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DOUĂ ȘCOLI – O SINGURĂ ISTORIE
Mulți ani, în centrul istoric al Aradului – zona Piața Sîrbească au funcționat două școli, Școala
Gimnazială „Ștefan Cicio Pop”, cu ciclul primar în localul de pe strada Ciocârliei nr. 27, ciclul gimnazial
și Școala de ucenici pe strada Paul Chinezul nr. 10, respectiv Liceul Tehnologic „Francisc Neuman”
Arad, cu sediul pe strada Sava Tekelija nr.1 cunoscut de arădeni ca și Liceul textil.
În urma retrocedării clădirii de pe strada Paul Chinezul, ciclul gimnazial s-a mutat începând cu anul
școlar 2014-2015 în localul de pe strada Ciocârliei nr. 27, clădire construită în anul 1906, declarată în
prezent monument istoric.
De-a lungul anilor, istoria celor două școli s-a intersectat în mod constant, profilul Școlii de ucenici
cu meserii în domeniul textil și mecanic oferind absolvenților posibilitatea continuării studiilor în același
domeniu, în cadrul liceului sau școlii profesionale.
Începând cu anul școlar 2017-2018 Școala Gimnazială „Ștefan Cicio Pop” Arad a fuzionat prin
absorbție cu Liceul Tehnlogic „Francisc Neuman” Arad în urma Hotărârii Consiliului Local Municipal

Arad nr.65/28.02.2017.
O scurtă diagnoză a mediului intern evidențiază o bază materială modernă, personal didactic și
didactic auxiliar cu vocație, dăruire și disponibilitate de adaptare la nou.
Elevii din învățământul primar și gimnazial provin predominant din zona arondată școlii.
Se remarcă caracterul eterogen al colectivelor de
elevi și problemele sociale cu totul deosebite cu care se
confruntă familiile elevilor.

Noua misiune a școlii potențează caracterul de
școală incluzivă care promovează toleranța, egalitatea
de șanse și principii nedisciminatorii, o școală aproape
de elevi și de problemele lor.
Pentru că educația rămâne cel mai important
factor de progres al unei societăți, sperăm ca noua
pagină de istorie să fie scrisă cu mândrie de generațiile
viitoare.
Director,
profesor Stoica Doina
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PROGRAMUL ”ȘCOLI AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN”
Prof. dr. Adina-Elena Avacovici
Scopul acestui program este să ofere o imagine clară a influenței pe care o are Europa asupra noastră
și, în special, asupra tinerilor, posibilitățile pe care cetățenia europeană le poate oferi, precum și cu rolul
pe care Parlamentul European îl joacă în procesul decizional european.
Am primit cu mare bucurie vestea că Liceul Tehnologic Francisc Neuman este unul dintre cei 25 de
candidați din țară la titlul de „Școală-Ambasador a Parlamentului European” .
Programul se va desfășura în perioada noiembrie 2017iunie 2018 și presupune:


Participarea la un curs introductiv la Biroul de informare
al Parlamentului European din România de la București



alegerea unei echipe de 5 ambasadori seniori (profesori),



alegerea unei echipe de ambasadori juniori (elevi),
parcurgerea unor module pedagogice care urmăresc
creșterea gradului de informare cu privire la Uniunea
Europeană:
Modul 1. O scurtă istorie a Uniunii Europene
Modul 2. Tu și Uniunea Europeană: „Efecte asupra

vieții tale”
Modul 3. Luarea deciziilor
Modul 4. Europa fără frontiere



Organizarea și implementarea de activități în
cadrul școlii și în afara ei. Până în acest
moment s-au derulat activitățile:



„Călătorie virtuală prin Europa” prezentări
ppt România și țări europene în holul principal



Noiembrie: „Drepturile copilului”, „Ziua
Mondială a Salutului” - activitate la clasele I
și a IV-a



Noiembrie: „Săptămâna Europeană a
Competențelor Profesionale”



Noiembrie: „Ziua Europeană a Limbilor
Moderne” - activitate elevi gimnaziu



1 Decembrie „Și noi suntem Români”

Modul 5. Valorile Europei

Modul 6. Vocea ta în Europa

Organizarea unui punct de informare despre
UE, în holul principal al școlii, dotat cu TV,
calculator, materiale informative



Curs limba spaniolă cu voluntari în programul Erasmus+ EVS de la Asociația OTI



Decembrie: „Drepturile omului în Uniunea Europeană” - in colaborare cu Liceul Tehnologic Iuliu
Moldovan Arad
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ZIUA MONDIALĂ A SALUTULUI ȘI
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A
DREPTURILOR COPILULUI
Prof. Roșu Cristina Georgiana
Pentru a marca cele două evenimente, ambasadorii juniori din cadrul
proiectului „Școală ambasador a Parlamentului European 2017” (EPAS), sub
îndrumarea ambasadorilor seniori prof.dr. Adina Avacovici, ing. prof. Brișan
Doina, prof. Hanga Ramona, prof. Roșu Cristina Georgiana și a prof. Hărțău
Adina, prof. înv. Primar Sida Roman Ioan Horia, au reușit să promoveze
valori europene, și nu numai, colegilor mai mici din învățământul primar.
Activitatea s-a desfășurat la clasa pregătitoare, clasa I și clasa a IV-a și
a constat în jocuri, fișe de lucru/colorat, cântecele, realizarea unui panou
care să reprezinte importanța salutului în lume și discuții legate de drepturile
copilului. Accentul a căzut pe valorile: familie, educație, libertate, bucuria
de a fi copil.
Cei mici au fost încântați de prezența colegilor mai mari și de ajutorul

acestora, iar cei mari - ambasadorii juniori - au preluat pentru câteva minute
îndatoririle unui profesor reușind să împartă informații, bucurii chiar și
recompense (steluțe sub formă de stickere, baloane) tuturor participanților.
Totul s-a încheiat cu o horă a prietenie în curtea școlii și cu câteva poze
care să ne amintească de importanța acestor zile.
Ziua mondială a salutului 21 noiembrie
Ziua internațională a drepturilor copilului 20 noiembrie
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Consiliul Europei a organizat în 2001 Anul European al Limbilor şi în acest context s-a stabilit ca
la data de 26 septembrie să se celebreze anual Ziua Europeană a Limbilor, prilej de sărbătorire a diversităţii
lingvistice şi culturale în Europa şi ocazie de a promova învăţarea limbilor pe tot parcursul vieţii.
Învăţarea unei limbi străine nu este o activitate fără beneficii. Aceste avantaje sunt dintre cele mai
diverse începând cu investirea timpului într-o activitate plăcută şi utilă, stimularea activităţii cerebrale şi
prevenirea instalării unor boli precum demenţa, sporirea perspectivelor profesionale şi de construire a
carierei, lărgirea orizontului asupra lumii şi vieţii prin cunoaşterea şi stabilirea de contacte cu oameni din
alte culturi etc.
Limbile străine sunt studiate în şcoală din primele clase până în clasele terminale. Dacă toate
materiile studiate în şcoală contribuie la construirea culturii generale şi la fasonarea personalităţii viitorilor
adulţi, limbile străine lasă o urmă în CV-ul tuturor. Această rubrică completată în CV poate fi hotărâtoare
pentru candidat, iar seminţele succesului viitor se plantează de pe băncile şcolii.
Pentru a descrie publicul şcolar, autorul de cărţi de specialitate Janine Courtillon,2 doctor în
Lingvistică aplicată, foloseşte sintagma de „public captiv” făcând referire la parcursul impus elevilor de
instituţia şcolară în ce priveşte studiul diferitelor materii printre care şi studiul limbilor moderne. Elevii
sunt văzuţi ca fiind captivi şi astfel nemotivaţi şi pasivi.
O nuanţă a acestei captivităţi apare relevantă dacă apăsăm pe zoom-ul viitorului: acest public şcolar
captiv la orele de limbi moderne, engleza sau franceza, trebuie să înţeleagă că starea de captivitate se
prelungeşte sub forme mult mai neplăcute şi mai grave după absolvirea anilor de şcoală, atunci când devin
captivi propriilor incapacităţi. Şi aceasta din pricină că nu au valorificat captivitatea anilor de şcoală.
Spre exemplu, imposibilitatea de angajare din cauza incapacităţii de a vorbi cel puţin o limbă
străină. Cu toată bunăvoinţa şefilor, angajatul X nu poate fi promovat la locul de muncă din motiv că nu
cunoaşte nici franceza... nici engleza. Iar cursurile de limbi străine sunt costisitoare şi angajatul nu are timp
de studiu... Din această perspectivă, obligativitatea de a participa activ la orele de limbi străine poate fi
văzută ca perioada de cultivare şi antrenare a competenţelor care vor duce către eliberarea pe termen lung
din colivia incomodă a căutării unui loc de munca mai bun, mai prestigios, mai bine plătit.

