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Un final de an școlar... altfel
Sistemul educațional traversează de mai bine de două luni o perioadă fără precedent.
Confuzie, incertitudine, decizii contradictorii, dar și provocări. În fiecare zi, am învățat o altă
lecție…Pandemia ne-a obligat să mutăm procesul educațional în mediul online, să ne adaptăm rapid, să
creăm un alt tip de relație profesor-elev-părinte, bazată exclusiv pe motivație și responsabilitate.
Specificitatea și complexitatea problemelor apărute, lipsa controlului și a monitorizării
permanente au generat probleme ale căror soluții au trebuit identificate din mers.
Elevi bulversați de multitudinea canalelor de comunicare, de lipsa tehnologiei, de problemele
familiale, au răspuns diferit la sarcinile transmise. Particularitățile de vârstă au necesitat abordări
diferite și evident resurse diferite....
Ora tradițională a fost înlocuită de ora în spațiul online. În ciuda problemelor, am încercat să
transmităm în interacțiunea nostră, acel strop de umanism de care avem cu toții atâta nevoie, să fim
empatici și alături de elevii noștri.
Cu toţii avem în memoria afectivă dascăli care ne-au fost mentori și modele morale. Ceea ce i-a
plasat în conștiința noastră, nu a fost în primul rând modul în care ne-au transmis cunoștiințele
teoretice , ci o atitudine umană într-un moment critic.
Se apropie finalul de an școlar, un final altfel...cu pregătiri fără precedent pentru a crea în școală
un mediu în care elevii și profesorii să se simtă în siguranță. Viitorii absolveți vor participa la ultimele
ore de pregătire pentru examene, se vor bucura la distanță de compania colegilor și își vor zâmbi în
spatele măștilor.
Sunt tineri, au vise și speranțe, emoții, dar și regrete pentru momentele pierdute...o festivitate de
absolvire, o reuniune cu colegii.
Dragi absolvenți, pentru că tot ne-am obișnuit cu diversele canale de comunicare vă transmitem și
aici, gânduri bune și speranța că dincole de problemele actuale, viața voastră va fi minunată.
Dragi părinți, vă mulțumim că ați fost partenerii noștri în această perioadă de încercări și căutări
continue.
Dragi colegi, ați dovedit că profesorul online poate fi oricând complementar profesorului
tradițional și că în ciuda tuturor problemelor, dascălul are puterea de a se adapta, de a fi acel promotor
al valorilor morale de care societatea are atâta nevoie.

Director,
Prof. Stoica Doina
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CLASA XII A

Dragi absolvenţi ai promoţiei 2020,
Acum patru ani drumurile noastre s-au
întălnit, atunci când impreună am pornit în
minunata călătorie a vieții de liceu.
Vă leagă amintiri frumoase ale unor
momente unice în viața voastră. Anii de liceu au
reprezentat o punte care să vă pregătească
fiecăruia aripile spre zborul maturității. Vă doresc
să zburați cât mai sus, să visați și să vă realizați
visurile alegănd întotdeauna calea cea dreaptă.
Din mesajele pe care ni le-ați transmis atât
mie, cât și celorlați profesori în ultima oră mă
bucur că am putut să vă îndrumăm așa cum am
știut noi mai bine și că am dezvoltat o legătură
sufletească care nu va dispărea niciodată.
Astăzi când ar trebui să sune pentru ultima
dată clopo-țelul, nu pot decât să vă transmit:
SĂ AVEȚI PARTE DE CĂT MAI MULTE
REALIZĂRI ÎN VIAȚĂ
ȘI
BAFTĂ LA BACALAUREAT !
Cu drag,
Prof. diriginte Buha Claudia
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Bader S. Anelise-Scheiyla
Blănaru Ghe. Lavinia
Cristina
Borbely C. Cristina-Elena
Cătuna A. Cristian-Andrei
Cherelușan Marius Ionuț
Chiruța M. Alexandra
Florina
Danovici C. Carla-Maria
Dehelean L. Maria-Adina
Dulhaz C. Romina Rodica
Horga V. Ana Maria
Ianc L. Lorena-Denisa
Iulko Z. Carmen Alexandra
Mihuț P.O. Rahela Cristina
Nicoara I. Florentina
Ramona
Sărăndan I.F. Raluca
Melissa
Silav L.C. Armina Miruna
Ștefan I. Florinda-Daiana
Suciu V.I. Lorena Maria
Tanțoș I. Roberta-Anamaria
Tripon S.G. Sorina Lavinia
Vasilcin O.D. Oana Mariana

CLASA XII B
Dragi absolvenţi ai promoţiei 2020,
Incet, încet, a sosit şi momentul acesta.
Privesc foaia, încă goală şi mă întreb cum aţi fost la
începutul clasei a IX-a. Cu siguranţă, la fel de
frumoşi, inteligenţi, deosebiţi. Poate un pic mai
timizi. Poate. Ne-am cunoscut într-un moment frumos al vieţii voastre, moment in care a trebuit să
fim uniți,chiar dacă ați fost dezorientaţi şi timizi,
am pornit împreună pe un nou drum. O experienţă
nouă și deosebită.
Astăzi, sunteți deja niște mici oameni Mari.
La fel de frumoși, la fel de inteligenți, la fel de deosebiţi. Cu siguranţă, mult mai curajoşi dar, uneori,
cu dorinţa încăpăţânată de a rămâne copii.
Vă scriu cu emoţie şi încrederea că sunteti
pregătiţi pentru examene, pentru iubire, pentru
viaţă. Vreau să ştiţi întotdeauna în ce direcţie zburaţi şi TOTUŞI, TOTUŞI, să nu uitaţi niciodată că
mereu mai e câte ceva de învăţat.
Acum la final de drum, vă doresc să fiţi puternici în lumea dez-lănţuită, să înfruntaţi cu
acelaşi curaj furtunile şi să arătaţi lumii că sunteţi
construiţi pentru a fi cei mai buni.
Am încredere în voi şi ştiu că veţi reuşi în tot
ceea ce v-aţi propus. Pentru că aveţi curaj şi pentru
că ştiţi să discerneţi între frumos şi mai puţin frumos, alegând calea cea dreaptă.
Diriginte:
Prof. Gligan Silvia-Violeta

5

Bălaj C. Gabriel Sebastian
Caucă V. Narcisa Ionela
Comloșan F.M. Adrian
Dominic
Guțu C.D. Daiana Beatrice
Ion V. Denisa Carmina
Kovacs I.Z. Eduard Angel
Laza D. Nicoleta Ade
Loga M.D. Rafaela Maria
Marșeu S.C. Alin
Mereu T. Iemima-Doris
Mihoci F. Alexandru-Florin
Pop A. David
Robu V. Ana Iasmina
Sauca A. Carina Alexandra
Tănațcu C. Patricia Florina
Ududec M.S. AlexandruSorin
Ungureanu A.P. NataliaPatricia

