Isik Sschool , unde
profesorii din USA , Australia, Canada
care predau acolo, rupand acele stereopitii
legate de religie cultura lasand impresisa unui loc unde este un privilegiu sa lucrezi , de la director
pana
la
ultimul
elev,
fiecare
luptand
sa
faca
renume
acelei
scoli.
In aceasta perioda am participat si la organizarea Zilei Educatorului in Turcia si unde am avut
ocazia sa prezint Romania si scoala la care lucrez alaturi de ceilatii participanti si am constat ca de
fapt tarditionale noatre sarmale sunt la fel de traditioanle si la turci…………..
Sa numai vorbim de cuvintele comune din limba noastra si limba turca …..
Din croaziera de pe Bosfor am avut ocazia sa constat ca turcii spre deosebire de noi nu manca foarte
mult seara oferindu-ne doar branza , alune , vin si alte cateva mirodeni ca cina ……..dar iarasi nu a
contat pentru ca toti ne-am prins in dans si era de miraculous sa vezi oameni veniti din toate
colturile lumii care puteau sa discute in pace si sa rupa toate aceste guverne care ne conduc cu
nerusinare si tupeu , considerand ca noi am fi ceea ce ei pot sa asupreasca …. Neglijand ca si noi
avem creier si mai multa putere ! Aducandu-mi aminte ca dupa spusele presedintelui Parlamentului
European ca europarlamentari se feresc de societatea civila , noi fiind adecvat forta , alesi pe ceea
ce reprezentam si nu falsificare de voturi si interese malefice care nu reusesc sa ne digstruga .
Apoi am fost sa ne intalnim cu elevii din lume care studiaza in Turcia . Si daca am vazut europeni
care studiau in Turcia am gasit si eleve din………….. Thailanda si ma gandeam la sitemul nostru
de a supraproteja copiii si de a le oferi cu greu dreptul de a studia la univestiati in alte orase ….
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Este adevarat ca si romanii studiaza in alte parti si nu sunt o rusine asa cum mass mediei ii place sa
promoveze , dar care atrasi de mirajul altor partii ale Terrei ne lasa aici sub teroarea unor miei cu
blani de lupi …….
Si pentru ca nu am fost
pentru traditionala bisnita
am dorit sa vizitez ceea ce
caracterizeaza
religia
noastra mai exact Sfanta
Sofia in comparatie cu
Moschea
Albastra
in
detrimentul baii turcesti
(avand
speranta
reintoarcerii in Istanbul )
Si ce sa vad ca dupa o taxa
de 10 euro si cu o multime
de vizitatori , conservarea
biserici era lasata in plata pisicilor , acestea odihnindu-se la lumina reflectoarelor , devenin punctul
de atractie in ciuda imagini cu fecioara Maria cu pruncul care stapanea peste insignele musulmane .
La polul opus Moschea Albastra isi conserva traditia , ea find inchisa in timpul orelor de rugaciune
si obligativitatea descaltarii in timpul vizitei , precum si o pictura vie de parca abia se terminase
In drum spre tara ca si pana acum nu gasesc raspuns de ce atate razboaie purtate intre noi si ei ,
cand se poate supravietui asa pur si frumos cu aceea curatie a copiilor care alearga prin iarba , fara
griji si fara bani ……………………dar cu sufletele curate .
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WINNER
Profesor Panainte Daniela
Grup Şcolar Industrial “Ion Mincu” Vaslui
Permanenta preocupare a cadrelor didactice de la Grupul Şcolar Industrial „Ion Mincu”
Vaslui pentru siguranţă şi securitate fizică şi emoţională în şcoală, pentru a crea o stare de bine,
favorabilă educării tinerilor a condus la o colaborare cu şcoli din regiunea Umbria, Italia în cadrul
programului „ Lifelong Learning -Comenius Regio Partenerships”.
Proiectul „Wellbeind in Educational Research – WINNER” se implementează pe o durată de 2 ani,
în perioada august 2011 – iulie 2013 în trei unităţi şcolare pilot din Vaslui: Grupul Şcolar Industrial
„Ion Mincu”, Şcoala nr.5 „ Ştefan cel Mare”,
Grădiniţa nr.5 şi Istituto Marco Polo, Ecipa Perugia,
Cnos Fap Perugia din Italia, fiind finanţat cu suma
de 26500 Euro de către a Comisia Europeană prin
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, fiind
cofinanţat de Instituţia Prefectului-judeţul Vaslui şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui.
Proiectul se adresează profesorilor, elevilor
dar şi părinţilor prin activităţile care se vor derula pe
întreaga perioadă. În prima etapă a acestui proiect,
care sa derulat în Regiune Umbria partenerii au convenit să stabilească starea elevilor din România
şi Italia pornind de la următoarea definiţie a bunăstării elevilor: "este o stare pozitiva, omniprezentă,
holistic si durabilă psihologic caracterizată prin rezistentă şi cu satisfacţie de sine, prin relaţii,
experienţe din şcoală şi în viaţă, în general”.
A doua etapă a proiectului s-a desfăşurat la Vaslui în perioada 15-18 martie 2012 şi a avut
ca temă “ Pentru a educa un elev este nevoie de
întreaga comunitate – să construim împreună o
comunitate educaţională” ; în acestă etapă a fost
inclusă şi Instituţia Prefectului-judeţul Vaslui,
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Vaslui. Această etapă a constat în
întâlniri cu elevii, părinţii acestora şi discuţii între
reprezentanţii regiunii Umbria şi profesori de la
Grupul Şcolar Industrial “ Ion Mincu” Vaslui ca
principal partener în proiect. Deasemeni a avut loc
un seminar internaţional cu tema “ Siguranţă fizică
şi emoţională în şcoli”. Concluzia seminarului a fost că între siguranţa fizică şi emoţională care
încercă să o creeze şcoala trebuie stimulată stima de sine; fără aceasta toate acţiunile factorilor
implicaţi sunt de prisos.Proiectul mai implică şi alte etape cu activităţi workshop, job shadowing .
42 -InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012