Bibliografie:
1

https://www.google.ro/search?
biw=1366&bih=656&tbm=isch&sa=1&ei=t8IdWq74L8ubkwW8oaWwCA&q=saluturi+in+diferite+limbi&oq=s
aluturi+in+diferite+limbi&gs_l=psyab.3...174957.184678.0.185274.34.19.1.11.11.0.119.1606.11j6.17.0....0...1c.1.64.psyab..5.22.1224...0j0i67k1j0i24k1.0.L3vivVI_Ttk#imgrc=N5CrpX2mGyP7sM:
2

https://www.memoireonline.com/06/09/2151/m_Apprehender-linterculturel-dans-un-etablissement-secondaire-auPortugal0.html
https://www.francaisavecpierre.com/pourquoi-apprendre-le-francais-aujourdhui/
http://www.scientia.ro/homo-humanus/psihologie/5492-10-avantaje-certe-ale-invatarii-unei-limbi-straine.html
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Evenimentul 26 Septembrie, Ziua Europeană a Limbilor a fost marcat de către profesorii
Hărţău Adina şi Marchiş Ana Ioana, împreună cu elevii claselor gimnaziale. Elevii au fost
antrenaţi în activităţi specifice, au învăţat că există mai mult de 200 de limbi europene şi în unele
dintre acestea au învăţat saluturi. Copiii s-au prezentat în limbile studiate în şcoală, respectiv
Limba engleză şi Limba franceză şi au prezentat un scurt program artistic de cântece în cele două
limbi. De asemenea, elevii au realizat planşe tematice cu drapelele ţărilor europene şi tipurile de
saluturi.Activitatea a fost inclusă în Programul „Școli Ambasador ale Parlamentului European” și
realizată împreună cu ambasadorii seniori și ambasadorii juniori ai școlii.

Prof. Limba franceză
Hărţău Adina
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INTERCULTURALITATEA ÎN ŞCOLILE DIN ROMÂNIA
Prof. Cosmin-Mircea Julan

Termenul de ,,intercultural” este utilizat atât din cauza sensului bogat al prefixului ,,inter”, ca şi a
sensului (antropologic) al cuvântului ,,cultură”. Astfel, când spunem intercultural, spunem în mod necesar
interacţiune, schimb, reciprocitate, interdependenţă, solidaritate. Spunem, de asemenea: recunoaşterea
valorilor, a modurilor de viaţă, a reprezentărilor simbolice la care se raportează fiinţele umane, individul sau
grupurile în relaţiile cu semenii şi în înţelegerea lumii; recunoaşterea interacţiunilor care intervin la un
moment dat între multiplele aspecte ale aceleiaşi culturi şi între culturi diferite în timp şi în spaţiu.
Dacă educaţia multiculturală pune accentul pe măsuri care să vizeze coexistenţa (în înţelesul literal al
termenului) a mai multor culturi, în mod separat, educaţia interculturală este axată pe cooperare şi acţiune
conjugată.
Abordarea interculturală are două dimensiuni. La nivelul realităţii, al descrierii obiective şi
ştiinţifice, ea invită la a lua act de dinamica interacţiunilor realizate prin comunicare, migraţie, mişcări ale
populaţiei (regionale sau transcontinentale) şi de a recunoaşte realitatea interacţiunilor care dau o anumită
formă comunităţilor care, plecând de la ele, se transformă.
Întreaga viaţă şi orice relaţie este dinamică, orice cultură este hibridă şi noi suntem, într-un fel sau
altul, imigranţi sau hibrizi. Este un paradox, dar nu este uşor nici a lua în consideraţie aceste schimbări şi
aceste transformări şi nici de a le accepta întotdeauna. Plecând de aici, la nivelul proiectului de educaţie şi
de organizare socială, abordarea interculturală invită la a face astfel încât aceste interacţiuni să concureze la
respectul reciproc şi la îmbogăţirea unuia prin celălalt. Astfel, ,,intercultural” este în acelaşi timp, semn al:
- recunoaşterii diversităţii reprezentărilor, referinţelor şi valorilor;
- dialogului şi schimbului între persoanele şi grupurile ale căror referinţe sunt diverse, multiple şi,
adesea, divergente;
- interogaţiei (iată aici încă o nuanţă a lui ,,inter”: interogaţie) în reciprocitate, prin raport cu viziunea
egocentrică (sau socio-, etno-, culturo-, europeano- etc. centrică) din lume şi din relaţiile umane;

- unei dinamici şi al unei relaţii dialectice, de schimbări reale şi potenţiale, în spaţiu şi timp. Odată cu
dezvoltarea comunicării, culturile şi identităţile se transformă şi fiecare participă la transformarea altor
culturi.
Alături de conceptul de educaţie multietnică mai este folosit şi termenul de educaţie globală în
accepţiunea de educaţie pentru înţelegerea interdependenţelor dintre naţiuni în lumea contemporană,
clarificarea atitudinilor faţă de alte naţiuni şi reflectarea personală asupra acestor probleme.
Atitudinea interculturală facilitează apariţia unei sinteze de elemente comune, ca fundament al
comunicării şi înţelegerii reciproce între diferitele grupuri culturale. Şcoala, acceptând principii precum
toleranţa, respectul mutual, egalitatea sau complementaritatea dintre valori, va exploata diferenţele spirituale
şi valorile locale, ataşându-le la valorile generale ale umanităţii. Orice valoare locală autentică trebuie
păstrată de cei ce aspiră la apropierea faţă de cultura mondială. Ele pot funcţiona, pentru cultura de origine,
ca porţi de intrare în perimetrul valorilor generale. Cred că valorile particulare veritabile comportă o potenţia
litate şi o disponibilitate funciară de deschidere către valorile generale, spre care tind fiinţele umane.
Educaţia interculturală îi vizează pe toţi elevii, autohtoni sau emigranţi, şi caută să-i sensibilizeze la
respectarea diversităţii, toleranţă, solidaritate. Educaţia interculturală corespunde unei opţiuni ideologice şi
politice care, departe de dificultatea unei alegeri clare în sistemele de valori (absenţă care se reproşează
uneori educaţiei actuale), face această pledoarie pentru a pregăti viitorii cetăţeni în perspectiva unei vieţi
armonioase în societăţile multiculturale.
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Mediul cultural, care fiinţează la un moment dat, este fundamental şi simptomatic pentru crearea
unei identităţi. Suntem ceea ce suntem nu numai prin determinaţii fizico-materiale, ci şi prin asumpţiile sau
referinţele noastre spirituale. Înainte de a fi diferiţi din punct de vedere psiho-somatic, ne diferenţiem şi
pornind de la valorile pe care le adorăm sau le întrupăm. Suntem limitaţi sau determinaţi de trăsăturile
corpului nostru, dar suntem încapsulaţi şi împachetaţi într-un perimetru spiritual pe care greu îl putem pune
între paranteze.
Comunitatea şcolară îşi fixează finalităţi din ce în ce mai complexe. Printre altele, ea îşi propune să
stabilească un echilibru valoric optim şi echitabil între elementele de universalitate ale comunităţii umane
şi înrădăcinarea specifică a fiecăruia în valorile specifice comunităţii din care face parte. Şcoala este locul
de întâlnire a mai multor modele de semnificare a lumii, de valorizare a comportamentelor şi de transmitere
a experienţei specifice. Din ce în ce mai mult şcoala devine o mare diversitate culturală, un loc al întâlnirii
şi schimbului de modele sau de referinţe valorice.
Ralierea axiologică la diversitate nu este lipsită totuşi de apariţia unor conflicte, de situaţii
problematice, de punerea în chestiune a reperelor identitare. Cum se poate percepe şi cum poate fi rezolvat
dezechilibrul cultural, lingvistic, psihic? Aceasta rămâne o problemă de rezolvat în continuare.
Diversitatea nu este prea uşor de realizat şi gestionat. Ea este o realitate dezirabilă, dar de îndată ce
prinde contur apar numeroase probleme de soluţionat. Se observă că nu suntem îndeajuns de pregătiţi să
construim şi să perpetuăm diversitatea. Ne împiedecăm adesea de suficienţele, obişnuinţele şi incertitudinile
personale. Dintr-un instinct de securitate, tindem să perpetuăm rezistenţe şi stereotipuri.
Important este să începem dialogul şi să avem o doză minimă de motivaţie şi încredere. Desigur, ne
pândesc, în această încercare, unele pericole. Se ştie că inegalităţile şi rasismul pot alimenta sentimentele de
frustrare şi de insecuritate în plan individual. Excluziunile şi marginalizările degenerează în mari conflicte
la scară socială. Efortul de prevenire este obligatoriu să înceapă încă din şcoală.
Şcoala trebuie să-şi propună să realizeze un proces de integrare prin preluarea preachiziţiilor
culturale pe care le posedă elevii. Integrarea presupune nu numai o aducere a elevilor la cultura clasei,
şcolii, comunităţii, cât şi o integrare a experienţei culturale a celui ce vine în experienţa comună a clasei în
care elevul respectiv se va insera. Se pare că este nevoie ca clasa să se remodeleze în consens cu noul venit,
simultan cu adaptarea acestuia la specificul grupului şcolar. Atunci când se cunoaşte că va veni cineva nou
în clasă, profesorul ar putea pregăti elevii în legătură cu ambientul cultural al acestuia (din ce regiune vine,
care sunt trăsăturile limbii, religiei, culturii lui etc.). Dacă şcoala nu-şi va adapta opţiunile integrative,
exploatând numai valorile macro-colectivităţii şi ocultând valorile individului care se inserează în clasă
(avem în vedere pe un nou venit, de pildă), atunci ea practică un asimilaţionism mascat, păgubitor pentru
ambele instanţe.
Profesorul se cere a fi format nu numai pentru gestionarea unor situaţii strict didactice, ci şi pentru a
facilita permeabilitatea spirituală şi culturală a elevilor. Cunoaşterea mecanismelor puse în joc în situaţiile
de interacţiune culturală, interpretarea acestui univers problematic, crearea continuă a unor bune conexiuni
culturale, negocierea în planul manifestării valorilor, orientarea în situaţiile culturale conflictuale,
dezamorsarea unor tensiuni valorice, intrarea ca actor activ pe scena interacţiunilor culturale constituie
obiective prioritare ale oricărui program de formare pedagogică.
BIBLIOGRAFIE
1. Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
2. Cozma, Teodor, Gherguţ, Alois, Introducere în problematica educaţiei integrate, Editura Spiru Haret,
Iaşi, 2000.
3. Ionescu, Miron, Demersuri creative în predare şi învăţare, Editura Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca, 2000.
4. Ionescu, Miron, Radu, Ioan, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
5. Vrăşmaş, Traian, Învăţământul integrat şi/sau incluziv, Editura Aramis, Bucureşti, 2001.
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”PAS CU PAS PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA RELAȚIEI PĂRINTE-COPIL!”