CLASA XII C

Dragi absolvenţi ai promoţiei 2020,
Ei bine, da! Sunteți absolvenți! E normal să
vă simțiți în al nouălea cer, să simțiți că porțile vi
se deschid și cel mai îndrăzneț vis poate deveni rea-

litate, valoarea voastră va fi confirmată, ați
răsplătit și depășit așteptările tuturor de la voi!
Am crezut în voi din prima clipă în care neam văzut și mi-ați dovedit că meritați!
Am sperat tot ce e mai bun pentru voi și ați
dovedit că puteți depăși cele mai dificile momente!
De multe ori fără ca voi să știți v-am ținut
pumnii și mi-ați dovedit că eșecul nu face parte din
vocabularul vostru!
În aceste vremuri, în care nu avem la
dispoziţie tot timpul pe care ne dorim să-l petrecem
cu cei dragi, SUNTEȚI ÎNVINGĂTORI!
Sunt mândră de voi, XII C!
Dira, Elena Marin-Dudu
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Anton I. Alexandra-Florica
Bălășoiu Ghe.G. Oana Iulia
Brădean N. Raluca-Alexandra
Ciarlantini M. Melissa
Costea D. Florina Lucreția
Daniela
Covaci G. Sara
Garmacea T. Mirela-Diana
Haisuc I. Anamaria
Ihm G. A. Denisa
Kett T. Andreea
Kotulics I. Roxana-Andreea
Lebanov I. Maria-Andreea
Martin D. Anamaria- Claudia
Micula M.N. Raluca Vanesa
Moisi I.N. Roxana Ștefania
Muth I.A. Ana Elisabeta
Pantelimon A. Denisa-Ioana
Pater P. Natalia-Florentina
Păuna G. Alexandra Ramona
Pieptănar M. D. LarisaEmanuela
Popov F. Lavinia Florentina
Raita Șt. Daniela Ramona
Rus D. Dariana-Ramina
Șandor D. Sorana
Scurt M. C. Adelina-Mirela
Stoenescu C.C. Lavinia-Cristina
Stoiadin D. Beatrice-Denisa
Todorovici C.M. PatriciaFlorina
Vernica D. Salcian Dacian

CLASA 11D

Dragii mei elevi de clasa 11,
Acesta sper să nu fie un rămas bun pentru
că imi doresc din ini-mă să vă continuați cu toții
liceul intr-o formă sau alta și astfel să ne vedem și
pe parcursul anului ce vine. Consider că cei doi ani
petrecuți împreună au oferit multe oportunități de
învățare de ambele părți, iar ce mă bucură cel mai
tare e faptul că am reușit să dezvoltăm o relație bazată pe încredere și respect reciproc.
Pe voi acum vă așteaptă o viață întreagă
inainte și de aceea vă îndemn să continuați să
învățați, să acumulați cât mai multe deprinderi și
cunoștințe, pentru a fi pregătiți să faceți față
tuturor provocărilor care se vor ivi. S-ar putea să
fiți puțin triști că școala a luat sfârșit, dar aveți
încredere că după colț vă așteaptă ceva suprinzător.
Să vă aduceți aminte cu drag de colegii voștri,
profesorii voștri, prietenii făcuți în școală și să
primiți cu brațele deschise noul ce va veni.
Și un îndemn final: aveți încredere în voi,
visați și munciți pentru visurile voastre. Să nu vă
fie frică de greșeli, pentru că doar cine nu
muncește, nu greșește.
“Un vis nu devine realitate prin magie. Este nevoie de sudoare, determinare și muncă grea”.
(Colin Powel)
Să ne vedem cu bine.
diriginte:
prof. Monica Șerban
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Bexa L. Lorena
Bologan T. AndreeaCătălina
Brad Schambergher I.F.
Celine
Broștean C. Maria Andreea
Bruznel M. Andreea-Rebeca
Covaci M. Roxana
Farcaș D. Rebeca
Galeș N. Raluca-Iuliana
Gligor C.N. Lorena Maria
Gligor M.S. AntoniaAlexandra
Ianc S.C. Florina Lucica
Lelik Șt. Ștefan Adrian
Lezău V. Bogdan Nicolae
Lucaci G.M. Fernando
Florin
Nicoară C.C. AdinaEmanuela
Nistor N. Nicolae Ioan Sorin
Parnea R. Denisa-Elena
Poșa J. Iulia-Bianca
Radu D.F. Rebeca-Maria
Steuan R.G. Iulia Andreea
Szabo Ghe. Beatrice-Maria
Szabo St. Anemona-Ștefania
Todor D.C. AnamariaNicoleta