„ NATURA – FLOAREA VIETII”
VOLUNTARII „RADU NEGRU”

GALATI

APRILIE – IUNIE 2010

GALATI

Descrierea sumară a proiectului

Activităţi

Colegiul Tehnic „Radu Negru” timp de 2 ani
a fost într-un proiect de reabilitare termică a corpului
principal. În acest timp intrarea nu a mai fost
amenajata. Anul trecut , la 20 mai 2010, lucrările s-au
terminat şi copii din grupul Voluntarii „Radu Negru”
au hotarat amenajarea intrării parinţilor şi profesorilor
.
Lângă liceul nostru se afla Căminul de
Bătrâni „Sf. Spiridon” care are în curte o bisericuţă.
Azilul este intrat in reabilitare iar curtea din faţa
bisericii era neamenajată. Voluntarii „Radu Negru”
au dorit amenajarea curţii din faţa bisericii unde
bătrînii care se pot deplasa participa la slujba.

- Derularea activităţilor de ecologizare a
intrărilor din faţa şcolii şi de la intrarea in biserică.
- Vopsirea bordurilor, a vaselor pentru flori.
- Plantarea florilor în jardiniere, în curte
- Amenajarea colţului “Voluntarii Radu
Negru”
- Diseminare proiect
Evaluare

Justificarea Proiectului

Cei 21 elevi au realizat fluturaşi informativi,
au curatat zona din faţa liceului, si a bisericuţei,au
vopsit bordurile, au vopsit ghivecele de gradina din
faţa şcolii, au plantat flori ăn fata bisericii, au
amplasat floricica
“ Radu Negru”, au servit dulciuri, s-au
felicitat şi si-au propus participarea şi in viitor la alte
proiecte.

Nevoia de a transforma zona de intrare din incinta
şcolii într-o zonă curată; atragerea atenţiei pentru
păstrarea curăţeniei în spaţiile verzi; rearanjarea
Parteneri si sponsori
curţii la bisericii de la azilul de bătrâni pentru a
bucura sufletul şi privirea bătrânilor asistaţi şi a altor
Biserica “Sf. Spiridon”.
persoane care participă la slujbele de la bisericuţă.
C.T “Radu Negru”.
Obiective
Buget
 Ecologizarea, pe perioada primăverii a intrării
500 ron din activităţi de antreprenoriat.
de la Colegiul Tehnic “Radu Negru”
 Reamenajarea curţii biseriicii “Sf. Spiridon”
in perioada verii,pentru 40 de batrani asistaţi. ( Ia o prajiturică care va aduce o floricică)

