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23 MAI 2019 
CONCURSUL NAŢIONAL TEHNIC TEXTIL „ INGTEX”    

 Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 
14:00 - 16:00 -Concurs teoretic 

16:00 - 17:30 -Jurizarea produselor şi evaluarea lucrărilor 
17:30 - 18:00 -Festivitatea de premiere 

 
24 MAI 2019 

CONCURS-SIMPOZION NAŢIONAL DE SPECIALITATE  „EXPECTATIVE” 
Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad 

 08:45-9:00   - Primirea invitaților 
 09:00-9:45 - Deschiderea evenimentului   

 
SECȚIUNEA I  

Comunicări științifice ale cadrelor didactice    
10:00 - 11:30 - Prezentarea lucrărilor  

11:30 - 11:45 - Pauză de cafea 
11:45 - 12:45 - Prezentarea lucrărilor 

13:00 - 13:30 - Concluzii 
 

SECȚIUNEA a II-a  
Comunicări de specialitate ale elevilor 
10:00 - 11:30 - Prezentarea lucrărilor  

11:30 - 11:45 - Pauză  
11:45 - 12:45 - Prezentarea lucrărilor  

13:00 - 13:30 -Concluzii şi acordarea premiilor la secțiunea a II-a 
 

  SECȚIUNEA a III-a    
              1. Workshop design vestimentar  

              2. Workshop estetica și igiena corpului omenesc – coafură 
              3. Workshop estetica și igiena corpului omenesc – manichiură  

10:00 - 10:15 - Pregătirea  activității 
10:15 - 12:15 - Desfăşurarea activităţilor din cadrul workshop-urilor 

12:15 - 12:45 - Evaluarea lucrărilor din cadrul workshop-urilor 
13:00 - 13:30 - Prezentarea finală, concluzii şi acordarea premiilor la secțiunea a III-a  

  



 Principiile implicate ȋn ȋnvăṭare din perspectiva cunoaşterii sunt: 

• Procesarea duală –oamenii au canale separate pentru procesarea stimulilor vizuali (material vizual) 

şi ai celor auditivi (material verbal). 

• Capacitatea limitată-oamenii pot procesa activ doar o cantitate limitată de informaṭii pentru fiecare 

canal. 

• Procesarea activă- ȋnvăṭarea are loc atunci când oamenii se angajează ȋn procese cognitive adecvate 

(identificarea informaṭiei relevante, organizarea mentală a acesteia ȋntr-o structură coerentă, integrarea 

informaṭiei ȋn ceea ce se ştie deja). 

Elevii trebuie să identifice informaṭia relevantă şi profesorul are rol de ghid.  

Principiile ȋnvăṭării aplicate la cursurile online sunt aceleaşi ca pentru ȋnvăṭarea faṭă ȋn faṭă. 

Principiul coerenṭei  

Oamenii ȋnvaṭă mai bine 

când informaṭia irelevantă 

este exclusă din prezentare 

sau explicaṭie deoarece 

ȋntrerupe şi perturbă pro-

cesul de organizare al 

acestui material  

Principiul redundanṭei  

Oamenii ȋnvaṭă mai bine când imaginile sau graficele sunt explicate 

verbal sau cu imagine şi text dar nu cu ambele ȋn acelaşi timp.  

Principiul contiguităṭii (vecinătăṭii) 

Cursanṭii ȋnvaṭă mai bine când o imagine şi textul asociat acesteia sunt 

prezentate una lângă alta decât atunci când sunt distanṭate  

Principiul multimedia: Oamenii ȋnvaṭă din multimedia mai bine 

decât din materialele bazate doar pe text. Prin multimedia cursanṭii 

au acces vizual şi audio, se formează o dublă reprezentare,  şi fac 

conexiuni ȋntre acestea pe când dacă se oferă numai imaginea, ei 

trebuie să se gândească, să-şi imagineze ei,  ce este ȋn imagine.  

Principiul fragmentării 

Oamenii ȋnvaṭă mai bine 

când informaṭia multimedia 

este prezentată în paşi mici 

iar ritmul de parcurgere este 

stabilit de cei care ȋnvaṭă.  

Principiul pregătirii – 

pentru ȋncepători, oamenii 

ȋnvaṭă mai bine dacă cunosc 

dinainte conceptele princi-

pale  

Principiul modalităṭii spune că oamenii ȋnvaṭă mai bine dacă se folo-

sesc imagini + explicaṭie audio decât imagini + text scris.  

Principiul personalizării este indicat folosirea stilului conversaṭional 

„adresarea cu tu”  deoarece creşte implicarea persoanei ȋn activitate. 

Concluzii 

 Tehnologia informaṭiei trebuie s-o folosim ȋn sprijinul ȋnvăṭării şi nu de dragul tehnologiei.  

 Platformele de e-learning sunt dezvoltate ṭinând cont de modul cum ȋnvaṭă oamenii, este im-

portant să cunoaştem ce ni se oferă ȋn acest sens, ce instrumente au fost puse acolo şi pentru ce?  

 Care sunt principiile ȋnvăṭării? Cum se aplică la cursurile online? Unde putem să combinăm 

materiale multimedia cu text? Şi cum putem să integrăm cât mai multe din aceste principii atunci 

când dezvoltăm materiale de studiu pentru elevi.  

BIBLIOGRAFIE 
 

1.http/www.creeaza.com.didactica.didactica-pedagogie.Modalităṭi concrete de ȋnvăṭare activă/interactivă. 
2. forum.portal.edu.ro.index.php ? act=atach&type=post&id=922193Personalitatea Cadrului Didactic, 
12.08.2008: 
3. htps:www.scribd.com/doc241600651/Gandirea-Critica-referat, Prof.Maciuca Lucian, 2014 
4. Referat ’’Învăţarea activă’’ Prof. Niculina Pintilii, Grup Şcolar Dumbrăveni 
5. webinari Elso despre e-Learning „Principiile ȋnvăṭării aplicate la cursurile online″(17.01.2019), modera-
tor Anca Mustea. 

Profesorul de azi…  

între certitudini și speranță 

 

Ne întrebăm retoric care este percepția societății privind rolul dascălului azi? 

Ce  s-a întâmplat cu intangibilitatea profesorului de ieri? 

Unde a dispărut mândria de a fi profesor? 

Ce a condus la degradarea constantă a statutului de dascăl ? 

Ce modele mai oferă azi societatea romănească? 

Sunt multe întrebări, iar răspunsurile au o relativitate cu care deja pare că ne-

am obișnuit... 

Dascălul de azi dorește certitudini și ancorarea într-un sistem educațional stabil. 

Reforma continuă din sistemul educațional a influențat negativ rolul și 

autoritatea profesorului. Profesia didactică este pentru entuziaști, pentru cei 

care știu că a fi profesor înseamnă dăruire, pasiune, abnegație. 

Indiferent cât a influențat și va influența tehnologia viața tinerilor, profesorul 

este cel care poate ghida elevul spre adevăr, realitate, este cel care poate 

transmite alături de alți parteneri educaționali valori morale atât de necesare 

într-o societate în care cultul educației temeinice tinde să dispară.  

Lipsa de motivație pentru învățare, nepăsarea societății” la modul generic față 

de problemele sistemului de învățământ pot fi compensate de o atitudine a 

profesorului care nu abdică de la principii.  

Dincolo de reforme și strategii ne păstrăm speranța că eforul nostru perpetuu va 

fi recunoscut și apreciat, iar profesorul va ocupa un loc binemeritat în societatea 

contemporană. 

 

Director, 

profesor Stoica Doina 

http://www.creeaza.com/didactica/didactica-pedagogie/index.php


“Succes prin educație și formare profesională” 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR 

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT ROSE 

 

prof. Iovescu Camelia 

Misiunea Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad, de a forma personalităţi autonome şi 

creative, în funcţie de capacitatea şi interesul fiecăruia, elevi capabili să îşi aleagă viitorul şi să se adapteze 

unei societăţi dinamice, poate fi realizată numai prin colaborarea și implicarea tuturor partenerilor sociali. 

În toate activităţile școlii se promovează calitatea, dezvoltarea creativităţii, responsabilitatea, 

încrederea în sine, toleranţa şi respectul pentru personalitatea fiecărui individ. Randamentul și progresul 

școlar, situația la examenul de bacalaureat, absenteismul și abandonul școlar sunt consecința unor factori  

de risc de natură socio-economică, psiho-pedagogică,  intelectuală sau socio-emoțională.  

 ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul 

secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.  

 Începând cu luna octombrie 2018, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad este beneficiarul unui 

grant în cadul rundei a doua a Schemei de Granturi pentru Licee a Proiectului privind  Învățământul 

Secundar – ROSE, în urma semnării Acordului de grant între Ministerul Educației Naționale – Unitatea de 

Management al Proiectelor cu Finanțare Externă și instituția noastră. Durata de implementare a proiectului 

este de 4 ani, începând cu data intrării în vigoare a Acordului de Grant.  

 Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 110 elevi de la Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad, 

selectați după următoarele criterii: elevi cu rezultate slabe și mediocre la învățătură, elevi provenind din 

familii cu venituri mici, elevi cu un grad ridicat de absenteism, elevi care provin din mediul rural/navetiști, 

elevi cu cerințe educaționale speciale, elevi de etnie romă, elevi cu părinți plecați în străinătate, elevi care 

provin din familii dezorganizate, monoparentale sau din centre de plasament.  

 Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: elevii școlii care nu sunt implicați direct în activitățile 

proiectului, dar care beneficiază de rezultatele acestuia prin diseminarea experienței celor implicați direct, 

de experiența acumulată de profesorii implicați, de beneficiile dotărilor din cadrul proiectului ROSE; 

personalul didactic al unității de învățământ; părinții elevilor școlii; școala ca organizație și partenerii săi 

din comunitatea locală. 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui mediu educațional incluziv care motivează 

achiziția competențelor necesare pentru tranziția spre alt nivel de școlarizare și spre piața muncii. 

În vederea demarării activităților proiectului, a fost întocmită decizia de numire a echipei de 

proiect, a fost nominalizat personalul care va fi implicat în activități și au fost stabilite sarcinile și 

responsabilitățile corespunzătoare. 

În concordanță cu obiectivele proiectului, liceul nostru a propus activități menite să conducă la 

realizarea acestora, care includ: activități pedagogice și de sprijin (activități remediale la disciplinele de 

bacalaureat – matematică, limba română, limba engleză, geografie, biologie, T.I.C – antreprenoriat, 

consiliere, îndrumare și orientare vocațională), activități extracurriculare („Total beauty”, handmade, 

comunicare,  dezvoltare personală,  team building, excursii), lucrări de renovare, amenajare a interioarelor 

clădirilor școlare și achiziții de bunuri. 

proiecte.pmu.ro 

Investiţi pentru viitor!  

 

ROLUL PROFESORULUI ỈN APLICAREA PRINCIPIILOR ỈNVĂŢĂRII AC-

TIVE FAŢĂ ỈN FAŢĂ  / ONLINE 

prof. Sescu Vironica  

 Societatea prezentului, dar mai ales a viitorului, se circumscrie 
unui timp al exploziei informaţiei, al complexităţii. De aceea, investiţia 
în inteligenţă, creativitatea şi capacitatea de inovare a indivizilor, a 
grupurilor, vor fi extrem de rentabile în viitor, proces ce se desfăşoară 
cu preponderenṭă ȋn cadrul şcolii.  
 Dintre rolurile cele mai des ȋntâlnite pe care le ȋndeplineşte 
profesorul ȋn activitatea educativ-instructivă putem aminti:  
• profesorul este conducătorul activităţii didactice ;  

• profesorul este expert al actului de predare-ȋnvăṭare;  
• profesorul, ca agent motivator declanşează şi întreţine interesul elevilor, curiozitatea şi dorinţa 

lor pentru activitatea de învăţare. 
 Omul se deosebeşte de celelalte vieţuitoare prin gândire. Aceasta funcţionează diferit de la o per-
soană la alta şi chiar în cazul unuia şi aceluiaşi individ în situaţii diverse. 
 
Clasificarea modurilor de gândire : 
 gândirea reproductivă este liniară şi cu grad ridicat de stereotipie şi automatism;  
 gândirea creatoare presupune elaborarea cât mai multor soluṭii posibile; 
 gândirea critică este centrată pe testarea şi evaluarea soluṭiilor posibile ȋntr-o situaṭie problemă 

dată, pe alegerea soluṭiei adecvate şi respingerea argumentată a celor mai puṭin adecvate. 

 Etapele ȋnvăţării active/interactive sunt: evocarea, realizarea sensului şi reflecṭia.  
 
I. EVOCAREA face apel la cunoştintele şi deprinderile ȋnsuşite de către elevi despre o temă sau un 
anumit subiect.  
-prin evocare se face legătura ȋntre ceea ce se ştie deja şi ceea ce se va preda, respectiv ȋnvăṭa, ȋntr-un 
flux formativ şi cognitiv, eficient şi trainic. Cadrul didactic solicită elevilor să-şi reamintească cu-
noştinṭele/deprinderile referitoare la cele ȋnvăṭate şi de ȋnvăṭat, ȋn conformitate cu unităṭile de rezultate 
ale ȋnvăṭării proiectate.  
-un element important al acestei etape constă ȋn activizarea celui care ȋnvaṭă, avându-se ȋn vedere că 
ȋnvăṭarea este un proces activ şi nu unul pasiv; 
-un alt aspect esenṭial al etapei de evocare este reprezentat de stabilirea interesului şi a obiectivelor 
pentru explorarea subiectului, foarte importante pentru menṭinerea implicării active a elevului ȋn 
ȋnvăṭare. Din practica didactică reiese că există cel puṭin două tipuri de obiective: cele stabilite de 
profesor sau de text pentru elev şi cele stabilite de elev pentru sine.  
 
Metode şi tehnici interactive pentru etapa evocării: brainstorming-ul, ciorchinele, gândiṭi/lucraṭi ȋn 
perechi/comunicaṭi, predicṭia, ştiu/vreau să ştiu/am ȋnvăṭat, discuṭia de grup, chestionarea etc. 
 
II. REALIZAREA SENSULUI este etapa ȋn care elevii iau contact cu noile conṭinuturi prin intermedi-
ul lecturii, expunerii sau a altor metode, integrează ideile ȋn schemele lor de gândire pentru a le da 
sens. Sarcinile esenṭiale ale acestei etape constau ȋn menṭinerea implicării şi interesului stabilite în faza  
de evocare şi susṭinerea eforturilor elevilor ȋn monitorizarea propriei ȋnṭelegeri. Ỉn acest scop, elevii 

care ascultă explicaṭiile profesorului ȋşi iau notiṭe, pun ȋntrebări sau notează ceea ce nu ȋnṭeleg pentru a 

cere lămuriri ulterior, ȋn cadrul ȋnvăṭării interactive.  

Strategiile care pot fi utilizate ȋn această etapă sunt: predarea reciprocă, metoda mozaicului, 

jurnalul dublu, organizarea grafică (diagrama Venn), tehnica SINELG etc.  

III.REFLECṬIA reprezintă etapa de integrare şi operaṭionalizare a noilor cunoştinṭe/deprinderi ȋn sis-
temul celor deja dobândite, asigurând legătura ȋntre ele şi dând posibilitatea expunerii libere a “noului” 
aflat. Această etapă ȋi ajută pe elevi să pătrundă ȋn esenṭa faptelor, să aplice cele ȋnvăṭate ȋn alte situaṭii, 
similare sau diferite, şi ne dă o imagine clară asupra reuşitei totale, parṭiale sau a eşecului activităṭii 
desfăşurate la clasă.  Ỉn această fază se pot aplica strategii cum ar fi: discuṭia ȋn perechi, discuṭia ȋn 
grup, tehnica SINELG,  metoda cubului, turul galeriei etc. 



 În data de 17.04.2019 câțiva dintre noi (Anton Cătălin Petru, 

Covaci Maria Adriana, Ccovaci Petronela Maria și Roman Florela 

Debora împreună cu doamnele profesoare Hărțău Adina și Brișan 

Doina) am fost invitați să participăm la Școala Gimnazială „Aurel 

Vlaicu” Arad la a XII-a ediție, „Târgul de Paști – Festival de artă și 

creație decorativă” . Acolo am dăruit celor din jurul nostru bucurie și 

multe jucării din hârtie, jucării care spre bucuria noastră au provocat 

zâmbete și voie bună.  

Așa că, pline de elan și entuziasm ..... 

Atelier Iepuraşii veseli! 

       Ne-amuzăm şi........    învăţăm! 
Ne-amuzăm fiindcă ne alegem iepuraşul 

care să ne reprezinte, îl colorăm, îl 

decupăm, îl aranjăm…îi alegem şi un 

décor demn de el. Floricele, fluturaşi, 

ouă pastelate.. 

Le îmbinăm astfel încât să avem cel mai 

cochet iepuraş, şi asta cu ajutorul 

colegilor noştri din clasa a 9-a D, care 

ne sunt foarte simpatici! 

Învăţăm fiindcă lucrăm împreună, ne 

împrumutăm creioanele, avem răbdare 

unii cu alţii, ne consultăm cu privire la 

culorile care l-ar prinde cel mai bine pe 

iepuraş, cerem ajutor când  am tăiat 

din greşeală aripa fluturaşului… 

Toate astea într-o atmosferă de muzică 

şi voie bună. 

 

Învăţăm cu toţii! 
 

 Cei mici: Doamna profesoară vă rog frumos, îmi reparaţi iepuraşul care s-a rupt? 

Cei mari: Doamna profesoară trebuia să ne împărtţm în 10 ca să facem faţă solicitărilor celor mici!! 

Cei mai mari: Am învăţat să zâmbim larg copilaşului care vine să  mulţumească a treia oară că i-aţi 

reparat iepurasul! 

 
Atelierul “Iepuraşii veseli” a avut loc în 

data de 18.04. 2019 în clădirea Ştefan  

Cicio  Pop şi s-a adresat elevilor din 

clasele de învăţământ primar. La  

organizarea acestei activităţi au 

participat doamna prof, dir. adj. prof. 

dr. Avacovici Adina, doamna ing. 

Brişan Doina şi doamna prof. Hărţău 

Adina împreună cu elevii clasei 9D: 

Anton Cătălin Petru, Covaci Maria 

Adriana, Ccovaci Petronela Maria și 

Roman Florela Debora. 

 
   dir. adj. prof. dr. Avacovici Adina, ing. Brişan Doina şi  prof. Hărţău Adina   

STAGIU DE PRACTICĂ ÎN GRANADA PENTRU ELEVI 

DIN CLASELE A X-A A, A X-A B ŞI A X-A C 

Prof. dr. Adina-Elena Avacovici 

Prof. Cosmin-Mircea Julan  

 În perioada 28.01.2019 - 15.02.2019, un grup de 29 elevi din clasele a X-a A, a X-a B şi a  X-a C, 

au participat la un stagiu de practică în Granada - Spania. Acest stagiu de practică a fost organizat în 

cadrul proiectului Erasmus+ de mobilitate VET (învăţământ profesional şi tehnic) - ,,Learning to be 2” 

nr. 2018-1-RO01-KA116-047470, proiect derulat în cadrul Cartei de mobilitate VET. Elevii participanţi 

la acest proiect urmează cursurile liceale în cadrul specializărilor: tehnician designer vestimentar, 

tehnician în achiziţii şi contractări, coafor stilist. 