Programul educativ ,,Școli-ambasador ale Parlamentului European”
prof. dr. Adina Elena Avacovici
prof. Cosmin Mircea Julan
Anul școlar 2019-2020, reprezintă ultimul an de implementare a programului educativ ,,Școliambasador ale Parlamentului European” la Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” din Arad. Activitățile
realizate în perioada 13 septembrie 2019 – 12 februarie 2020, au vizat următoarele teme:
Activitatea 1 - Diseminarea de informații la nivel local și național
Titlu: Ediție a emisiunii „Tânăr în Europa” – Radio France International România, realizată la Liceul
Tehnologic ,,Francisc Neuman” din Arad
Data: 13.09.2019
Număr și tip de participanți: 8 invitați, 3 ambasadori seniori, 15 ambasadori juniori, 10 profesori și 23 elevi
din școală, 8 profesori și 57 elevi din altă școală – Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad
Loc de desfășurare: Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” din Arad
Scurtă descriere: Discuțiile au vizat teme precum: istoria Liceului Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad,
proiectele europene derulate, titlul de „Școală-ambasador a Parlamentului European” deținut de școala
gazdă, titlul de „Școală europeană” deținut de Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, mobilitățile
Erasmus+, necesitatea dezvoltării învățământului tehnic - dual și profesional, orientarea profesională a
elevilor din ciclul gimnazial, activități educative extracurriculare și extrașcolare organizate în școli, munca
în echipă, pregătirile pentru organizarea şi derularea mobilităților, formarea profesională prin şcoală/cursuri
de calificare, nevoile elevilor de azi, examenul de bacalaureat, școlile speciale şi profesorii consilieri/
psihologi, formarea/dezvoltarea competențelor cadrelor didactice, comunicarea colaborativă online,
problemele actuale ale celor două școli, provocările viitorului și rezultatele proiectelor Erasmus+. O
multitudine de teme, care prin abordările din cadrul emisiunii, au găsit răspunsuri venite de la cei implicaţi
zi de zi în viaţa şcolii.
Activitatea 2 - Diseminarea de informații la nivel local
Titlu: Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad – ,,Şcoală-Ambasador a Parlamentului European –
EPAS”
Data: 24.09.2019-12.10.2019
Număr şi tip de participanţi: 411 - ambasadori juniori, ambasadori seniori, cadre didactice din şcoală şi din
alte şcoli, elevi din şcoală şi din alte şcoli, autorităţi locale, părinţi.
Loc de desfăşurare: Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad, Infopoint, Liceul Tehnologic de Industrie
Alimentară Arad, Liceul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” Arad, Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan” Arad,
Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă” Arad
Scurtă descriere: În perioada menţionată au avut loc activităţi de diseminare a programului educativ ,,ŞcoliAmbasador 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/promovare a
programului EPAS în
presa online locală. Pe
siteul şcolii şi pe pagina
de facebook a şcolii/
EPAS au apărut poze
care
înfăţişează
activităţile realizate.
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Activitatea 3 - Activitate dedicată Parlamentului European
Titlu: Parlamentul European: organizare și funcționare
Data: 02.10.2019
Număr și tip de participanți: 3 ambasadori seniori, 15 ambasadori juniori, 6 profesori din școală, 97 elevi
din alte clase
Loc de desfășurare: Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” din Arad
Scurtă descriere: Ambasadorii juniori au prezentat colegilor din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a C
următoarele informații: Parlamentul European este organismul cu puteri legislative al UE. Este ales direct
de cetățenii UE, o dată la 5 ani. Cele mai recente alegeri au avut loc în mai 2019. Adoptă legislația UE,
împreună cu Consiliul UE, pe baza propunerilor Comisiei Europene, ia decizii cu privire la acordurile
internaționale, ia decizii cu privire la extinderea UE, revizuiește programul de lucru al Comisiei și îi cere să
propună acte legislative. Exercită control democratic asupra tuturor instituțiilor UE, alege președintele
Comisiei și aprobă colegiul comisarilor în ansamblu, poate recurge la o moțiune de cenzură, obligând
Comisia să demisioneze, acordă descărcarea de gestiune, adică aprobă modul în care s-a cheltuit bugetul
UE, analizează petițiile cetățenilor și formează comisii de anchetă, discută politicile monetare cu Banca
Centrală Europeană, adresează interpelări Comisiei și Consiliului, participă la misiuni de observare a
alegerilor, stabilește bugetul UE, împreună cu Consiliul, aprobă bugetul pe termen lung al UE („cadrul
financiar multianual”).
Activitatea 4 – Activitate educativă extracurriculară
Titlu: Educația nonformală în școlile din Uniunea Europeană
Data: 18.10.2019
Număr şi tip de participanţi: 15 ambasadori juniori, 3 ambasadori seniori, 4 cadre didactice din şcoală, 58
elevi din şcoală.
Loc de desfăşurare: Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad - bibliotecă
Scurtă descriere: Ziua Învățării Nonformale (ZÎN) – biblioteca vie la care au participat elevii claselor a VIa, a VIII-a, a XI-a C, ambasadorii seniori și juniori EPAS; aceștia au realizat un schimb de informații
despre Uniunea Europeană, drepturile copilului, drepturile omului, instituțiile, valorile, simbolurile, istoria,
cultura și civilizația europeană. Coordonatori activitate prof. dr. Adina Avacovici, prof. Cosmin Julan, prof.
Ramona Hanga.
Activitatea 5 – Diseminare de informații la nivel internațional
Titlu: Diversitatea europeană
Data: 11.11.2019-15.11.2019
Număr și tip de participanți: 2 ambasadori seniori, 10 profesori din alte școli, 10 reprezentanți ai
organizațiilor partenere
Loc de desfășurare: Asociația Darsana Teranga Reggio Calabria - Italia
Scurtă descriere: 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-KA201-063808, se derulează în
perioada 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2021. 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. În cadrul acestei întâlniri
a fost prezentat programul educativ
EPAS și impactul avut asupra
elevilor școlii noastre.
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Activitatea 6 - Dezbatere despre Uniunea Europeană
Titlu: Migrația în Uniunea Europeană
Data: 18.11.2019
Număr și tip de participanți: 3 ambasadori seniori, 15 ambasadori juniori, 50 elevi din alte școli
Loc de desfășurare: Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad
Scurtă descriere: Elevii s-au organizat în două grupe – pro și contra. Au fost vizionate scurte documentare
existente pe site-urile instituțiilor UE și a organizațiilor nonguvernamentale din Europa care au prezentat
situația fenomenului migrației contemporane în spațiul Uniunii Europene. Au fost dezbateri constructive,
elevii aducând argumente solide pentru ambele situații discutate.
Activitatea 7 - Diseminare de informații la nivel internațional
Titlu: Bloguri europene
Data: 09.12.2019-13.12.2019
Număr și tip de participanți: 2 ambasadori seniori,
8 ambasadori juniori, 15 profesori și 25 elevi din
alte școli – Letonia, Grecia, Portugalia, Croația
Loc de desfășurare: 2o Epaggelmatiko Lykeio
Katerinis – Grecia
Scurtă descriere: Elevii s-au implicat activ în
activități de învățare bazate pe folosirea
mijloacelor și instrumentelor digitale, pentru
dezvoltarea competențelor prevăzute în programele
școlare. Astfel ambasadorii seniori și juniori
participanți la mobilitate au prezentat programul
educativ EPAS și au realizat bloguri pe teme
europene cu elevi din țările menționate. Elevii au
lucrat pe grupe, au fost create bloguri și prezentări în Prezi și App Inventor, au învățat să editeze
videoclipuri. Produsele realizate de elevi au fost prezentate într-un cadru festiv la care au participat
oficialități și conducerea școlii din orașul Katerini, cadre didactice și elevi participanți la training.
Activitatea 8 - Activitate dedicată Parlamentului European
Titlu: Grupurile politice din Parlamentul European
Data: 20.01.2020
Număr și tip de participanți: 3 ambasadori seniori, 15 ambasadori juniori, 9 profesori și 57 elevi din altă
școală
Loc de desfășurare: Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan” din Arad
Scurtă descriere: Elevii au fost organizați pe următoarele grupuri politice existente în Parlamentul
European - PPE - Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat), S&D - Grupul Alianței
Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
CRE - Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, Renew Europe - Renew Europe group, GUE/
NGL - Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Verts/ALE - Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, ID - Identity and Democracy, NI - Deputați
neafiliați. În acest context elevii au promovat politica dusă de fiecare grup parlamentar în domenii precum
mediu, economie, sănătate, energie, educație, cultură și dezvoltare. Au fost consultate site-urile grupurilor
parlamentare europene dar și site-ul https://www.europarl.europa.eu
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Activitatea 9 - Dezbatere despre
Uniunea Europeană
Titlu: Brexit: Viitorul Uniunii Europene
Data: 12.02.2020
Număr și tip de participanți: 3
ambasadori seniori, 15 ambasadori
juniori, 35 elevi din alte școli
Loc de desfășurare: Liceul Tehnologic
