SPIRITUL SĂRBĂTORILOR DE
IARNĂ
Aproprierea sărbătorilor de iarnă induce în fiecare
dintre noi o stare cu totul aparte...
De la entuziasmul și emoția copleșitoare pe care le
resimțeai în copilărie în așteptarea lui Moș Crăciun și
nostalgia momentelor petrecute cu cei dragi, la dorința de
a face ceva pentru cei mai puțin norocoși. Devenim în
această perioadă mai sensibili, mai receptivi la dorințele
celorlalți, mai dornici de implicare.
Ca dascăli ne confruntăm zilnic cu problemele elevilor noștri, cu nevoia lor de
afecțiune și atenție. Nu ar trebui să existe copil care să nu simtă bucuria sărbătorilor de
iarnă.

Nu neapărat prin primirea unui cadou, ci mai ales prin liniștea și siguranța generată de
grija și atenția celor din jur.
Pentru noi, ca dascăli, aproprierea sărbătorilor de iarnă este încă un prilej de a încerca
să promovăm în rândul elevilor noștri adevăratele valori umane: empatia, respectul,
tolearanța, solidaritatea, compasiunea, înțelegerea nevoilor celorlalți. Școala nu poate exista
în afara unui sistem de valori, pe care avem datoria morală de a-l cultiva cu consecvență.
Activitățile care se desfășoară în această perioadă: de promovare și cultivare a
tradițiilor, de voluntariat, întâlnirea cu foștii dascăli ai școlii, reprezintă contribuții la
consolidarea sistemului de valori al comunității noastre școlare.
Și dacă spiritul sărbătorilor de iarnă ar deveni o permanență în viața noastră, lumea ar
fi un loc mai bun...
Sărbători fericite tuturor!
Director,
Prof. Stoica Doina

IMPACTUL PROIECTELOR DE MOBILITATE VET E+
JOB – SHADOWING
Prof. Cherecheș Marcela Liana
Stagiile de formare profesională în altă țară au rolul de a îmbunătăți procesul de tranziție de la
educație și formare către piața muncii, consolidând cooperarea europeană în domeniul educației și formării
profesionale. Erasmus+ oferă astfel de oportunități atât pentru elevi cât și pentru formabili.
În această categorie se înscrie și proiectul ERASMUS+ JOB SHADOWING ,,LEARNING TO BE
2” - 2018-1-RO01–KA116–047470, al cărui obiectiv general a vizat dezvoltarea profesională a două cadre
didactice din unitatea noastră școlară, Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad. Activitățile de tip job
shadowing s-au desfățurat în perioada 24.06.2019 – 05.07.2019, având ca partener de primire Grupo 7
Escuela de Peluqueria y Estetica – Granada. Impactul proiectului de mobilitate se regăsește în ceea ce
privește îmbunătățirea capacității de a opera cu conceptele și metodologia specifice disciplinei de
specialitate, aplicarea metodelor activ – participativ – formative. În aceeași măsură, răspunde nevoii de
îmbunătățire a competenței de a planifica, organiza și de a conduce procesul de predare – învățare –
evaluare, valorificând cunoștințele de specialitate și metodice. Activitățile desfășurate au favorizat
atitudinea de relaționare și comunicare deschisă, cooperantă, receptivă, acceptarea evaluării din partea
celorlalți, echilibru, și nu în ultimul rând, îmbunătățirea capacității de a înțelege ritmul de schimbare al
beneficiarilor serviciilor educaționale, empatie și perseverență. Astfel de experiențe contribuie la sporirea
atractivității procesului educativ, ținând cont de adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii,
favorizând capacitatea de schimbare.
Prin împărtășirea și valorizarea bunelor practici europene, astfel de experiențe, contribuie în mare
măsură la completarea portofoliului instituțional, la creșterea prestigiului școlii în comunitate, justificând
valoarea adăugată a programului Erasmus+.

POLICIES FOR ROMA INCLUSIVE
DIMENSION IN EUROPE – PRIDE
NR PROIECT: 2019-1-RO01-KA201-063808
UNITATEA SCOLARA: LICEUL TEHNOLOGIC FRANCISC NEUMAN
ADRESA SITE : www.liceul-neuman.ro
COORDONATOR PROIECT: COSMIN MIRCEA JULAN
Obiectiv general: pr egătir ea și dezvoltar ea unor str ategii inovatoar e la nivel eur opean pr ivind asigurarea dimensiunii incluzive în educație a romilor
Obiective specifice:
Dezvoltarea unei strategii compatibile cu contextual educațional al fiecărui partener pentru includerea elevilor din comunitatea romă în sistemul educațional, prin elaborarea a 3 produse intelectuale pe perioada de
implementare a proiectului
Îmbunătățirea cunoștințelor despre metode și tehnici folosite de experții care lucrează cu comunități rome a
75 membri din organizațiile partenere
DEzvoltare de abilități pentru folosirea produselor intelectuale dezvoltate în parteneriat pentru cel puțin
300 cadre didactice și experți care lucrează cu elevi și comunități rome, prin organizarea de 5 evenimente
de multiplicare și alte activități de diseminare
Intensificarea cooperării internaționale între membri organizațiilor partenere pentru a deschide calea altor
colaborări de succes
Rezultate: cr ear ea unei baze mater iale intelectuale multilingve car e să ofer e modele și tehnici inovatoare în implementarea unui program complex de măsuri și politici cu impact determinant în integrarea educațională a romilor
Perioada de implementare: 24 luni (1.10.2019 – 30.09.2021)
Parteneri:
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad—coordonator
Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, Italia
Associazione Darsana Teranga, Italia
Diefthinsi Defterovathmias Dodecanesou, Grecia
Gymnasio Gennadiou (Secondary School of Gennadi) Grecia
Opstina Ruma, Serbia
Stil mladih, Serbia
Tarsus İlçe Milli eğitim Müdürlüğü (Tarsus MEM) Turcia
Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turcia
Activități
Training "Interacțiune cu membri comunității rome și facilitarea comunicării interculturale” Training
"Incluziunea - cheia succesului pentru educația romilor"
Training "Consiliere școlară pentru succesul romilor"
Elaborare produse intelectuale
Evenimente diseminare și multiplicare

Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+
Policies for Roma Inclusive Dimension in Europe – PRIDE
prof. dr. Adina Codruța Elena Avacovici
prof. Cosmin-Mircea Julan
Mai mult de 12 milioane de romi locuiesc în Uniunea Europeană, ei se confruntă
cu discriminarea, marginalizarea, accesul greu la educație, lipsa locurilor de muncă și
probleme legate de serviciile medicale și locuire.
Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ “Policies for Roma Inclusive
Dimension in Europe” – PRIDE, cu numărul de referință 2019-1-RO01-KA201063808, se derulează în perioada 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2021.
Acesta reunește următoarele instituții: Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Arad – coordonator, și un număr de nouă parteneri: Comune di Sant’
Alessio in Aspromonte – Italia, Diefthinsi Defterovathmias Dodecanesou – Grecia,
Opstina Ruma – Serbia, Tarsus Ilce Milliegitim Mudurlugu – Turcia, Liceul
Tehnologic ,,FranciscNeuman” Arad – România, Associazione Darsana Teranga –
Italia, Gymnasio Gennadiou – Grecia, Stilmladih – Serbia, Tarsus Meslekive Teknik
Anadolu Lisesi – Turcia.
Proiectul va analiza situația elevilor romi și a părinților acestora, vor fi elaborate
politici de incluziune pentru a asigura accesul la educație, a reduce abandonul școlar și
a implica în mod eficient părinții în viața școlii sau a comunității locale.
Obiective: dezvoltarea unor strategii de incluziune; descoperirea unor metode și
tehnici de lucru cu membrii comunității rome; utilizarea materialelor intelectuale
elaborate în cadrul proiectului de către cadre didactice și experți în educație;
intensificarea cooperării internaționale între partenerii proiectului.