 Pe parcursul celor trei săptămâni petrecute în Granada, elevii au efectuat şase ore de practică, în 

zilele lucrătoare ale săptămânii, la agenţi economici, respectiv la o şcoală privată de coafură sub 

îndrumarea tutorilor desemnaţi. Astfel ei au fost pregătiţi pentru: integrarea la locul de muncă, lucrul în 

echipă, tranziţia de la şcoală la muncă, comunicarea eficientă, utilizarea mijloacelor şi instrumentelor 

digitale, satisfacerea cerinţelor clienţilor şi dezvoltarea personală, în scopul obţinerii performanţei. 

Elevii de la specializarea tehnician designer vestimentar au dobândit competenţe şi abilităţi 

despre: documentaţia tehnică industrială, organizarea la locul de muncă, realizarea practică a produsului 

textil, norme ergonomice la locul de muncă, planificarea propriei activităţi şi executarea cu 

responsabilitate a operaţiilor pentru realizarea produsului finit, antreprenoriat. 

 Elevii de la specializarea tehnician în achiziţii şi contractări au dobândit competenţe şi abilităţi 

despre: etica profesională, comunicarea eficientă, procedeele specifice contabilităţii, preţurile mărfurilor, 

etichetarea şi ambalarea ecologică, tranziţia de la şcoală la viaţa activă, cultura calităţii, utilizarea 

limbajului de specialitate şi asumarea rolurilor în echipă. 

Elevii de la specializarea coafor stilist au dobândit competenţe şi abilităţi despre: cerinţele 

locului de muncă, structura unei organizaţii în domeniul estetică, alegerea instrumentelor şi materialelor 

necesare, tehnica executării tunsorilor, realizare de sarcini de lucru corect şi cu încadrare în timp, 

antreprenoriat, autoevaluare, adaptarea la schimbare şi controlul calităţii.  

Pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare în limbi străine, elevii au beneficiat de un curs 

de limba engleză – online pe platforma OLS şi de un minicurs de limba spaniolă - la sosirea în Granada. 

La finalul primelor două săptămâni de practică, elevii au susţinut o evaluare intermediară, iar evaluarea 

finală a avut loc în ultima zi de mobilitate. Validarea stagiului s-a făcut prin Certificate de participare şi 

documente de mobilitate Europass. De organizarea mobilităţii s-a ocupat M.E.P. Europrojects Granada, 

organizaţie reprezentată de Mari Carmen Espartero - director şi Jesus Delgado - director. 

Elevii au fost însoţiţi de prof. Florica Demeter, prof. Camelia Iovescu, prof. Adina Hărţău şi 

prof. Cosmin Julan. Activităţile din cadrul proiectului au fost monitorizate de prof. dr. Adina Avacovici - 

coordonator proiect Erasmus+ de mobilitate VET ,,Learning to be 2” şi director adjunct al Liceului 

Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad. 

 În weekenduri am putut descoperi Andaluzia, cea mai exotică şi senzuală regiune a Spaniei. 

Andaluzia înseamnă îmbinare de culturi, soare, poftă de viaţă, flamenco, istorie, tradiţii, palate maure cu 

fântâni şi grădini interioare, corida şi tapas. Au fost vizitate următoarele oraşe: Sevilla, Malaga şi Ronda, 

dar şi obiective turistice din Granada precum Parcul de Ştiinţe, BioDomo, Catedrala, Mirador de San 

Nicolas şi Palatul Alhambra. 

   Considerăm că stagiile de practică în alte ţări 

îmbunătăţesc cultura generală şi cea de specialitate, 

procesul de tranziţie de la educaţie şi formare către piaţa 

muncii, consolidând în acelaşi timp cooperarea 

europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale 

VET.  



 

Activităţi realizate în cel de al doilea an în cadrul programului 
educativ  

,,Şcoli – Ambasador ale Parlamentului European” 

Prof. dr. Adina-Elena Avacovici 

Prof. Cosmin-Mircea Julan 

 Şcoala noastră implementează pentru al doilea an şcolar programul educativ ,,Şcoli – Ambasador 
ale Parlamentului European” - EPAS. Proiectul este coordonat de prof. dr. Adina-Elena Avacovici iar 
echipa de proiect este formată din ambasadori seniori prof. Ramona Ioana Hanga, prof. Doina Brişan, 
prof. Cosmin-Mircea Julan. Activităţile educative extracurriculare şi extraşcolare au fost realizate în 
perioada 24 septembrie 2018 – 15 februarie 2019 cu sprijinul celor 16 ambasadori juniori - Arsene 
Larisa, Gerocs Claudia, Pogonici Giulia, Gherle Rebeca, Varga Robert, Faur Cosmin, Balla Denisa, Ianăş 
Ionuţ, Şandru Denisa, Mureşan Valentina, Bălăşoiu Oana, Popescu Pavel, Erdely Laurenţiu, Jurcoane 
Larisa, Halmaci Elena, Băieţan Maria. 
 Au fost realizate următoarele activităţi: 

Activitatea 1 - Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad – ,,Şcoală - Ambasador a 
Parlamentului European – EPAS”. Perioada: 24.09.2018-12.10.2018. Au participat: 211 - ambasadori 
juniori, ambasadori seniori, cadre didactice din şcoală şi din alte şcoli, elevi din şcoală şi din alte şcoli, 
autorităţi locale, părinţi. Locurile de desfăşurare au fost Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad şi 
Infopoint 

În perioada menţionată au avut loc activităţi de diseminare a programului educativ ,,Şcoli-
Ambasador ale Parlamentului European”; au fost prezentate de către coordonatorul programului, prof. dr. 
Adina Avacovici şi ambasadorii seniori etapele obţinerii titlului de şcoală EPAS, în Consiliile 
Profesorale. Au fost realizate activităţi de diseminare şi în cadrul comisiilor metodice existente în şcoală 
iar ambasadorii juniori au prezentat activităţile la care au participat colegilor din alte clase şi din alte 
şcoli. A avut loc un workshop de diseminare şi dezbateri pe teme europene la care au participat părinţi, 
cadre didactice din alte şcoli şi autorităţi locale şi judeţene din Arad. Au fost scrise articole de diseminare 
şi promovare a programului EPAS în presa online locală. Pe siteul şcolii şi pe pagina de facebook a 
şcolii, respectiv EPAS au apărut poze care înfăţişează activităţile realizate. 

Activitatea 2 - Dreptul de a alege – Alegerile europene 2019. Data: 29.10.2018. Participanţi: 80 - 
ambasadori juniori, ambasadori seniori, cadre didactice din şcoală, elevi din alte clase. Locuri de 
desfăşurare: Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad şi Infopoint. 

Ambasadorii seniori şi juniori au realizat o campanie de informare referitoare la alegerile 
europene care urmează să se desfăşoare în anul 2019 pentru elevii din alte clase dar mai cu seamă pentru 
elevii cu drept de vot din şcoală. Prin această campanie au încercat să îi convingă să meargă să voteze pe 
cei care au sau vor împlini 18 ani în 2019, iar pe colegii mai mici i-au informat despre importanţa 
dreptului de a alege în Uniunea Europenă. 

 Activitatea 3 - Sănătatea cetăţenilor Uniunii Europen. Data: 14.11.2018. Participanţi: 122 - 
ambasadori juniori, ambasadori seniori, cadre didactice din şcoală, elevi din alte clase, reprezentanţi – 
Direcţia de Sănătate Publică Arad. Loc de desfăşurare: Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad, 
Corp B Clădirea Ştefan Cicio Pop. 

Reprezentanţii DSP Arad au prezentat politica naţională şi europeană în domeniul sanitar, au 
făcut referiri la măsurile de prevenire a unor boli, vaccinare, combaterea rezistenţei antimicrobiene şi 
etichetarea alimentară responsabilă. De asemenea elevii participanţi la activitate au putut viziona diverse 
clipuri care conţineau mesaje antifumat/antidrog sau noţiuni sanitare pentru un stil de viaţă sănătos. 

Activitatea 4 - Drepturile omului în Uniunea Europeană. Data: 10.12.2018. Au  participat: 42 - 
ambasadori juniori, ambasadori seniori, cadre didactice din şcoală, elevi din alte clase. Locuri de 
desfăşurare: Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad şi Infopoint 

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie. La 
această dată în 1948, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului. La nivelul Uniunii Europene există Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene – cadru juridic al unei viziuni umaniste, sub auspiciile principiului fondator ,,unitate în 
diversitate”. 

Antienzimele 
 
Antienzimele sunt 

substanţe cu structură apropiată de 
cea a fermenţilor, care, însă, 
acţionează în sens invers, 
întârziind declanşarea unui proces 
metabolic. Antienzimele 
acţionează asupra substratului, nu 
asupra fermenţilor.  

 Cele mai multe antienzime 
exogene se găsesc în seminţe, mai 
ales în cele ale plantelor 
oleaginoase, având rolul natural de 
a opri desfăşurarea proceselor de 
dezasimilaţie din bob, înainte de 
germinaţie.  

 De aceea, pentru anihilarea 
antienzimelor, se recomandă 
înainte de consum, prăjirea în 
coajă a fructelor uscate, de la care 
se consumă doar seminţele . 