Scris de: Voluntarii “Radu Negru” coordonatori: prof. Stan Maria , prof. Camelia Radu
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”PRACTICA ÎN LICEE”
Prof. Goia Lidia-Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida”Petrosani
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!” sau mai detaliat ”Parteneriat
transnațional pentru dezvoltarea învățământului preuniversitar tehnic prin aplicarea sistemului
german de proiecte pentru lucrări practice în atelierele școlare din România”, la care au participat
un număr de 12 profesori de la școala noastră cu specializare pe domeniile mecanică și inginerie
electrică și electronică.
in3PProiect implementat de UNIVERSITATEA TEHNICĂ din CLUJ NAPOCA în parteneriat cu
INSTITUTUL TEHNIC DR. ING. PAUL CHRISTIANI – Germania și S.C. TERA IMPEX SRL –
Sibiu, prin care sew dorește:
1. Formarea și dezvoltarea competenţelor profesorilor de liceu din domenile mecanică și inginerie
electrică și electronică, prin participarea la cursuri de instruire în domeniu, modulare, acreditate,
susținute de formatori formați anterior, în cadrul prezentului proiect, la UNIVERSITATEA
TEHNICĂ din CLUJ NAPOCA
2. Transferul de bune practici printr-o abordare transnațională, vizite de studiu care vor completa
cursurile susținute la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca la INSTITUTUL TEHNIC DR. ING.
PAUL CHRISTIANI din orașul Konstanz, Germania.
Printre noutățile introduse de acest program de formare este și metoda de învățare nemțească
a acţiunii complete sau Metoda în șase pași. Metoda procedurală este desfăşurată în următoarele
etape: informare, planificare, elaborarea deciziei, execuţie, control, evaluare.
1. Informarea, sau „Ce trebuie făcut?”
Mai întâi, practicantul trebuie să se informeze temeinic asupra sarcinii sale, asupra
conținutului şi a condiţiilor concrete existente.
Pentru informarea sa, practicantul va găsi în suportul proiectului din fiecare capitol documente
tehnice
corespunzătoare, care oferă sprijin specificaţiilor cerute în cadrul acestui proiect tematic.
Întrebările de îndrumare îl ghidează spre aprofundarea competenţelor şi cunoştinţelor care
urmează a fi aplicate. Instrucţiunile despre mediile de informare oferă indicaţii referitoare la locul în
care se vor găsi
informaţiile de specialitate pentru elaborarea proiectului şi pentru răspunsul la întrebările cheie.
În încheierea etapei de informare, practicanţilor li se vor pune la dispoziţie toate datele şi
informaţiile pentru elaborarea proiectului.
2. Planificarea, sau „Cum vom proceda?”
După etapa de informare, practicantul planifică sistematic derularea proiectului, modul de
utilizare a uneltelor şi materialelor auxiliare corespunzătoare, precum şi ordinea operaţiilor
individuale. Pentru aceasta se vor folosi informaţiile acumulate la punctul 1.
În suportul proiectului, pentru această etapă există un formular de planificare a etapelor de lucru. În
acest formular se vor trece paşii planificaţi, uneltele necesare fiecărui pas în parte, precum şi timpul
de lucru
programat.
3. Luarea deciziei, sau „Care este cea mai bună metodă de lucru?”
Pentru ducerea la îndeplinire a unei sarcini, adeseori există mai multe căi de rezolvare; se va
alege acea cale care este cea mai bună din punct de vedere al materialelor folosite, a uneltelor
necesare şi a operaţiilor aplicate, a timpului necesar realizării acesteia.
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În continuare, metoda aleasă se va discuta împreună cu formatorul prin prisma planificării
operaţiilor, urmare a răspunsurilor la întrebările de îndrumare.
Practicantul, pe baza documentaţiei prezente şi a criteriilor din documentaţie, prezintă
formatorului
procedurile sale din cadrul programării lucrului.
Planificarea lucrului se va adapta astfel în funcţie de modificările făcute, ca urmare a acestei
discuţii.
Prin acest dialog, în cadrul proiectului se urmăreşte confruntarea ideilor practicantului cu experienţa
formatorului.
4. Execuţia
Operaţiile se vor executa corespunzător ordinii stabilite în cadrul planificării şi metodelor
stabilite de formator şi practicant.
5. Controlul, sau „A fost sarcina rezolvată în mod profesionist?”
După executarea lucrării, practicantul va verifica dacă munca prestată corespunde cerinţelor
stabilite. Dacă este cazul, pot fi prevăzute şi efectuate verificări ale calităţii lucrărilor pe timpul
execuţiei, la terminarea unei etape.
Pentru control se vor utiliza formularele de control şi evaluare din documentaţia proiectului.
Practicantul va executa un control obiectiv al muncii sale, verificând dacă munca prestată de acesta
corespunde cerinţelor enunţate iniţial. Formularele de control şi evaluare prevăd criterii de
verificare pe baza cărora se poate efectua controlul calităţii.
Este important ca activitatea, respectiv rezultatul acesteia să se verifice şi de alte persoane.
În mod logic, formatorii şi practicanţii vor verifica separat rezultatele prestaţiei. Prin acest control
extern obiectiv, respective autocontrol, practicanţii îşi vor însuşi competenţe de aplicare a criteriilor
de calitate.