Prima întâlnire s-a desfășurat în perioada 12-14 noiembrie 2019, activitățile au
fost organizate în Italia – Reggio Calabria și Comune di Sant’Alessio in Aspromonte.
Din partea școlii au participat: prof. dr. Adina Codruța Elena Avacovici – responsabil
diseminare, valorizare, exploatare rezultateși prof. Cosmin-Mircea Julan – responsabil
proiect; fiecare partener a fost reprezentat de 2 participanți.
Întâlnirea a început cu discursul de bun venit al domnului Stefano Calabro –
primarul din Comune di Sant’Alessio in Aspromonte, a continuat cu prezentarea
participanților, prezentarea generală a proiectului realizată de domnul Massimiliano
Strati. Au fost stabilite datele pentru întâlnirile ce vor urma și termenele pentru
anumite sarcini. A fost prezentat proiectul SPRAR, acesta are ca obiectiv promovarea
de bune practici în incluziune și lucrul cu grupuri dezavantajate. Participanții au
discutat cu două refugiate din Africa. Au fost purtate discuții despre cele trei zile de
activitate, apoi s-a trecut la evaluarea în scris a activității.

”Learning to be 3”
Proiectul de mobilitate VET Erasmus+ nr. 2019-1-RO01-KA116-062023
”Learning to be 3” se adresează unui număr de 42 elevi clasa a X-a liceu și școala
profesională, de la calificările textile, comerț și estetică și 2 cadre didactice din ca- Flux 1:
tedra Textile în stagiu de jobshadowing și va fi derulat în colaborare cu M.E.P. Euro- 20.01-07.02.2020
Flux 2:
projects Granada, Spania.
07.06-27.06.2020
Obiectiv general:
- Îmbunătățirea calității predării și învățării și pregătirea elevilor pentru piața muncii
într-o lume globalizată;
- Întărirea legăturii dintre procesul de predare învățare și mediul economic
Stagiile de formare au la bază modulele de practică prevăzute în planurile de
învățământ pentru clasa a X-a de la fiecare calificare în parte precum și SPP-urile
acestora pentru dezvoltarea următoarelor competențe cheie:


Tranziția de la școală la locul de muncă;



Lucrul în echipă (pentru domeniul pregătirii de bază Comerț)/ Pregătirea pentru
integrarea la locul de muncă (pentru restul domeniilor).

În cazul cadrelor didactice activitățile vizează observarea formelor de
comunicare, a metodelor și tehnicilor de lucru utilizate de către tutorii de practică;
aplicarea metodelor centrate pe elev, transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire şi educaţie; însuşirea unor metode de informare şi de documentare
independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă;
asistență la activități în atelierul de practică.
Bugetul proiectului este 138.638 EUR.

“EFFECTIVE ELEARNING SYSTEM BASED ON DIGITAL COMPETENCES”

nr. 2018-1-LV01-KA229-046952
În cel de al doilea an proiectul de parteneriat strategic pune accentul pe formarea, implicarea și
dezvoltarea competențelor elevilor.
OBIECTIVE:
 Pregătirea elevilor pentru o învăţare eficientă, digitalizată
 Dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor
 Dezvoltarea competenţelor pedagogice/ metodice ale profesorilor din școlile partenere din Letonia,
Portugalia, Grecia, Suedia, Croația, România
 Oferire de sprijin individualizat
 Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi cooperare
 Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză
 Schimb de experienţă în crearea materialelor de studiu interactive şi motivante şi a planurilor de lecţie
cu ajutorul platformelor de elearning şi a instrumentelor corespunzătoare
 Pregătirea profesorilor pentru folosirea efectivă în scop motivaţional a TIC şi a platformelor de
elearning la clasă
 Sprijinul instituţiilor educaţionale pentru implementarea practicilor inovative prin folosirea
platformelor de elearning pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor
Prof. dr. Adina Avacovici

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A
COMPETENȚELOR VOCAȚIONaLE
calitatea ofertei educativ-formative

Program 14-19 octombrie 2019 “Abilități pentru viitorul nostru”
1. Workshopuri elevi (domenii: Estetică, Textil, Servicii)


”Frumusețe și meserie”,



”Tradițional și modern în accesoriile vestimentare”,



”Realizarea unei ținute vestimentare din materiale reciclabile”,



”Școala prietenoasă cu mediul”

2. Dezbatere ”Perspective în carieră a absolventului de profil economic”.
Partener: S.C. Predict CSD Consulting S.R.L.

3. Educație financiară.
Partener: BCR

4.Workshop cadre didactice ”Digitizarea conținutului școlar” - valorizare rezultate
proiect E+ parteneriat strategic nr. 2018-1-LV01-KA229-046952 ”Effective elearning
system based on digital competences”
Link: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/your-country_en

recunoaștere internațională
motivarea elevilor

validare competențe profesionale

EU Youth Power
prof. Cosmin—Mircea Julan
Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ EU Youth Power 2017-1-BG01-KA-202036372, reunește patru țări: Bulgaria, România, Macedonia de Nord și Georgia.
Organizațiile care îl implementează sunt: Digital National Alliance – Bulgaria, Asociația
Activ pentru Comunitate – România, Research Center for Security Defense and Peace –
Macedonia de Nord și Georgia’s Reforms Associates – Georgia.
Obiectivele proiectului sunt: modernizarea sistemului educațional, creșterea calității
educației, utilizarea mijloacelor informatice în școli, reducerea abandonului școlar și garantarea
accesului la educație. Documentele care stau la baza proiectului au fost elaborate de Parlamentul
European, Comisia Europeană, Parlamentul Bulgariei și Guvernul Bulgariei.
Se are în vedere realizarea unui joc didactic care să conțină diverse aplicații despre cultura
și civilizația europeană. Exercițiile create se bazează pe redactarea unui text în limba engleză,
urmat de traducerea acestuia în limba națională a celui care l-a scris. Tipuri de exerciții: ordonarea
unor cuvinte, completarea spațiilor libere, scrierea răspunsului corect, puzzle și alegerea multiplă.

