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***Proverbe românești... 

Rădăcina învățăturii e amară, dar rodul ei dulce… 

 

 

 

 

 

 

Revista ,,Solidari pentru educaţie. Fii școlar, nu fi hoinar!” se înfiinţează din 

necesitatea elevilor de a ,,redescoperi școala” ca educație, joc, seriozitate, atracție, 

timp util. Mai mult ca oricând, astăzi, elevii sunt tentați să opteze pentru școala 

vieții, îndepărtându-se de adevăratul sens al educației prin filtrul şcolii, ca instituție 

socială. Tocmai de aceea,  titlul revistei îndeamnă spre a fi solidari pentru educație, 

noi toți, profesori, elevi, părinți, considerând că viața de școlar nu trebuie 

confundată cu ,,hoinărela” prin viață.  

Elevii ne uimesc permanent prin elanul lor, prin inițiative, aspirații, după 

cum și prin imprevizibilitate, reticență, comoditate, indiferență...Scopul revistei 

este, așadar, de a promova talentul celor activi în viața de  școlar și de a-i motiva 

pe ceilalți să nu-și irosească timpul, ignorând aproape permanent, semnalele 

pozitive din partea școlii. Revista va răspunde totodată nevoilor, dorințelor și 

așteptărilor elevilor, fiind o revistă caleidoscop, în care se vor regăsi informații 

științifice, articole de specialitate semnate de cadre didactice, dar mai ales 

inițiativele elevilor Liceului Tehnologic Astra (proiecte, concursuri, activități 

amuzante, ,,perle” de evitat,  acțiuni caritabile, creații literare etc.).               

 

 

 



 

 

 

 

16 SEPTEMBRIE 2016 
 

 
O altă toamnă, un nou început... 

Atunci...o zi de septembrie, în care se amestecau 
emoții înăbușite, zâmbete fugare, priviri întrebatoare, visuri 
de liceeni... 

Acum...o zi de septembrie altfel, când nu mai purtăm 
uniformă și ghiozdan în spate, ci catalog sub braț. O 
altă toamnă,  alte emoții...învăluite în aroma de frunze 
plutitoare și de visuri...pentru elevii noștri, de data aceasta! 
                        Gânduri frumoase  vă transmitem,  dragi, 
profesori  și elevi, pentru un nou început de an școlar! 
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OFERTA ŞCOLARĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEŞTI pentru 

anul şcolar 2016-2017 
 

 

INVĂŢĂMÂNT DE ZI-Liceu  

-1 clasă a- IX-a, Domeniul Electronică şi automatizări  

-1 clasă a- IX-a, Domeniul Electric  

-1 clasa a-IX-a, Domeniul Mecanica  

-2 clase a- IX-a, Domeniul Resurse naturale si protecţia mediului  

-1 clasă a-IX-a seral, Domeniul Mecanica  

- 1 clasa a-XI-a seral, Domeniul Mecanica- Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii  

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL  

½ clasă - Operator sonde  

½ clasă - Operator la extracţia transportul, tratarea şi distribuţia gazelor  

½ clasă - Calificarea -Sudori  

½ clasa - Calificarea Electrician echipamente joasa tensiune  

Pentru clasele de învăţămănt profesional fiecare cursant primeşte o bursă profesională de 200 

lei/lună.  

Clasa susținută prin proiectul OMV PETROM SA ,, Şcoala petroliştilor,, cuprinde două calificări: 

Operator sonde și Operator la extracția, transportul și tratarea și distribuția gazelor.  

Cu ce vine nou acest proiect? Cu o bursă suplimentara de 500lei/luna pentru fiecare cursant,in 

afara bursei acordate de Stat în valoare de 200 lei/lună. După semestrul I al anului școlar 2016-2017 

vor mai primii 100 lei suplimentar, cu condiția realizarii mediei semestriale 6 ( șase ) sau 200 

pentru realizarea mediei 7 (șapte).Fiecare elev primeste ecipament de protecția muncii ( ghete, 

salopete). Condiții de acces la acest program: absolvenți ai invățământului gimnazial cu examen de 

certificare, care nu depășesc 18 ani la 01.09.2016 și obligatoriu,media la examenul de capacitate 5 

(cinci)  
Grupa de SUDORI este solicitata de SC CF METABET CF SA si asigura derularea stagiilor de practica direct la 

agentul economic.  

Grupa de Electrician echipamente joasă tensiune, este solicitată de CEZ ROMANIA, SC GENERAL 

PREST SA şi ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI din Judeţul Argeş.  

CEZ România dublează suma primita ca bursa profesională, în baza unor criterii de 

performanţă,stagii de practica si posibilitatea de angajare la absolvire in cadrul CEZ ROMANIA.  

Absolventii invăţămantului profesional pot urma liceul in unitatea noastra şcolară la cursuri de ZI 

sau SERAL.  
ŞCOALĂ POSTLICEALĂ ŞI DE MAIŞTRI –CU FINANŢARE DE LA BUGET  

1 clasă învăţământ postliceal- Tehnician ecolog protecţia calităţii mediului  

1 clasă –Maistru intervenţii si reparaţii capitale la sonde 

 

     



Şcoala de Meserii CEZ îşi deschide porţile pentru tine! 
 

Ce este Şcoala de Meserii CEZ? 

Şcoala de Meserii CEZ este un program de sprijin educaţional prin care Grupul CEZ în România, principalul 

furnizor şi distribuitor de energie electrică din sudul ţării, încurajează pe termen lung formarea profesională 

tehnologică şi pune accentul pe resursa umană specializată în domeniul energiei electrice. 

Cui ne adresăm? 

lor  a 8 clase de şcoală gimnazială; 

-2017 intră în primul an de şcoală profesională; 

 

Ce îţi oferim? 

 unor criterii semestriale de 

performanţă; 

 pentru orele de practică, în incinta Liceului Tehnologic Astra Piteşti; 

 Distribuţie. 

Ce trebuie să faci? 

Înscrie-ţi dosarul pentru admitere la Liceul Tehnologic Astra Piteşti în perioada 13-17 iunie 2016.* 

*conform calendarului de înscriere şi admitere a elevilor în învăţământul profesional de stat cu durată de 3 ani, 

aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

Documente necesare pentru înscriere: 

ea în vederea admiterii în învăţământul profesional de trei ani , a elevilor din clasa a VIII –a se realizează 

pe baza fişei de înscriere în invatamantul profesional de 3 ani, eliberată de unitatea de învăţământ 

gimnazial. 

Unde depui fişa de înscriere? 

Fişa de înscriere, se depune la secretariatul Liceului Tehnologic Astra, strada Nicolae Dobrin , nr 3, Piteşti. 

Te aşteptăm în echipa CEZ! Tu vino doar cu dorinţa de a învăţa! 

Pentru mai multe detalii trimite un email la energiepentrubine@cez.ro 

Despre CEZ Distribuţie 

Compania CEZ Distribuţie, cu sediul central în Craiova, este parte a Grupului CEZ în România, prezent pe piaţa 

românească din 2005. 

Obiectul de activitate al companiei este distribuţia energiei electrice în 7 judeţe din România: Mehedinţi, Gorj, Dolj, 

Vâlcea, Olt, Argeş şi Teleorman. 

CEZ Distribuţie operează 144 de staţii de transformare, 10.200 de posturi de transformare, 155 de posturi de 

alimentare şi are aproximativ 89.000 km de reţele pentru 1,4 milioane de locuri de consum. 

Anual, investim în medie 50 de milioane de euro pentru modernizarea instalaţiilor, achiziţionarea de echipamente şi 

pentru adoptarea şi implementarea de noi tehnologii. 

CEZ Distribuţie manifestă o grijă deosebită pentru condiţiile sigure de muncă şi pentru dezvoltarea angajaţilor săi, 

prin urmare direcţionăm resurse importante pentru pregătirea, motivarea şi susţinerea evoluţiei acestora. 

Află mai multe despre Grupul CEZ în România pe www.cez.ro, www.cezinfo.ro şi pe pagina de Facebook CEZ 

România. 

 

 

 



PROIECT EDUCAȚIONAL 

cu finanțare DJST Argeș 

,,ALTERNATIVELE  TIMPULUI LIBER” 
 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA, PITEȘTI 

TITLUL PROIECTULUI: ALTERNATIVELE TIMPULUI LIBER 

DOMENIUL: CULTURAL-ARTISTIC 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI: MARTIE-SEPTEMBRIE 2017 

COORDONATORI proiect: DEMETER Ana-Maria, CIOBANU Elena 

Nr. de telefon: 0766451024 

 

 

PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

 

,,Nu trebuie să arzi cărţi ca să distrugi o cultură. Ajunge să faci ca lumea să nu le mai citească”. 