Prof. psih. Vitoreanu Daniela Violeta
Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” din Arad a fost gazdă minunată pentru o zi, 24 noiembrie 2017 a
celei de-a doua ediții a activității extracurriclare – workshop - cu tema „Pas cu pas pentru îmbunătățirea relației
părinte-copil!”. Acțiunea este înscrisă în calendarul activităților care se vor desfășura în anul școlar 2017- 2018 din
cadrul Proiectului Educațional Transfrontalier „Eu și tu - împreună la școală!”, proiect înscris în Calendarul
Activităților Educative desfăşurate în Judeţul Arad, cu nr. 2897/ 28. 10. 2016.
Organizatorii workshop-ului au fost Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Arad Casa Corpului Diactic „Alexandru Gavra”Arad și
Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad, iar printre partenerii acestei
activități s-au regăsit: Inspectoratul Școlar Județean Arad, Magdu Lucian Román
Általános Iskola Battonya - Ungaria, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Arad, Direcția Asistență socială (Centrul Curcubeu) Arad, Școala Gimnazială
„Aurel Sebeșan" Felnac- Arad, Asociația „Tinerii Uniți - Regiunea Vest ” Arad.
Într-un ambient plăcut unde pe fundal se auzea „Valsul Toamnei” pășeau cu pași mărunți și parcă
temători participanții la desfășurarea acestei activități, care spre surprinderea lor erau întâmpinați cu căldură dar și
cu Frunze în culorile toamnei (Frunze pe care erau scrise prenumele participantului). Fiecare invitat (cadru di
dactic, părinte, elev) așezându-se la masa unde își regăsea frunza de aceeași culoare ca și frunza pe care o alesese
la intrare și o purta acum prinsă în piept.
Odată așezați, participanților le-au fost prezentate pe scurt de formatorul - profesor psiholog Vitoreanu
Daniela Violeta - CJRAE Arad - activitatea, scopul și obiectivele acesteia (misiunea, viziunea și impactul care se
dorește la finalul acestei acțiuni asupra tutror celor prezenți) și au fost rugați ca nonformal să se realizeze intercu
noașterea și interrelaționarea de la nivelul fiecărui grup.
Fiecare grup și-a ales un reprezentant care a evidențiat rolul și importanța desfășurării unor astfel de ac
tivități extracurriculare prin intermediul cărora și-ar dori să identifice soluții pentru îmbunătățirea relației părinte elev, școală- familie.
După acest exercițiu a fost prezentat materialul power-point al workshop-ului dar
au fost sintetizate și pe flipchart noțiunile de: relație, rolul și importanța cmunicării
la nivelul celor trei piloni ai educației: familia - școala – societatea precum și bene
ficiile unei comunicări bazate pe înțelegere, colaborare și respect în relația dintre
părinte – elev precum și în relația cadru didactic - elev
Formatorii, prof. psih. Onețiu Jana - CSEI Arad și prof. psih. Hossu Rucsan
dra - CJRAE Arad i-au invitat pe cei prezenți să participe la un joc interactiv prin
intermediul căruia s-au evidențiat atât comportamentele pozitive ale copiilor „Ce
îmi place la copilul/ elevul meu!” cât și comportamentele mai puțin plăcute „Ce nu
îmi place la copilul/ elevul meu!”. La finalul acestui joc au fost apreciate comporta
mentele plăcute și au fost găsite soluții pentru diminuarea (eliminarea) comporta
mentelor mai puțin plăcute prin: acordarea atenției, oferire de sprijin moral și
emoțional în vederea creșterii stimei de sine, aplicarea unor reguli și stabilirea unor
limite – toate acestea într-un mod consecvent, eliminarea agresivității verbale,
psihice dar mai ales fizice, respectarea particularităților de vârstă și a nivelului de
dezvoltare a copiilor și nu în ultimul rând respectarea nevoilor emoționale ale
copilului: dragoste, sinceritate, răbdare, respect, înțelegere dar mai ales corectitudi
ne.
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În urma acestui joc, doamna formator Daniela i-a rugat pe toți partici
panții să scrie pe bilețelul primit un comportament personal mai puțin
plăcut pe care și – ar dori să nu îl mai aibă și de care ar vrea să scape
aruncându-l la ”Coșul nedorit!”. Cei prezenți mototolesc bilețelul și îl
aruncă la coș eliberându-se astfel de un lucru mai puțin plăcut pentru
relația lor cu cei din jur.
După acest joc, formatorii au concluzionat faptul că dacă pentru copii
există norme, limite și reguli ei consideră că și noi părinții, cadrele didac
tice ar trebui să respectăm niște reguli cu ajutorul cărora s-ar îmbunătăți
considerabil relația părinte-copil, cadru didactic-elev. Astfel doamna
formator Rucsandra prezintă participanților câteva dintre regulile pe care ar trebui noi adulții să le re
spectăm. După prezentare, împreună cu participanții au mai fost identificate și alte reguli importante
pentru îmbunătățirea relației cu cei din jur.
În continuare formatorii Daniela și Rucsandra au pus în
scenă rolul unui părinte și a unui copil al cărui comportament este
mai puțin plăcut pentru cei din jur, comportament care are un im
pact deosebit asupra relației părinte - copil. După acest joc de rol,
formatorul Jana a identificat care au fost impedimentele care au
dus la periclitarea relației părinte—copil și împreună cu cei
prezenți au fost găsite metode, tehnici, strategii pentru a diminua
aceste comportamente nedorite dar a fost evidențiat și rolul im
portant pe care îl are familia în educația copilului. Apoi, dintre cei
prezenți, și-au exprimat dorința de a intra în rolul copilului dar și a
mamei Diana și Cristina care au pus în scenă un copil cu un com
portament agresiv verbal și sfaturile pe care un părinte ar trebui să i le ofere copilului pentru a preîntâm
pina și chiar a elimina agresivitatea verbală dar mai ales fizică.
În concluzie, formatorii Jana și Daniela au dorit să
evidențieze încă odată necesitatea implicării tuturor
factorilor educaționali în dezvoltarea copilului și in
tegrarea cu succes a acestuia la cerințele edu
caționale dar și sociale.
La final participanții au completat chestionare și au
așezat în ”Copacul zilei” frunza pe care au primit-o
la început. Au fost rugați să așeze frunza după modul
cum s-au simțit astăzi la workshop.
Fiecare participant a primit diploma și mapa activi
tății.
Formatorii au mulțumit tuturor participanților (cadre didactice, părinți, bunici, elevi) dar mai ales
doamnei director profesor Stoica Doina de la Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad pentru deose
bita implicare în organizarea în condiții excepționale a workshop-ului precum și domnului informatician
Pincă Cosmin care a asigurat funcționarea în bune condiții a întregului sistem informatic necesar des
fășurării acestei activități.
În urma derulării acestei activități, putem spune că workshop-ul a avut un impact deosebit atât
la nivelul instituțiilor implicate, cât și la nivelul comunității, angrenând un număr mare de elevi,
părinți și cadre didactice din școlile partenere.