Elevii și tinerii din Europa sunt principalii
beneficiari ai acestui joc didactic, ei vor călători
pe harta virtuală a Europei, vor dobândi
cunoștințe despre cetățenia europeană și
incluziunea socială. De asemenea competențele
de comunicare într-o limbă străină și cele
informatice, vor fi îmbunătățite.
La activitățile proiectului participă cadre
didactice, formatori, elevi și tineri. Ei vor
construi jocul EU Youth Power, acesta va fi
promovat după finalizare.
La trainingul organizat în perioada 10-15 iulie
2019, în localitatea Dolna Banya din Bulgaria, a
participat prof. Cosmin-Mircea Julan în calitate de reprezentant al Liceului Tehnologic ,,Francisc
Neuman” Arad și Asociației Activ
pentru Comunitate Arad.

ERASMUS+ VET ,,LEARNING TO BE 2”
2018-1-RO01-KA116-047470
Pentru început…
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, de la Liceul
Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad 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.

Unde? Cum? Cât? De ce?
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.

Ce au făcut elevii?

Ce au făcut elevii?
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.

Ce au făcut elevii?

Ce au făcut elevii?

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.

• Elevii de la specializarea frizer-coaformanichiurist-pedichiurist au dobândit
competenţe şi abilităţi despre: tipuri de
coafuri clasice și moderne bazate pe
împletituri; pregătirea locului de muncă;
consilierea clientei; selectarea resurselor
necesare; tehnici de lucru;
•

Prof. dr. Adina Avacovici
Prof. Cosmin Mircea Julan

Comunicare şi găzduire
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.

Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor
asupra copiilor și tinerilor și Ziua Internațională a
Drepturilor Copilului

În cadrul Campaniei 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor, elevii
clasei a V-a, au realizat următoarele activități: Bullying-ul și abuzul în mediul școlar – activitatea a constat
în vizionarea unor filmulețe care au avut în prim plan bullying-ul școlar. După vizionarea acestora au existat discuții prin care elevii și-au exprimat opinia despre acest fenomen social iar prin fișele de lucru au
încercat să găsească soluții de rezolvare; Discriminarea bazată pe criterii de sănătate/ dizabilitate – activitatea a presupus analizarea unor studii de caz despre copiii care au de suferit din această cauză. Au fost citite texte care au descris acest tip de discriminare.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, elevii clasei a V-a, ambasadorii seniori și
ambasadorii juniori din cadrul programului educativ ,,Școli - ambasador ale Parlamentului European”
EPAS au participat la inițiativa UNICEF referitoare la cea mai mare lecție din lume pe tema drepturilor
copilului. În fiecare an, pe 20 noiembrie, pentru a marca Convenția cu privire la drepturile copilului,
UNICEF celebrează Ziua Internațională a
Drepturilor Copilului la nivel global. Este o zi de
acțiune pentru copii, de către copii, o zi
distractivă, dar cu un mesaj serios. În 2019
această dată este cu atât mai specială cu cât
aniversăm 30 de ani de la adoptarea Convenției,
tratatul cel mai ratificat de la nivel internațional.
Din Auckland la Amman, din New York la
Nairobi, copiii vor ,,prelua puterea” și vor colora
lumea în albastru în semn de susținere a
drepturilor copilului. De asemenea, copiii vor
„prelua” roluri cu mare vizibilitate în massmedia, politică, afaceri, sport și divertisment, de
obicei deținute de adulți, pentru a atrage atenția
asupra problemelor care contează pentru ei.
A fost prezentată Convenția Națiunilor
Unite cu privire la drepturile copilului, aceasta a
fost realizată prin intermediul materialului pus la
dispoziție de site-ul QIE – Quality Inclusive
Education. Au urmat discuții prin care elevii șiau exprimat opinia despre importanța existenței
drepturilor pentru cei mici. Elevii au realizat
postere, utilizând stickere care înfățișau
drepturile copilului, apoi fiecare grupă de elevi și
-a prezentat produsele realizate. Activitatea a
fost coordonată de prof. Cosmin-Mircea Julan.
prof. Cosmin-Mircea Julan

Evaluarea și
dificultățile ce trebuie
înlăturate de noi!
Evaluarea inițială este mereu un prag ce
trebuie trecut atât de către elevi cât și de
cadrele didactice! Pe de o parte elevii
trebuie să arate cunoștințele acumulate
în alți ani de școală, iar, profesorul, nici
el scutit de emoții, trebuie să arate dacă
știe să raporteze corect evaluarea
inițială la cunoștințele elevilor, fără a
supraestima sau subestima valoarea
acestora. Pentru a face această evaluare
mai permisivă am folosit metoda electronică de evaluare prin crearea unui
padlet în care sunt reflectate cunoștințele elevilor, iar colaborarea cu ei
este atât pe plan științific cât și pe planul verificării abilităților lor. La nivelul
clasei a X-a, cu specializarea frizer, coafor, manichiurist – pedichiurist această
evaluare nu a creat disconfort, ci emulație, concurență sinceră și o stare de
evaluare corectă, prin realizarea unui
padlet.
Evaluarea inițială sau diagnosticul – se
efectuează pentru a prezice o performanță sau pentru a determina nivelul
aptitudinilor înainte de procesul educațional. Încercarea de a determina care
sunt caracteristicile elevului înainte de
elaborarea programului, cu scopul de a-l
localiza la nivel, de a-l clasifica și de a
adapta individual nivelul de pornire al
procesului educațional.
Evaluarea inițială este un factor cheie
pentru ca profesorul să cunoască punctul de plecare de la care începe procesul de învățare.
În primele zile ale clasei, profesorii
trebuie să-și cunoască elevii și să-i organizeze într-o formațiune școlară
caracterizată prin comunicare, ordine și
învățare. Informațiile utilizate pentru a
face evaluarea elevilor provin din diverse surse: comunicarea informală
(zvonuri), comentariile altor colegi, evidența școlilor, discuțiile și observațiile
din sala de clasă, comentariile elevilor.
Evaluarea este o parte firească a interacțiunilor sociale. În clasă, această evaluare face ca profesorii să
creeze așteptări și să le comunice frecvent grupului. Este dificil de evaluat performanța tipică sau normală a
elevilor.
Cu toate acestea, fiabilitatea este un aspect important al evaluării inițiale, iar profesorul nu ar trebui
să își clasifice elevii din câteva observații

O altă metodă modernă de evaluare
inițială pe care am folosit-o în acest an școlar la o clasă mai mare, cu capacitate de
apreciere a propriei munci și valori este
metoda bazată pe ”Kahoot”.
Impactul a fost deosebit deoarece
această platformă de lucru implică toți participanții la evaluare: rolul profesorului
este de a formula întrebări și a le pune la
dispoziția elevilor prin intermediul platformei Kahoot.
Pe de altă parte elevii își folosesc
telefoanele mobile pentru a intra pe platformă dar și pentru a răspunde la întrebările puse de cadrul didactic. Răspunsurile
elevilor sunt contabilizate instantaneu de
platforma electronică, iar rezultatele sunt
vizibile după fiecare întrebare. La sfârșitul
evaluării pe platformă se generează grafice
Excel cu rezultatele obținute de elevi.
Pe lângă viteza de lucru avantajele
platformei Kahoot sunt și viteza de a da
rezultatele la întrebări, dar și lucrul în grupul clasei si cu device-urile de care dispun
elevii.