(Ray Bradbu) 

 

 

ARGUMENT:    

Ritmul tot mai 

accelerat de evoluţie a lumii 

contemporane a pus amprenta 

asupra preocupărilor familiei 

de astăzi.   „Oamenii  

ocupaţi”  s-au îndepărtat de 

lumea cărţilor, iar televizorul, 

calculatorul, internetul au 

devenit pentru ei cele mai 

importante surse de 

informaţie, făcând tot mai rar 

sau deloc „gestul” de a citi o 

carte, de a intra într-o 

bibliotecă, într-o librărie, de 

a-şi construi o bibliotecă 

proprie, de a merge la teatru. 

Proiectul educaţional 

pe care îl propunem 

reprezintă o încercare de a 

repune în drepturi „cartea ” şi 

„biblioteca”, teatrul, 

activitățile sportive și 

cultural-artistice, în general, 

de a le aduce în atenţia 

elevilor şi părinţilor, de a 

contribui la redescoperirea 

lecturii ca o plăcere, o 

relaxare,  un izvor de 

cunoaştere şi visare fără egal!  

Proiectul promovează 

conduita pozitivă a 

adolescenților spre 

manifestările cultural-

artistice. Lectura are acum 

rivali redutabili care amăgesc. 

Televizorul, calculatorul, 

internetul au devenit repere 

fără pereche pentru fiecare 

generaţie de elevi din ultimii 

ani.  

Viaţa noastră trăită la 

început de secol XXI este 

marcată de la mic la mare de 

amprenta marilor descoperiri 

ştiinţifice care au făcut paşi 

uriaşi în timp foarte scurt. 

Aceste trei mijloace de 

informare rapidă şi comodă 

care oferă elevilor meniul 

complet în orice domeniu al 

cunoaşterii acoperă deja o 

plajă substanţială a timpului 

liber, care rămâne din ce în ce 

mai puţin. Şi atunci se naşte 

întrebarea: mai este cartea "o 

făgăduinţă, o bucurie, o 

călătorie prin suflete, gânduri 

şi frumuseţi" cum afirma 

scriitorul român Tudor 

Arghezi? Dacă elevul începe 

a citi din curiozitate şi insistă 

motivat fiind şi de aprecierile 

primite la clasă, el va realiza 

mari progrese: prin 

informaţie, prin deprinderea 

cititului coerent, conştient, 

prin implicarea afectivă, prin 

însuşirea  și îmbogățirea unui 

vocabular expresiv. 

Pornind de la această 

constatare am încercat prin 

acest proiect să găsim 

modalităţi şi tehnici care să 

contribuie la stimularea 



interesului elevilor pentru 

lectură, prin activităţi 

desfăşurate în acest sens care 

depăşesc spaţiul sălii de clasă 

sau al camerei copilului, 

bibliotecile sau unele case 

memoriale fiind mediile cele 

mai potrivite ce oferă 

posibilitatea familiarizării cu 

ambientul ce păstrează 

atmosfera de lucru şi 

parfumul celor care au 

aşternut pe hârtie creaţiile lor. 

SCOPUL    

PROIECTULUI:  

dezvoltarea unor aptitudini 

speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi 

bogate în conţinut, cultivarea 

interesului pentru lectură, 

facilitarea integrării în mediul 

şcolar, oferirea de suport 

pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea 

talentelor personale şi 

corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE: 

stimularea gustului pentru 

lectură; 

dezvoltarea aptitudinilor 

artistice și sportive 

îmbunătăţirea comunicării 

orale şi scrise 

cunoaşterea instituţiilor de 

cultură din Pitești și zonele 

limitrofe, 

stimularea imaginaţiei şi a 

creativităţii verbale,  

împărtăşirea experienţelor 

personale. 

GRUPUL ŢINTĂ: 

beneficiari direcţi: 90 de elevi 

ai Liceului Tehnologic Astra, 

între care 28 de elevi 

voluntari-inițiatori ai 

proiectului și elevi cu CES.  

DURATA 

PROIECTULUI: martie-

septembrie 2017. Proiectul 

educaţional se desfăşoară în  

anul şcolar 2016-2017 

DESCRIEREA 

ACTIVITĂȚILOR : 

Activitatea nr. 1 

Titlul activităţii: 

,,Alternativele timpului liber” 

Data/perioada de desfăşurare: 

martie 2017 

Locul desfăşurării: Liceul 

Tehnologic Astra, Pitești  

Descrierea activităţii: 

Popularizarea și promovarea 

proiectului pe site-ul școlii, 

alte site-uri de specialitate, 

crearea unor pliante, flyere, 

articole în ziare locale, 

încheierea unor parteneriate 

educaționale. 

Responsabili: coordonatorii 

proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele 

didactice implicate, 

comunitatea locală. 

Activitatea nr. 2 

Titlul activităţii: „ Cartea, 

comoara sufletului” 

Tipul activității: tur al 

Bibliotecii Județene ,,Dinicu 

Golescu”, Pitești (,,Cum se 

naște o carte?”) și  atelier de 

scriere caligrafică 

Data/perioada de desfăşurare: 

martie 2017 

Locul desfăşurării:  Biblioteca 

Județeană ,,Dinicu Golescu”, 

Pitești 

Participanţi: echipa de proiect 

(elevi și cadre didactice 

partenere) 

Descrierea activităţii: 

activitatea se va desfășura sub 

forma unui atelier de scriere 

caligrafică, iar lucrările  

elevilor, lucrări ce prezintă 

pasaje din cărțile citite, vor fi 

expuse la școală. 

Responsabili: coordonatorii 

proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele 

didactice implicate 

Activitatea nr. 3 

Titlul activităţii:  ,,Obiceiuri 

din străbuni” 

Tipul activității: șezătoare 

literară 

Data/perioada de desfăşurare: 

aprilie 2017 

Locul desfăşurării: Centrul de 

Cultură ,,Brătianu” 

Participanţi: echipa de proiect 

(elevi și cadre didactice din 

şcolile partenere) 

Descrierea activităţii: elevii 

prezintă un colaj de poezii și 

montaje literare dedicate 

Sarbatorii Pascale, participând 

și la ateliere de creație 

(Origami, ouă încondeiate 

etc.) 

Responsabili: coordonatorii 

proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele 

didactice implicate, 

comunitatea locala 

Modalităţi de evaluare: album 

de fotografii. Aspecte ale 

activităţii  vor fi filmate şi 

postate pe facebook și pe 

blog. 

Activitatea nr. 4 

Titlul activităţii: ,,Respectă-

mă!” 

Tipul activitatii: teatru-forum  

Data/perioada de desfăşurare: 

mai 2017 



Locul 

desfăşurării: Amfiteatrul 

Liceului Tehnologic Astra 

Descrierea activităţii: teatru-

forum pe tema prevenirii 

violenței în școli 

Responsabili: coordonatorii 

proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele 

didactice implicate 

Modalităţi de evaluare: album 

de fotografii. Aspecte ale 

activităţilor  vor fi filmate şi 

postate pe facebook si pe 

blog. 

Activitatea nr. 5 

Titlul activităţii: „1 Iunie 

Solidar” 

Tipul activitatii: întreceri 

sportive 

Data/perioada de desfăşurare: 

mai 2017  

Locul desfăşurării: Parcul 

Ștrand 

Participanţi : echipa de 

proiect (elevi și cadre 

didactice, copii din Centerele 

familiale invitați) 

Descrierea activităţii: 

Activități non-formale, 

activități sportive (concurs cu 

probe sportive) 

Responsabili: coordonatorii 

proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele 

didactice implicate 

Modalităţi de evaluare:  Elevii 

participanți vor fi premiați în 

funcție de clasament. Aspecte 

ale activităţilor  vor fi filmate 

şi postate pe facebook si pe 

blog. 

Activitatea nr. 6 
Titlul activităţii: ,,La foc de 

tabără!” 

Tipul activitatii: sesiune de 

formare a voluntarilor 

inițiatori ai proiectului 

(Corbeni/Nucșoara) 

Data/perioada de desfăşurare: 

iunie 2017 

Locul desfăşurării:  

Corbeni/Nucșoara  

Descrierea activităţii: acțiune 

de inițiere în voluntariat, 

ateliere de dezvoltare 

personală etc. 

Responsabili: coordonatorii 

proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele 

didactice implicate 

Modalităţi de evaluare: album 

de fotografii. Aspecte ale 

activităţilor  vor fi filmate şi 

postate pe facebook și pe 

blog. 

Activitatea nr. 7 
Titlul activităţii: ,,Jurnal de 

vacanță” 

Tipul activitatii: vizită la 

Muzeul Golești  

Data/perioada de desfăşurare: 

iulie 2017 

Locul desfăşurării: Muzeul 

Golești 

Descrierea activităţii:  

Responsabili: coordonatorii 

proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele 

didactice implicate 

Modalităţi de evaluare: CD- 

materiale prezentate la 

Simpozion, diplome cu premii 

Activitatea nr. 8 
Titlul activităţii: ,,Voluntar în 

comunitatea mea” 

Tipul activitatii: implicare 

activă în diverse actiuni de 

ecologizare, donații etc 

Data/perioada de desfăşurare: 

august 2017 

Responsabili: coordonatorii 

proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele 

didactice implicate 

Modalităţi de evaluare: album 

de fotografii. Aspecte ale 

activităţilor  vor fi filmate şi 

postate pe facebook și pe 

blog. 