 
 
 
 
 
Deficitul de enzime 
 
Având în vedere rolul lor esențial în funcționarea tuturor proceselor din organism, enzimele pot 

cauza prin absența lor numeroase probleme de sănătate, de exemplu:  
• deficitul de protează (enzime digestive) duce la anxietate, probleme de rinichi, retenție de apă, 

imunitate scăzută, infecții virale și bacteriene, cancer, apendicită, osteoporoză, etc. 
• deficitul de amilază (enzime care digeră carbohidrații) cauzează probleme de piele (iritații, ul-

cerații, herpes, infecții fungale), de plămâni (astm, bronșită, emfizem), de ficat sau de vezică  
• deficitul de lipază (enzime care digeră grăsimile) este asociat cu un nivel ridicat al colesterolu-

lui, obezitate, rigidizarea arterelor și alte probleme cardiovasculare, oboseală cronică, amețeli, 
etc. 

• deficitul de celulază (enzime care digeră fibrele) generează balonări, alergii, infecții cu candida, 
inflamații. 

Surse de enzime 
 
Este foarte adevărat că cele mai bune alimente sunt acelea care sunt crescute pe terenuri arabile fertile, 

bogate în minerale, fără utilizarea substanţelor chimice agricole sau a îngrăşămintelor artificiale, alimente 
consumate îndată ce au fost recoltate. 

Cu cât sunt mai proaspete, legumele, fructele, carnea şi peştele conţin cu atât mai multe enzime. Dar 
noi oamenii mâncăm mâncare gătită. Fierbem, coacem, prăjim, folosim plite sau grătare. 
Enzimele sunt sensibile la căldură. Cu cât gătim mai mult, cu atât pierdem mai mult din enzime..  
 Numărul de enzime poate fi de asemenea suplimentat prin consumul de alimente ca papaya, ananas, 
pepene, mango, kiwi, struguri, avocado, miere crudă, polen, kefir, murături sau iarbă de grâu.  
  Oamenii de știință au identificat în corpul uman peste 2.500 de tipuri diferite de enzime, care 
sunt implicate în orice funcție fiziologică și biochimică.  
 Enzime vegetale prezente în fructe și legume: papaina — în frunzele şi fructele de papaya; 
bromelaina — în ananas; zingibaina — în ghimbir; actinidaina — în kiwi; glutation peroxidaza — în 
sparanghel etc. 



Funcţii principale ale enzimelor 

 

 Enzimele digestive descompun alimentele in particule pentru energie. Reacţia chimică se numeşte 

hidroliză şi implică folosirea apei pentru a dezintegra compuşii chimici şi pentru a-i transforma în energie. 

Energia stocată este apoi convertită de alte enzyme, în funcţie de cerinţele organismului. 

 Fierul este concentrat în sânge prin acţiunea enzimelor  

 Alte enzime din sânge ajută la coagularea lui pentru a stopa sângerarea. 

 Enzimele uricolitice catalizează conversia acidului uric in uree. 

 Enzimele respiratorii ajută la eliminarea dioxidului de carbon din plămâni. 

 Enzimele ajută rinichii, ficatul, plămânii, colonul şi pielea să elimine deşeurile şi toxinele din orga-

nism. O altă enzimă ia fosforul  din alimentaţie şi il transferă în structura oaselor. 

 Enzimele accelerează oxidarea glucozei, care măreşte energia ce ajunge la celule. 

Tipuri de enzyme 
 
 Enzimele se pot împărţi în două grupe: enzime digestive si enzime metabolice. 

 Enzimele digestive sunt secretate de-a lungul tractului intestinal şi descompun alimentele, făâand 
posibilă absorbţia nutrienţilor în sânge, pentru a fi folosiţi la diferite funcţii ale organismului. Enzimele 
digestive se impart in trei tipuri principale: amilaza, proteaza şi lipaza. 
 Amilaza se găseşte în salivă, în sucurile pancreatice şi ale stomacului, şi au rolul de a descompu-
ne carbohidraţii. Acţionează imediat ce incepem să mestecăm , de aceea este important să mestecăm mult 
mâncarea. 
 Proteaza se găseşte în sucurile din stomac şi în cele ale pancreasului, precum şi în sucurile intesti-
nale. Rolul ei este de a ajuta la digerarea proteinelor.  
 Lipaza se găseşte în sucurile stomacului şi ale pancreasului, este de asemenea prezentă în grăsimea 
din alimente. Rolul ei este de a ajuta la digerarea grăsimilor. 

 Enzimele metabolice sunt acele enzime care catalizează reacţiile chimice din celule, cum ar fi pro-
ducerea energiei şi detoxifierea. Enzimele metabolice guvernează activităţile tuturor organelor corpului, 
ale ţesuturilor şi celulelor. Ele sunt constructorii care ridică zidurile organismului din proteine, carbohid-
raţi şi grăsimi. 

 Enzimele metabolice acţionează specific în sânge, organe şi ţesuturi. Fiecare ţesut al corpului are 
propria sa enzimă metabolică, cele mai importante fiind superoxid dismutaza (SOD) si catalaza.Oricât 
de puternice ar fi enzimele, acestea nu pot acţiona singure. Pentru ca acestea sa fie deplin active au ne-
voie de cantităţi adecvate de alte substanţe cunoscute sub numele de coenzime.Printre cele mai importante 
coenzime sunt cele din complexul de vitamine B, vitamina C, vitamina E si zincul.  

 Cercetările au arătat că posibilitatea organismului de a fabrica enzime scade pe măsura ce im-
bătrânim; în acelaşi timp, cresc dificultăţile de absorţie a nutrienţilor, ţesuturile se distrug, iar sănătatea 
devine precară.Luând suplimente enzimatice, vă asiguraţi că oferiţi organismului dvs., din alimentaţie, în-
treaga valoare nutriţională de care are nevoie. 

După tipul reacţiei catalizate 
 

Oxidoreductazele - catalizează reacţii de oxido-
reducere 
Transferazele - catalizează reacţiile de transfer ale dif-
eritelor grupări de atomi care nu apar libere în timpul 
reacţiei 
Hidrolazele - catalizează reacţiile de scindare ale sub-
stanţelor, prin adiţia de apă la nivelul unor legături 
chimice 
Liazele - catalizeaza reacţii de desfacere şi de îndepăr-
tare a unor grupări care apar libere în timpul reacţiei 
Izomerazele - catalizează reacţii de izomerizare intra-
moleculară 
Ligazele sau sintetazele - catalizează reacţii de sinteză 
cu formare de noi legături chimice. 

 

După reactivitate 
 
Apoenzima - enzimă, care devine activă 

numai la unirea cu anumite substanțe de natură 
non-proteică 

Coenzima sau cofactor  - substanță de 
natură non-proteică, ce-i conferă activitate en-
zimatică apoenzimei 

Holoenzima - macromolecula rezultată în 
urma unirii coenzimei cu o apoenzimă. 

Prezenta activitate a fost realizată în cadrul programului 
educativ ,,Şcoli – ambasador ale Parlamentului 
European” – EPAS. Au participat elevii clasei a VIII-a, 
ambasadorii juniori, aceştia fiind ghidaţi de prof. dr. 
Adina Avacovici – coordonator EPAS pe şcoală, prof. 
Ramona Hanga şi prof. Cosmin Julan – ambasadori 
seniori. 
Caracterul practic a dominat întreaga acţiune, elevii şi 
ambasadorii juniori au fost puşi să evidenţieze câteva 
drepturi ale omului prin joc de rol, studii de caz, 
dezbateri, diverse exerciţii şi fişe de lucru: Regulile Top 
Five – dreptul la libera exprimare/educaţie, Povestea 
numelui – dreptul la viaţă/identitate, Gânduri roşii şi 

verzi – dreptul la protecţie împotriva violenţei/egalitate de şanse, Insula naufragiaţilor – dreptul de a alege/
la iniţiativa legislativă, Surse A şi Surse B – dreptul la familie/protecţia copiilor, Termometrul 
sentimentelor – dreptul la nondiscriminare/sănătate.  Prin joc de rol, lucru pe echipe, studii de caz şi 
dezbateri, elevii au înţeles că toţi oamenii au drepturi egale şi libertăţi fundamentale, Ziua Internaţională a 
Drepturilor Omului fiind o zi a solidarităţii umane. 

Activitatea 5 - Digitalizarea în Uniunea Europeană. Data: 14.01.2019-18.01.2019. Participanţi: 
ambasadori seniori şi juniori, cadre didactice din şcoală şi din alte şcoli, autorităţi locale, elevi din şcoală şi 
din alte şcoli. Locuri de desfăşurare: Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad, Liceul 
Tehnologic ,,Aurel Vlaicu’’ Arad şi Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă” Arad. 

Pe parcursul săptămânii, cei care au participat la activităţi au aflat despre: Kahoot in the classroom, 
Educational digital content, ZunalWebQuests, CMap Tools, Story Bird, Padlet, Linoit, e-Book, Scientix 
platform, Geogebra in the classroom, Edmodo, Socrative, Plickers, Quizizz, Google Classroom, Diigo, 
Kami, Quizlet, Madmagz, Learning Apps şi Moodle. 

Ambasadorii juniori au realizat un material powerpoint despre ,,Tehnologia informaţiei şi 
comunicării în Uniunea Europeană’’,la finalul activităţii s-au purtat discuţii despre modul în care UE 
sprijină tinerii şi digitalizarea, argumente pro și contra elearning.  

Activitatea 6 - Dreptul la muncă în Uniunea Europeană. Data: 28.01.2019-15.02.2019. Au 
participat: 62 - ambasadori seniori şi juniori, cadre didactice din şcoală, reprezentanţi firme de practică / 
agenți economici şi ai M.E.P. Europrojects Granada. Loc de desfăşurare: Granada – Spania. 