Așadar cred că
evaluarea inițială, dar și
evaluarea în general nu
mai trebuie să fie o problemă, ci un instrument
activ de valorizare a rezultatelor învățării!

Prof. Elena Marin Dudu

Prof. Dr. Avacovici Adina

Semestrul I al anului şcolar 2019-2020
nu este foarte generos în săptămâni şi în plus
se grăbeşte tare să ajungă la final!
Însă cei mici şi cei mari, elevii şi profesorii, nu l-au lăsat să treacă fără să-l împo-

dobească pe ici pe colo cu activităţile care le
fac plăcere, îi motivează să colaboreze şi le
dezvoltă competenţe atât de necesare la şcoală
şi mai apoi în viaţă.
Astfel în luna octombrie copiii noştri şiau exersat abilităţile de artişti şi pentru a marca Ziua Educaţiei, elevii claselor V-VIII au

dat curs liber imaginaţiei şi talentului şi au
realizat o expoziţie de desene legate de şcoală,
educaţie, dascăli.

În 14 octombrie elevii
claselor de gimnaziu şi
elevii clasei a 10-a D au
participat la activităţile
propuse de către
Asociaţia Maşina
Prieteniei, activităţi ce
presupun joc şi mişcare
în aer liber şi care au
drept scop dezvoltarea
spiritului de colaborare
între elevi.

Tot în spirit artistic am sărbătorit toamna în stil
tradiţional românesc şi am organizat o petrecere…. a
dovlecilor! Dovlecii au petrecut în mod cu totul inedit,
răsărind din creionul elevilor din clasele V-VII foarte
coloraţi, costumaţi, moderni şi tehnologizaţi!

În 15 octombrie elevii clasei a 10-a D au urmărit spectacolul « Signé F.O. » prezentat de elevii Liceului Jeronimo Zurita din Saragosse Spania, în cadrul Festivalului de teatru francofon Amifran, ediţia a

În 6 noiembrie, elevii claselor a V-a şi
a VII-a au vizitat expoziţiile permanente din
cadrul Complexului Muzeal Arad, dar şi expoziţia temporară: Dinozaurii - o lume dispărută !

În aceste activităţi au fost implicate
următoarele cadre didactice:
Dir. adj. prof. Dr. Avacovici Adina,
prof. Hărţău Adina, prof. Şerban Monica,
prof. Tipa Artur.
Prof . Hărţău Adina

prof. Cosmin-Mircea Julan

ISTORIE ȘI EDUCAȚIE
SOCIALĂ

Într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete etc.) a devenit
indispensabilă; lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de
care nu se pot despărți nici atunci când sunt în clasă, lume în care părinții și profesorii reclamă utilizarea
acestora în mod intensiv de către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i deprinde pe elevi să
folosească eficient aceste mijloace, să ne apropiem mai mult de lumea lor și să adaptăm aplicarea multiplă
a noilor realități tehnologice ale zilelor noastre. În acest sens, instrumentele Web 2.0 devin, deopotrivă, un
adevărat aliat al cadrelor didactice.
Padlet este o aplicaţie online care permite utilizatorilor să-și exprime cu ușurinţă opiniile pe un
subiect comun pe un „avizier” virtual (wall). Peretele este, de fapt, o pagină web unde utilizatorii publică
scurte mesaje conţinând text, imagini, clipuri video şi/ sau legături. Poate fi folosit pentru sesiuni de
brainstorming, a posta adrese de internet utile, cuvinte noi, termeni sau comentarii pe o temă dată.
Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul URL–ului.
Conform programei școlare la disciplina istorie, competența generală numărul 4 promovează
folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare educației permanente. La clasa a VI-a,
competența specifică 4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor multimedia, generează activități de
învățare precum: alcătuirea unor liste cu site-uri de internet pentru temele istorice studiate, alcătuirea unor
postere/ afișe cu informații selectate din surse internet și realizarea unor prezentări pe o temă istorică
utilizând mijloace digitale.

Acest padlet îl folosesc pentru a preda lecția Studiu de caz: Inchiziția. Fiind o lecție de tipul studiu de
caz, prezenta aplicație Web 2.0 este foarte utilă, deoarece elevii pot vedea diverse imagini, pot viziona
scurte documentare istorice și citi informații despre acest subiect.

Activitatea elevilor este realizată pe grupe, aceștia au sarcini de lucru diverse: realizarea biografiei
personajelor prezentate, crearea unor hărți istorice, interpretarea surselor istorice menționate în prezentare
sau realizarea unei dezbateri pe tema Inchiziției.

https://padlet.com/cosmin_julan86/yyu7reoupy6e

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.

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 să explice un subiect la cel puţin 20 de elevi, neputând acorda atenţie fiecarui elev în
parte, aplicaţia permite individualizarea procesului didactic acordând fiecărui elev toată atenţia.
La clasa a VIII-a, utilizez aplicația pentru recapitularea lecțiilor, completarea unui rebus istoric,
rezolvarea fișelor de lucru dar și pentru evaluarea lecțiilor. Testul de evaluare conține mai multe întrebări
tip grilă.

https://learningapps.org/user/
cosmin%20julan

Lino este a aplicație gratuită, accesibilă pe laptop, pe telefon cu Android beta sau iphone/ iPad.
Aplicația poate fi descărcată de pe Google Play, AppStore și/ sau o poți accesa logându-te gratuit folosindu
-ți contul Google, facebook sau Twitter. Cadrul didactic poate crea grupuri de lucru, iar pe ,,suprafața de
lucru elevii pot atașa post-it-uri virtuale, imagini, fișe de lucru etc. prin intermediul cărora pot fi împărtășite
idei pe o temă dată. Pe post-it-urile lino pot fi atașate materiale în format doc., docx., xls. etc. Acestea sunt
mobile, putând fi reorganizate oricând în vederea unei prezentări. Pe un singur post-it pot fi atașate
materiale de maximum 10 MB. Pe durata unei luni, este permisă stocarea pe post-it-uri a 100 MB. Pe
acceași suprafață pot fi încărcate atât poze, precum și materiale video. Fiecărui utilizator îi este permis să
descarce maximum 10 materiale/ stickere de la alți utilizatori pe lună.
Programa școlară pentru disciplina educație socială recomandă activități de învățare de genul:
organizarea unor discuții de grup, organizarea unor jocuri de rol, analiza unor fișe cu imagini, ilustrarea
unor moduri de participare a copiilor la soluționarea problemelor care îi privesc, elaborarea unor postere/
colaje, realizarea unor portofolii care conțin imagini cu și despre drepturile copilului și compararea unor
mesaje cuprinse pe pagini web în care sunt promovate și respectate drepturile copilului.

http://linoit.com/users/317295JULANCosmin-Mircea/canvases/Drepturile%20copilului

Pe baza acestei prezentări, elevii clasei a V-a realizează dezbateri despre promovarea și respectarea
drepturilor copilului, caută informații pe internet despre drepturile copilului, organizații
nonguvernamentale care apără drepturile copilului, realizează diverse compuneri și colaborează în cadrul
grupelor pentru crearea unor colaje.
ASPECTE CONCLUZIVE
În ceea ce privește importanța introducerii instrumentelor de tip Web 2.0 în activitatea didactică, se
cuvine să facem următoarele precizări: ele au rolul de a eficientiza procesul de predare-învățare, de a
stimula comunicarea între partenerii educaționali (cadre didactice, elevi, părinți) și de a facilita asimilarea
conținuturilor științifice, de a forma competențe digitale reale, dar și o serie de competențe definite atât la
nivelul disciplinelor de studiu cât și interdisciplinar.
Dimensiunea interactivă a acestor instrumente Web 2.0 este adaptată așteptărilor elevilor secolului
XXI, care sunt alfabetizați pe cale digitală de la vârste foarte fragede. Astfel, aceste instrumente contribuie
în mod semnificativ la eficientizarea procesului didactic.