Activitatea nr. 9 
Titlul activităţii: 

,,Alternativele timpului liber 

”-revista proiectului 

Tipul activității: atelier de 

creație  

Data/perioada de desfăşurare: 

august 2017 

Locul desfăşurării: Biblioteca 

Județeană 

Descrierea activităţii: Elevii  

organizați în echipă vor edita 

revista,  selectând materialele 

(fotografii, articole, interviuri, 

impresii etc) 

Responsabili: coordonatorii 

proiectului 

Beneficiari: elevii şi cadrele 

didactice implicate 

Modalităţi de evaluare: 

revista, album de fotografii. 

Aspecte ale activităţilor  vor fi 

filmate şi postate pe facebook 

și pe blog. 

Activitatea nr. 10 
Titlul activităţii: Diseminarea 

rezultatelor proiectului 

Tipul activitatii: evaluarea 

proiectului/ lansarea revistei  

Data/perioada de desfăşurare: 

septembrie 2017  

Locul 

desfăşurării: Amfiteatrul 

Liceului Tehnologic Astra 

Responsabili: coordonatorii 

proiectului 



Beneficiari: elevii şi cadrele 

didactice implicate 

Modalităţi de evaluare: album 

de fotografii, diplome si 

adeverinte de participare 

  REZULTATE 

SCONTATE : 

•  Dezvoltarea relaţiilor 

de colaborare şi împărtăşirea 

experienţei pozitive între 

elevi; 

• Realizarea unor 

expoziţii cu lucrări realizate; 

•  Implicarea activă a 

cadrelor didactice şi a copiilor 

în activitățile desfăşurate în 

cadrul proiectului; 

•  Cultivarea 

disponibilităţilor practice ale 

elevilor prin activităţi 

extracurriculare; 

• Stimularea 

potenţialului artistic-creativ al 

elevilor. 

•  Participarea activă în 

derularea unor programe de 

voluntariat. 

• Va crește atractivitatea 

școlii în comunitate 

• Se vor consolida 

parteneriatele cu instituțiile 

educaționale 

• Realizarea de 

materiale educaționale: 

albume tematice, ghiduri de 

bune practice, CD-uri, 

expoziții tematice. 

CRITERIILE DE 

EVALUARE 

- gradul de implicare și 

comunicare; 

- portofoluil proiectului; 

 - valorificarea și 

popularizarea rezultatelor 

acțiunilor; 

EVALUAREA INTERNĂ: 

∆ realizarea portofoliului 

proiectului; 

∆ numărul de participanți la 

acțiunile planificate. 

∆  coerență între scop-

obiective-activități-metode-

criteriile de evaluare –

indicatori. 

EVALUARE EXTERNĂ: 

∆ impactul acțiunilor 

organizate de școala noastră 

în comunitate. 

BENEFICIARI 

Direcţi: elevii liceului 

Indirecţi: comunitatea locală; 

SUSTENABILITATEA 

PROIECTULUI 

Suntem încredințați că acest 

proiect educațional va prinde 

rădăcini, reprezentând o 

intervenție benefică în viața 

liceenilor, devenind un bun 

obicei multă vreme și cu 

posibilitatea de dezvoltare/ 

continuare ulterioară a 

proiectului prin atragerea de 

noi parteneri şi prin crearea 

unor noi secţiuni. 

DISEMINARE 

Rezultatele proiectului și 

experiența pozitivă vor fi 

cunoscute la nivelul tuturor 

participanților la proiect în 

cadrul consiliului profesoral, 

opiniei publice, comunității  

prin diferite mijloace de 

comunicare: didactic.ro, 

referate, comunicări, articole 

în presă/reviste de 

specialitate, expoziții 

tematice, televiziune locală, 

afișe, pliante. 

PARTENERI: 

1. Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Argeș 

2.  Biblioteca Județeană 

,,Dinicu Golescu” Argeș 

3.  Centrul pentru 

Conservarea și Protejarea 

Patrimoniului Cultural Argeș 

4.  Muzeul Golești 

5.  Centrul de Cultură 

,,Brătianu” 

 
 

  

 
 

 

Citate celebre… 

Lucrul cel mai dificil pentru om este să-și organizeze timpul liber (Goethe)



Sortarea în Microsoft Office Excel. Studiu de caz în evaluarea 

școlară  
 

Prof.  Matei Alina  

 

Coordonatele 

metodologice ele cercetării: 

Ipoteza: 

Dacă în cadrul 

procesului instructiv-educativ 

vom organiza predarea în 

scopul prevenirii greșelilor 

tipice, prin utilizarea fișelor 

individule de lucru, demersul 

didactic va avea ca efect 

stimularea activității 

independente a elevilor, 

creșterea eficienței 

activităților, prin înțelegerea 

importanței metodelor și 

tehnicilor de sortare. 

Obiectivele: 

Identificarea felului în care 

elevii acordă importanță 

metodelor de sortare; 

Focalizarea predării pe 

utilizarea a cât mai multor 

exemple; 

Evidențierea rolului 

strategiilor interactive în 

activitatea didactică în scopul 

îmbunătățirii rezultatelor 

învățării; 

Formularea testelor de 

evaluare 

Aplicarea probelor; 

înregistrarea datelor; 

Analiza, prelucrarea și 

interpretarea rezultatelor 

obținute în vederea 

eficientizării activității 

didactice. 

 

Metodica studiului: 

Studiul pe care l-am inițiat a 

constat în realizarea unui 

experiment de tip formativ 

(constatativ- ameliorativ- 

operațional) , care presupune 

introducerea noțiunilor de 

sortare. Acesta s-a desfășurat 

în anul școlar 2015-2016 pe 

două eșantioane de elevi de 

clasa a X-a cu specializarea 

protecția mediului, de la 

Liceul Tehnologic “Astra”: 

un eșantion experimental - 

Grupul A de la o clasă (18 

elevi), asupra căruia am 

acționat cu ajutorul factorului 

de progres; 

 un eșantion martor - Grupul 

B de la o altă clasă (18 elevi), 

asupra căruia nu am 

intervenit. 

Etapele studiului: 

a) Etapa constatativă  (pre-

test) de depistare a cunoștilor 

de sortare de tabele acumulate 

lucrând  în Microsoft Word în 

clasa a IX-a, de elevii din 

ambele eșantioane; 

b) Etapa formativă – 

proiectarea și desfășurarea 

activității de formare  – 

Sortări în Microsoft Office 

Excel (fișe de lucru 

individual)  la eșantionul 

experimental. 

c) Etapa de evaluare finală 

(post-test) - a rezultatelor 

experimentului, care constă 

într-o retestare a achizițiilor 

elevilor din eșantionul 

experimental și eșantionul 

martor și analiza comparativă 

a datelor. 

 

Descrierea cercetării 

Evaluarea inițială 

În etapa constatativă am 

aplicat ambelor eșantioane o 

probă de evaluare inițială pe 

care am elaborat-o ținând cont 

de obiectivele terminale, 

pentru a stabili nivelul inițial 

al eșantioanelor. 

Rezultate obținute în urma 

evaluării  

inițiale:  

FIGURA 1. Reprezentarea 

procentuală a rezultatelor 

obținute în urma evaluării 

inițiale la grupul A (grupul 

experimental). 

 

FIGURA 2. Reprezentarea 

procentuală a rezultatelor 

obținute în urma evaluării 



inițiale la grupul B (grupul de control). 

Luând în considerare gradul 

de realizare a obiectivelor 

propuse în evaluarea 

predictivă am constat că 

diferențele în legătură cu 

nivelul de cunoștințe ale 

elevilor din cele două grupuri 

sunt nesemnificative. 

Etapa formativă -Folosirea 

fișelor individuale  

La grupa experimentală s-au 

folosit în mod curent fișele de 

lucru, cu sarcini specifice (de 

dobândire de cunoștințe, de 

evaluare), în timp ce pe 

eșantionul de control nu s-a 

intervenit. 

Folosirea frecventă a fișelor 

de lucru a condus la 

cunoașterea imediată a 

greșelilor, a dificultăților de 

învățare ale elevilor, la 

cunoașterea ritmului de lucru 

al fiecărui elev. Astfel, am 

putut interveni prin corectarea 

unor greșeli tipice datorate 

gradului de asimilare a 

conținuturilor explicate. 

Etapa finală 

La finalul unității de învățare 

“ Sortarea (ordonarea) 

datelor” s-a aplicat elevilor 

din ambele eșantionane o 

probă de evaluare sumativă ce 

a vizat cunoașterea nivelului 

de cunoștințe după utilizarea 

în mod frecvent a fișelor de 

lucru, respectiv cunoașterea 

competențelor dobândite. 