În Granada, elevii au efectuat un stagiu de practică în proiect de mobilitate VET Erasmus+, la 
agenţi economici, respectiv la o şcoală privată de coafură sub îndrumarea tutorilor desemnaţi. Astfel elevii 
au putut observa că libera circulaţie a lucrătorilor este un principiu fundamental în baza căruia cetăţenii UE 
au dreptul: să-şi caute un loc de muncă într-o altă ţară din UE, să lucreze în ţara respectivă, fără a avea 
nevoie de un permis de muncă, să locuiască în ţara respectivă în acest scop, să rămână în ţara respectivă 
după expirarea perioadei de angajare, să beneficieze de acelaşi tratament ca şi cetăţenii ţării respective în 
ceea ce priveşte accesul la piaţa muncii, condiţiile de muncă şi toate celelalte avantaje sociale şi fiscale. 

Aceştia au fost pregătiţi pentru: integrarea la locul de muncă, lucrul în echipă, tranziţia de la şcoală 
la muncă, comunicarea eficientă, utilizarea mijloacelor şi instrumentelor digitale, satisfacerea cerinţelor 
clienţilor şi dezvoltarea personală, în scopul obţinerii performanţei.  

Printre cei 29 elevi participanţi la stagiul de practică au fost şi ambasadorii juniori ai şcolii.  
 
 
În ce constă plusvaloarea obţinută prin 

Programul educativ ,,Şcoli - Ambasador ale 
Parlamentului European”? 

  
 S-a promovat educaţia bazată pe 

cetăţenie democratică  activă atât în rândul 
elevilor, cât şi în rândul cadrelor didactice, 
părinţilor şi al comunităţii locale, devenind tot 
mai conştienţi că a trăi în Europa înseamnă a 
crede cu convingere în  valorile, tradiţiile, 
drepturile  şi libertăţile europene. 
 



  

 MADE FOR 

EUROPE 2019 
 

 În fiecare an se derulează 

Concursul național ”Made for 

Europe” care are drept scop 

promovarea și valorizarea experiențelor dobândite prin derularea 

proiectelor europene din domeniul educației și formării profesionale 

Erasmus+. 

 În cadrul sesiunii publice organizate cu ocazia fazei județene a 

concursului la Colegiul Național ”Vasile Goldiș” Arad am fost 

reprezentați de eleva Kett Andrea din clasa XI C, participantă în 

proiectul de parteneriat strategic nr. 2016-1-LV01-KA219-022646 cu 

titlul ”Noi unghiuri de bune practici privind incluziunea tuturor 

elevilor” - NAIS.  

 Produsul intrat în competiție a fost Ghid ”Start up în 

incluziune și carieră”. Profesori coordonatori Adina-Elena Ava-

covici și Doina Brișan. 

 Pentru a realiza o prezentare altfel, am utilizat două aplicații 

web, respective KAHOOT—ca icebreaker și o prezentare a ghidului direct de pe site-ul proiectului http://

nais.medskolazd.hr/#sthash.eq7mfhBl.dpuf.  

 A fost aleasă această variantă introductivă (KAHOOT), deoarece completează foarte bine tema 

proiectului Proiectului Eramus+ „Noi unghiuri de bune practici privind incluziunea tuturor elevilor 

(NAIS), proiect desfășurat pe perioada a doi ani, cu participanți din RO, Letonia, Belgia și Croația.  

 În cadrul proiectului au avut loc 2 schimburi de elevi, 2 activități de formare cadre didactice, 2 

întâlniri de proiect.  

 Ghidul prezentat, cuprinde 

recomandări adresate cadrelor 

didactice care lucrează în școli 

incluzive și nu numai. Este util în 

activitatea curentă prin faptul că 

prezintă recomandări și fișe de lucru. 

 Diversitatea școlilor implicate 

a determinat unghiuri de abordare 

diferite a procesului de incluziune și 

a orientării în cariera viitoare. 

Prof. dr. Adina-Elena Avacovici  

 Ing. Doina Brișan 

CE SUNT ENZIMELE? 

Ţugui Ancuţa Valentina  

Clasa : a XII-a A 

Profesor Coordonator : Moldovan Cristina 

Enzimele  sunt macromolecule de origine proteică cu rol 

de biocatalizatori, cu ajutorul cărora celulele vii pot înfăptui 

reacții complexe într-un timp scurt, la temperatura mediului 

înconjurător.Catalizând reacțiile biochimice din organism, ele au 

un rol esențial în biosinteza și degradarea substanțelor din materia 

vie, întâlnindu-se în toate organismele animale, vegetale și în mi-

croorganisme, fiind denumite din această cauză biocatalizatori. 

Fără enzime , procesele biochimice s-ar desfășura cu viteze foarte 

mici. 
Imagine de tip panglică a enzimei TIM  

(triozo-fosfat-izomeraza) 

Corpul nostru produce enzime atunci când sănătatea noastră este echilibrată. Ele efectuează toată 

munca din corp. Ele sunt responsabile cu lupta împotriva infecţiilor, cu digestia, cu refacerea corpului – 

funcţiile lor sunt infinite. Ele lucrează non-stop şi nu obosesc niciodată sau nu-şi încetează lucrul dacă 

sănătatea este echilibrată.Când sănătatea nu este în echilibru, atunci este o deficienţă enzimatică. 

Enzimele pot fi uşor extrase din alimente nutritive uşor de digerat, care sunt alimente crescute într-

un sol sănătos, nefertilizat, şi care sunt preparate în special prin mixare, germinare, fermentare şi cantităţi 

mici de suc, nu prin gătire.Aceste enzime extind energia vitală a corpului către o stare totală de 

bine.Consumarea alimentelor sănătoase este cea mai eficientă cale de a suplimenta rezerva de enzime ex-

istentă în corp, pentru a îmbunătăţi sistemul digestiv.  

Scurt istoric 

Reacţiile enzimatice au fost folosite din timpurile cele mai vechi pentru fabricarea vinului, a oţetu-

lui, a berii şi a brânzei. 

Payen si Persoz (1833) au izolat  prin precipitarea cu etanol , prima enzima : amilaza. 

Un moment istoric deosebit de important este recunoasterea clară , de către Berzelius în 1835  a 

rolului esenţial al enzimelor, pentru viaţa animalelor şi a plantelor. 

In anul 1940 cercetătorul american Edward Howell a făcut o şi mai mare descoperire cercetând 

substanţele vitale propriu zise şi anume ENZIMELE .A dovedit că ele sunt purtători ai vieţii din orice or-

ganism viu, fiind deci şi materia vie din alimentele noastre. 

http://nais.medskolazd.hr/#sthash.eq7mfhBl.dpuf
http://nais.medskolazd.hr/#sthash.eq7mfhBl.dpuf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru cultura rromani am creat un costum realizat din fustă și bluză prezentat de elevii noștri. 

Fusta tradițională plisată des și mărunt cu elemente florale mari și inserții de dantelă, bluza din mătase cu 

multiple elemente florale adăugate, cusute cu mâna.  

 Teleconferința/webinar de pe WebEdu ne-a adus aprecieri din partea tuturor școlilor din țară 

participante. 

. 

 

Autori:  

Elevi ai clasei aXI-a C: Anton A., Costea F., Todorovici P., Garmacea M., Popov L., Bălășoiu 

O.,Pieptănar L., Kett A.,Pantelimon D., Ciarlantini M.,  

Elevi ai clasei aXI-a D: Zăpuc D., Rus G., Covaci F., Bănățan L.,Ghiunghiușan R., Gyogy E., 

Prof. coordonatori: Marin-Dudu Elena, prof. PIP Baltă Mariana. 

 

 Săptămâna STEM Discovery 2019 s-a derulat în perioada 22-28 aprilie 2019. STEM Discovery 

Week 2019 este o inițiativă internațională comună care invită proiecte, organizații și școli din Eu-

ropa și din întreaga lume să sărbătorească cariere și studii în domeniile Știință, Tehnologie , In-

ginerie și Matematică (STEM).  

 Săptămâna STEM Discovery 2019 este sustinuta de Comisia Europeana prin programul H2020 – 

proiect Scientix 3 (Grant N. 730009), coordonat de European Schoolnet (EUN).  

Liceul Tehnologic Francis Neuman: 

Workshop organizat in 2 sectiuni:   



Cu ajutorul acestui proiect, reprezentanții școlilor au posibilitatea să-și eval-

ueze școlile prin intermediul unui instrument de autoevaluare online, conform 

criteriilor care definesc o Școală STEM. Acest instrument de autoevaluare 

identifică domeniile care necesită dezvoltare și oferă școlilor participante ac-

tivități de formare și resurse, în scopul îmbunătățirii activităților din domeniile 

știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM) la nivel de școală  

(http://www.scientix.eu/projects/project-detail?articleId=693683 ). 

Certificatul de Școală STEM propune următoarele activități: 

 

1. elaborarea unui set transnațional de criterii pentru identificarea Școlilor 

STEM. Acest instrument de autoevaluare identifică domeniile care necesită 

dezvoltare și oferă școlilor participante activități de formare și resurse, în 

scopul îmbunătățirii activităților STEM. Certificatul de Școală STEM le 

mai oferă școlilor ocazia de a face parte dintr-o comunitate a școlilor 

STEM din Europa.  

2. îndrumare pentru școli și partenerii acestora, menită să contribuie la 

îmbunătățirea activităților la disciplinele STEM, precum și la crearea de 

conexiuni și legături cu partenerii STEM din afara școlii. 

3. compilarea resurselor educaționale STEM existente și utile, cu scopul de 

a îmbunătăți activitățile de profil ale școlilor. 