Metode de lucru cu elevii cu nevoi educative speciale

Școala incluzivă se referă în sens restrâns la integrarea tuturor copiilor, indiferent de capacitățile
și competențele de adaptare și deci de învățare, într-o formă de școlarizare. În sens larg, ea înseamnă
preocuparea pentru ca fiecare copil să fie sprijinit și să se lucreze în beneficiul învățării tuturor.
În perspectiva școlii incluzive înțeleasă ca școală care se deschide fexibil tuturor copiilor,
dificultățile de învățare sunt considerate probleme normale în activitatea didactică. Rezolvarea lor este un
prilej și o provocare pentru profesori, managerii școlii, profesorul logoped și profesorul de sprijin.
Fiecare act didactic este o presiune asupra copilului și trebuie completat cu un spirjin corespunzător.
Profesorii trebuie să pornească în rezolvarea problemelor din clasă de la următoarele acțiuni care
determină maniera incluzivă:
Legate de elev:
Legate de grup:
-cunoașterea individualității în mod global și pe
-cunoașterea relațiilor din clasa sa
anumite componente care dovedesc nevoia de
-folosirea tehnicilor de negociere, cooperare,
intervenție
colaborare, comunicare în activitățile de grup
-detectarea ariilor de dificultate
Legate de propria sa persoană:
-să-și folosească experiența într-un mod reflexiv și empatic
-să folosească colaborarea cu ceilalți profesori, cu profesorul logoped, cu profesorul itinerant și cu
managerul școlii
-să se informeze permanent practicile și teoriile noi pe care să le implementeze în activitățiile sale
Valoarea educației incluzive, pentru orice elev, constă în faptul că este împreună și poate să
colaboreze cu ceilalți colegi. Copiii cu cerințe speciale au nevoie de sprijin. Dacă școala are posibilitatea
de a lucra cu profesori itineranți, aceștia pot fi solicitați să ajute învățătorii și profesorii școlii în
planificarea și proiectarea lecțiilor și la stabilirea metodelor de predare-învățare adecvate. Aceștia pot fi
solicitați din când în când și pentru a oferi sprijin individual unor elevi din clasă.
Unele școli angajează învățători sau profesori de sprijin, care lucrează alături de învățătorul sau
profesorul de la clasă. Este foarte important ca între profesor și profesorul de sprijin să existe o bună
comunicare și o planificare preliminară a modului de lucru.
Dacă școala nu beneficiază de asemenea profesori, cadrele didactice vor fi nevoite să găsească
diverse metode de lucru cu copiii cu nevoi educative speciale. Câteva din aceste metode vor fi
prezentate în continuare:
a) În timp ce clasa lucreză la o activitate, profesorul se poate ocupa de unul sau doi copii, derulând
cu aceștia principalele puncte ale lecției sau ajutându-i să înceapă să rezolve singuri sarcina legată de
subiectul lecției respective.
b) Copiii pot fi organizați pe grupe, pe nivele de abilitate. Profesorul poate trece de la un grup la
altul, pentru a oferi asistență adecvată necesităților celor din fiecare grup.
De exemplu, la clasa a III-a, la o lecție de fixare și consolidare a adjectivului, învățătorul poate
împărți clasa în trei grupe în funcție de abilități. Fiecare grupă primește fișe de lucru diferite.

Prima fișă, pentr u elevi capabili, ar putea cuprinde ur mător ul exer cițiu:
Identificați adjectivele din textul următor și subliniați-le cu o linie verde:
„În livezile mănăstirilor mai erau încă meri înfloriți; soarele îi pătrundea de o aburire trandafirie.
Slujba dintâi se mântuise la biserica mare din cetățuie. Clopotul bătrân începu a suna rar.”
A doua fișă, pentr u elevi medii, ar putea cupr inde ur mător ul exer cițiu:
Găsiți însușiri pentru următoarele substantive: soare, pădure, clopot, biserică.

A treia fișă, car e este pentr u elevii cu dificultăți de
învățare, ar putea cupr inde ur mător ul exer cițiu de acor d a
adjectivului cu substantivul:
Scrieți forma corectă a cuvintelor din paranteză:
„Ici și colo se ridică
Câte-un nour (albi) ......................... de praf
Străjuind șoseaua (mic) ...............................
Stâlpii (rar) ............................... de telegraf.”
(G. Topârceanu, „La vânătoare”)
EdituraTineretului 1955 ilustratii de Dralco

Lucrul pe grupe este un mod de a desfășura aceeași lecție, la
nivele diferite, în funcție de abilitățile copilului. În cazul elevilor cu nevoi speciale în educație, sarcina de
lucru pentru aceștia trebuie adaptată la cerințele pe care le au și ei trebuie lăsați să o rezolve în ritmul lor, în
timp ce activitatea poate continua cu restul clasei.
Această modalitate trebuie folosită cu echilibru, doarece adeseori gruparea după abilități tinde să
dea naștere la „etichetare”, iar copii vor învăța foarte repede să se identifice cu grupul de „învingători” sau
de „învinși”. În același mod însă se pot alcătui grupuri mixte, astfel încât, fiecare copil, prin ceea ce are de
făcut, să contribuie la sarcina grupului.
c) Copilul cu nevoi educative speciale poate lucra împreună cu un alt coleg mai capabil, care, după
ce și-a terminat sarcina pe care a avut-o el de rezolvat, îl poate ajuta să-și organizeze munca. Ambii elevi
sunt angajați în acest fel. Acest mod de lucru este cunoscut sub denumirea de „învățarea elev-elev”.
d) Se pot uni câte două clase. Unul dintre profesori lucrează cu toată clasa, iar celălalt se ocupă de
câte un elev, sau de un grup mic de elevi care au nevoie de sprijin.