Rezulatele obținute de elevii 

din ambele eșantionane au 

fost înregistrate și prelucrate, 

prin raportarea la evaluarea 

inițială și la obiectivele 

stabilite în cadul cercetării. 

 

 

FIGURA 3. 

Reprezentarea   procentuală a 

rezultatelor obținute în urma 

evaluării finale la grupul A 

(grupul experimental). 

 

 

Prezentarea, analiza și 

interpretarea rezultatelor 

Rezultatele înregistrate 

în urma aplicării testelor de 

evaluare inițială și finală la 

eșantionul experimental și 

martor le-am prezentat și 

analizat cu ajutorul tabelelor 

analitice, sintetice, 

poligoanelor de frecvență, 

diagramelor areolare și 

procentuale. 

FIGURA 4. 

Reprezentarea procentuală a 

rezultatelor obținute în urma 

evaluării finale la grupul B 

(grupul de  control). 

 

Urmărind graficele 

comparative și sintetizând 

rezultatele, am constatat ca 

elevii din grupa experimentală 

au înregistrat progrese vizibile 

(comparativ cu rezultatele 

obținute în evaluarea inițială 

dar și cu rezultatele obținute 

de grupa de control) privind 

cunoaștere conceptelor 

specifice metodelor și 

tehnicilor de sortare. 

 

 

Rezultatele obținute 

confirmă ipoteza cercetării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Încălzirea globală 

 
Profesor coordonator: Mihăilă 

Liliana 

Elev:Trandafir Andreea ,cls. 

a-X-a A 

   
Încălzirea globală este 

fenomenul de creştere 

continuă a temperaturilor 



medii înregistrate ale 

atmosferei în imediată 

apropiere a solului, precum şi 

a apei oceanelor, constatată în 

ultimele două secole, dar mai 

ales în ultimele decenii.   

 

 

 

 
 Cauzele încălzirii 

globale:        
Cauza principală a încălzirii 

globale este creşterea 

concentraţiei de CO2 în 

atmosferă în ultimele secole. 

Aceasta a fost de 280 ppm 

înainte de revoluţia 

industrială, fiind acum de 430 

ppm, adică aproape dublă, iar 

în anul 2035 ar putea fi de 

550 ppm, dacă fluxul 

emisiilor actuale de gaze cu 

efect de seră (GES) s-ar 

menţine peste capacitatea 

naturală de absorbţie.  

 
Pe lângă dezvoltarea 

industrială, o altă cauza la fel 

de importantă o reprezintă 

defrişările masive ale 

pădurilor. Acestea duc la o 

creştere a concentraţiei de 

noxe, ceea ce provoacă 

efectul încălzirii globale şi 

epuizarea stratului de ozon. 

 
Pentru a stopa efectele 

negative provocate de aceste 

defrişări, specialiştii spun că 

ar fi nevoie de o împădurire 

cu 20% faţă de totalul deja 

existent la nivlul întregului 

glob.                
                      

   Efectele încălzirii 

globale: 
Experţii Grupului 

Interguvernamental asupra 

Evoluţiei Climei (GIEC) au 

lansat un diagnostic alarmant 

asupra pericolelor încălzirii 

globale. Potrivit acestora, o 

încălzire cu 2 sau 3 grade 

Celsius pe plan global faţă de 

nivelul mediu de temperatura 

din 1990 va avea un impact 

negativ uriaş asupra tuturor 

regiunilor planetei. Până în 

anul 2080, circa 3,4 miliarde 

de oameni vor suferi de pe 

urmă penuriei grave de apă 

provocată de topirea 

gheţarilor, iar alţi 600 de 

milioane de oameni vor suferi 

de foame de pe urmă secetei, 

degradării şi salinizării 

solului.  

 
Prevenirea încălzirii 

globale  

 
Există mai multe modalităţi 

de a preveni încălzirea 

globală la o scară mult mai 

intensă. Cu toate că nu putem 

preveni complet încălzirea 

globală, suntem capabili să 

realizăm o serie de acţiuni 

care ar putea contribui la 

reducerea intensităţii efectelor 

viitoare ale încălzirii globale.  

Măsurile care pot fi luate 

pentru a încerca prevenirea 

efectelor încălzirii globale 

sunt împărţite în diferite 

categorii, după cum urmează:  
 
TRANSPORT:  

 

· Folosiţi mijloacele de 

transport doar atunci când 

este necesar; încercaţi să 

faceţi plimbări scurte sau 

folosiţi în mod frecvent 



bicicleta.  

· La achiziţionarea unei noi 

maşini luaţi în calcul şi 

vehiculele hibrid sau 

electrice. O astfel de decizie 

ajută la prevenirea efectelor 

încălzirii globale.  

 

ACASĂ: 

· Reciclaţi obiecte adecvate 

pentru a reduce consumul de 

energie necesar producerii 

obiectelor noi.  

· Când achiziţionaţi noi 

obiecte electrice pentru casă 

dvs., cum ar fi maşini de 

spălat, frigidere sau 

calculatoare, luaţi în calcul 

produsele cu consum scăzut 

de energie.  

· Luaţi în calcul 

achiziţionarea de panouri 

solare sau a altor sisteme de 

energie regenerabilă pentru a 

furniza o parte din 

electricitatea sau apă caldă 

necesare. 

                     
 

 

 

 

 

 

EDUCAŢIA PENTRU DEZVOLTARE SUSTENABILĂ 

 

Prof. Lipă Valentina  

Prof. Ștefan Mihaela  

 
„Educaţia este cea mai puternică armă pe care o poţi folosi să schimbi lumea”, Nelson Mandela 

 

Educaţia în vederea 

dezvoltării durabile nu este un 

program particular, ci este 

mai degrabă un punct central, 

atât pentru multiplele forme 

ale educaţiei deja existente, 

cât şi pentru cele ce urmează 

a fi create. Educaţia privind 

dezvoltarea durabilă susţine 

eforturile de a regândi 

programul şi sistemul 

educaţional  (metodologie şi 

conţinut) al societăţilor slab 

dezvoltate. Aceasta afectează 

toate componenetele educaţiei 

propriuzise: legislaţie, 

politică, finanţe, curriculum, 

instruire, învăţare, evaluare. 

Astfel educaţia în vederea 

dezvoltării durabile apelează 

la procesul de învăţare 

continuă şi recunoaşte faptul 

că nevoile educaţionale ale 

persoanelor se schimbă pe tot 

parcursul vieţii lor. Multe 

persoane şi organizaţii din 

întreaga lume pun deja în 

aplicare educaţia în vederea 

dezvoltării durabile (de 

exemplu, un profesor a 

introdus teme de 

sustenabilitate în 

învăţământul primar folosind 

metode participative, un 

lucrător în dezvoltarea 

comunităţii a încercat să 

sensibilizeze cetăţenii cu 

privire la drepturile care li se 

refuză, un lucrător din 

sănătatea publică a organizat 

un curs de formare prin care îi 

învăţa pe oameni să scoată 

apa din surse 

curate).Termenul 

de sustenabilitate , asociat cel 

mai adesea cu dezvoltarea 

durabilă, a fost introdus prin 

Raportul Comisiei Brundtland 

din 1987. Conform acestui 

prim document oficial, 

dezvoltarea durabilă are trei 

dimensiuni: ecologică, 

economică și de echitate, și 

este înțeleasă ca o sumă de 

acțiuni prin care "nevoile 

curente sunt îndeplinite fără a 

compromite capacitatea 

generațiilor viitoare de a își 

îndeplini propriile nevoi” 

(conform Raportului din 1987 

al Comisiei Mondiale pentru 

Mediu și Dezvoltare) În 

ultimii ani, conceptul de 

dezvoltare durabilă a evoluat 

spre integrarea de domenii tot 

mai complexe, care abordează 

într-un spirit multidisciplinar 

dimensiunile sociale, 

economice și de mediu. 

Conceptul de dezvoltare 

durabilă pornește de la 

conștientizarea rolului jucat 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commission


de umanitate, prin procesele 

economice, sociale și politice, 

în generarea problemelor 

globale. O dată cu lansarea 

termenului de sustenabilitate, 

în dezvoltarea internațională 

s-a promovat tot mai mult 

noțiunea că ”dezvoltarea este 

esențială pentru satisfacerea 

nevoilor umane și pentru 

îmbunătățirea calității vieții”. 

Astfel, se subliniază nevoia de 

a integra aspecte calitative în 

măsurarea dezvoltării, iar 

dezvoltarea durabilă este un 

concept central care se referă 

la un mod nou de a înțelege 

lumea, dar și la o metodă de 

rezolvare a problemelor 

globale. Agenda 

2030 trasează 17 obiective 

complexe ce definesc 

eforturile globale în 

dezvoltare până în 2030. 