de Industrie Alimentară Arad
Scurtă descriere: Elevii au fost nevoiți
să își imagineze că lucrează în Marea
Britanie de mai mulți ani iar de acum
înainte trebuie să găsescă soluții pentru
a rămâne în domeniile în care și-au desfășurat activitatea. Au fost analizate consecințele ieșirii Regatului
Unit din punct de vedere politic, social, cultural și economic. Au fost formulate câteva ipoteze ale viitorului
Uniunii Europene
TESTIMONIALE ALE ELEVILOR despre programul EPAS
,,În acest proiect, nu am învățat doar să transmit mai departe informațiile pe care le-am acumulat de
la ambasadorii seniori, ci am reușit să mă cunosc pe mine și potențialul meu în cadrul unui grup, al unei
echipe. La toate acestea se adaugă și dorința de reușită, de câștig, competivitate, dar și experiența și
oportunitatea de a întâlni oameni extraordinari de la care am putut să aflu și să învăț extrem de multe
lucruri folositoare”.
Toth Roland, ambasador junior
,,Am învățat multe despre Uniunea Europeană, dar am învățat multe și despre mine sau chiar colegii
mei din proiect. În aceste luni m-am simțit într-adevăr membră a Uniunii Europene și acum conștientizez
deosebita valoare a acesteia. Pe lângă politică și economie, Uniunea Europeană leagă oamenii. Indiferent
de aspectele care ne deosebesc, UE realizează din noi un ,,tot” care aspiră la armonie. UE este despre
dizolvarea granițelor, acelea dintre teritoriile țărilor, dar și cele religioase, etnice, culturale, granițele
care ne despart de ai noștri frați”.
Pogonici Giulia, ambasador junior
Considerăm că cele mai mari beneficii ale implementării programului educativ EPAS au fost
competențele și abilitățile dobândite de elevii-ambasadorii juniori ai școlii. Competențele și abilitățile
elevilor se găsesc în domenii precum: istoria Uniunii Europene, valorile fundamentale ale UE, politicile
promovate de UE, moneda unică euro, accesarea unor site-uri despre Europa, organizarea și funcționarea
Parlamentului European, extinderea UE și relațiile cu vecinii, funcționarea instituțiilor europene, politici de
inovare, politici de solidaritate, bugetul UE, piața unică, economia digitală, politica economică a UE,
educație și cultură europeană, securitatea și justiția UE, rolul UE pe scena mondială, spațiul Schengen,
legislație europeană, cetățenia și identitatea europeană, grupurile politice ale Parlamentului European,
spațiul european, viitorul Europei, drepturile omului în UE, standarde europene, dreptul de a vota pentru
alegerile europene, incluziune, toleranță și învățare digitală.
Acestea completează portofoliul personal al elevilor noștri, în care se regăsesc și competențe și
abilități profesionale, de dezvoltare personală și autocunoaștere, de sensibilizare culturală, pentru a deveni
capabili să recunoască schimbările din societate şi să răspundă prompt la acestea.
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Proiectul POCU „Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la
educație al copiilor din școli defavorizate” - activități remediale
pentru elevii clasei a V-a
Asociația Telefonul Copilului, împreună cu
Inspectoratul Școlar Județean Arad, Casa Corpului
Didactic „Alexandru Gavra” Arad și Centrul Județean
de Resurse și Asistență Educațională Arad,
implementează proiectul „Măsuri integrate de
îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din
școli defavorizate”, cod SMIS 2014+: 106615.
Proiectul urmărește facilitarea accesului la
educaţie şi prevenirea, respectiv reducerea părăsirii timpurie a şcolii de către un
număr de 388 de copii, elevi în cadrul Şcolii Gimnaziale Adea, Şcolii
Gimnaziale Țipar, Şcolii Gimnaziale Apateu și Liceului Tehnologic „Francisc
Neuman” Arad. În acest sens, proiectul va asigura
îmbunătăţirea
şi
diversificarea
serviciilor
educaţionale oferite în aceste patru unități de
învățământ și abilitarea unui număr de 95 de cadre didactice şi membri ai
echipelor de sprijin pentru dezvoltarea şi promovarea unor servicii
educaţionale de calitate, menite să asigure accesul egal la educaţie al elevilor
proveniţi din grupuri dezavantajate. Proiectul include, totodată, implicarea
unui număr de 400 de părinți în educația copiilor, prin dezvoltarea unor
activități specifice. În școala noastră, activitățile remediale au început în
martie 2019.
În calitate de profesor-educator pentru activități remediale, am realizat
în perioada ianuarie-martie 2020 o serie de activități cu scop de remediere
școlară și comportamentală pentru elevii clasei a V-a (elevii din grupul țintă
pe care îi coordonez). Activitățile au avut următoarea tematică: Formularea
întrebărilor, Participiul, Perfectul simplu, Viitorul, Modul imperativ, Textul narativ ficțional, Textul
descriptiv literar, Personificarea, Timpul istoric, Temple și piramide, Dacii și romanii, Etnogeneza
românească, Războaiele grecilor, Societatea medievală, State medievale în spațiul românesc, Roma antică,
Sărbătoarea Mărțișorului-origine și tradiții, Elemente de civilizație romană, 8 Martie-semnificații, repere
istorice, naționale și internaționale, Egiptul antic-cosmogonia, Primăvara-anotimpul florilor, Moștenirea
culturală a Orientului antic și Expediția lui Fernando Magellan. În urma parcurgerii acestor activități, elevii
au dobândit competențe și abilități precum: rezolvarea problemelor, gândirea critică, comunicarea,
colaborarea, creativitatea, înțelegerea informațiilor, acoperirea unor lacune de învățare existente,
împărtășirea perspectivelor și folosirea utilă a internetului.
Începând cu 11 martie 2020 activitățile remediale au fost realizate online, prin intermediul grupului
de whatsapp, care reunește elevii din grupul țintă. Elevii au accesat site-ul Centrul de Resurse Online http://telefonulcopilului.ro/106615/ realizat în cadrul acestui proiect.
Scopurile activităților au fost: asimilarea unor cunoștințe noi despre
timpul verbului viitor, aprofundarea cunoștințelor despre modul imperativ,
aprofundarea cunoștințelor despre textul narativ ficțional, asimilarea unor
cunoștințe noi despre personificare, dezvoltarea cunoștințelor despre daci și
romani, asimilarea unor cunoștințe noi despre procesul de formare al poporului
român, aprofundarea cunoștințelor despre istoria Greciei, aprofundarea
cunoștințelor despre societatea medievală, asimilarea unor cunoștințe noi
despre orașul Roma în perioada antică, aprofundarea cunoștințelor despre
cosmogonia Egiptului antic, aprofundarea cunoștințelor despre caracteristicile
anotimpului primăvara, aprofundarea cunoștințelor despre caracteristicile
culturii Orientului antic și asimilarea unor cunoștințe noi despre expediția
realizată de Fernando Magellan.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020.
profesor-educator pentru activități remediale,
Cosmin Mircea Julan
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ZIUA INTERNAŢIONALĂ A
SIGURANŢEI PE INTERNET
prof. Marcela Liana Cherecheș
prof. Cosmin Mircea Julan
La începutul activităţii de voluntariat elevii claselor a V-a şi a VII-a
au purtat discuţii cu profesorii coordonatori despre internet, reţele de
socializare, siguranţa pe internet, bullying şi cyberbullying.
Discuţia de grup a vizat anumite probleme care apar în viaţa
virtuală a elevilor - ce este abuzul pe internet, cum se manifestă asupra copiilor, consecinţe şi strategii de
reducere a problemelor online, explicarea termenului de ajutor, realizarea unor acţiuni de ajutorare a
copiilor cu probleme, prezentare de exemple din viaţa cotidiană în care există copii abuzaţi de alte persoane
pe internet, gândirea unor măsuri de diminuare a fenomenului de cyberbullying care afectează mulţi elevi,
efecte asupra psihicului copiilor şi identificarea unor cazuri de hărţuire online utilizând mijloacele
informatice de care dispune şcoala şi elevii.
Utilizând plasma tv din clasă a fost accesat site-ul fărăfrică.ro, unde
elevii au putut citi informaţii despre campania socială ,,O lume fără
frică”. Cea mai interesantă parte a activităţii a fost audierea unor artişti
cunoscuţi de către elevi - Irina Rimes, Alina Eremia, Mimi, Deliric,
Alpaca Legion şi răsfoirea figurinelor din colecţia ,,Neînfricaţii”.
Activitatea educativă extracurriculară a fost organizată în 11
februarie 2020. Coordonarea a fost realizată de prof. Marcela Liana
Cherecheș și prof. Cosmin Mircea Julan. Au participat 21 elevi din
clasele a V-a și a VII-a.
Elevii au aflat şi despre serviciul ctrl_AJUTOR care îi ajută atunci
când au probleme pe internet - mesaje jignitoare, poze furate sau diverse
lucruri care provoacă supărare. Au fost discutate modalităţile de cerere a
ajutorului - numărul de telefon 031-80 80 000, trimiterea unui e-mail şi
mesajul pe facebook. În cadrul activităţii au fost atinse competenţe de
comunicare, digitale, organizatorice, personale, profesionale şi abilităţi sociale.
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Cetățean în era digitală
Tranziția digitală transformă aproape toate aspectele vieții noastre, într-un ritm cu care este greu să
ținem pasul. Toată lumea - muncitori, elevi, cetățeni trebuie să dobândească noile abilități și competențe,
necesare pentru a profita de posibilitățile și oportunitățile care ni se deschid. Pe lângă faptul că aproape toate meseriile presupun competențe digitale,
aproape toți au nevoie de un nivel de bază al acestor
competențe pentru a trăi, a învăța, a comunica și de a
participa în societate.