11

Așadar, workshopul s-a dovedit a fi o activitate in
teresantă, realistă și practică, prin intermediul căreia cei
prezenți (cadre didactice, părinți, bunici și elevi) au avut
posibilitatea să identifice diverse soluții și modalități efi
ciente cu sprijinul cărora să dezvolte copilului noi aptitudini
emoționale și sociale pentru a-l pregăti pentru viață, dez
voltându-i o imagine de sine pozitivă și puternică, sentimen
tul de încredere în sine și autodisciplină, toate acestea venind
în srijinul îmbunătățirii relației școală-familie cât și a relației
părinte-copil în vederea diminuării situațiilor de criză edu
cațională și a abandonului școlar.

Vă mulțumesc tuturor și vă doresc succes!
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Se pune întrebarea: „Ce se află în cutie?”
După ce deschidem cutia, unii ne vom întreba, de ce oare am găsit
acele lucruri în cutie? Și așa putem continua la nesfârșit cu întrebări
despre... „CUTIE”.
Conform dex-ului, curiozitate înseamnă:
CURIOZITÁTE, (2) curiozități, s. f. 1. Dorință de a cunoaște (amănunțit) ceva nou sau
neobișnuit; manifestare a interesului pentru un lucru deosebit. ♦ Indiscreție. 2. Caracterul ciudat al
unui lucru sau al unei ființe; (concr.) lucru interesant care se întâlnește rar; ciudățenie, raritate.
[Pr.: -ri-o-] – Din fr.curiosité, lat. curiositas, -atis.(https://dexonline.ro/definitie/curiozitate)
Deoarece curiozitatea umană are trei mari direcții de manifestare, anume curiozitatea de sine,
curiozitatea cu privire la personalitatea și scopurile semenilor, și curiozitatea orientată către investigarea
realului, putem spune că este o stare premergătoare unui impuls creativ.

Deschizând cutia, vom afla că, vorbind la modul ideal:
Fără a fi curioși, nu vom progresa niciodată.
Fără a fi curioși nu vom realiza niciodată nimic.
Datorită curiozității înveți să faci lucruri noi.
Datorită curiozității inventezi lucruri noi.
Fără a fi curioși nu vom fi niciodată liberi în gândire.

Fără a fi curioși nu vom avea niciodată libertatea de
acțiune.
Fiecare picătură de curiozitate ne poate deschide calea spre lumi noi, spre lucruri care ne pot
ușura munca și îmbogăți viața.
Curiozitatea creativă este un atribut al tuturor celor care au dorit să realizeze ceva nou, un

altceva, indiferent de zona în care și-au desfășurat activitatea: știință, artă, etc.
Am scris aceste rânduri pentru că eu cred în puterea pe care ți-o dă bucuria faptului că știi să faci
lucruri folosind tehnici diferite, învățând modalități noi de realizare, dăruind apoi celor din jurul tău
rodul curiozității tale. Curiozitatea te poate scoate din amorțeală, din rutină, dintr-o normalitate
neghioabă, tristă, searbădă. Curiozitatea și sora ei, creativitatea, nu vor face altceva decât să îți
înlocuiască plictiseala și timpul pierdut fără un scop precis cu bucurii și descoperiri care îți vor umple
sufletul, îți vor ține mintea trează și îți vor „mobila” util timpul liber.
Ing. Brișan Doina
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Prof. dr. Adina-Elena Avacovici
Laboratorul Viitorului (Future Classroom Lab - FCL) Bruxelles, componentă a European Schoolnet,
este un mediu de lucru inspirațional care provoacă vizitatorii să regândească rolul pedagogiei, tehnologiei
și design-ului spațiului educațional. Există șase zone de învățare numite „Crează”, „Investighează”,
„Prezintă”, „Dezvoltă”, „Schimbă”, „Interacționează” în care se pot explora elementele esențiale ale
învățării din secolul 21. Fiecare spațiu te face să regândești: aranjamentul, rolul profesorului și al elevului,
stilul de învățare, folosirea tehnologiei
Educația devine astfel o experiență unică care înseamnă implicare, conectare, colaborare, provocare,
participare activă, explorare.

Printre cursurile oferite în acest spațiu în anul 2018 se numără unul axat pe „Știință, tehnologie, in
ginerie și matematică (STEM) în învățământul primar”, organizat în tandem cu Scientix, în perioada 25 29 iunie 2018.
Cursul este ideal pentru profesorii din învățământul primar care doresc să elaboreze și să aplice
strategii de predare inovatoare, pentru a dezvolta cunoștințele și competențele elevilor și a le stimula in
teresul față de disciplinele STEM. Profesorilor participanți le vor fi puse la dispoziție resurse și idei utile,
cu rol de creștere a randamentului și calității actului didactic. De asemenea, aceștia vor avea ocazia de a
participa la ateliere de lucru și spații de învățare virtuale și de a încerca instrumente de lucru ingenioase.
Pentru a participa, profesorii nu trebuie să facă dovada că dețin cunoștințe sau experiență în educația
sau disciplinele STEM. Ei vor avea ocazia de a face schimb de cunoștințe cu ceilalți participanți, familiar
izându-se, în paralel, cu metode de predare interdisciplinare.
Sursa: http://www.scientix.eu/news/news-all/news-detail?articleId=685504
STEM este un domeniu tematic major pentru European Schoolnet. Două inițiative strategice în
acest sens sunt STEM Alliance și Scientix.

STEM Alliance urmărește să îmbunătățească și să promoveze colaborarea industrie-educație la nivel
național, European și global și susține inovația în abordarea predării disciplinelor STEM.
Proiectul Scientix promovează materiale didactice, proiecte de cercetare din domeniile STEM și
susține colaborarea profesorilor de matematică și științe, a cercetătorilor, a factorilor de decizie și altor
profesioniști din întreaga Europă.
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Ocuparea forței de muncă în meseriile STEM prevede o creștere de două ori mai rapidă decât media
tuturor ocupațiilor. O statistică evidențiază:
toate ocupațiile (media Europeană): creștere 10%
toate ocupațiile STEM: creștere 19%
ocupații în domeniul științelor vieții: creștere 27%
ocupații bazate pe computere și matematică: creștere 22%
ocupații bazate pe fizică 15%
ocupații în domeniul ingineriei: creștere 11%
Studiul în aceste domenii conduce la dobândirea de competențe, abilități, deprinderi transferabile
cum sunt:


Comunicarea



Rezolvarea de probleme



Munca în echipă



Leadership



Inovare și creativitate


Competențe interpersonale



Abilități organizatorice și de planificare



Managementul timpului



Flexibilitate



Responsabilitate



Dorința de a învăța

Imagini de la 16th Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab
27—19 Octombrie 2017
European Schoolnet Bruxelles
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LABORATOR expoziție de știință interactivă
În data de 06.11.2017, elevi din clasele a V a, a VI a și a VII a de la Liceul
Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad, însoțiți de prof. Cherecheș Marcela și prof.
Julan Cosmin, au desfășurat activitatea extrașcolară numită ,,Laborator expoziție de știință interactivă”. Locul de desfășurare a fost Complexul Muzeal
Arad, obiectivele activității au vizat: implicarea elevilor în activități de educație
nonformală
extrașcolară,
stimularea interesului elevilor
pentru ȘTIINȚĂ precum și
oferirea posibilității de a
interacționa în mod practic cu
legi, fenomene și concepte din
chimie, fizică, biologie.