4. înființarea unei rețele și comunități transnaționale de școli STEM, pentru 

a pune bazele activităților de învățare între colegi. 

 

 Prof. Dr. Adina-Elena Avacovici 

Ambasador Scientix România 

 Elevii claselor a XI –a C și a XI –a D însoțiți în două zile de prof. Marin-Dudu Elena, Balta 

Mariana. au participat la seminarul ”FrRart”  HAIR CRAFT care  s-a desfășurat în  11 - 12 aprilie 2019  

de la ora 8.30  în Arad, MICALCA, Centrul GEMI .   

 La acest seminar atât elevii cât și cadrele didactice în specialitatea Estetica și igiena corpului 

omenesc, au avut ocazia să beneficieze de informații cu privire la: nuanțatorii chimici care nu modifică 

fundamental culoarea firului de păr dar oferă strălucire și ținută părului pe  durată foarte lungă. Fiecare 

prezentare a fost urmată de coafuri moderne aflate în trend-ul anului 2019.   

 Elevii au putut participa și ca modele pentru stiliștii organizatori ai evenimentului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pe lângă acestea sunt incluse activități de consiliere a elevilor și activități 

extracurriculare. Activitățile extracurriculare  care se referă la înfrumusețare, din cadrul categoriei II.1- 

”Nonformal în Formal” cu particularizarea ”Total Beauty”. 

 Efectuarea coafurilor romantice: crearea elementelor decorative pentru finisarea coafurilor; stilizarea 

elementelor naturale în vederea evidențierii coafurilor romantice; montarea adaosurilor pentru obținerea 

dimensiunilor necesare coafurii, au avut ca rezultat final următoarele coafuri:”Eleganță și artă”,”Natura veșnică 

inspirație”.”Creație la superlativ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autori: Botizan  Nicoleta, Costea Florina,  Todorovici Patricia;  

coordonatori: prof. Marin-Dudu Elena; prof. PIP Baltă Mariana  

 

http://www.scientix.eu/projects/project-detail?articleId=693683
http://www.eun.org/documents/411753/817341/STEM+School+key+elements+and+criteria.pdf/6eb7de74-4989-4785-8bc0-4669c4292614
http://www.eun.org/documents/411753/817341/STEM+School+key+elements+and+criteria.pdf/6eb7de74-4989-4785-8bc0-4669c4292614


Motto:  

”Cel mai frumos make-up al unei femei este  

pasiunea dar cosmeticele sunt  

mai ușor de cumpărat ”– Yves Saint Laurent  

  

 Semestrul al II-lea a debutat cu activități atât școlare cât și extrașcolare: pregătire intensă a tuturor 
elevilor de la specialitatea noastră pentru a susține examenele care urmează, dar și activități ce consolid-
ează această pregătire. 

 Liceul nostru este cuprins în proiectul privind învățământul secundar ROSE, schema de granturi 
pentru licee cu subproiectul: „SUCCES PRIN EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ”. Prin 
acest proiect elevii claselor de liceu beneficiază de pregătire suplimentară gratuită la disciplinele de la 
bacalaureat: limba și literatura română, matematică, biologie, geografie, limba engleză, tehnologia 
informației și a comunicațiilor, de asemeni pentru dezvoltarea personală și integrarea cât mai facilă pe 
piața muncii a elevilor în acest proiect a fost proiectată și activitatea ”Antreprenoriatul, competență 
cheie”, pentru care elevii studiază moduri de a  înființa propria firmă, condițiile în care firma se va 
dezvolta, etc. Ca rezultat al acestor activități a fost lansată  și firma de exercițiu ”DIVA”.  

 Antreprenoriatul școlar a fost și subiectul celui de-al doilea webinar realizat în rețeaua EDU.ro 
susținută de Moodle care este cea mai mare rețea școlară de e-learning de la noi din țară. Comunitatea 
virtuală prezentă în această rețea dezvoltă un mediu inovativ și interactiv, integrat într-o societate 
europeană a cunoașterii. 

 Pentru profesori, elevi și chiar pentru părinți această comunitate dezvoltă lecții interactive, susține 
cursuri de pregătire și conferințe web. La acest webinar atât elevii cât și cadrele didactice au dorit să arate 
implicarea în viața socială dar și progresele făcute datorită proiectului ”ROSE” și a pro-ectelor Erasmus+ 
de mobilitate VET derulate.  

 

 

PROIECTUL DE PARTENERIAT STRATEGIC 

ERASMUS+ ,,EFFECTIVE E-LEARNING 

SYSTEM BASED ON DIGITAL 

COMPETENCES” – EES 

Prof. dr. Adina-Elena Avacovici 

Prof. Cosmin-Mircea Julan 

În perioada 14-18 ianuarie 2019, a fost organizată activitatea ,,C1 - Join Staff 
Training” in Arad, din cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ cu numărul 2018-
1-LV01-KA229-046952 şi cu titlul ,,Effective e-Learning System Based on Digital Com-
petences” - EES. Acest proiect a fost iniţiat datorită  nevoii de dezvoltare în domeniul 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a cadrelor didactice şi elevilor, dat fiind faptul că 
competenţele digitale sunt premise pentru inovare, cunoaştere, dezvoltare şi succes în carieră. 
Proiectul este coordonat de prof. Aiva Leitane de la Tukuma Vakara un neklatienes vidussko-
la din Letonia iar şcolile partenere sunt din Suedia, România, Croaţia, Grecia şi Portugalia. 

Prima zi a debutat cu mesaje de bun venit adresate participanţilor de prof. dr. Adina 
Avacovici - coordonator proiect România şi director adjunct al şcolii, prof. Doina Stoica - 
directorul şcolii, prof. Anca Lupei – inspector şcolar pentru proiecte educaţionale la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad şi prof. Aiva Leitane - coordonator proiect. Au fost 
evidenţiate parcursul şcolii în participarea în proiecte europene şi calitatea de şcoală -
Ambasador a Parlamentului European. Următoarele activităţi au fost susţinute de 
reprezentanţii Industrijsko-obrtnicka skola din Croaţia: ,,Kahoot in the classroom” – prof. 
Martina Sertic, prof. Davor Knezevic şi ,,Educational digital content” – prof. Suzana 
Mihelcic. Ziua s-a încheiat cu un tur ghidat al Aradului realizat cu sprijinul Centrului 
Naţional de Informare şi Promovare Turistică Arad, fiind vizitate principalele obiective 
turistice ale oraşului. 

Marţi activităţile au fost realizate de prof. dr. Dimitrios Sidiropoulos - 
,,ZunalWebQuests”, prof. Konstantinos Tigkas - ,,CMap Tools”, prof. Glykeria Thanouri - 
,,Story Bird” de la 2o Epaggelmatiko Lykeio Katerinis din Grecia. 

Activităţile de miercuri au fost efectuate de prof. dr. Adina Avacovici şi prof. Doina 
Brişan - ,,Padlet, Linoit, e-Book, Scientix platform” de la şcoala gazdă şi prof. Igor 
Vidovic - ,,Geogebra in the classroom” de la Industrijsko-obrtnicka skola din din Slavonski 
Brod Croaţia. După aceste activităţi, a avut loc o activitate de formare în care participanţii 
organizaţi pe grupe au purtat discuţii despre şcoala secolului XXI cu competenţele ei. 

Joi, au fost prezentate Exemple de bune practici în e-Learning: ,,Edmodo, Socrative, 
Plickers, Quizizz, Google Classroom” de prof. Elisabete Ferreira, prof. Alexandra Guia, 
prof. Jorge Gomes, prof. Raquel Duarte de la Agrupamento de Escolas Sa de Miranda din 
Braga Portugalia iar prof. Jessica Hallonqvist, prof. Ronny Saxin, prof. Bengt Andersson, 
prof. Hanna Forsgarde  de la Rudbecksgymnasiet for Dova och Horselskadade Orebro din 
Suedia au familiarizat participanţii cu platformele e-Learning: ,,Diigo, Kami, Quizlet, 
Madmagz”.  

În ultima zi, prof. Aiva Leitane şi prof. Dace Reke de la Tukuma Vakara un 
neklatienes vidusskola din Letonia au susţinut activităţi despre ,,Learning Apps şi Moodle”.  

În cele cinci zile au fost atinse următoarele obiective: stimularea cadrelor didactice 
pentru folosirea instrumentelor IT la clasă, folosirea instrumentelor WEB 2.0, împărtăşirea 
experienţei pentru realizarea materialelor de studiu cu ajutorul instrumentelor WEB 2.0, 
studierea şi evaluarea rezultatelor despre situaţia actuală a şcolilor, concluzii şi 
recomandări de îmbunătăţire a competenţelor digitale la elevi şi cadre didactice. La final a 
fost evaluat trainingul, fiind acordate certificatele de participare şi documentul Europass. 



Utilizarea aplicaţiei Web 2.0 LearningApps în cadrul orelor de istorie 

Prof. Cosmin-Mircea Julan 

Learning Apps  este o aplicaţie Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesul de instruire 
prin metode interactive. Modulele/exerciţiile (denumite Apps)  existente pot fi integrate direct în 
conţinuturile de învăţare corespunzătoare, sau redactate/ajustate la necesitate, dar pot fi şi elaborate 
online de utilizatorii. Aplicaţia  LearningApps  are ca scop adunarea unor module care pot fi 
reutilizate şi de a le pune la dispoziţia utilizatorilor. Aceste module nu conţin un scenariu concret de 
învăţare, ci se axează exclusiv la partea interactivă. 