prof. Cosmin Mircea Julan
Educația are un rol fundamental aici. Vrem ca
tinerii români să aibă competențele adecvate pentru
a intra și a activa pe piața muncii, însă vrem să fie
și cetățeni independenți, implicați. Aceasta
înseamnă că, pe lângă a le facilita eforturile de
alfabetizare digitală, avem datoria de a ne asigura
că au la îndemână o busolă morală când navighează
în universul online.

Transmițându-le valori fundamentale precum libertate, democrație, demnitate și respect pentru alții,
îi vom pregăti pentru o viață caracterizată de un comportament sigur, adecvat și responsabil. Astfel, ei vor
putea interacționa online cu autoritățile, cu mediul de afaceri și cu comunitatea într-o manieră productivă și
reciproc avantajoasă. Bazată pe această fundație solidă, tehnologia digitală are forța de a ne transforma
democrația. Într-o perioadă în care deficitul de legitimitate crește la toate nivelurile, în care cetățenii par tot
mai detașați de procesele democratice tradiționale, utilizarea rațională a tehnologiei digitale are potențialul
de a reinventa relațiile cetățenilor cu vecinii și autoritățile. Dezvoltarea cetățeniei digitale este, prin urmare,
esențială pentru ca tinerii să poată participa la societatea online, utilizând mijloacele digitale pentru a-și
îndeplini datoria civică, și pentru a profita la maximum de potențialul de forță tehnologiei.
Societatea digitală ne oferă ocazia de a interacționa, a învăța, a munci și de a trăi. Cetățenii „contribuie”,
dar și „beneficiază” de pe urma apartenenței la societate, aspecte ce se aplică și cetățenilor digitali. Majoritatea interacțiunilor noastre au loc online, prin urmare, suntem membrii unei societăți digitale în aceeași
măsură în care suntem membrii societății (tangibile) în care trăim. Toată lumea cunoaște sentimentul
apartenenței, sentiment care derivă din nevoia de a aparține unei entități. Acest lucru este cu precădere
adevărat în cazul tinerilor, care își conturează trăsăturile de personalitate în raport cu grupul (și societatea)
căruia îi aparțin. În procesul de negociere a drepturilor și responsabilităților care decurg inevitabil din noțiunea de cetățenie, nu trebuie să uităm de sentimentul de mulțumire, aflat la baza sentimentului de
apartenență. Ne face plăcere să aparținem societății digitale, iar obligațiile noastre față de societate nu
trebuie să umbrească această bucurie a apartenenței.
Participarea plenară la societatea digitală presupune acces. Acesta a fost primul criteriu folosit pentru
a defini „prăpastia digitală”, noțiune apărută la începutul anilor ’90 pentru a explica discrepanțele de incluziune digitală.4 În ultimul deceniu, incluziunea digitală s-a îmbunătățit substanțial, accesul la tehnologii
ajungând aproape la saturație în Europa. Cu toate acestea, mai există bariere legate de accesul persoanelor
defavorizate sau de utilizarea tehnologiilor în gospodărie.
Multă vreme, cetățenii digitali au fost considerați utilizatori de tehnologie (simpli destinatari, consumatori). Vedem acum că ei pot deveni și participanți activi. Implicarea lor nu se traduce doar în consumul de bunuri și conținuturi digitale, ci se manifestă și în crearea de conținut, instrumente, aplicații,
coduri și practici digitale.
Tinerii sunt creatori prolifici de conținut digital: realizează și fac schimb de fotografii, videoclipuri,
materiale multimedia, texte și opinii. Ipostaza de creator, și într-o mai mică măsură cea de consumator, le
permite cetățenilor digitali să contribuie la peisajul societății digitale și să o înțeleagă mai bine. De exemplu, când ne referim la programare și la avantajele acesteia pentru educație, aducem întotdeauna argumentul că programarea le permite elevilor să creeze și nu doar să folosească, ceea ce este adevărat. Cu toate
acestea, participând la activitățile de programare, elevii învață totodată și cum funcționează societatea digitală în care fac incursiuni zilnice. Au astfel ocazia să surprindă rațiunea algoritmilor care stau la baza motorului de căutare și a altor instrumente online pe care14le folosesc.

Participarea la mediul digital poate fi descrisă ca un
proces în patru trepte. Pe prima treaptă ar fi cei care stau
ascunși, care observă, care urmăresc, care folosesc universul digital din postura de consumatori și spectatori. Urmează cei care participă, cei care fac schimb de informații
și conținut, care stabilesc legături între oameni, care
diseminează idei ce merită difuzate. Pe cea de-a treia
treaptă sunt cei care creează conținut, practici și instrumente noi, dând naștere unei noi modalități de a interacționa cu alți cetățeni digitali și de a face parte din societatea digitală. Pe a patra treaptă sunt cei care valorifică
potențialul tehnologiei de a construi o societate mai bună.
Pe această ultimă treaptă îi regăsim pe cei care doresc să participe la conturarea viitorului internetului și pe
cei care conturează viitorul societății în ansamblu, cu mijloace digitale. Ar trebui să recunoaștem importanța unei participări consecvente și regulate a tinerilor la discuțiile despre administrarea internetului,
dobândind noi înșine cunoștințele și competențele adecvate pentru a înțelege mai bine și a ne forma opinii
despre problematica aferentă funcționării ecosistemului online.
Cetățenii sunt protejați, prin definiție, de țara din care fac parte. Protecția se numără și printre drepturile pe care le au oamenii în mediul online. Tehnologia înseamnă oportunități, dar și riscuri. Deși riscul
nu implică neapărat prejudicii, daunele pot afecta capacitatea de a te bucura de cetățenia digitală. Accesul
la mediul digital îi expune pe tineri la posibile riscuri, însă le stimulează și gradul de alfabetizare digitală și
competențele de siguranță. Acest lucru înseamnă că există șanse mari ca utilizatorii activi să devină utilizatori de tehnologie rezistenți. Prin urmare, factorii de decizie, profesorii, părinții și tutorii trebuie să pună în
practică strategii specifice, care să asigure dreptul copiilor la protecție, fără să le limiteze dreptul la participare. Mulți tineri sunt foarte pricepuți când vine vorba să le spună adulților ce trebuie să facă pentru a fi în
siguranță în mediul online, însă nu există nicio garanție că sfaturile lor se traduc în modificări ale propriului
comportament. O strategie rezonabilă și eficientă ar fi să-i încurajăm pe copii și pe tineri să fie utilizatori
responsabili nu doar în privința propriilor acțiuni online, ci și a modului în care oferă asistență altora.
Copiii și tinerii au nevoi speciale și merită să fie protejați și ocrotiți. La fel ca în lumea reală, trebuie stabilite anumite măsuri de protecție. Copiii și tinerii ar trebui să aibă posibilitatea să experimenteze și să învețe din propriile greșeli, fără să le fie urmărită fiecare mișcare online. Ei trebuie încurajați să respecte și să
protejeze drepturile celorlalți. Este o responsabilitate uriașă, care ne revine tuturor.
Competențele digitale, elementele cheie ale cetățeniei digitale, reprezintă poarta de intrare în acest
tărâm virtual. Într-o societate tot mai digitizată, putem considera cetățenia digitală un drept. Competențele
digitale ne permit să exercităm acest drept. Cu toate acestea, nu ar trebui să considerăm competențele digitale doar o simplă abilitate de a folosi dispozitivele. Considerăm că toleranța și conștiința diversității,
valorile și responsabilitățile democratice sunt componente ale competențelor necesare pentru a fi și a deveni cetățeni digitali. În acest context, educația joacă un rol esențial, aflându-se într-o poziție privilegiată
pentru a contura, de la o vârstă fragedă, viitorul generației conectate. Trebuie să dezvoltăm competențele
digitale ale fiecărui elev, oferindu-i mijloacele necesare pentru a se integra în societatea digitală, cu un sentiment de implicare creativ, responsabil și sigur.
Bibliografie:
1. Grosseck, G., Marketing și comunicare pe Internet, Editura Lumen, Iași, 2006.
2. McLuhan, M., În era digitală. Editura Curtea Veche, București, 2004
3. Tapscott, D., Crescuți digitali. Generația net îți schimbă lumea. Editura Publica, București, 2011
4. Cetățenia digitală – transformări – EPALE https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/cetatenia-digitala-transformari
5. Manualul de educație pentru cetățenie digitală – Consiliul Europei https://rm.coe.int/168093586f
6. ***https://www.cio.com/article/3235958/secrets-for-getting-digital-transformation-right.html
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Prof. Velcu Gabriel