Elevii au fost conduși, în
cadrul unor ateliere interactive de
către ghizi special pregătiți în
domeniul chimiei, fizicii și
biologiei.
În zona de biologie au aflat
curiozități despre corpul uman, ca
apoi în zona de chimie să observe
și să înțeleagă experimente și
reacții surprinzătoare, iar în zona
de fizică, elevii au putut înțelege
principii și legi din fizică:
magnetismul,
electricitatea,
mecanica etc...
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Considerăm că această activitate
extrașcolară nonformală, bazată pe cele
trei domenii de activitate ale științei
(fizică, chimie, biologie), a stârnit
dorința și curiozitatea elevilor de a
descoperi cât mai multe fenomene din
lumea înconjurătoare.

Prof. Marcela Cherecheș
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SĂ ÎNVĂŢĂM SĂ ÎNVĂŢĂM
LEARNING TO LEARN
Prof. Ramona Bălaş
„Şcoala cea mai bună este aceea în care înveţi înainte de toate, CUM să înveţi”.
Nicolae Iorga
De multe ori am auzit în cadrul orelor dedicate evaluării, elevii spunând: „Am învăţat! Am
tocit! Am repetat! Am citit!’’, dar rezultatele lor nu reflectau munca depusă de către aceştia. Oare
unde este sincopa între procesul de învăţare şi cel de redare a cunoștințelor acumulate? Denaturare a
adevărului sau o problemă de tehnică a învăţării?
Am realizat că mulţi elevi au o tehnică defectuoasă de învăţare. Mulţi tineri în special, nu ştiu
să înveţe corect. Trebuie să găsească metoda individuală fiindcă oamenii sunt diferiţi şi învaţă
diferit. Metoda colegului meu nu este obligatoriu să fie metoda perfectă pentru mine. Spre exemplu
unii au o memorie fotografică extraordinară, alţii au o bună memorie auditivă, în timp ce unii pot
învăţa mecanic.
Arta de a dobândi cunoştinţe noi, şi mai presus, de a le înţelege şi a le integra în ansamblul
cunoștințelor pe care le posezi deja, este cea mai valoroasă. Trebuie să urmezi anumiţi paşi pentru a
acumula informaţii pe termen lung. Să vedem care sunt aceşti paşi:
1. Convinge-ţi creierul! În momentul în care
informaţiile par plictisitoare, irelevante, convinge-te că
sunt folositoare, chiar cele mai importante. Vei avea un
alt elan să studiezi.

2. Învaţă pe alţii! Este o metodă eficientă
de a fixa cunoştinţele, să explici unui
coleg

3. Aplică! Ce metodă mai bună de a repeta teoria, decât rezolvarea de probleme sau exerciţii!
4. Găseşte locul potrivit. Un detaliu nesemnificativ la prima vedere. În pat creierul se relaxează,
îndemnându-te la somn. Locul ideal este la birou, creierul leagă contextul fizic de reactualizarea
informaţiilor. La şcoală suntem în bancă, la fel şi la examene.
5. Motivaţia este importantă. Nu învăţa pentru note! Înveţi pentru tine.
6. Concentrează-te. De câte or i studiem cu un ochi la televizor şi unul în car te. În acest caz
randamentul este foarte scăzut sau chiar inexistent. Nu lăsa stimulii externi să interfereze.
7. Pauzele lungi şi dese, cheia marilor succese! Studiază câte 15 minute şi fă o pauză scurtă,
lăsând mintea să absoarbă ce a acumulat. Încercă să nu depăşeşti o oră sau două fără pauză. După
câteva zeci de minute nu mai reții aşa uşor.

Se apropie tezele şi examenele, să abordăm studiul într-un mod plăcut şi mai
ales eficient! SUCCES!
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Deşi ocupă locul III mondial, ca limbă a vorbitorilor nativi (328 milioane), după limba chineză(1,2
miliarde) şi limba spaniolă( 405 milioane), limba engleză este cea mai studiată limbă din lume, numărul
vorbitorilor ajungând la 1,5 miliarde. În Europa cei mai mulţi elevi care studiază limba engleză încă din
clasele primare, provin din Spania, Italia, Austria şi Grecia.
Având în vedere numărul mare de vorbitori care nu au aceeaşi limbă maternă şi au adoptat ca limbă
de comunicare limba engleză, aceasta şi-a câştigat statutul de lingua franca. La fel ca limba latină in Evul
Mediu, limba engleză pare a fi limba internațională în comunicații și chiar și cei care nu cunosc limba
engleză știu ce înseamnă computer, hospital, radio, telephone, weekend, share, like. Multe dintre aceste
cuvinte au fost împrumutate de limba engleză din alte limbi, din acest motiv limbile de origine latină au
multe cuvinte în comun cu limba engleză. Totuși, există și „prieteni falși” (false friends) care au o pro
nunție apropiată, dar sensul lor este total diferit (cuvântul „eventually” în limba engleză înseamnă „în cele
din urmă”, iar pentru că seamănă cu cuvântul „eventual” din română unii ar fi tentați să îl traducă în acest
fel, ,,magazine-revistă’’; ,,library- bibliotecă’’; „camera—aparat foto’’; crime—infracţiune”, ).

Pentru a demonstra independenţa limbii engleze printre alte limbi, am pregătit câteva din sutele de
curiozităţi care demonstrează că această limbă frumoasă merită învăţată şi tratată în mod special:
1. Dintre toate limbile lumii, engleza are cel mai mare vocabular. Acesta constituie peste 800 000
de cuvinte.
2. Nici o limbă nu are mai multe sinonime decât engleza.
3. Cel mai lung cuvânt în limba engleză are 1909 litere şi se referă la o parte distinctă a ADN-ului.
4. Există mai mulţi oameni care învaţă limba engleză în China decât cei care o vorbesc oficial în
SUA (peste 300 milioane).

5. Aproximativ 25 000 de cuvinte noi se introduc anual în vocabularul limbii engleze.
6. Nici un cuvânt din limba engleză nu rimează cu „month”.
7. În limba engleză dacă spui „colorful” încet cuiva, pe buze se poate citi „I Love You”
8. Litera cea mai folosită în engleză este „e” , iar cea mai puţin folosită este „q” .
9. Propoziţia: „The quick brown fox jumps over the lazy dog” foloseşte fiecare literă a alfabetului.
10. Aproximativ 30% din cuvintele englezeşti provin din franceză, iar altele 30% provin din latină.
În prezent, Engleza este deci cea mai bogată limbă din lume, cu o capacitate extraordinară de a creşte
şi de a se transforma.
Bibliografie
https://acordplus.md/english-is-fun/10-curiozitati-despre-limba-engleza/
Prof. Limba engleză,
Marchiș Ana-Ioana
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Greșeala, matematica și viața
Sunt profesor de matematică și una din întrebările care îmi sunt frecvent adresate este: “De ce
învățăm matematica? Unde întâlnim derivate și integrale în viața de zi cu zi?” Răspunsul este simplu: nu
cunoștințele despre derivate și integrale sunt beneficiul major al învățării matematicii, ci faptul că te
obișnuiește să gândești, să găsești soluții la problemele pe care le întâmpini folosind ceea ce ai și ceea ce
știi.
În opinia mea matematica este „oglinda” vieții. Învață să combini datele problemei cu ceea ce cunoști
deja: teoreme, formule, etc și vei reuși să o rezolvi, chiar dacă nu integral, măcar o parte din ea. Principiul
este același în viața cotidiană: folosești resursele, legile, regulile pentru a-ți rezolva problemele, indiferent
că sunt de natură financiară, profesională sau sentimentală. Un singur lucru diferă între matematicăși viață:
modul în care greșeala ne afectează.
Consider că atunci când ai o problema cel mai rău lucru pe care îl poți face este să nu o bagi în
seamă, să consideri că și dacă nu te ocupi de ea, se va rezolva cumva. Problemele nerezolvate, fie în
matematică, fie în viață te vor ajunge din urmă cândva, poate într-un moment nefavorabil și atunci ți-ai
dori să fi avut o altă atitudine față de ea.
Cred cu tărie că fiecare problemă trebuie atacată. Nu poți fi sigur că o poți rezolva până nu încerci să
o rezolvi. Există trei posibilități: o rezolvi complet, parțial sau eșuezi. Indiferent care din situațiile
enumerate apare, tu ai de câștigat. Chiar dacă nu ai reușit să rezolvi problema ai câștigat experientă,
cunoștințe care te vor ajuta în viitor să rezolvi alte probleme.
De cele mai multe ori, elevii care nu știu să rezolve o problemă de matematică îmi spun că nu s-au
apucat de ea pentru ca sunt siguri că vor greși. Greșeala este necesară, chiar inevitabilă de multe ori.