 LearningApps.org este un proiect de 
cercetare şi dezvoltare al Şcolii Superioare 
Pedagogice PH Bern, în colaborare cu 
Universitatea din Mainz (Prof. dr. Franz 
Rothlauf) şi cu Şcoala Superioară Zittau/Görlitz 
(Prof. dr. Christian Wagenhaft). 
 Aplicaţia dispune de o variantă a site-ului 
în limba română, o interfaţă românească este în 
lucru.   
 Categoriile încorporează majoritatea 

disciplinelor de studiu, se poate opta pentru mai 

multe limbi, iar tipurile de exerciţii care pot fi 

alcătuite sunt diverse pornind de la:  Cuvinte 

încrucişate; Jocul Milionarii; Marchează în 

text; Quiz cu alegere; Quiz cu alegere; 

Completează tabel; Quiz cu introducere; Grilă ordonare; Joc-Perechi (Perechi imagini); Joc-

Perechi (Text/Imagine); Ordonare cu hartă; Ordonare grupe; Ordonare pe imagini; Ordonează 

perechi; Puzzle-Grupe; Tabel ordonare; Rebus; Spânzurătoarea; Text spaţii goale; Completează 

tabel; Quiz cu introducere; Audio/Video cu inserări; Avizier; Caiet; Calendar; Chat; Mindmap; 

Scrieţi împreună. 

Exerciţiile (Apps) se pot alcătui 

relativ simplu, urmând instrucţiunile de pe 

site. Există numeroase modele care 

facilitează crearea acestora într-un timp 

relativ scurt. LearningApps este un ajutor 

pentru profesori şi pentru elevi.  

Profesorul are posibilitatea să 

structureze materialul pe care doreşte să-l 

predea în cel mai bun mod, sau să se 

folosească de exerciţiile oferite de colegi. 

Pentru elevi, LearningApps oferă moduri 

cât mai interactive şi atrăgătoare de 

însuşire a noilor informaţii.  

Prin intermediul LearningApps elevul va învăţa mult mai uşor prin descoperire şi mai 

ales prin interactivitate. Spre deosebire de un profesor care trebuie sa explice un subiect la 

cel puţin 20 de elevi, neputând acorda atenţie fiecarui elev în parte, aplicaţia  permite individ-

ualizarea procesului didactic acordând fiecărui elevului toată atenţia sa. 

PROFESORII NOSTRI—INTERVIUri- 

 Bună ziua, domnule profesor Hamza Ioan! Elevii dumneavoastră doresc să vă cuno-
ască mai bine, de aceea avem rugămintea de a ne răspunde la câteva întrebări. 
 Bună ziua! Cu drag! 
 Ce materie predați? 
 Predau educație fizică și sport. 
 Cum ați ajuns să fiți profesor? 
 Am absolvit Liceul Pedagogic, doream să fiu învățător, dar, ca fotbalist, am fost chemat 
de echipa Politehnica Timoșoara, așa că m-am hotărât să încerc să urmez Facultatea de Educație 
Fizică și Sport. Așa am ajuns profesor. 
 Ce presupune meseria de profesor? 
 Multă responsabilitate, plăcerea de a lucra cu elevii, obligativitatea de a-i educa și forma ca oameni. 
 De ce ați ales această profesie? 
 Pentru că mi-a plăcut și am fost sportiv de performanță. Am jucat fotbal în toate ligile (în Liga I la „Poli” 
Timișoara, în Liga a II-a la „Vagonul” Arad, iar în Liga a III-a la „Strungul” Arad). 
 V-ați dorit dintotdeauna să deveniți profesor? 
 Nu. Am dorit inițial să fiu învățător, dar nu-mi pare rău că am devenit profesor. 
 Dumneavoastră ați ales această carieră sau v-a îndemnat cineva? 
 Eu am ales această carieră. 
 V-ați schimba profesia? Ce ați alege? 
 Niciodată nu aș schimba-o! 
 Trebuie să dați examen în fiecare an sau sunteți titular? 
 Sunt titular. 
 Care sunt lucrurile frumoase și mai puțin frumoase în această profesie? 
 Din lucrurile frumoase fac parte plăcerea de a transmite elevilor din cunoștințele tale, trăirea alături de ei, cu 
bucuriile și necazurile pe care le întâmpină ei. 
 Ce vă place să faceți în timpul liber? 
 Sport, să lucrez în grădină, să ascult muzică și să urmăresc la televizor filme și transmisii sportive. 
 Domnule profesor, vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă doresc multă sănătate și împliniri în car-
ieră! 
 Cu plăcere!    

 

 

Bună ziua, doamna profesoară Monica Șerban! Elevii dumneavoastră doresc să vă cunoască mai bine, de 
aceea avem rugămintea de a ne răspunde la câteva întrebări. 
 Bună ziua! Sigur! 
 Ce materie predați? 
 Limba engleză. 
 Cum ați ajuns să fiți profesoară? 
 De când eram mică mi-am dorit să devin profesor, doctor sau polițist. Când a fost momentul să mă decid, în 
clasa a XII-a, am ales să devin profesor. 
 De ce ați ales această profesie? 
 De când mă știu am avut „lipici” la copii, dar unul dintre motivele principale cred că a fost influența 
învățătoarei mele. 
 V-ați dorit dintotdeauna să deveniți profesoară? 
 După cum am mai zis, da, a fost una dintre opțiuni. 
 V-ați schimba profesia?  
 Recunosc că uneori mi-aș dori să fac altceva. 
 Trebuie să dați examen în fiecare an sau sunteți titulară? 
 Sunt titulară, m-am titularizat imediat ce am terminat facultatea. 
 Unde ați făcut studiile? 
 Deși sunt din Oradea, am făcut facultatea în Arad, la Universitatea „Aurel Vlaicu”. 
 Care sunt lucrurile frumoase și mai puțin frumoase în această profesie? 
 Îmi place să văd că elevii sunt interesați de materia mea, îmi place când vin elevii mai mici și mă îmbrățișează 
la începutul orei, la sfîrșit sau pe holuri. Îmi displace lipsa de interes a unor elevi pentru școală, în ultima vreme și 
faptul că uneori uită de cei șapte ani de acasă. 
 Ce vă place să faceți în timpul liber? 
 Oh, sunt multe lucruri care îmi plac. De la sport, la citit, grădinărit, plimbări, ascultat muzică...sunt multe, doar 
că nu prea am timp pentru ele. 
 Doamna profesoară, vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă doresc multă sănătate și împliniri în car-
ieră! 
 Mulțumesc și eu!  

     

     

Interviu realizat de Copil Bianca Maria – clasa a IX-a C 



 Ziua de joi, elevii clasei a VI-a, au dedicat-o vizitării Cetății Aradului, cazarmă cu puternice re-

zonanțe istorice, în timp ce elevii din clasa a VIII-a au putut descoperi obiective turistice din oraş – Turnul 

de Apă, Parcul Reconcilierii, Biserica Romano-Catolică, Catedrala Ortodoxă, Primăria, Palatul Cultural şi 

Biserica Roşie. 

 În ultima zi din săptămână au fost realizate două activităţi: ,,Minte sănătoasă în corp sănătos” 

şi Concursuri sportive. În cadrul primei activităţi, doamna asistent medical, Lidia Clopu a transmis 

informaţii despre alimentaţia sănătoasă, îngrijirea corporală şi necesitatea existenţei unui echilibru 

a funcţiilor corpului uman. Săptămâna s-a încheiat cu activităţi sportive, coordonate de prof. Mar-

cel Tiberiu Furdui. 

 Activităţile educative extracurriculare şi extraşcolare organizate în această săptămână au dez-

voltat competenţa de învăţare şi abilităţile socio-emoţionale în rândul elevilor. Activităţile edu-

caţionale s-au bazat pe transdisciplinaritate, creativitate, inovaţie, învăţare prin experienţă şi 

colaborare. 

Avantajul major al acestei aplicaţii este acela că se distribuie gratuit şi cu codul sursă deschis 

pentru utilizator. Acest fapt permite utilizarea cu mult mai eficientă. Astfel utilizatorul poate schimba 

modulele existente ale aplicaţiei sau poate adăuga module noi având posibilitatea de a extinde funcţionali-

tatea lor. Aplicaţia LearningApps este simplă pentru folosire, se integrează uşor în procesul de învăţământ 

şi se adaptează foarte uşor pentru orice programă a oricărei instituţii de învăţământ. 

https://learningapps.org/index.php?category=9&s=  

https://learningapps.org/index.php?category=9&s=


UN COPIL EDUCAT ESTE  

UN COPIL PUTERNIC 

                                                 Prof. Cherecheș Marcela Liana 

                   Aceasta este deviza proiectului 

POCU/ 74/ 6/ 18/ 106615, ,,Măsuri integrate de 

îmbunătățire a accesului la educație al copiilor 

din școli defavorizate”, proiect al cărui beneficiar 

este ”Asociația Telefonul copilului” București, 

care se desfășoară și în cadrul Liceului 

Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad, la nivelul 

învățământului primar și gimnazial. Proiectul 

urmărește facilitarea accesului la educație și 

prevenirea, respectiv reducerea părăsirii timpurii 

a școlii, incluzând, totodată, implicarea părinților 

în educația copiilor, prin dezvoltarea unor activități specifice. 

                  Prin activitățile propuse de către profesorii – educatori se urmărește dezvoltarea competențelor 

– cheie pentru Învățarea Durabilă, recomandate de UE, competențe de care au nevoie toți indivizii pentru 

împlinire și dezvoltare personală, angajare, includere socială și cetățenie activă. 