Profesor învățământ primar:
Dumitrașcu Nadia

Mic jurnal de opinie
Întrebarea care mă frământă uneori este legată de sinceritatea mea și de felul în care aceasta
este apreciată de cei din jur și de societate.
Părea mea este că, minciuna are deseori consecințe dramatice atât asupra celor mințiți, cât și asupra
celui care o născocește. Cu siguranță că toți preferăm sinceritatea celorlalți în relațiile dintre noi și suntem
oripilați în fața ideii de a fi mințiți. Uneori însă faptul de a fi sinceri intră în contradicție cu regulile de
politețe și decență. Consider, că este bine să fii sincer, în măsura în care sinceritatea este o formă a
respectului față de oameni.
În primul rând, sinceritatea conferă relațiilor sociale un anumit confort. Un om care rămâne deschis și
consecvent în exprimarea directă și deschisă a ideilor inspiră încredere și simpatie. Viața este și așa destul
de complicată încat să nu merite să scotocești în hățișul minciunilor unui om nesincer. Când ai încredere în
cineva, nu mai pierzi timp și energie verificând valabilitatea informațiilor pe care le face. Alături de
oameni sinceri se trăiește frumos și liniștit, în timp ce nesinceritstea alimentează frustrarea și neîncrederea.
Blanton afirmă că minciunile reprezintă „sursa principală a stresului contemporan, cauza principală pentru
anxietate și depresie". Sinceritatea radicală a devenit o mișcare care încuraja oamenii să fie sinceri mereu,
indiferent dacă asta ar însemna să rănească sentimentele altor persoane.
Deși mulți ar obiecta acestei idei, le-aș răspunde că un exemplu concludent se află în romanul ,,Ultima
noapte de dragoste, întâia noapte de război” a lui Camil Petrescu. Ștefan Gheorghidiu cedează în față
propriilor suspiciuni generate de pierderea încrederii în Ela, înainte de a avea o dovanda certă că este
înșelat de aceasta. El renunță la ea din oboseala de a alege întotdeauna din spusele ei adevărul de
minciună .
În al doilea rând, sinceritatea este o formă de superioritate. Își permit să fie sinceri oamenii care nu au
lucruri de ascuns, care nu se rușinează de faptele și gândurile lor. Nesinceritatea înseamnă acoperirea unor
goluri interioare, pe care le-ai conștientizat și le acoperi sub o masca socială. Să fii sincer înseamnă să te
expui, să crezi în tine și în principiile tale, fără să te temi de reacțiile celor din jur. Sinceriatea nu trebuie
însă să devină sfidare. A spune unele lucruri nu înseamnă sinceritate, ci obrăznicie. Cred că între
sinceritate și insultă este o linie foarte subțire, deoarece o părere sinceră dar dură în legătură cu o persoană
poate să jignească și să producă neplăceri. Uneori sinceritatea exagerată poate duce la dispute iar în acest
caz nu mai este o calitate, și devine un defect.
Nu are rost să ne așteptăm ca ceilalți să fie sinceri dacă noi înșine nu dăm dovadă de această calitate.
În viața de zi cu zi, multe persoane se laudă cu tot felul de virtuți. Însă acestea sunt deseori doar vorbe
goale, deoarece ei nu pun în practică ceea ce spun. Dar oamenii sinceri nu se comportă astfel. Ei au
parcurs o călătorie interioară și și-au descoperit propriile limite și defecte, precum și latura lor întunecată.
Acești indivizi știu că trebuie să îmbunătățească anumite aspecte și că, treptat, vor trebui să își învingă
slăbiciunile.
Conștiința de sine produce situații în car e acțiunile și gândur ile sunt în ar monie. Ea ne permite să
evităm falsitatea și ipocrizia și să avem echilibrul specific unui suflet umil și respectuos.
În concluzie, sinceritatea înseamnă noblețe și eleganță. Ea te face puternic și vulnerabil în același timp,
dar te ajută să îți construiești viața pe baze solide și nu pe stratul subțire al minciunii, care se poate oricând
surpa, trâgând după sine tot ce ai construit vreodată.
Prof. Camelia Nan

Elevii clasei a VI—a salută inițiativa școlii de a-i implica în
acțiunile derulate în cadrul acestui proiect.
Facilitarea accesului la educaţie şi prevenirea/reducerea părăsirii
timpurii a şcolii este una dintre prioritățile acestui proiect.
Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor educaţionale oferite în
această școală, face ca participarea la activitățile acestui proiect să fie
una dintre cele mai plăcute activități.

Pe lângă suportul moral și educațional pe care îl oferă
această inițiativă prin cadrele didactice implicate, noi, elevii
acestei clase, împreună cu ceilalți colegi ai noștri, beneficiem de
activități pline de atractivitate, sprijin în efectuarea temelor pentru
acasă, precum și de o masă caldă la începerea programului.
Deși suntem puțin obosiți, după o zi de școală, rămânem cu
mare plăcere pentru a participa la activitățile care se derulează
după reguli bine stabilite, doar în folosul nostru. Avem acces la
multe informații, ne perfecționăm în utilizarea tablei interactive,
de care beneficiem prin acest proiect și nu în ultimul rând ne mândrim că suntem elevii acestei școli.
Încă suntem mici, dar cu aspirații mari în viață.

UNUI ELEV CĂRUIA ÎI ’’PLACE’’ ȘCOALA

Pagină realizată de
prof. Camelia Pîslaru

Azi m-am pregătit de școală... un caiet... o carte... zboară... toate-mi pică din mânuțe... cum să fac să iau notițe?!
Sunt prea multe deodată, dar mă încăpățânez... și iată... reușesc să fac de toate... nu în ore... ci în spate... pe teren
sau teleleu... ăsta sunt... un derbedeu.
Dira ne ceartă mereu... stai la ore... zice ea... eu ascult, dar nu de ea .
Și așa se duce ziua și îmi uit chiar ’’meseria’’...’’meseria’’ de elev, că doar nu sunt chiar un bleg.
Dar așteaptă să îți spun cum arat-o zi de școală, dup-o lungă plictiseală.
Nici n-ajung bine la școală, soneria stă să moară... de atâta zdrăngănit... ceva ce nu s-a mai pomenit.
Intr-un clasă... plini de ei... adică colegii mei... care mai de care dornic să înceapă ora spornic.
Ba rapoarte... ba begonii... ba ... pe Marte... oare sunt extraterestru frate?!
Sunt prea multe pentru mine... ce să fac să fie bine ?!
Stau ce stau la niște ore... însă mă apucă dorul să măsor și coridorul.
Vin însă-napoi rapid... simt miros... un pic prăjit.
Și atunci mi-aduc aminte că pe lângă ore... frate... mai avem activitate... un proiect pe gustul meu... unde n-aș lipsi
de fel.
Învățăm aici de toate... mai ales... ce nu e-n carte.
Ca să fiu mai explicit... învățăm să ne purtăm... chiar și cum o să mâncăm.
Dar mai mult decât atât facem teme și vorbim... despre rolul de copil, despre școală și părinți... despre cum să fim
cuminți.
Și ca să închei... glumeț... nu sunt chiar un nătăfleț... merg la școală-n continuare... până trec de ”grupa’’ mare...
și voi fi chiar cineva...TU... curând mă vei vedea.