Exemplu matematic: Arătați că numărul 221 este compus.
Rezolvare: Tr ebuie să găsesc două numer e al căr or pr odus să fie 221. Știu cr iter iile de divizibilitate
cu 2, 3, 5 și îmi dau seama că 221 nu se divide cu niciunul din acestea (ceea ce știu deja mă ajută să nu fac
împărțiri aiurea). Ce voi face? Ar trebui să plâng că nu știu sau o las baltă pentru că nu știu? NU! Chiar
dacă nu am găsit încă cele două numere voi continua! Oricum trebuie să fie mai mici decât 221! Așa că
odată tot le voi găsi: depinde doar de mine! Nu știu criterii de divizibilitate cu alte numere prime, așa că mă
înham la munca de jos și împart pe 221 la următoarele numere prime: 7 (nici ăsta nu e bun), 11 (greșit! la
naiba! Tot nu mă las), 13!!! Supeeeer! 221 este produsul numerelor 13 si 17! Am rezolvat-o!

Studiu:
Nu aveam de unde să știu care sunt cele două numere. Am încercat greșit cu 7 și 11, dar
aceste „greșeli” m-au ajutat la ceva: mi-au redus numărul candidaților. Hmmmm! Poate ar fi bine
să verific dacă există criterii de divizibilitate cu 7, 11, 13, astfel ca pe viitor să nu mai fiu nevoit să
fac împărțiri repetate ci să recunosc că numărul este divizibil cu 7, 11, 13 (așa cum am făcut cu 2, 3
sau 5).
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Exemplu de viață: Îmi place la nebunie de o colegă. Vreau să devenim prieteni!

Rezolvare: Văd că în jur ul ei se per indă și alți băieți, unii mai inteligenți sau poate mai
frumoși ca mine… ce să fac? Să încep să plâng că nu am nici o șansă? NU! Trebuie să o fac să mă bage in
seamă! Trebuie să găsesc ceva ce avem în comun, ca să putem discuta despre el și să îmi caute compania
atunci când vrea să discutăm despre acest „ceva”! Ce ne place tuturor? Muzica! O invit la un concert! Nu a
ieșit bine! S-a plictisit! Damn! O invit la un restaurant unde cântă un star: Florin Salam!!! De data asta
chiar s-a supărat: îmi spune ca s-a simțit ca torturată în acea ora. Aflu că la Cluj concerteaza Skrillex! O
invit să mergem. Vine! Plecăm cu trenul. Trecem pe Valea Crișului Repede și ea îmi povestește câte locuri
frumoase sunt pe acolo: peșteri (Unguru Mare, Vadu Crișului, Vântului), cascade (Vadu Crișului) iar ea s-a
îndrăgostit de zonă! Supeeeeer! Am descoperit activitatea noastră comună: excursiile în natură! De acum
vom avea despre ce săvorbim! Așadar mi-am dat seama că avem „ceva” în comun ceea ce ne va face să
petrecem timpul intr-un mod plăcut, iar ea să asocieze această plăcere cu mine!

Studiu:
Am greșit cu muzica…. Dar, dacă nu încercam, nu aș fi aflat că fetei îi plac excursiile. Pe
viitor, dacă îmi place o fată, voi reuși să evit greșelile încercând să aflu de la prietenii ei care sunt
activitățile ei favorite astfel incât să petrecem timpul in mod plăcut chiar de la primele întâlniri.

Toată lumea greșește. Trebuie doar să studiem greșeala, să învațăm din ea cum să o evităm în
viitor într-o situație asemănătoare. Învață matematica și ea te va ajuta să te descurci în viață.
Atitudinea pe care o ai față de o problemă matematică este atitudinea pe care o vei avea atunci când
apar probleme în viață.
Totuți, există o mare diferență între greșeala făcută în matematică și greșeala făcută în viață:
o greșeală făcută în matematică îți poate aduce o notă proastă la test sau la examen, o greșeală făcută
în viață poate să-ți afecteze sănătatea nu numai ție dar și celor dragi. „Oglinda” este mult mai
miloasă cu noi decât e viața. O iubesc pentru că nu ne pedepsește atât de tare atunci când greșim și
chiar ne face să ne simțim egali zeilor atunci când reușim să rezolvăm o problemă grea.

Prof. Ovidiu Batki
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ȘTIAȚI CĂ......
Inf. Cosmin Pincă

Primul mouse pentru calculatoarele personale
a fost inventat de Douglas Engelbart, ajutat de
William Bill K English, în 1963 și lansat în anul
1968; constă dintr-o carcasă cubică din lemn și
două roți greoaie din metal.
Mouse-ul a început să se impună pe piața
calculatoarelor după 1990, într-o formă ușor
diferită.



HP, Google, Microsoft și Apple au un lucru în comun, în afara faptului că sunt companii
IT: toate au început ca mici invenții într-un garaj;



In fiecare lună sunt lansați în jur de 6000 de viruși noi; se speculează că circa 70% din cei
care programează acești viruși lucrează pentru sindicate de crimă organizată; din totalul de
peste 240 de miliarde de email-uri trimise la nivel mondial în fiecare zi, 81% sunt SPAM!



Prima poză publicată pe Internet a fost cea a unei formații muzicale feminine: este vorba
de cele patru fete ce alcătuiau trupa Les Horribles Cernettes!



Primul laptop din istorie este Xerox NoteTaker. Acesta a fost produs de Xerox în 1976,
prin Xerox PARC și conținea o tehnologie foarte avansată pentru acele timpuri: 128 kB
RAM și un procesor de 1 MHz. Costurile mari de producție, estimate acum la aproximativ
50.000 $, au făcut ca acest model să rămână un prototip produs în doar câteva exemplare.



Primul apel de pe un telefon mobil datează din 1973. Acesta a fost efectuat de către Martin
Cooper directorul general al diviziei Communications Systems din cadrul
Motorola.Telefonul cântarea peste un kilogram și semăna cu o cărămidă, dar era o noutate
pentru acea vreme când singurele telefoane mobile erau cele instalate de oamenii cu bani
în automobile.



Utilizatorul de calculator clipește, în medie, de 7 ori pe minut, adică mai puțin de jumătate
din cât ar fi normal, de 20 de ori pe minut.

Bibliografie:

http://www.servnetsecurity.ro/stiati-ca/curiozitati--12.html
http://stiati-ca.haios.ro/listeaza.php?lang=ro&s=stiati&id=54
http://pctroubleshooting.ro/topic/20751-curiozitati-stiinta-it-c-stiati-ca/
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Dorința de a ști, provocarea a tot ce înseamnă nou în domeniul nostru, ne-au motivat în
parcurgerea activităților desfășurate de la începutul acestui an școlar.
Fiecare săptămână pentru noi a însemnat implicarea în proiecte profesionale sau de
voluntariat
care au avut menirea să ne deschidă noi viziuni, oportunități legate de
profesie,
calitatea de a fi om, de a fi aproape de tot ce înseamnă: , atât în exterior
cât și în
interior.
Am înțeles că în tot ceea ce facem trebuie să
adăugăm pe lângă cunoștințele profesionale un strop de
căldură sufletească.
Lucrurile care trebuie să ne reprezinte
din toate punctele de vedere, trebuie făcute din
pasiune și nu din obligație.
În spiritul a tot ceea ce înseamnă
frumos și a tot ce cuprinde meseria noastră
am continuat partenerialtele cu :
„Art of Hair” în activități comune
desfășurate în atelierul din școală.

Am parcurs seminarii legate de: tunsori, culoare și tot ceea
ce reprezintă noul trend propus de echipa Wella România pe linie
Hair Stylling.
Foștii noștri colegi care au reușit să își facă un renume
legat de meseria de coafor—stilist au fost alături de noi în
activitatea „Și eu am făcut primii pași”
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STELEA PAUL ALEXANDRU – STELEA PAUL PFA
CIURAR MARIAN – MARIAN CIURAR PFA
KURTI IULIA – IULIA KURTI PFA
CONSTANTIN LOREDANA – LOREDANA CONSTANTIN PFA
CORBEI DAVID – BARBER SHOP
BOGDAN ANDREEA – MAKE-UP STILIST

Activitatea legată de proiectul „DE CE SĂ FIU

VOLUNTAR” în parteneriat cu ASOCIAȚIA „MARIS” și
FUNDAȚIA UMANITARĂ „DEBORAH” continuă șirul
colaborării pe linie de voluntariat și în acest an școlar.

Au fost implicați în activitățile noastre elevii
claselor: a X-aD, a X-aC și a XII-aC.