Actul educațional poate fi transformat într-o experiență interactivă și interesantă prin însuși
pachetul de servicii oferite gratuit de Google.
Aplicațiile Google constituie soluții inovative pentru educație, deoarece facilitează realizarea de
planuri de lecție interactive, fișe de lucru pentru elevi, conceperea de teme și teste, gestionarea portofoliilor
elevilor și documentelor catedrei, urmărirea evoluției elevilor, organizarea de ședințe cu părinții și alte
evenimente. Suita de aplicații oferite de Google utilizatorilor, vizează următoarele domenii: comunicarea,
colaborarea și stocarea de date.
Aplicațiile pentru comunicare cupr ind: Gmail, Google Calendar , Google Hangouts și Google
Plus.
Gmail – un serviciu de poștă electronică, ce oferă posibilitatea creării de adrese de e-mail personalizate
pentru cadre didactice și elevi, oferind spațiu de stocare nelimitat.
Google Calendar – o aplicație care planifică eficient activitățile educaționale, gestionând totodată
termenele proiectelor la care participă profesorii și elevii.
Google Hangouts – o aplicație de tip chat, cu numeroase beneficii pentru utilizatori: conectarea simultană a 25 de persoane, efectuarea și inițierea apelurilor video de grup, împărtășirea de experiențe între
profesori etc.
Google Plus – rețea socială care poate fi activată la cerere de informaticianul unității de învățământ.
Aplicațiile pentru colaborare: Google Docs, Google Classr oom, Google Sites și Google For ms.
Google Docs, Sheets și Slides reprezintă instrumente digitale eficiente pentru colaborarea profesorelev și elev-elev, atât în clasă, cât și în afara ei. Utilizatorii au posibilitatea de a crea și edita documente, foi
de calcul sau prezentări.
Google Classroom – o aplicație construită pentru a-i ajuta pe profesori să predea lecțiile mai ușor, folosind pentru elevi conturi google create de școală.
Google Sites – permite realizarea unui website fără a fi necesare cunoștințe avansate de programare sau
HTML. Exemplu: un site web al școlii, al clasei sau al disciplinei.
Google Forms - aplicație utilă profesorilor pentru verificarea cunoștințelor elevilor prin teste de evaluare, concepute cu diverse tipuri de itemi.
Aplicațiile pentru stocare de date sunt r epr ezentate de: Google Dr ive și Google Vault.
Google Drive – un instrument digital cu ajutorul căruia, utilizatorii pot salva fișierele de lucru pentru a
le accesa și distribui ulterior de pe orice dispozitiv.
Google Vault – păstrează e-mailurile și conversațiile online pentru o perioadă lungă de timp (zece ani).
Webografie:
https://www.eduapps.ro/aplicatii-educatie/g-suite-for-education/
https://scoala365.ro/?
gclid=CjwKCAjwhOD0BRAQEiwAK7JHmDMcLyt19FGb8fGsGTXU4TOrF1jy9PNF3ufm4gMqaGfAlo9dJI95xoCHhIQAvD_BwE
https://gsuite.google.com/
https://www.google.com/drive/
https://support.google.com/vault/answer/2462365?hl=en
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10 MOTIVE PENTRU A PARTICIPA LA UN PROGRAM
ERASMUS+

1. Motivul principal: este un proiect organizat foarte bine.

2. Participarea la acest proiect aduce multe beneficii pentru viitor.
3. Vei învăța lucruri noi.
4. Te ajută să te dezvolți pe plan personal.
5. Membrii acestui proiect îți vor oferi trei săptămâni pline de informații într-o țară străină (Spania)
6. Este o șansă și o experiență minunată. Nu le rata!!
7. Te învață să te descurci singur, să ai încredere în tine.
8. Îți vei cunoaște mai bine colegii, profesorii, însoțitorii.
9. Legi prietenii cu persoane din alte județe sau țări.

10. Și ce e frumos, e că te ajută să vezi ce e mai bun în oameni.