6. Evaluarea, sau „Ce trebuie făcut pentru ca următoarea lucrare să fie mai bună?”
La final, rezultatele muncii precum şi formularele de evaluare se vor discuta de către
practicant şi evaluator în scopul fixării experienţelor acumulate şi al minimizării probabilităţii de a
apărea viitoare greşeli.
Modelul românesc de învățământ tehnic, bazat pe teorie, tinde să fie depășit de dezvoltarea
actuală a societății, motiv care stă la baza necesității de transformare și adoptare de metode noi de
învățare, care să pună accentul în primul rând pe învățarea practică și dezvoltarea competențelor de
lucru ale elevului.
În cadrul stagiului de formare, au fost descrise în mod amănunțit lucrul bazat pe practică, modelul
de predare orientat pe acțiune și lucrul pe bază de proiecte practice. Obiectivele specifice ale
cursului au fost:
 dezvoltarea unei metode interactive de predare;
 implicarea redusă a profesorului;.
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COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ- EXCELENŢA
LA EA ACASĂ
prof.Diana Bejan, prof.Carmen Zaharescu-Colegiul National de Informatica,
Piatra Neamț
În spaţiul educaţional românesc se distinge imaginea Colegiului Naţional de Informatică,
Piatra- Neamţ, prin accentul acordat calităţii instructive, prin diversitatea preocupărilor elevilor şi
profesorilor, prin dimensiunea europeană şi chiar internaţională asigurată de numeroasele colaborări
şi proiecte, cum ar fi: partener cu Microsoft, în calitate de şcoală mentor- Pathfinder School; Proiect
Comenius multilateral SOS Water (Bulgaria,Germania, Grecia, Romania, Turcia); Proiect
Comenius bilateral Tineri jurnalişti mesageri ai tradiţiei (Italia, Romania); organizator al
Festivalului Internaţional de Matematică şi Informatică.
Convinşi pe deplin de acurateţea gândirii lui Albert Einstein, conform căreia e de preferat să
fii un om de valoare, nu unul de succes, clarificând dihotomia peren, etern, permanent vs efemer,
perisabil, trecător, elevii de la CNI şi-au canalizat preocupările pe două dimensiuni.
În primul rând, aceştia încearcă să se autodepăşească prin participarea la diverse concursuri
care confirmă consistenţa cunoştinţelor dobândite adesea şi în centrele de exelenţă de informatică
şi matematică organizate în unitatea noastră şcolară. Un exemplu concludent este rezultatul notoriu
(medalia de bronz) al elevului Vlad Tărniceru, clasa a VII-a, îndrumat de domnul profesor
Gheorghe Manolache, la Balcaniada de informatică, iulie 2011. De altfel, acestea se află în plină
activitate pentru a asigura reiterarea performanţelor, sau, de ce nu, depăşirea acestora în anul şcolar
2011-2012.
În al doilea rând, elevii de la CNI sunt conştienţi de faptul că educaţia extracurriculară
consolidează cunoştinţele prin realizarea conexiunii dintre teorie şi practică, asigurându-le
diversitate de opţiune în construirea unei cariere. Aşadar, aceştia, în funcţie de preferinţele lor,
găsesc contextul propice pentru a-şi dezvolta abilităţile necesare profesiilor ulterioare. Iată motivul
pentru care se implică adesea cu pasiune şi dedicaţie în toate activităţile organizate de clubul de
dezbateri InfoDEBATE unde învaţă să-şi susţină argumentat punctele de vedere după modelul
conferinţelor ONU şi dezbateri de tip Karl Popper şi World Schools; la clubul de engleză „ Peter
Pan” care le facilitează aprofundarea cunoştinţelor de limbă, valorificate în concursuri precum”
Global Village”, unde echipa colegiului a obţinut onorantul loc I; la clubul de istorie „Infodacii”
care a pus bazele proiectului Istoria Romaniei postbelice – recuperarea memoriei colective,
finalizat cu simpozionul în cadrul căruia au fost prezentate materialele realizate de către elevii
participanţi la proiect - filme documentare, colaj din interviuri, expoziţie cu obiecte-simbol ale
„Epocii de Aur”- şi s-a vernisat expoziţia foto „Aiudul şi Sighetul – locuri ale calvarului comunist”;
la clubul de jurnalism” Infopress” care îi iniţiază în tainele mass-media, astfel încât la rândul lor să
fie capabili să conceapă diferite produse finite ca reviste, reclame, interviuri, articole etc.
Deşi în cea mai mare parte elevii CNI sunt ancoraţi în lumea biţilor, aceştia nu ignoră
dezvoltarea dimensiunii sensibil- artistice prin frecventarea clubului de artă fotografică
”Infocus”; prin revigorarea trupei de teatru în limba franceză„ Chouette” sub bune auspicii,
având în vedere că deja a obţinut la Festivalul Bilingv de Teatru de la Buzău Premiul al II-lea –
secţiunea în limba română, Trofeul pentru Cea mai bună actriţă (Cătălina Mihăilă), Menţiune –
secţiunea în limba franceză; prin participarea la concursuri internaţionale precum „ Emanuel
Elenescu” a ansamblului de dansuri populare „Mugurelul” unde continuă să impresioneze prin
talent, fiind încununat cu lauri.
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Diversitatea este cuvântul de ordin care structurează lumea celor de la Colegiul Naţional de
Informatică, Piatra-Neamţ, lume în care fiecare îşi găseşte locul potrivit, astfel încât dezvoltarea
personalităţii să fie în conformitate cu expectanţele secolului al XXI-lea.