După criteriile dezvoltării 

durabile, dezvoltarea 

economică trebuie să țină cont 

de dimensiunile sociale și de 

mediu, și să se bazeze pe o 

utilizare eficientă și 

responsabilă a resurselor 

finite - naturale, umane si 

economice - ale societății. O 

societate sustenabilă este o 

societate care are capacitatea 

de a se autosusține de la o 

generație la alta, care este 

suficient de prevăzătoare, 

flexibilă și înțeleaptă încât să 

nu își submineze propriile 

sisteme fizice și sociale de 

sprijin. De aceea, a fost 

necesară elaborarea unei 

discipline care să promoveze, 

prin educație, o viziune 

pluridisciplinară asupra 

dezvoltării durabile. Această 

disciplină poartă numele de 

Educație pentru Dezvoltare 

Durabilă sau Educație 

pentru Sustenabilitate.Educați

a pentru dezvoltare 

durabilă are ca scop 

transmiterea de informații în 

domeniul dezvoltării durabile 

și formarea de competențe în 

promovarea acesteia. 

Formarea de cetățeni 

competenți și încrezători 

poate crea noi oportunități de 

a avea un stil de viață mai 

sănătos și productiv, în 

armonie cu natura și cu grijă 

față de valori sociale precum 

egalitatea sau diversitatea 

culturală. 

         Dezvoltarea durabilă nu 

poate fi atinsă decât printr-un 

efort comun al 

tuturor cetățenilor globali. 

Așa cum este înțeles de către 

comunitatea internațională, 

termenul de „cetățean global” 

se referă la asumarea unei 

identități care merge dincolo 

de granițele unei națiuni sau 

ale unei anumit spațiu geo-

politic, în virtutea existenței 

interdependențelor globale 

mai sus amintite. Conform 

acestei perpective globle 

asupra cetățeniei, toți oamenii 

sunt deja cetățeni globali, 

chiar dacă nu toți înțeleg încă 

implicațiile acestui lucru. De 

aici nevoia de informare și 

conștientizare, de a dezvolta 

atitudini, valori, 

comportamente de cetățeni 

globali, care să fie transmise 

mai departe la nivel 

comunitar, prin exemplul 

personal și prin intermediul 

educației. 

   Organizatia Natiunilor 

Unite pentru Educatie 

(UNESCO) a identificat 11 

(unsprezece) arii 

tematice pentru Educație 

pentru Dezvoltare 

Sustenabilă, care abordează 

probleme-cheie ale dezvoltării 

internționale precum 

schimbarea climatică, 

reducerea riscurilor la 

dezastre, biodiversitate și 

consum sustenabil. 

Tematica 1: Efectele 

activității umane 

asupra biodiversității 

Tematica 2: Schimbările 

climatice 

Tematica 3: Reducerea 

riscurilor de Dezastre 

Tematica 4: Diversitatea 

culturală 

Tematica 5: Reducerea 

sărăciei 

Tematica 6: Egalitate de gen 

Tematica 7: 

Promovarea sănătății  

Tematica 8: Stil de viață 

sustenabil  

Tematica 9: Pace și securitate 

umană 

Tematica 10: Apa 

Tematica 11: Urbanizare 

sustenabilă 
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Apa pentru viață! 
 

 

Prof. LIPĂ VALENTINA 

Prof. ȘTEFAN MIHAELA 

 

Anticii considerau apa ca 

origine a tuturor lucrurilor, 

fruct al dragostei dintre 

pământ şi cer. Concepţiile au 

evoluat, dar nimeni nu poate 

contesta rolul deosebit al 

substanţei pe care Leonardo 

da Vinci o numea ”seva 

vieţii” pe pământ�. 

Englezii o 

numesc water, 

germanii wasser, 

francezii eau, spaniolii şi 

portughezii agua, ruşii voda, 

italienii acqua, arabii mayah, 

chinezii shui, danezii vand, 

finlandezii vetta, grecii hydor, 

hawaienii wai, evreii mayim, 

indienii pani, olandezii water, 

indonezienii air, 

japonezii mizuk, 

norvegienii vann, 

polonezii woda, 

suedezii vatten, maghiarii viz, 

turcii su, celţii suire.... în 

esperanto se numeşte akvo, în 

latină aqua, în 

sanscrită udan.... 

Originea apei terestre 

este destul de controversată. 

Se susţine că ea  există de la 

începutul formării Pământului 

dar nu în formă lichidă şi nici 

ca vapori în atmosferă, ci 

legată în roci. Ea a fost 

eliberată treptat, ca vapori, de 

rocile fierbinţi împreună cu 

bioxid de carbon, formând a 

doua atmosferă (cea iniţială, 

de heliu şi hidrogen, de la 

formarea pământului, se 

presupune că ar fi fost rapid 

"măturată" de vântul solar).  

Apa de pe Terra e o 

cantitate constantă, pe care nu 

o putem influenţa, spre 

deosebire de alte resurse cum 

sunt  peştele sau cheresteaua, 

pe care teoretic le putem 

înmulţi, sau altele precum 

combustibilii fosili(cărbune, 

petrol, gaz natural), pe care 

acum omenirea le reduce 

constant prin consum. Putem 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
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însă să îi alterăm calitatea şi o 

facem din plin, chiar şi 

cantitativ, deşi teoretic ar fi pe 

pământ destulă apă pentru 

omenire, pentru prezent şi 

viitor.La o privire mai 

detaliată vedem că ea este 

adesea  la locul nepotrivit, la 

timpul nepotrivit, în forma 

nepotrivită sau cantitatea 

nepotrivită pentru necesităţile 

noastre actuale, care au 

evoluat adesea ignorând 

faptul că apa nu e oriunde, 

oricând, oricum şi oricât la 

dispoziţia noastră. Cu toate 

acestea, omul modern 

încearcă să ajusteze aceşti 

factori în interesul său şi să 

determine unde, când, câtă şi 

ce fel de apă să existe şi să îi 

servească interesele. El trece 

prea adesea cu vederea că şi 

chiar într-o concepţie 

antropocentristă, resursele 

Terrei - inclusiv apa - nu sunt 

o moştenire de la părinţi, ci 

doar un împrumut de la copii 

noştri, iar într-una mai 

ecologică, noi suntem doar 

simplii beneficiari fericiţi ai 

apei, alături de alte specii. 

      Cred că majoritatea 

dintre noi suntem conştienţi 

de faptul că toate aceste 

dezastre naturale şi mai ales 

creşterea lor în număr şi 

gravitate, se datorează tot 

nouă, oamenilor. Şi toate 

astea sunt datorate stilului 

nostru de viaţă distructiv şi 

nesănătos, în mod colectiv şi 

datorită vieţilor noastre 

personale, în mod individual. 

În comparaţie chiar cu 

restul Europei, România este 

o ţară cu resurse de apă 

reduse. În ciuda realizării a 

numeroase acumulări, 

volumul de ape de suprafaţă 

stătătoare este modest, iar 

râurile au debit relativ mic. 

Cifric, resursele totale de apă 

ale României sunt evaluate la 

40x10
9
 m

3
/an, din care, din 

râurile interioare numai 

5x10
9
 m

3
/an (10x10

9
 m

3
/an în 

regim amenajat) şi 

3x10
9
 m

3
/an apă subterană. 

Potenţialul hidric e aproximat 

la 1750 m
3
/locuitor/an, faţă de 

media europeană de 4800 

m
3
/locuitor/an. Dunărea este 

puţin utilizată ca sursă de apă 

şi punerea ei în valoare în 

acest sens nu se întrevede în 

viitorul apropiat, deşi planuri 

există. Chiar şi ridicând mult 

procentajul utilizării Dunării 

ca sursă de apă, volumul de 

resurse pe cap de locuitor 

rămâne modest în comparaţie 

cu media în Europa. 

Începănd din anul 

2003, şcoala noastră participă 

la programul educaţional 

„Piky”, iniţiat de Societatea 

APĂ –CANAL 2000,  care 

are drept scop educarea 

copiilor în ceea ce priveşte 

rolul şi importanţa apei, 

folosirea raţională a apei, 

protejarea mediului 

înconjurător şi respectul 

pentru natură. Motto-ul 

acestui program este: „Apa 

înseamnă viaţă, preţuiţi-o şi 

nu o risipiţi!”. 

Elevii noştri, din 

clasele cu profil de „Protecţia 

mediului”, sub supravegherea 

doamnelor profesoare 

prelevează apa din izvoarele 

amenajate în oraşul nostru şi 

nu numai, ape pe care le 

analizează cu ajutorul truselor 

de teren, pentru a stabili 

proprietăţile apei. 

În ultimii ani 

priorităţile elevilor şi 

profesorilor s-au schimbat, 

viziunea asupra protecţiei 

mediului a căpătat alte 

orizonturi, observând o 

continuă preocupare pentru 

protecţia mediului, implicit a 

planetei.  
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MOŞ CRĂCIUN - 

TRADIŢIE SAU AFACERE? 

 
PROFESOR: NEAGOIE MĂDĂLINA-GABRIELA 

 

 

Moş Crăciun, 

bătrânelul simpatic îmbrăcat 

în roşu, cu obrajii rumeni, cu 

barba albă şi lungă, cu burtica 

rotunjoară, este cel mai iubit 

şi mai aşteptat moş din lume.  