S-au evidențiat elevii: Zăpuc Daniela,

Rus Georgiana Gyorghi Loredana, Rus Dariana,
Garmacea Mirela, Pantelimon Denisa, Vasica Alicea,
Trifoi Anamaria, Bartok Caterina, Varga Roxana.
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Pentru noi fiecare activitate parcursă a însemnat o nouă experiență de viață, un pas înainte în
pregătirea noastră pentru viață dar și ca viitori HAIR STILIȘTI.

î
Prof. PIP Baltă Mariana care a coordonat elevii:
Zăpuc Daniela, Garmacea Mirela, Trifoi Anamaria
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Rolul dieteticianului nutriţionist în asigurarea unei
nutriţii echilibrate a individului şi colectivităţilor umane
Dietetica este un domeniu interdisciplinar și aplicat, care privește aplicarea şti
inţelor nutriţionale în tratamentul bolilor şi promovarea sănătăţii pentru indivizi şi grupuri.
Conform legii 256/2015 „profesia de dietetician are ca principal scop consilierea individu
lui şi colectivităţilor umane, în vederea asigurării unei stări bune de sănătate, prin preveni
rea stărilor patologice influenţate nutriţional şi prin promovarea, menţinerea şi recuperarea
sănătăţii prin mijloace dietetice”.
Deşi termenul de nutriţionist este larg acceptat există diferenţe clar stipulate între profesiile de
dietetician şi nutritionist. Astfel nutriţionistul are rolul de a ajuta indivizii să obțină o sănătate optimă prin
furnizarea de informații și sfaturi despre sănătate și alegerile alimentare, iar dieteticianul oferă consiliere
nutriţională pentru persoanele de toate vârstele și prescrie tratamente dietetice pentru multe afecțiuni cum
ar fi diabetul zaharat, alergii alimentare, cancer, boli gastro-intestinale, excesul de greutate și obezitatea.
Având în vedere cele menţionate mai sus vom folosi în continuare ambii termeni pentru a putea cuprinde

acest domeniu mai larg al nutriţiei.
Rolul principal al nutriționiștilor este de a aplica principiile de nutriție pentru promovarea sănătatii
și a stării de bine in prevenţia bolilor și restabilirea stării de sănătate (tratarea bolilor) la indivizi, familii,
comunități și populație. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că aceste ramuri sau specialități de nutriție
diferite au evoluat și sunt în curs de dezvoltare.
În exercitarea profesiei, dieteticianul aplică ştiinţa nutriţiei şi dieteticii în educaţia pe teme de alimentaţie a
pacienţilor/beneficiarilor de servicii de nutriţie şi dietetică, cât şi a persoanelor ca subiect individual, atât a
celor sănătoase, cât şi a celor bolnave. Astfel dieteticianul poate funcţiona în subdomeniile nutriţiei cum
sunt nutriția clinică, nutriția comunitară, sănătatea publică și nutriția publică (Gibney şi colab., 2009).
Nutriţionistul clinic va consilia indivizii dintr-o perspectivă biomedicală şi comportamentală pentru
promovarea sănătății, prevenirea bolilor, sau tratarea acestora. Nutriţionistul clinic va lucra cel mai adesea
în servicii de sănătate, cum ar fi spitale, clinici sau în cabinete private (Gibney și colab., 2009).
Nutriţionistul comunitar, cu competențe suplimentare/adiţionale din științele comportamentale psi

hosociale, ar trebui să fie conștient de dinamica din cadrul special de comunități responsabile pentru
problemele nutriționale.
Acestea ar include securitatea alimentară de uz casnic, condiţiile socio-economice, nivelul de edu
cație, practicile de îngrijire a copiilor, sistemul sanitar, apa, sursele de energie, servicile de asistență medi
cală, precum și alti indicatori ai calităţii vieţii (Gibney și colab., 2009).
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Nutriţionistul specializat în domeniul sănătăţii publice acoperă domeniul sănătăţii, dar va fi de ase

menea, interesat de siguranța alimentară (agricolă) și de probemele de mediu la nivel public. Va fi re
sponsabil pentru supravegherea nutrițională, proiectarea, implementarea și monitorizarea orientărilor nu
triţionale care abordează problemele relevante de sănătate publică. Cunoştiinţele generale despre econo
mie, agricultură, științe politice și politica de proiectare sunt esențiale pentru formularea și aplicarea nu
triției corecte într-o țară (Gibney și colab., 2009).
În exercitarea profesiei dieteticianul – nutriţionist poate să:
- Formuleze sfaturi dietetice practice, prin interpretarea, traducerea şi evaluarea critică a informaţiilor care
provin din diferitele discipline care contribuie la baza de date/cunoştinţe ale domeniului dieteticii;
- Traducă teoria nutriţională, medicală şi socială în sfatul practic dietetic în legătură cu alimentaţia şi con
sumul de băuturi de către indivizi şi grupuri;
- Planifice meniuri sănătoase pentru indivizi şi să modifice aceste meniuri atât pentru persoanele bolnave
cât şi pentru cele sănătoase, fiind conştient de circumstanţele personale şi constrângerile financiare impli
cate;
- Să integreze educaţia pentru sănătate ca parte a întregului sistem de îngrijiri de sănătate;

- Să folosească cunoştinţa detaliată a teoriilor curente asupra nutriţiei umane pentru a dezvolta strategii
care să susţină o practicare în siguranţă;
- Să aplice cunoştintele şi competenţele adecvate pentru promovarea sănătăţii şi gestionarea bolilor;
- Să planifice, să conceapă şi să revizuiască programele nutriţionale pentru indivizi şi grupuri;
- Să pregătească un plan pentru realizarea unui scop asupra căruia s-a căzut de acord, luând în considerare
contribuţia familiei, profesioniştilor în sănătate şi a altor agenţi, de exemplu instituţiile de învăţământ şi
serviciile sociale;

- Să stabilească un interval de timp pentru analizarea realizărilor indivizilor şi reevaluarea priorităţilor ca
rezultat al analizei;
- Să aplice cunoştinţele sociale şi psihologice pentru a susţine şi motiva indivizii să işi schimbe comporta
mentul alimentar.
Toate acestea sunt necesare în contextul în care obezitatea infantilă a atins proporţii alarmante în
Uniunea Europeană. 14 milioane de copii sunt supraponderali şi numărul lor creşte anual cu 400.000. Este
motivul pentru care companii din toate ţările europene cer Uniunii să recunoască obezitatea drept boală
cronică.
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Aproximativ 1 din 10 adulţi din România este obez, ceea ce face ca România să fie țara cu cea mai mică

rată de obezitate din Uniunea Europeană. Rata obezităţii în rândul populaţiei cu vârsta peste 18 ani în
România a fost de 9.4% în 2014 (Figura 1).

Figura 1. Rata obezităţii în Europa în 2014 conform statisticilor EUROSTAT 2014.

În România un copil din doi are probleme cu greutatea corporală. În 75% din patologiile curente obe
zitatea a devenit un factor de risc. Din păcate în farfuriile copiilor găsim numai alimente interzise: multă

ciocolată, prăjituri cât cuprinde şi fast-food-ul de toate zilele.
Datele Ministerului Agriculturii arată că românii aruncă peste 10% din alimentele pe care le
cumpără, mare parte reprezentând produse de panificație. Conform acelorași date un procent de 15% din
populație este obeză, iar o treime supraponderală (https://www.agerpres.ro/economie/2017/05/07).
Bibliografie
1. Gibney MJ, Lanham-New SA, Cassidy A, Vorster HH. Introduction to human nutrition. Ediţia a II-a. UK. Wiley Black
well. 2009. 386p.

2. https://www.agerpres.ro/economie/2017/05/07

Profesor Moldovan Cristina
Moldovan Ioana Cristiana, Absolvent al Universitătii de Vest “Vasile Goldiş” Arad,
Facultatea de Farmacie, specializarea Nutriţie şi Dietetică
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STRATEGIA NAȚIONALĂ DE
ACȚIUNE COMUNITARĂ (SNAC)
Coordonator SNAC: Prof. Gligan Silvia
Ce este SNAC?
SNAC pr esupune dezvoltar ea activităţilor de voluntar iat r ealizate de elevii din învăţământul
preuniversitar care permite acestora să devină cetăţeni informaţi şi devotaţi solidarităţii umane, având ca
scop creşterea interacţiunii şi a incluziunii sociale.