DESIGNERI VESTIMENTARI ỈN SĂPTĂMȂNA COMPETENṬELOR PROFESIONALE
Elevii clasei a XI-A specializarea
Tehnician Designer Vestimentar au participat cu interes la realizarea unor ṭinute vestimentare din materiale reciclabile. Din multitudinea materiilor prime (saci de rafie, saci
de gunoi, ziare, hârtie, frunze, crenguṭe de
brad, flori din hârtie, haine vechi) din care se
pot realiza ṭinute vestimentare ecologice,
elevele s-au focusat asupra hârtiei şi a tricoului din bumbac.
Tema aleasă pentru rochia ecologică a fost
„Toamna″, ȋn concordanṭă cu perioada calendaristică ȋn care a avut loc activitatea extracurriculară, 14- 18 octombrie 2019, Săptămȃna Competenṭelor Profesionale.
Benzile longitudinale din hârtie colorată (portocaliu, alb, maro, bej) folosite
pentru obṭinerea părṭii inferioare a rochiei (fusta) cât şi corsajul accesorizat cu
frunze „eco″ au fost ȋn ton cu tema propusă.
Aerul autumnal din clasă a fost subliniat, prin reamintirea versurilor din
poezia „Emoṭie de toamnă″ scrisă de Nechita Stănescu, şi de frunzele „eco″ de pe
băncile elevilor.
De asemenea ȋn trend cu problema reciclării materiilor prime, două eleve
din aceeaşi clasă au ȋntrebuinṭat tricouri vechi, din bumbac, pentru imprimarea
manuală a unor mesaje adolescentine pe faṭa produsului vestimentar.
Prin activităṭile desfăşurate şi produsele finale rezultate, elevii au demonstrat cunoştinṭele şi abilităṭile dobândite ȋn orele educative şi instructive din şcoală, şi au
ȋncercat să transmită un mesaj, prin care doresc menṭinerea unui mediu ȋnconjurător cât mai curat şi mai puṭin poluat
profesor Sescu Vironica
Nechita Delia Andreea - clasa XIA

Elevii clasei a X a-Tehnician designer vestimentar
(alături de elevii altor clase) au avut posibilitatea să-și
demonstreze abilitățile și competențele dobândite în
acest domeniu.
După ce micii designeri au realizat în clasa a IX-a
în cadrul aceleeași săptămâni a competențelor
profesionale, schițe vestimentare și colaje din materiale
diverse, în acest an au îndrăznit mai mult și au pus în
aplicare un proiect mai amplu care s-a numit ”De la Tradițional la Modern in Accesoriile Vestimentare”.
Obiectivul activității a fost acela de a-i inspira pe elevi să se descopere și să-și
îmbunătățească talentele prin intermediul educației și formării profesionale.
Activitatea a debutat cu confecționarea de către elevii clasei X A în atelierul de instruire practică
al școlii, a unor trăistuțe care, ulterior au fost ornamentate cu diferite aplicații, respectiv motive populare
precum ”Hora”, ”Brâulețul”,etc.

Cusăturile au fost realizate pe petice separate urmând ca apoi să fie atașate pe trăistuță, în timp ce
pentru cei mai îndrăzneți motivele populare au fost cusute direct pe produsul final.
Implicarea elevilor a fost de admirat, iar lucrările realizate au evidențiat competențele și abilitățile
dobândite în activitatea de pregătire profesională în acest domeniu.
Competențele profesionale dobândite de elevii noștri până în acest moment, Imaginația și spiritul
creativ au demonstrat că, drumul către meseria aleasă nu este unul întâmplător.

Prof. ing. Cioltean Florentina

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED
Prof . Loredana Caragea
Școala Gimnazială ”Ilarion Felea”
Proiectul „Curriculum relevant, educație
deschisă pentru toți” – CRED” a demarat în urmă
cu doi ani. Acest proiect reprezintă o schimbare
majoră de paradigmă și răspunde în mod concret
nevoii cadrelor didactice de a fi expuse unor
programe de dezvoltare profesională, care să se
așeze în mod coerent și echilibrat alături de alte
măsuri de optimizare (dezvoltarea unui document
de politici privind Curriculumul național,
elaborarea de ghiduri metodologice și de resurse
educaționale deschise pentru învățământul primar
și gimnazial, crearea unei metodologii de evaluare
a competențelor cheie).
În această perioadă se desfășoară o serie de
cursuri de formare în care sunt cuprinși atât
profesori de la învățămntul primar cât și profesori
din învățământul gimnazial de diferite specializări
(matematică, limba română, fizică). În timpul
cursurilor de formare cadrele didactice
participante desfășoară o serie de activități având
ca scop regândirea documentelor curriculare
necesare în desfășurarea activități didactice și
modalitatea adaptării activităților de învățare
pentru o educație de calitate pentru toți
participanții la actul educativ care să satisfacă
nevoile tot mai sofisticate ale individului și
solicitările din societatea cu ritm înalt de
dezvoltare în care trăim.
În actualul context de globalizare,
absolventului i se cere mai mult decât înșirarea unei suite de cunoștințe, enunțuri și teoreme, ci a devenit
imperios necesar capacitatea absolventului de a-și forma competențe. Indiferent de domeniul sau
specializarea pe care aceștia și-o vor alege în viața, elevii de azi, trebuie își însușească abilități, valori și
atitudini astfel încât aceștia să poată deveni o parte activă în procesul de învățare, proces care nu se
termină la finalizarea unui ciclu de studiu, acest proces, devenind o parte integrantă din procesul de
învățare de-a lungul vieții.
Rolul școlii nu este doar acela de a transmite informații, ci și de a modela personalitatea elevului,
prin centrarea pe competențe. Astfel în cadrul acestui proiect, prin formarea profesorilor, se urmărește
facilitarea predării-învățării centrate pe elev, mai exact facilitarea învățării astfel încât să permită și să
sprijine fiecare elev să progreseze în învățare, indiferent de trăsăturile sale de personalitate și de modul
de învățare, indiferent de posibilele dificultăți întâmpinate în învățare, indiferent de etnie, dizabilitate etc.
Webografie: https://www.educred.ro/