El coboară în seara de 

Ajun pe hornurile caselor şi 

aduce cadouri copiilor 

cuminţi şi ascultători. Aşa ştiu 

copiii... 

          Există multe legende  

referitoare la Moş Crăciun. 

Una dintre acestea spune că 

Maica Domnului, fiind 

cuprinsă de durerile nașterii, 

i-a cerut adăpost lui Moș 

Ajun. Spunând că este sărac, 

el a refuzat-o, dar a trimis-o la 

fratele lui  mai bogat, Moș 

Crăciun. Acasă la Crăciun, 

Maica Domnului o găsește pe 

soția acestuia, Crăciuneasa și 

îi cere acesteia adăpost.  

Crăciuneasa acceptă, 

dar știindu-și soţul rău și 

necredincios, nu o primește în 

casă și o duce să nască în 

grajdul vitelor. Apoi, fără să-i 

spună soțului ei, Crăciuneasa 

o ajută pe Maica Domnului 

să-L nască pe Pruncul Iisus.  

Aflând Crăciun, acesta 

își pedepsește soția tăindu-i 

mâinile. Printr-o minune, 

Maica Domnului o vindecă, 

lipindu-i mâinile la loc. 

Văzând minunea și aflând că 

în grajdul său S-a născut 

Domnul Iisus, Crăciun se 

căiește și îi cere iertare lui 

Dumnezeu, devenind astfel 

“primul creștin”. El s-a căit 

atât de mult, încât a doua zi 

și-a împărțit averea copiilor 

săraci. De atunci, în fiecare 

an, în Ajunul Nașterii 

Domnului, Moș Crăciun vine 

cu sania trasă de reni, coboară 

pe horn și ne pune sub brad 

cadourile mult așteptate.  

Aceasta este doar o legendă...        

          Pentru noi toţi,  

Crăciunul şi sărbătorile de 

iarnă sunt un prilej de 

bucurie, dar şi de... cheltuială. 

De Crăciun, vine darnicul 

"Moş Crăciun". Acum oferim 

cadouri celor dragi şi la 

rândul nostru, primim daruri.  

Evident, ne face 

plăcere să primim cadouri, 

deşi uneori ne sunt dăruite 

lucruri inutile, care mai mult 

ne încurcă şi ne invadează 

casa. Dar plăcerea de a primi 

daruri rămâne vie. 

          Ce simţim însă atunci 

când cumpărăm noi daruri 

pentru alţii? Dacă darurile 

sunt pentru persoane dragi, 

evident simţim plăcerea de a 

oferi şi de-abia aşteptăm să 

vedem bucuria persoanei 

respective. Am fi dispuşi să 

cheltuim aproape oricât 

pentru a dărui o clipă de 

fericire apropiaţilor...lucru 

exploatat de comercianţi. În 

perioada sărbătorilor de iarnă, 

preţurile anumitor bunuri 

cresc, mai ales preţurile acelor 

obiecte ce ar putea deveni 

cadouri: obiecte decorative, 

haine, jucării. Aşa-numitele 

"oferte" sau "reduceri" sunt 

menite să ne determine să 

vizităm magazinul respectiv, 

de unde sigur nu vom pleca 

deloc cu mâna goală, ci în 

mod sigur vom cumpăra şi 

alte lucruri ce nu erau pe lista 

de cumpărături, crescând 

astfel profitul magazinului 

respectiv. Comercianţii 

exploatează perioada 

Crăciunului. Pentru ei, "Moş 

Crăciun" este o bună afacere, 

o ocazie de a spori profitul. 

Pentru noi, "Moş Crăciun" 

este o tradiţie, o bucurie, iar 

pentru comercianţi, o afacere. 

Toată lumea are de câştigat. 

          Cât câştigăm din aceste 

"oferte" sau "reduceri" de 

Crăciun? Cât suntem 

câştigători şi cât suntem 

victime ale strategiei de 

marketing a magazinelor? 

Este greu de spus acest lucru. 

Un lucru este sigur: trebuie să 

avem mereu plăcerea de a 

oferi daruri. Să ne gândim tot 

timpul şi la cei mai puţin 

norocoşi ca noi, la cei săraci 

sau bolnavi şi să le oferim şi 

lor un cadou, o clipă de 

fericire. Şi să facem acest 

lucru oricând, nu numai de 

Crăciun. E atât de uşor să faci 



bine şi să aduci cuiva un 

zâmbet pe chip! 

          Să păstrăm deci tradiţia 

lui Moş Crăciun, pentru ca şi 

copiii şi nepoţii noştri să se 

bucure aşa cum ne-am 

bucurat noi când eram copii! 

Şi trebuie să recunoaştem, ne 

bucurăm şi acum la fel de 

mult. 

          Să ne bucurăm deci de 

Crăciun, de sărbătorile de 

iarnă, să ne bucurăm de 

tradiţia lui "Moş Crăciun", să 

oferim şi să primim daruri cu 

aceeaşi plăcere! Bucuria şi 

fericirea celor dragi sunt mai 

presus de orice, iar un zâmbet 

sincer şi fericit face mai mult 

decât toţi banii! Şi mai ales să 

nu uităm semnificaţia 

Crăciunului: este momentul 

minunat al Naşterii Domnului 

Iisus, prilej de bucurie, de 

dărnicie şi de generozitate! 

 

 

 

 

Elevii implicați ai școlii - dincolo de cuvinte! 

 

 

 

          

        

 

Citate célèbre… 

Oricine are abilitatea de a vedea frumuseţea nu va îmbătrâni niciodată… (Frany Kafka) 

   



 

 

 

   
     

 
 

 

     
 

             
 



          

    

      

       
 



Talent şi sensibilitate… 

 

              
 

                            
 

 

Bariere în comunicare 
Prof. Ana DEMETER                                     

 

,,Nu tot ce se spune se aude, nu tot ce 

se aude se înţelege şi ceea ce se înţelege nu 

depinde numai de noi. ” (L. Şoitu) Avem 

privilegiul de a trăi într-o perioadă a exploziei 

informaţionale, generată de creşterea 

exponenţială a cunoştinţelor umane. În acest 

univers, se află omul însuşi, ca parte a 

sistemului informaţional. Adaptat acestor 

realităţi, şi procesul de învăţământ este un 

sistem dinamic complex, cu cei doi poli ai săi, 

între care se realizează comunicarea de tip 

bilateral, de transmitere şi de receptare a 



informaţiei. În cadrul procesului de 

învăţământ, comunicarea mijloceşte realizarea 

fenomenului educaţional în ansamblul său; ea 

este definită ca relaţia prin care interlocutorii 

se pot înţelege şi se pot influenţa reciproc prin 

intermediul schimbului continuu de 

informaţii, divers codificate. În activitatea 

şcolară coexistă mai multe forme ale  

comunicării, care se completează reciproc. 

Aici nu folosim niciodată un singur tip de 

comunicare şi nici măcar o singură formă de 

comunicare. Cunoaşterea şi stăpânirea 

tehnicilor de comunicare corespunzătoare 

diferitelor tipuri de comunicare este 

indispensabilă în viaţa profesională. 

 
Pentru că noi, educatorii, lucrăm cu sufletul şi 

cu mintea copilului şi pentru că la vârsta 

aceasta copilul este extrem de sensibil afectiv, 

suntem imperios obligaţi să utilizăm cele mai 

diverse forme ale comunicării, toate având 

drept scop realizarea obiectivelor propuse 

într-o manieră fină şi elegantă, ţesând o 

adevărată dantelărie din corzile sufletului 

uman, făcându-l să vibreze şi să scoată la 

lumină ceea ce fiecare individ are mai valoros 

şi mai inedit. Comunicarea didactică are 

câteva trăsături generale: se desfăşoară între 

cel puţin doi parteneri de tipul: educator – 

copil, copil – copil; este o comunicare cu 

conţinuturi purtătoare de instruire, mesajul 

este conceput, organizat şi structurat logic de 

către cadrul didactic pe baza unor obiective; 

are un efect de învăţare, urmăreşte 

influenţarea, modificarea şi stabilitatea 

comportamentelor individuale şi de grup 

 

 

 
generează învăţare, educaţie şi dezvoltare în 

acelaşi timp, prin implicarea activă a copilului 

în actul comunicării; comunicarea se reglează 

şi se autoreglează cu ajutorul unei 

retroacţiuni: feed-back şi feed–forward. 