Copil Bianca Maria
clasa a X-a C
Participant proiect E+
Learning to be 3
Nr. 2019-1-RO01-KA116-062023
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Proiectul de mobilitate VET Erasmus+ ”Learning to be 3”
Prof. Artur-Felix Tipa
Un nou grup de 28 de elevi ai claselor a X-a liceu de la Liceului Tehnologic ”Francisc Neuman”
Arad au participat în Granada, Spania, la un stagiu de practică de trei săptămâni, în perioada 21 ianuarie
2020 – 6 februarie 2020. Cadrul activității este programul „Erasmus+”, respectiv Proiectul de mobilitate
VET nr. 2019-1-RO01-KA116-062023 ”Learning to be 3”, care răspunde obiectivelor de internaționalizare precum si celor din Planul de acțiune al școlii, printre care facilitarea accesului la educație a
persoanelor cu oportunități reduse și dobândirea unei expertize profesionale care să ofere șanse sporite
pentru integrarea pe piața muncii, responsabil al proiectului fiind prof. dr. Adina Avacovici.
Specializările vizate au fost: tehnician
designer vestimentar, tehnician in achiziții și
contractări, coafor stilist. MEP Europrojects
Granada a servit drept organizație intemediară
parteneră. Elevii au fost repartizați la agenți
economici din profilul Textil (Hita y Arcos),
agenți economici la profilul Servicii (Madero
Lopez 2013 S.L., Autoservicio Matilde) și o școală
privată de coafură (Escuela de Peluquería Estetica
Grupo 7); pe lângă programul zilnic de practică la
sediile acestor agenți, elevii au avut de parcurs un
curs de limba spaniolă cu voluntari de la MEP Europrojects și cursul de limba engleză pe platforma
dedicată, OLS. Weekendurile au constituit prilej de excursii în locuri reprezentative pentru cultura și
civilizația spaniolă.
Scopul stagiului de practică pentru elevi a fost
dobândirea, respectiv îmbunătățirea abilităților și
competențelor profesionale de specialitate, precum și a
competențelor transversale precum: a învăța să înveți, a te
integra într-un nou mediu, analiza reflexivă cu privire la
traseul profesional, descoperirea de noi motivații.
În acest proiect au participat și două cadre didactice cu
specialitatea Textile în calitate de „shadowing teachers”, cu un program bine definit, la firma Hita y Arcos,
pentru două săptămâni. Acestea au urmărit activitatea tutorelui de practică, metodele folosite, oferirea și
obținerea de feedback, organizarea spațiului de formare, comunicarea, tehnicile de lucru utilizate,
îmbinarea și alternanța sistematică a activităților, documentarea după diverse surse de informare, precum
și lucrul individual.
Toți participanții au parcurs stagiul conform Acordului de formare, fiind evaluați si certificați la
finalul mobilității prin documentul Europass, ca recunoaștere a competențelor și abilităților îmunătățite. De
-a lungul șederii în Granada, participanții au fost însoțiți și monitorizați de patru profesori însoțitori.
Potrivit feed-back-ului furnizat de agenții economici din Granada și mediat de MEP Europrojects
Granada, elevii au făcut față cu succes solicitărilor venite în acest context atât de nou pentru ei, în vreme
ce feed-back-ul celor din urmă confirmă impresia generală că stagiul parcurs a reprezentat într-adevăr o
experiență îmbogățitoare pe mai multe planuri.
18
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Pentru că și profesorii învață, a fost jobshadowing…
Ing. Doina Brișan
În Granada, Spania, în perioada 27.01.2020 – 07.02.2020, proiect
de mobilitate Erasmus+ „Learning to be 3” Nr. 2019-1-RO01-KA116062023 profil textile, cu două participante prof. inspector Lupei Anca
Marilena și ing. Doina Brișan de la Liceul Tehnologic „Francisc
Neuman” Arad.
Prin reprezentanții organizației intermediare MEP Europrojects Granada am făcut cunoștință cu
tutorii de practică. Astfel am vizitat IES Luis Buen Crespo, instituție de învățământ locală, restul
activităților desfășurându-se la sediul firmei Hita y Arcos Granada.
Componentele activității noastre au
fost: vizită de documentare, discuții de
grup, asistență la ore, schimb de experiență
și atelier de lucru.
Prin discuțiile avute am dezvoltat
subiecte legate de consilierea elevilor,
învățământul dual, acreditarea de noi
profile, buna corelare între cerere și ofertă
pe piața muncii, implicarea activă și
efectivă a familiei în viața scolii. Am
constatat că prin consilierea elevilor și
implicarea efectivă a familiei, care are loc
pe tot parcursul școlar a viitorului adult
(învățământ preprimar, primar, gimnazial,
liceal sau profesional), se asigură fără probleme un număr constant de elevi, fără ca cifra de școlarizare să
afecteze în vreun fel actul educațional.
Implicarea oportună, reală și concretă a autorităților locale și naționale aduce beneficii sistemului de
învățământ spaniol, prin reducerea birocrației hârtiilor în ceea ce pivește implementarea de noi meserii;
asigurarea unei baze materiale de calitate, cu dotări adecvate, adaptate cerințelor momentului cât și
adaptarea, reconsiderarea abordării meseriilor vechi, prin prisma cerințelor pieții actuale în concordanță cu
ofertele de locuri de muncă existente, pentru a evita „supraproducția” (respectiv un număr mult prea mare
de persoane cu calificare în aceeași meserie, în condițiile în care există în acest moment un real
dezechilibru pe piața forței de muncă în anumite domenii).
Am observat cum prin stimularea creativității se pot
implementa o serie de practici diferențiate în lucrul cu
elevii, inclusiv proiectarea de activități de specialitate
extracurriculare.
Referitor la materialele necesare actului educațional,
indiferent dacă este predare, învățare sau evaluare,
documentele de bază în acest proces educativ sunt mult
mai puține comparativ cu ceea ce se cere în România.
20
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Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ ,
,,Policies for Roma Inclusive Dimension in Europe”
prof. dr. Adina Elena Avacovici
prof. Cosmin Mircea Julan
În ultima perioadă de timp au fost realizate următoarele activități în cadrul proiectului de parteneriat
strategic Erasmus+ ,,Policies for Roma Inclusive Dimension in Europe” PRIDE, 2019-1-RO01-KA201063808, coordonat de CJRAE Arad:
1. Diseminare - utilizând aplicația Padlet, au fost realizate două prezentări de diseminare de către
prof. dr. Adina Codruța Elena Avacovici și prof. Cosmin Mircea Julan - https://ro.padlet.com/
cosmin_julan86/fr58jix5tz1h, https://padlet.com/avacovici/v1sdqijp6j80. Panourile Padlet conțin informații
despre durata de implementare, organizațiile participante, descrierea proiectului, obiectivele lui, produsele
intelectuale și prima întâlnire a proiectului organizată în localitatea italiană Sant’ Alessio in Aspromonte.
De asemenea proiectul și activitățile organizate până la această dată au fost prezentate în ședințele comisiilor metodice de specialitate și în consiliile profesorale.
2. Raportul intermediar ,,Educația și incluziunea în România și Arad” - documentul face referire
la: istoria romilor în spațiul românesc, procesul de incluziune al romilor în cadrul sistemului național de
educație, politicile de integrare a romilor la nivel național și european, procentul de elevi romi înscriși în
sistemul educațional românesc, absenteismul în rândul elevilor de etnie romă, părăsirea timpurie a școlii,
numărul de elevi romi care au absolvit o formă de învățământ, strategii locale și naționale de incluziune
eficientă a elevilor romi și inițiative de integrare a acestor elevi lansate de organizații nonguvernamentale
din Arad și România.
3. Selecția participanților la activitatea C1 – Formare personal pe termen scurt: ,,Cum să
interacționăm cu membrii comunității rome și facilitarea comunicării interculturale” – mobilitatea va
fi organizată de Asociația Stil mladih din orașul Ruma – Serbia. Deplasarea va avea loc în perioada
30.03.2020-03.04.2020. Anunțul de selecție a fost trimis prin e-mail și afișat la avizierul școlii –
03.02.2020, informația a ajuns la toate cadrele didactice. Au fost depuse trei dosare de candidatură – Man
Amalia Cristina, Pîslaru Camelia și Ciubotă Iuliana. Dosarele candidaților au respectat cerințele de
întocmire conform Procedurii de selecție a participanților la mobilitățile din proiectul PRIDE (nr. 886 din
22.10.2019). Probele de selecție au fost: testul oral de limba engleză, evaluarea curriculumului vitae și
interviul. Evaluarea candidaților a fost făcută de către membrii comisiei de selecție (decizia nr. 67 din
10.02.2020), conform Grilei de evaluare din Anexa 1 și a Ghidului de interviu Anexa 2, prezentate în
Procedura de selecție a participanților la mobilitățile din proiectul PRIDE (nr. 886 din 22.10.2019).
Participanți prof. Julan Cosmin Mircea, prof. Pîslaru Camelia, prof. Man Amalia Cristina.
4. Suspendarea tuturor mobilităților din cadrul programului Erasmus+, ca urmare a apariției
și răspândirii noului coronavirus (COVID-19) în statele europene - măsura a fost luată de Comitetul
Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă – Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor
măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus (art. 5 – Programele de studii privind schimbul de
experiență, respectiv stagiile de practică în spitale ale studenților și cursanților școlilor postliceale sanitare
se sistează, dacă nu au fost începute anterior datei adoptării prezentei hotărâri).
Anunțul suspendării mobilităților a fost publicat pe site-ul Agenției Naționale pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – ANPCDEFP, în 10.03.2020. Mobilitatea
programată pentru perioada 30.03.-03.04.2020, a fost reprogramată.
În urma discuțiilor existente între coordonatorii proiectului, mobilitatea la Roma se va desfășura în
perioada 07-11.09.2020.
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,,Școala altfel”...altfel în 2020
prof. dr. Adina Avacovici
prof. Cosmin Julan
În perioada 30 martie—3 aprilie 2020, elevii și
cadrele didactice ale Liceului Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad au realizat, parcurs și implementat activități educative specifice Programului național ,,Școala altfel”.
Suspendarea cursurilor pentru elevi, ne-a pus în situația de a găsi o cale prin care să realizăm activitățile propuse pentru această săptămână. Drept urmare am utilizat instrumentul digital
web 2.0 Padlet. Această aplicaţie online 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.
Panoul creat are nouă coloane realizate pe următoarele domenii: educație culturală,
elearning, autocunoaștere, educație pentru carieră, ne jucăm, desenăm, educație pentru sănătate,
siguranța pe internet și feed-back elevi. Prin intermediul grupului de whatsapp sau messenger al
clasei, elevii au primit link-ul https://ro.padlet.com/avacovici/kryusk33j325
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Prin intermediul învățătorilor și diriginților, elevii au fost ghidați să parcurgă activități specifice
vârstei și preocupărilor lor, încurajați să se implice în activități interactive, să evalueze fiecare activitate
propusă printr-un comentariu sau vot. Elevii au avut de realizat sarcini de lucru diverse: completarea
fișelor de activitate, a chestionarelor, realizarea unor activități practice, vizionarea de documentare, accesarea link-urilor recomandate, ascultarea discursurilor motivaționale, realizarea desenelor...
Instrumentul contribuie la îmbunătățirea competențelor elevilor precum: gândirea critică și rezolvarea de probleme – elevii au analizat și dat răspunsuri, exprimat opinii; conștientizarea culturală - au valorizat patrimoniul cultural național și european; colaborarea și comunicarea – elevii au utilizat instrumente colaborative pentru a comunica impresii, comentarii, evaluări; comunicarea într-o limbă străină – elevii
au exersat discuții în limba engleză sau franceză; creativitatea și inovarea – elevii au descoperit ceva nou;
informarea – elevii au căutat, accesat resurse online, selectat materiale; utilizarea instrumentelor digitale –
elevii au folosit social media și resursele digitale; flexibilitatea – elevii au lucrat în ritm propriu.
Panoul padlet este integrat ca rezultat în proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ ,,Effective
elearning system based on digital competences”, dovadă a folosirii de către cadrele didactice și elevi a
competențelor digitale efectiv și cu încredere. Prof. dr. Adina Avacovici – director adjunct al școlii a conceput panoul padlet ,,Școala altfel”. Autori ai postărilor au fost: prof. Cosmin Julan, prof. Monica Șerban,
prof. Adina Hărțău, prof. Corina Coșeri, prof. Camelia Iovescu, prof. Cristina Gal, prof. Ramona Hanga,
psiholog Otilia Ardelean.
Astfel am oferit elevilor noștri posibilitatea de a se menține în formă, i-am ajutat să învețe în continuare și în același timp am păstrat legătura cu ei.
Am obținut feedback de la elevi prin intermediul chestionarului atașat la ultima coloană a padletului. Am selectat câteva răspunsuri:
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Numește un lucru nou pe care l-ai învățat:
-Un nou mod de învățare
-Să am grijă de sănătatea mea
-Să descopăr lumea în care trăim