În cadrul acestui program, voluntarii împreună cu beneficiarii pot desfăşura următoarele activităţi:
*socializare, jocuri, lectură
*confecţionare de medalioane, felicitări şi alte obiecte decorative
*participare le activităţi de terapie prin artă
*activităţi de ecologizare
*activităţi şi concursuri sportive
*excursii

Mihoci Alexandru cls.aX-a B
Loga Rafaela cls.a X-a B

,,Una dintre marile multumiri ale vieţii e să te ştii om bun”.
Ioan Slavici

,,SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR DONATE’’
În săptâmâna 2024 noiembrie a acestui
an, în cadrul SNAC,
elevii şi profesorii de la
Liceul ,,Francisc Neu
man‘’Arad au fost im
plicaţi în colectarea de
legume şi fructe pe
care
le-au
donat
copiilor nevoiaşi de la
centrul ,,Curcubeul’’,
oferind o picătură de
bucurie în sufletele
micuţilor.
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Funny Halloween
Prof. Roșu Cristina Georgiana

We had lots of fun!
Simțul umorului a fost cuvântul de bază la competiția organizată cu ocazia
sărbătoririi Halloween-ului, la Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” din Arad,
acolo unde s-a dorit ca această sărbătoare să iasă în evidență prin competiție, bună
dispoziție și momente haioase, ce sperăm că vor rămâne în mintea tuturor partici
panților.
Evenimentul a fost organizat de catedra de limbi moderne a liceului, formată
din prof. Bălaș Ramona, prof. Puteriti Mariana și prof. Roșu Cristina Georgiana și a
constat în trei probe (Proba 1 – The scariest mummy, proba 2 – The scariest makeup și proba 3 – Best Halloween Costumes)
Elevii liceului „Francisc Neuman” și-au pus astfel în valoare cunoștințele
personale în ceea ce privește make-up, hairstyle, design vestimentar iar la final au
fost răsplătiți cu diplome și premii.
Felicităm toți participanții care au dat dovada de multă creativitate și simț al
umorului dezvoltat!
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MUNȚII RODNEI, DIN PAS ÎN PAS
Prof. Velcu Gabriel
Rezumat
Muntele a reprezentat din vremuri străvechi un punct de atracție pentru oameni, oferindu-le variate
modalități de petrecere a timpului liber.
Astăzi, mai mult ca oricând, omul urban, „sălbăticit” și „alungat” din natură, caută muntele.
Acolo sus, te regăsești pe tine, îți regăsești semenii de odinioară numărându-și pașii în urcări și
coborâri pe cărări înguste, numite trasee turistice.

Pitorescul Carpaților românești se reflectă în fel de fel de peisaje: glaciare (piscuri semețe, custuri,
văi și lacuri glaciare), carstice (peșteri, chei, defilee), forestiere (păduri de foioase, conifere, amestec, cu
fauna lor specifică).
Articolul prezintă jurnalul unei drumeții montane unice și palpitante, care poate stârni interesul
turiștilor iubitori de munte și poate reprezenta un imbold în alegerea unei destinații ideale pentru pasionații
turismului montan.
Pas cu pas, am mers pe creastă, din pas în pas. Am străbătut la sfârșit de vară Munții Rodnei, de la
vest la est, urmând traseul de creastă: Pasul Şetref (817 m) - Șaua Bătrânei (1679 m) - Tarniţa La Cruce
(1981 m) - Șaua Obârșia Rebrii (2002 m) - Șaua între izvoare (1820 m) - Şaua Gărgălău (1907 m) - Şaua
Ineuţului (2060 m) - Pasul Rotunda (1277 m).
Munții Rodnei – aspecte generale
Așezare geografică: Grupa Nordică a Carpaților Orientali (Carpații Maramureșului și ai Bucovinei).
Vârfuri: Pietrosul (2303 m), Ineu (2279 m), Buhăiescu Mare (2268 m ), Buhăiescu Mic (2221 m), Ineuț
(2222 m), Gărgălău (2159 m).
Limite:
 la nord, se învecinează cu Depresiunea Maramureșului, începând de la Săcel, spre Moisei, Borșa și
până în zona Pasului Prislop (1416 m). De la Pasul Prislop, granița merge pe cursul Bistriței Aurii până în
apropiere de Cârlibaba, în zona Pasului Rotunda;
 la est, se învecinează cu pârâul Rotunda, Pasul Rotunda (1271 m), pârâul Preluci și râul Someșul
Mare, care desparte Masivul Rodnei de Munții Suhardului;
 la sud, limita este continuată de valea Someșului Mare, ce desparte Masivul Rodnei de Munții
Bârgăului între Valea Mare și Maieru. De la Sângeorz-Băi spre Ilva Mică, până la Parva si Coșbuc, granița
este reprezentată de Dealurile Năsăudului;
 la vest, limita este dată de valea Sălăuța, de la Coșbuc până la Dealul Ștefăniței, Pasul Șetref (817 m),
Valea Carelor până la vărsarea ei în râul Iza (zona localitații Săcel).
Parcul Național Munții Rodnei are o suprafață de peste 47000 de hectare, din care 80 % se află în
județul Bistrița-Năsăud. Singura localitate din interiorul parcului național este satul Valea Vinului din co
muna Rodna, la care se mai adaugă o suprafață de 7 hectare din intravilanul orașului Borșa, județul
Maramureș.
Peste 2300 hectare din Parcul Național Munții Rodnei sunt declarate zonă de protecție strictă, dato
rită ariilor protejate de mare importanță științifică, ce cuprind zone sălbatice în care intervenția omului a
fost extreme de scăzută (Fig.1).
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Fig.1. Parcul Național Munții Rodnei – harta zonelor de protecție și conservare
Iubitorii de drumeții montane au acces de explorare din toate localitățile învecinate, înlănțuite pe
DN 17 C, DN 17 D, D, DN 18, așa cum rezultă din harta de mai sus (Fig.1).
Principalele trasee turistice sunt în număr de 26 și pot fi identificate pe harta turistică a masivului
Rodnei (scara 1:50 000) cu ajutorul simbolurilor (marcajelor turistice).
Pasul Rotunda - Pasul Şetref – traseul de creasta
Gura Lalei - Şaua Ineuţului - Șaua Cu Lac
Complexul Turistic Borşa - Cascada Cailor - Pasul Prislop
Complexul Turistic Borşa - Poiana Ştiol - Şaua Gărgălău
Complexul Turistic Borşa - Buza Muntelui - Şaua Laptelui
Borşa - V. Negoiescu Mare - Şaua Galaţului
Borşa - Vf. Pietrosul Rodnei - Tarniţa La Cruce
Dl. Moiseiului - V. Izei - Izv. Albastru al Izei
Lacul. Lala Mare - Şaua Gajei
Dl. Stefăniţei - V. Fundoaia - La Vălaie
Romuli - Zăvoaiele Borcutului - Şaua Bătrânei
Telciu - Şaua Tomnatic - Şaua Bătrânei
Cormaia - Vf. Rabla - La Cărţi
Anieş - V. Izv. Cepelor - Şaua Gărgălău
Între Anieşe - Şaua Între Izvoare - V. Anieşul Mic
Între Izvoare - Tarniţa Bârsanului
Rodna - Satul Valea Vinului - Şaua Curăţel
Rodna - Şaua Curăţel - Şaua Cu Lac
Satul Valea Vinului - M. Cişa - Tarniţa lui Putredu
Şanţ - Vf. Cobăşel - Vf. Ineuţ

Parva - Între Rebre - Tarniţa La Cruce
Parva - Izv. Arşiţei - Cantonul Izv. Negru
Gura Rebra - Şaua Tomnatic - Zăvoaiele Borcu
tului
Între Rebre - Şaua Zânelor
Sângeorz-Băi - Vf. Craiu - Vf. Ţapului - Şaua
Obârşia Rebrii
Cormaia - Şaua Obârşia Rebrii
Romuli—Zăvoaiele Borcutului-Șaua Bătrânei

Bibliografie
Kucsicsa Gheorghe (2013), Parcul Național Munții
Rodnei. Relația om-mediu, Editura Universitară,
București
http://muntii-nostri.ro/munte/muntii-rodnei/
http://www.parcrodna.ro
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Decupând cu
atenție formele din
imaginea de mai jos,
colorându-le de așa
manieră încât să
semene cu personajul,
veți putea realiza o
marionetă veselă care
poate fi foarte bine și
un decor pentru
brăduțul vostru de
Crăciun.
SPOR LA MUNCĂ!
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VIA PINTEREST

ALEX A CUMPĂRAT
CÂTEVA CDOURI PENTRU
FAMILIA SA. EL A UITAT
UNDE
LE-A PUS.
AJUTAȚI-L VOI SĂ LE
GĂSEASCĂ PENTRU A-I
SURPRINDE PE CEI
DRAGI LUI.
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