Copilul învaţă să comunice în familie, în 

mediu social general, dar mai ales în cadrul 

activităţilor de instruire şi de educare 

organizate instituţional. În grădiniţă, 

educatorul trebuie să cultive şi să întărească 

statutul de interlocutor, de partener al 

copilului faţă de propria devenire şi să 

permită copilului să construiască progresiv 

imaginea pozitivă a sinelui, într-un climat 

favorabil şi adecvat exprimării proprii şi 

comunicării interpersonale reuşite. Aşadar, 

echilibrarea balanţei cognitivului cu afectivul 

şi motivaţionalul trebuie să fie o constantă a 

activităţii formatorului. În procesul de 

formare la copiii preşcolari a capacităţii de 

comunicare, educatorul trebuie să facă dovada 

competenţei sale comunicative. Exprimarea sa 

trebuie să fie întotdeauna corectă, clară, 

stimulativă, încurajatoare şi să nu fie 

niciodată jignitoare, inhibitoare, supărătoare, 

iritantă, încărcată de reproşuri. Aria 

informaţiilor pe care le stăpâneşte în legătură 

cu procesul comunicării să fie cât mai 

cuprinzătoare. După statutul interlocutorilor 

distingem: comunicare verticală şi 

comunicare orizontală. Comunicarea verticală 

este cea care se realizează între educatoare şi 

copil. Acest tip de comunicare se poate 

îmbina cu comunicarea de tip orizontal, 

conducând adesea la rezultate mai bune în 

activitatea la grupă. 

În raport cu modalitatea de codificare a 

mesajului se pot diferenţia următoarele tipuri 

de comunicare: comunicare verbală, 

comunicare paraverbală (empatică) şi 

comunicare nonverbală. Comunicarea verbală 

are în centrul demersului său limbajul şi este 



codată logic, de natură să ofere anumite 

conţinuturi (cunoştinţe, noţiuni), semantică 

(dezvăluie înţelesuri, sensuri şi semnificaţii), 

toate exprimate cu ajutorul limbajului oral şi 

scris. 

 
Comunicarea nonverbală, necodată logic, este 

constituită din stări afective, reacţii 

emoţionale, experienţe personale, atitudini, 

aprecieri etc, exprimate prin alte limbaje, 

neverbalizate cum sunt imaginile, gesturile, 

mimică, expresiile. 

O altă componentă a comunicării este 

paralimbajul. Paralimbajul include viteza cu 

care vorbim, ridicarea sau scăderea tonului, 

volumul, folosirea pauzelor, calitatea vorbirii 

Barierele specifice, cauzatoare de blocaje 

comunicaţionale, sunt:  

• fizice - legate de mediul în care se 

desfăşoară comunicarea; sociale - referitoare 

la tradiţii, religie, obiceiuri, statut; culturale 

(nivelul de pregătire, limbaj); personale 

(datorită trăsăturilor de personalitat a 

interlocutorilor); semantice - datorate 

limbajului tehnic, de specialitate, jargonului;  

• cognitive generate de informaţii 

incompatibile cu valorile instituţiei; 

psihologice (emotivitate, afectivitate, 

agresivitate); ambientale - se referă la 

contextul în care are loc comunicarea (spaţii, 

zgomote etc.); manageriale: presupun 

incapacitatea de a asculta, rezerva de a 

exprima păreri, schimbarea modalităţilor de 

comunicare; organizatorice: apar ca urmare a 

diferenţelor din circuitul ierarhic, lipsei 

timpului şi filtrării mesajului. Aceste bariere 

pot fi înlăturate dacă există: disponibilitate de 

dialog; angajament în îndeplinirea 

obiectivelor propuse; competenţă 

profesională; abilităţi de comunicare şi 

negociere; deschidere spre dialog real; 

cunoaşterea partenerului de dialog; capacitate 

de analiză rapidă a punctelor tari şi slabe ale 

unui dialog; echilibru emoţional; deschidere 

spre schimbare; creativitate. Diferenţele de 

personalitate şi de pecepţie Fiecare om este un 

unicat prin pregătire, experienţă, aspiraţii - 

elemente care împreună sau separat 

influenţează înţelegerea mesajelor. 

Personalitatea este considerată de specialişti 

determinată de:  

• constituţia şi temperamentul subiectului;  

• mediul fizic (climat, hrană);  

• mediu social (ţară, familie, educaţie);  

• obiceiuri şi deprinderi (igienă, valori, 

ritualuri).  

 
Oamenii îşi dezvoltă personalitatea pe 

parcursul vieţii sub influenţa moştenirilor 

genetice, a mediului şi a experienţei 

individuale ceea ce generează modalităţi 

diferite de comunicare. Fiecare om are repere 

proprii în funcţie de imaginea despre sine, 

despre alţii şi despre lume în general. 

Percepţia fiecăruia despre persoanele din jur 

poate fi afectată şi din această cauză 

comportamentul nostru poate influenţa 

partenerul de comunicare. Nu suntem capabili 

întotdeauna să influenţăm sau să schimbăm 

comportamentul celuilalt, dar e bine să ne 

studiem pe noi înşine pentru a observa dacă o 

schimbare în comportamentul nostru poate 

genera reacţii satisfăcătoare. Percepţia este 

procesul prin care indivizii selectează şi 

interpretează sensorial stimuli şi informaţii în 

funcţie de propriile repere şi de imaginea 

generală despre lume şi viaţă. Modul în care 

privim lumea este influenţat de experienţele 



noastre anterioare, astfel că, persoane de 

diferite vârste, naţionalităţi, culturi, educaţie, 

ocupaţie, sex, temperament etc. vor avea alte 

percepţii şi vor recepta situaţiile în mod 

diferit. Diferenţele de percepţie sunt deseori 

numai rădăcina multor alte bariere de 

comunicare. Există o mare probabilitate ca 

receptând mesajele, oamenii să vadă şi să 

audă exact ceea ce s-a dorit prin mesaj, dar nu 

sunt excluse nici situaţiile de percepţie 

greşită. Oamenii tind să respingă informaţiile 

care le ameninţă reperele, obiceiurile şi 

concepţia despre lume. Cu alte cuvinte, 

suntem tentaţi să vedem ceea ce dorim să 

vedem şi auzim ceea ce dorim să auzim, 

evitând să recunoaştem realitatea în sine. De 

asemenea, informaţiile sunt acceptate şi în 

funcţie de persoana de la care provin, modul 

şi situaţia de transmitere (de exemplu, o 

observaţie negativă poate fi acceptată sau 

considerată ca ameninţare, în funcţie de 

emiţător: prieten sau o persoană străină. 

Diferenţele de cultură şi de statut Poziţia 

socială a emiţătorului şi a receptorului în 

procesul comunicării poate afecta 

semnificaţia mesajului. De exemplu, un 

receptor conştient de statutul inferior al 

emiţătorului, îi poate desconsidera mesajele, 

chiar dacă acestea sunt reale şi corecte. Un 

emiţător cu statut înalt este, de regulă, 

considerat corect şi bine informat,  mesajele 

lui fiind luate ca atare, chiar dacă sunt false 

ori incomplete. Persoanele care provin din 

medii culturale diferite, care încurajează şi 

dezvoltă valori diferite, pot ridica între ele 

diferite bariere de comunicare datorate unor 

ritualuri, obiceiuri, simboluri neînţelese de 

receptor.  

Este dificil să comunicăm eficient cu cineva 

care are o educaţie diferită de a noastră, ale 

carei cunoştinţe asupra unui anumit subiect de 

discuţie sunt mult mai reduse sau mult mai 

ridicate. De regulă receptorul nu este interesat 

de ceea ce dorim să comunicăm sau, dacă 

este, îşi pierde rapid interesul. Desigur, este 

posibil, dar necesită prudenţă din partea 

emiţătorului, care e bine să fie conştient de 

discrepanţa dintre nivelurile de cunoaştere şi 

de necesitatea de a-şi adapta mesajul. Acest 

tip de probleme sunt generate şi de utilizări 

semantice greşite, (de exemplu, cuvântul 

„fortuit" utilizat cu  

sensul de “forţat” ori “drept pentru care” în 

loc de “drept care” cât şi de utilizarea în 

exprimare a cuvintelor sau expresiilor din 

jargon, argou, neologisme, expresii strict 

tehnice sau prea pretenţioase. Zgomotul şi 

emoţiile Zgomotul presupune:  

• utilizarea unor instalaţii improprii 

(amplificatoare, boxe etc.);  

• existenţa unor semnale parazite pe canalele 

de comunicare;  

• dialogul dintre emiţător şi receptor se 

produce în acelaşi timp;  

• utilizarea de către emiţător a unui număr 

exagerat de cuvinte, chiar dacă acestea sunt 

corecte.  

Emoţia puternică este răspunzatoare de 

blocarea aproape completă a comunicării. 

Pentru a evita acest blocaj este bine să 

serenunţe la comunicare atunci când 

persoanele sunt afectate de emoţii puternice. 

Aceste stări pot duce la incoerenţă putând 

schimba complet sensul mesajelor transmise. 