47 -InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012

REVISTA INFOLINE-AN I, Nr.1
Revista este înregistrată la Biblioteca Națională cu:
ISSN 2284-7944
ISSN-L=2284-7944

COLECTIV REDACŢIONAL:
REDACTOR ŞEF: PROF. PARASCHIV CAMELIA
COORDONATORI REVISTĂ :
Insp.Sc.Gen.Prof.ALEXANDRU LAUTARU
Insp.Sc.Gen.Adj.prof. MATE MARTA
Insp.Prof . IACOBESCU RALUCA
Insp. Prof. MANOLEA MIHAELA
Dir. Prof.VLADUCEANU ATENA
Dir. Adj. Prof. BOBOC MARIANA
Dir.Adj .Prof. RUS GABRIELA
Prof. PARASCHIV CAMELIA
PROF.CERCEL ANA -MARIA
COLABORATORI :
Prof. VASILE DIMA
Prof. DIMA CRISTINA
RESPONSABILI TEHNOREDACTARE :
PROF.PARASCHIV CAMELIA
PROFESORII AUTORI DE ARTICOLE
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII TINERETULUI SI SPORTULUI
COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA” PETROSANI
Str. 22 DECEMBRIE nr.6
TEL./FAX: 0254/542482
e-mail: gsdlpetrosani@yahoo.com
site: www.dleonida.ro
PETROSANI-HUNEDOARA-ROMANIA

Responsabilitatea conținutului articolelor revine în întregime autorilor.
Textele din această revistă sunt supuse drepturilor de autor. Număr de pagini 48.
48 -InfoLINE /Anul I/ Nr. 1 – aprilie 2012