                Elevii clasei aVI-a de la Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad, au pornit la drum 

împreună cu profesorul - educator Cherecheș Marcela Liana, abordând primul domeniu tematic, cel 

destinat autocunoașterii și stilului de viață sănătos și echilibrat. Activitățile alocate acestui domeniu 

tematic au invitat elevii să reflecteze asupra personalității lor, asupra caracteristicilor și resurselor 

personale, să afle ce sunt abilitățile, aptitudinile, preferințele, credințele și valorile personale, să acorde 

atenție schimbărilor fizice, psihice și de comportament, specifice preadolescenței și să explice necesitatea 

adoptării unor comportamente de menținere a sănătății și de prevenire a îmbolnăvirilor. 

               După completarea formularului de feedback, elevii au reflectat la ceea ce reprezintă învățarea 

pentru ei. Următorul domeniu tematic a fost centrat pe competența de a învăța să înveți, știut fiind faptul 

că mereu este câte ceva de învățat, cunoașterea umană nu ia sfârșit niciodată. Activitățile desfășutate i-au 

ajutat pe elevi să afle care sunt factorii determinanți în sprijinirea învățării, dar și factorii care o pot face 

să devină ineficientă. Au fost descoperite strategii și metode de învățare eficientă, acordând atenție 

motivației pentru învățare. Poveștile  eforturilor de învățare ale elevilor au fost exprimate printr-o serie de 

dovezi, produse ale muncii lor, adunate în portofoliul personal de învățare. 

               Și povestea continuă......... 

ŞCOALA ALTFEL PENTRU ELEVII 

CLASELOR A VI-A ŞI A VIII-A 

Prof. Marcela Liana Cherecheş 

Prof. Cosmin-Mircea Julan 

În perioada 25 – 29 martie 2019, la Liceul Tehnolog-

ic ,,Francisc Neuman” Arad s-a desfăşurat Programul 

Naţional “Şcoala Altfel”. Elevii din clasele a VI-a şi a 

VIII-a au fost consultaţi în prealabil despre ceea ce vor 

să facă pe parcursul celor cinci zile de activităţi extra-

curriculare şi extraşcolare prin intermediul chestion-

arelor şi discuţiilor. Planificarea activităţilor educative 

a fost realizată de către diriginţii celor două clase – 

prof. Marcela Liana Cherecheş pentru clasa a VI-a şi 

prof. Cosmin-Mircea Julan pentru clasa a VIII-a. 

Luni au fost realizate două vizite culturale la Biblioteca Judeţeană ,,A. D. 

Xenopol” Arad şi la Muzeul de Artă Arad. La bibliotecă elevii au intrat în 

lumea cărţilor, având acces la rafturile de referinţă. Au fost vizitate şi 

secţia pentru copii, secţia pentru adulţi, ludoteca, elevii fiind atraşi de tot 

ce au descoperit acolo. La muzeu activitatea s-a bazat pe observarea di-

verselor picturi, sculpturi, porţelanuri, tapiserii şi a mobilierului de de-

mult. 

Activităţile de marţi au fost următoarele la clasa a VIII-a “Orientare 

profesională” şi “Francisc Neuman şi sportul arădean”, timp în care elevii 

clasei a VI-a au organizat un atelier de creație dedicat sărbătorilor 

Pascale, valorizându-și abilitățile artistico-plastice și creativitatea. 

 În prima parte a programului zilei de miercuri a fost realizată activitatea ,,Sănătate prin educaţie” 

prin intermediul doamnei doctor Carmen Avram de la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad. Au 

fost abordate teme precum gripa, tuberculoza, sănătatea orală şi buruiana ambrozia. Elevii au purtat dis-

cuţii libere cu reprezentanta DSP Arad, vizionat materiale power point şi video, la final au primit postere 

pe tematica abordată.  

 În a doua parte a programului zilei de miercuri a fost vizitat Muzeul Preparandiei, elevii având ocazia 

să vadă imagini, documente şi instrumente vechi de scris.  



Dragostea reciprocă a celui ce învaţă şi celui ce-l învaţă este prima şi cea mai 

importantă treaptă spre cunoaştere.  

ERASMUS  

Persoane: 

Erasmus din Antiohia - Sfântul Erasmus 

Erasmus din Rotterdam (1466 – 1536) - umanist olandez, autor al lucrarii „Laus Stultitiae” (Elogiul nebuniei). 

Erasmus Sarcerius (1501 – 1559) - teolog și reformator german. 

Programul ERASMUS - un program universitar de burse. 

Erasmus Darwin (1731 - 1802) - bunicul lui Charles Darwin, a fost un botanist, zoolog și doctor englez. 

Erasmus Julius Nyárády (1881 - 1966) a fost un botanist maghiar din Transilvania. 

Erasme Louis Surlet de Chokier (1769 - 1839) - om politic belgian. 

Kermit Erasmus (1990 - ...) - fotbalist sud-african. 

 

Erasmus (Desiderius) din Rotterdam (n. 28 octombrie 1466, 1467 sau 1469, Rotterdam/Olanda, d. 12 iulie 1536, 

Basel/Elveția) a fost un teolog și erudit olandez, unul din cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și 

Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, catalogat drept "primul european conștient", de către Stefan Zweig.  

 

A predat la Universitatea din Cambridge. Universitatea din Torino îi decernează titlul de Doctor în Teologie.  

 

În anii 1517-1524 traduce în limba latină ("Novum instrumentum omne") versiunea greacă a Noului 

Testament, traducere însoțită de comentarii critice, superioară ca stil și fidelitate în comparație cu Vulgata 

(Versiunea latină oficială a Bibliei) aflată în circulație. Această traducere i-a servit și lui Luther ca bază pentru 

transcrierea în limba germană a Bibliei.  

 

"Enchiridion militis christiani" ("Manualul combatantului creștin", 1503).  

Devine cunoscut, în 1500, cu "Collectanea adagiorum", o colecție de proverbe și zicale latine și din Biblie . 

"De Ratione Studii", ("Despre rațiunea învățării", 1511)  

"De Pueris Satim ac Liberaliter Instituendis", ("Despre educația suficientă și liberă a copiilor", 1529)  

Bibliografie: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Erasmus 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Erasmus 

https://ro.wikipedia.org/wiki/

Erasmus_din_Rotterdam 

 Informatician Pincă Cosmin 

 Începusem cu NIMICUL (în numărul din decembrie 2016)… și-am 

 progresat către CÂT DE CÂT… 

 Oare e chiar așa? Nu știu nici eu…  

 Conform unei încercări de definire a expresiei, s-ar părea că de la 

NIMIC la CÂT DE CÂT… e totuși un pas… mare. 

 CÂT DE CÂT-ul este puntea dintre NIMIC și CEVA. 

 Uitându-mă în urmă parcă, și reflectând subiectiv sau obiectiv 

doar la munca mea, am reușit să adun o serie de cunoștințe noi, să 

acumulez informații absolut folositoare, să… progresez. 

 NIMIC nu a fost ușor, dar pentru a face CEVA, trebuia CÂT DE 

CÂT să fac un anume efort intelectual, să mă încadrez în „dureroasa” 

realitate digitală a generațiilor pe care le educăm acum. 

 Totuși nu e destul, până să pot afirma că am făcut CEVA, mai am 

de muncit, de învățat, de căutat, de explorat, de încercat, de… trăit!!! 

 Dacă generațiile care vin ar înțelege că progresul înseamnă pași 

mărunți, muncă, un oarecare gram de răbdare îmbrăcat în dăruire și plin 

de dorințe și încercări, poate lumina de la capătul tunelului ar DEVENI 

roz, nu violet, în condițiile în care din punctul de vedere al fizicii, 

lumină roz nu există (așa imposibilul ar putea să devină posibil). 

cât de cât = cât de puțin, foarte puțin, oricât; absolut deloc 

Exemplu: “cu coaja ți-alungi batăr odată foamea, cât de cât.“ 

Sursa: Dicționar de expresii și locuțiuni românești 

PS. Tangram-ul este un joc foarte vechi de puzzle, de origine chineză, cunoscut sub denumiri ca 

„pătratul magic”  sau „placheta celor șapte șiretlicuri”.  Tangramul conține adrese utile.  

Împreună sau separat, fiecare dintre acele site-uri colaborative pot aduce un plus desfășurării 

viitoarelor ore de curs. 

Ing. Doina Brișan 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Erasmus_din_Antiohia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Erasmus_din_Rotterdam
https://ro.wikipedia.org/wiki/Umanism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olanda
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Erasmus_Sarcerius&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Programul_ERASMUS&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Darwin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Julius_Ny%C3%A1r%C3%A1dy
https://ro.wikipedia.org/wiki/1881
https://ro.wikipedia.org/wiki/1966
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Erasme_Louis_Surlet_de_Chokier&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Belgia
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kermit_Erasmus&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Africa_de_Sud
https://ro.wikipedia.org/wiki/28_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1466
https://ro.wikipedia.org/wiki/1467
https://ro.wikipedia.org/wiki/1469
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://ro.wikipedia.org/wiki/Olanda
https://ro.wikipedia.org/wiki/12_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1536
https://ro.wikipedia.org/wiki/Basel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elve%C8%9Bia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Umanism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rena%C8%99tere
https://ro.wikipedia.org/wiki/Reforma
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stefan_Zweig
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cambridge
https://ro.wikipedia.org/wiki/Torino
https://ro.wikipedia.org/wiki/1517
https://ro.wikipedia.org/wiki/1524
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Noul_Testament
https://ro.wikipedia.org/wiki/Noul_Testament
https://ro.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1503_%C3%AEn_literatur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1500_%C3%AEn_literatur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://ro.wikipedia.org/wiki/1511_%C3%AEn_literatur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1529_%C3%AEn_literatur%C4%83


 