Uneori receptorul poate fi mai puţin 

emoţionat, impresionat de o persoană care 

vorbeşte fără emoţie şi entuziasm, 

considerând-o plictisitoare – astfel că puţină 

emoţie nu strică. 
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Fractali – Curiozităţi matematice 

 
Fractali – Prezentare generala 

Professor Viviana GRIGORE 

 

 

 
 

Fractalii sunt forme şi modele 

extraordinare, create cu ajutorul ecuaţiilor 

matematice. O definiţie intuitivă a fractalului 

este aceasta: Un fractal este o figură 

geometrică fragmentată sau frântă, care poate 

fi divizată in părţi, astfel incât fiecare dintre 

acestea să fie (cel puţin aproximativ) o copie 

miniaturală a intregului. 

Cuvântul “fractal” a fost introdus de 

matematicianul Benoit Mandelbrot in 1975 şi 

provine din latinescul “fractus”, care 

înseamna spart sau fracturat. 

 

Fractalul, ca obiect geometric, are, în 

general, urmatoarele caracteristici: 

 

1. este auto-similar (măcar aproximativ 

sau stochastic): dacă se măreşte orice 

porţiune dintr-un fractal, se vor obţine 

(cel puţin aproximativ) aceleaşi detalii 

cu cele ale fractalului întreg. 

2. are o definiţie simplă şi recursivă – 

pentru a vă imagina fractalul 

corespunzator unei functii f(x), 

considerati elementele x, f(x), f(f(x)), 

f(f(f(x))), etc. 

3. are detaliere si complexitate infinită: 

orice nivel de magnificare pare identic 

si are o structură fină la scări infinit de 

mici. 

 

 

 

Termenii cheie din geometria fractală sunt: 

 iniţiator: segmentul, curba sau forma 

iniţială. 

 generator: regula folosită pentru a 

construi o nouă curbă sau formă din 

cea obţinută anterior. 

 iteraţie: procesul de repetare a 

aceluiaşi pas, iar si iar. 

 

Exemple celebre de fractali 

 

 
 

 

 Triunghiul lui Sierpinski – se obţine 

pornind de la un triunghi şi decupând 

recursiv triunghiul (central) format de 

mijloacele fiecărei laturi. 

 Fulgul de zăpada al lui Koch –  

 

 
 

Curba lui Koch se obţine pornind de la 

un triunghi echilateral şi se inlocuieşte 

treimea din mijloc de pe fiecare latură 

cu două segmente, astfel incât să se 

formeze un nou triunghi echilateral 

exterior. Apoi se execută aceiaşi paşi 

pe fiecare segment de linie a formei 

rezultate, la infinit. La fiecare iteraţie, 

perimetrul aceste figuri creşte cu patru 

treimi. Fulgul Koch este rezultatul 

unui numar infinit de execuţii ale 

acestor paşi, şi are lungime infinită, în 



timp ce aria sa rămâne finita. De aceea 

Fulgul Koch şi construcţiile similare 

sunt numite uneori “curbe monstru“. 

 

 Alte exemple celebre de fractali sunt: 

Mulţimea Julia 

 

Mulţimea lui Mandelbrot, 

Mulţimea lui Cantor, Covorul lui 

Sierpinski, Curba dragon, Curba lui 

Peano, Multimea Julia etc. 

 

Fractali din natură 

 

 

 

Benoit Mandelbrot – “părintele 

fractalilor” – a cercetat relaţia dintre fractali şi 

natura. El a arătat că în natură există mulţi 

fractali şi că aceştia pot modela cu precizie 

unele fenomene. Mandelbrot impreuna cu 

colaboratorii sai au introdus tipuri noi de 

fractali pentru a modela lucruri mai complexe, 

cum ar fi arborii şi munţii. 

Conceptul de similitudine poate fi extins 

într-o anumită măsură prin introducerea unor 

mici schimbări în seria de transformări 

similare – aşa-numitele perturbări. Dacă 

introducem anumite perturbări într-un arbore 

fractal uniform, rezultatul poate semăna cu un 

copac real, un coral sau cu un burete. 

Fractali aproximativi pot fi observaţi 

uşor în natură; aceste obiecte afişează o 

structura auto-similara la o scara mare, dar 

finită. Exemple de fractali din natură: norii, 

fulgii de zăpadă, cristalele, lanţurile montane, 

fulgerele, reţelele de râuri, liniile de coastă. 

Arborii şi ferigile sunt fractali naturali 

care pot fi modelaţi uşor pe calculator 

folosind un algoritm recursiv. Natura 

recursivă este evidentă în aceste exemple — o 

ramură a unui arbore sau o frunză a unei ferigi 

este o copie în miniatura a întregului: nu 

identice, dar similare. O altă plantă la care se 

poate observa uşor auto-similitudinea este 

conopida (sau broccolli). 

 

 
 

In corpul uman, pot fi modelate cu 

ajutorul fractalilor: ramificaţiile venelor şi 

arterelor, structura rinichiului şi a scheletului, 

inima şi sistemul nervos. 

 

Fractali – aplicatii in diverse domenii 

 

Complexitatea şi proprietăţile uimitoare 

ale fractalilor le permit acestora să modeleze 

lucruri din diferite domenii: biologie, 



geografie, hidrologie, meteorologie, geologie, 

economie, medicină, psihologie, astronomie 

(modelează structura Universului, distribuţia 

galaxiilor şi distribuţia craterelor pe lună – în 

filmul Apollo 13, o imagine a lunii a fost 

generată folosind fractali). 

 

Fractalii şi Teoria Haosului 

 

 
 

“Efectul fluturelui“ spune că un fluture 

bătând din aripi undeva în Europa poate 

declanşa o tornadă în Texas. De fapt asta 

afirmă teoria haosului: mici modificări ale 

datelor iniţiale ale unui sistem complex pot 

conduce la stări finale foarte diferite ale 

sistemului. 

O posibilitate importantă pentru a 

investiga sensibilitatea sistemelor haotice este 

de a le reprezenta comportamentul prin 

grafică pe computer. Aceste forme grafice 

rezultate apar sub forma unor fractali. 

Utilitatea geometriei fractale în teoria 

haosului rezidă în faptul că obiectele nu mai 

sunt reduse la câteva forme perfect simetrice, 

ca în geometria euclidiană – geometria 

fractala studiaza asimetria, asperitatea 

obiectelor, precum şi structurile fractale din 

natură. În geometria fractală, norii nu mai 

sunt sfere, munţii nu mai sunt conuri, liniile 

de coastă nu mai sunt cercuri. 

De fapt, asperitatea nu este numai o 

imperfecţiune a unui lucru ideal, ci este chiar 

esenţa multor obiecte naturale. Astfel, în timp 

ce geometria euclidiană servea ca limbaj 

descriptiv pentru mecanismele clasice de 

mişcare, geometria fractală este folosită 

pentru studierea modelelor produse de haos. 

În matematică, funcţiile fractale se 

comportă ca şi sistemele haotice ţn care 

schimbări aleatoare asupra valorilor de 

pornire pot modifica valoarea funcţiei în 

moduri imprevizibile, în interiorul frontierelor 

sistemului. Faimoasa Mulţime Mandelbrot 

demonstrează această legatură dintre fractali 

şi teoria haosului – dintr-o ecuaţie matematică 

foarte simplă se produc rezultate foarte 

complexe. 

 

Multimea Mandelbrot  

 

Pentru a înţelege fractalii, trebuie 

distinse acele proprietăţi fundamentale, care 

nu se schimbă de la un obiect studiat la altul. 

Prin studierea structurii fractale a sistemelor 

haotice, e posibil să se determine punctele 

critice în care predictibilitatea unui sistem 

dispare. 

Scopul geometriei fractale este acela de 

a oferi o metoda ingenioasa de cunoaştere, 

prin care fenomene complexe pot fi explicate 

pornind de la nişte reguli simple. 

 

Fractalii în artă 

 

Datorită frumuseţii lor, fractalii sunt 

prelucraţi de unii oameni în artă, coloraţi în 

manifestările lor diferite şi grupaţi în galerii 

de imagini fractale, pentru a ului şi pentru a 

provoca imaginaţia. De asemenea, fractalii 

mai pot fi utilizaţi pentru a modela cu precizie 

muzica produsă de diferiţi compozitori. 

Fractalii se regăsesc şi în unele picturi, 

precum şi în artă şi arhitectura africană. 

 

 

 

 

Citate celebre... 

Natura estearta lui Dumnezeu cel Veşnic. 

(Dante Alighieri) 



  

Generatori de fractali 

 

Fractal generat  
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Oricine poate crea peisaje deosebite şi 

imagini atrăgătoare cu ajutorul fractalilor, 

deoarece există pe Internet o mulţime de 

programe software, generatoare de fractali. 

Astfel, oricine poate genera fractali, neavând 

nevoie să cunoască noţiuni matematice 

complexe – tot ce trebuie să facă este să 

modifice funcţia care generează fractalul şi 

alţi parametri şi să selecteze nişte culori. De 

asemenea, vă puteţi compune propria muzică 

fractală cu ajutorul unor programe software 

specializate. 

Surse: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal  

http://pixhome.blogspot.com/2010/08/free-

3d-fractals-nature-wallpaper-with.html 

http://exper.3drecursions.com/ 
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