Compatibilitatea produs-marketing-piață de desfacere
Ing. Doina Brișan
De cele mai multe ori abordarea incorectă a modalităților de promovare a unui
produs sau brand poate duce la dispariția aceluia sau la refuzul de a se impune pe o piață anume.
Indiferent de domeniul ales, fiecare specializare în parte își are propriile reguli de imagine. Politica
de marketing, cea de promovare a unei firme este un punct de maximă importanță în tot ceea ce privește
evoluția ulterioară a cifrei de profit a acesteia.
O firmă care dorește să devină un nume, indiferent de piața de consum căreia i se adresează, trebuie
în primul rând să aibă o imagine foarte bine conturată.
Primii pași sunt deobicei mai simpli.
Alegerea unui logo, a unei sigle, a unor culori reprezentative, a unui slogan, realizarea de pliante,
flyere de promovare, cărți de vizită... Etc.
Pasul doi este realizarea unei politici de promovare destul de agresive on-line, pentru a reuși
penetrarea pieții de așa manieră încât firma să reușească atragerea unui număr semnificativ de clienți. În era
tehnologizării și a internetului, se poate porni mai întâi cu o pagină de facebook actualizată în mod
consecvent, apoi realizarea unui site profesional, cu un design atractiv și reprezentativ, și nu în ultimul rând
clipuri publicitare bine realizate pentru a plasa produsul pe piață. Investițiile în toate aceste instrumente de
promovare sunt deosebit de importante, deoarece succesul stă în mici amănunte, care pentru unii nu par să
conteze. Oricât de bun poate fi un produs, fără o promovare strategic organizată, acel produs nu va avea
succesul scontat.
Dar să ne referim la designul de produs... După ce ideea a fost pusă în practică și produsul a reușit să
vadă lumnina zile...
1. forma—trebuie să fie conformă cu domeniul de utilizare, ergonomică și să atragă vizual
2. culoarea— să se regăsească în tendințele momentului, pentru că este foarte important să reușești să
fi în trend
3. caracteristici—adaptate bunei funcționări a produsului
4. finisaje—acestea sunt foarte importante, deoarece ele reflectă implicit calitatea obiectului în sine
5. ambalare—ambalajul ales trebuie să aibă un caracter inedit, să transmită vizual mesaje clare și să
poată fi ușor recunoscut
Luând în calcul toate cele enumerate mai sus, să vedem care este importanța aspectului artistic în
toate acestea.
Concepția formei vine direct din intersectarea nevoii de utilitate cu frumosul.
Schița inițială e bine să fie explicită, cu desene în secțiune și de detaliu, pentru a prezenta cât mai
complet conceptul.
Este bine cunoscut faptul că pe parcursul realizării produsului, de cele mai multe ori apar modificări
ale formei, datorate în special tehnologiilor de realizare, incompatibilităților dintre idee și mijloace sau
utilaje, sau pur și simplu, influența pieței de desfacere care poate aduce o serie de solicitări datorate unor
studii de piață, referitoare la tendințe, influențe sau chiar competiție.
De ce e bine ca în fiecare produs să fie și o picătură de bun simț? Pentru a evita agresiunea vizuală, a
diminua numărul de kitsch-uri, astfel educând indirect publicul consumator.
Un mic exemplu: un scaun.
Acesta trebuie să fie realizat din materiale ușoare, pentru a nu fi greu de transportat. Dacă este tapițat,
ideală ar fi utilizarea unui material rezistent la murdărie, simplu de curățat și într-o culoare modernă.
Finisajele finale să îi ofere cumpărătorului siguranța că nu se va accidenta, iar modalitatea de ambalare să
ofere în primul rând protecția necesară pe parcursul transportului de la magazin la achizitor.
În concluzie putem spune că orice produs poate fi plasat pe piața de desfacere căreia i se adresează,
dacă politica de marketing și realizarea produsului, cu tot ceea ce implică ea, sunt în deplină concordanță.

TINERE TALENTE
PERFECȚIUNEA
Când te-am întâlnit prima oară
credeam că erai perfect.
Cu timpul, am învățat că, de fapt, nu erai perfect.
Aveai chiar și tu propriile tale greșeli.
În viața noastră întâlnim oameni
care ne par perfecți,
dar, în final, învățăm încetul cu încetul
că perfecțiunea nu există,
este doar un gând, un vis de a avea
viața perfectă, corpul perfect, iubitul perfect.
În final este ca o boală
după care fugim și fugim
până ne sângerează picioarele.
Nici nu ne dăm seama
ce pierdem în goana după perfecțiune.
Și, în final, la sfârșitul drumului,
vine întrebarea: a meritat totul?
A meritat să pierdem atâtea, oare,
pentru ceva ce nu putem obține în final?

RĂNI
O cărare de-aș primi
Gropile i le-aș lipi,
Cu pietriș aș astupa,
Iar apoi aș asfalta.

Nu s-ascund defectele,
Ci să-i curăț rănile,
Să i le pansez ușor
De durere și de dor.

Bianka Wuchti – clasa a X-a B
DRAGOSTEA
E vânt, speranță
Și-mplinire
E dar, minune
Și-nflorire.
E sfântă taină a iubirii
Ce înflorește trandafirii
Le dă și spini, dar și petale
Le dă miros, dar și culoare.
E o grădină ce-nflorește
Atunci când dragostea orbește,
Iar florile le ofilește,
Când ura-n chip li se citește.
Un soare cu raze topește
Și chipul îl înveselește,
Iar când furtuna intervine
Nici dragostea nu-i mai reține.
Erdei Loredana – clasa a XI-a A

Iar apoi aș aștepta
Și pe suflet i-aș sufla,
Până când s-ar vindeca
Și din rău ar mai uita.

Să învețe a trăi,
Fără frica de-a iubi,
Zâmbete i-aș oferi
Să mă poată îndrăgi.
Să-nvățăm iar a zbura
Spre iubire-a-ne-ndrepta,
Iar cu teamasă luptăm
Și-mpreun’ să câștigăm.
Erdei Loredana – clasa a XI-a A

Pagină realizată de
Prof. Iovescu Camelia

MEDITAȚIE
Printre frunze rătăcesc
Gândurile le-mpletesc,
Frunza cade pe oriunde
Gândul meu parcă niciunde.
Și-n copac și pe pământ
Gându-n aer și în vânt,
Rătăcesc duse de val
Și renasc și iar apar.
Frunza cade lin, frumos,
Dar nu tare zgomotos,
Însă gându-n liniște
Își mai plânge visele.
Una e despre culoare,
Despre Toamnă și splendoare,
Altul duce mai departe,
Într-o lume mai aparte .

Erdei Loredana – clasa a XI-a A

IUBEȘTE!
-Hei, tu! Iubește!
Iubește ploaia, iubește vântul, razele, florile, oamenii, natura, iubește tot ce te înconjoară. Trăiește-ți
visul așa cum e el, depăsește-ți limitele și învinge-ți teama, nu permite nimănui să-ți spulbere dorința. Tu,
crezi în tine, crezi în putința ta, fă ceea ce îți dorești să faci, spune tot ce gândești, exprimă tot ceea ce simți.
Nu te lăsa intimidat de absolut nimeni și nimic, nu le permite să te descurajeze și să te îndrume spre
rău. Să te bârfească cât vor, dacă asta e hrana sufletelor lor, tu în schimb fii bun și oferă-le pace, oferă-le
bunătatea de care ei nu au parte; să se preocupe de viața ta, dacă ei nu văd cât de frumoasă poate fi și a lor.
Omule, tu ești făcut din iubire, la rândul tău ofer-o cuiva care este în stare să o păstreze, bucură-te de
fiecare clipă și savurează fiecare moment. Viața e una, iar dacă regretele se năpustesc asupra ta, sensul
începe să dispară.
Treci peste toate, gândește pozitiv și privește în jur, vezi cine merită încrederea și loialitatea ta,
păstrează doar diamantele lângă tine și scapă de tot ce e nefolositor.
Pe parcursul vieții, vei cunoaște sute de persoane, unele dintre ele te vor părăsi, te vor dezamăgi și te
vor face să suferi, însă altele îți vor rămâne alături și te vor ajuta să te vindeci, îți vor readuce zâmbetul pe
buze și sclipirea în ochi.
Nu oferi încrederea ta oricui, nu îți deschide sufletul decât în fața celui ce merită, pregătește-te să
experimentezi atât fericirea, cât și tristețea.
TU!
ORICE AR FI, NU RENUNȚA, ORICE OBSTACOL ÎȚI VA IEȘI ÎN CALE, TRECI PESTE.
CĂCI…ZÂMBETUL SE ASORTEAZĂ CU ORICE!