-Multe lucruri despre viitoarea mea carieră
-Cum să îmi fac propria afacere
-Cum se clasifică alimentele
-Că mai bine ne alegem o meserie care să ne placă decât una cu un câștig mare and we don’t like
-Pentru a fi sănătoasă trebuie să fac sport. Așa că,chiar dacă stau în casă trebuie să fac măcar 15-30 de
minute de sport pe zi
-Cât de important este sa ne bucurăm de viața, și sa nu ne mai plângem atat de problemele pe care doar
credeam ca le avem
-Să desenez
.................................................... Doar o mică parte din părerile elevilor...
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Traversăm cu toții o perioadă dificilă, cu diferite
provocări la care suntem supuși atât noi ca și cadre didactice,
cât și elevii. Deși școlile s-au închis, a trebuit să găsim metode
alternative de învățare în mediul online. Cred că unii dintre noi
se situează de partea celor care caută opțiuni pentru a înfrunta
perioada aceasta într-un mod cât mai creativ și productiv; pe
când alții aleg să se resemneze, așteptând din exterior să se
întâmple ceva.
Pentru mine ca profesor pentru învățământul primar cea
mai mare provocare a fost transferul activității didactice în
mediul online. Pot spune că nu am mai fost pusă în vreo
situație asemănătoare.
Consider că este o provocare activatea online cu elevii, din următoarele motive:


Am fost luați prin surprindere deoarece s-au inchis școlile fără să ne fi așteptat ca acesta decizie
să se ia pe termen lung;



Am fost puși în fața unei noi provocări: transferarea activității frontală în activitate virtuală, prin
alte metode decât cele tradiționale;



Un alt lucru, nu tocmai simplu, a fost ca profesorii să se asigure că elevii dispun de dispozitivele
necesare pentru conectarea online;



Odată cu transferarea activității în mediul online au apărut multe de întrebări: În ce constă
activitatea online cu elevii ? Ce metode de aprofundare folosim? Cum ne organizăm cu
Săptămâna Altfel?

Întotdeauna încerc să văd partea bună a lucrurilor. Această gândire am aplicat-o și acum. Nu mam lăsat contaminată de negativism și de efectele sale. În ciuda multitudinii de întrebări cu care
personal m-am confruntat, pot spune că am descoperit mai multe părți pozitive ale activității didactice
online :
Rezolvarea

situației e mai ușoară când o împărtășești cu elevii . Ei vin cu idei, se implică activ și
iau parte la organizarea activității didactice.
După ce am format grupul clasei pe Whatsapp, i-am întrebat cum le-ar plăcea să desfășurăm
activitatea video. Din cauza faptului că aplicația Whatsapp limitează apelul video la 4 persoane, am
fost nevoiți să găsim o altă soluție. Împreună am ajuns la concluzia că ar fi cel mai bine să utilizăm
aplicația Zoom.
Impactul

relaționării cu elevul când acesta e în mediul său—acasă - e mai puternic decât atunci
când activitatea didactică se desfășoară în cadrul formal.
Am observat ca elevii s-au deschis, s-au apropiat de mine prin activitatea online; au zâmbit mai
mult decât o făceau în ore și unii îmi scriau în cursul zilei mesaje, nerăbdători fiind să ne întâlnim
online. Am fost surprinsă de feedback-ul pozitiv pe care l-am primit de la elevi.
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Părinții au fost mult mai implicați în mediul online
decât în general în activitatea didactică.

Am rămas plăcut impre-sionată de deschiderea
părin-ților, dorința lor de implicare, găsind soluții si
asistând efectiv la activitatea didactică online. Pot
spune ca relația părinte-profesor și părinte-elev s-a
dezvoltat, astfel că am format echipă bună.
Un lucru pe care aș vrea sa îl menționez este faptul
că, în activitatea online, s-a pus accent doar pe
aprofundarea materiei, fără a se preda noi conținuturi.
Ca metodă de evaluare a acestei activități, am ales
portofoliu. Fiecare elev va trebui sa prezinte într-un
portofoliu fișele de lucru.
Activitatea didactică online e benefică ca metodă
alternativă de învățare, însă nu poate înlocui activitatea
de la clasă, ea vine în completarea ei.
Prin activitatea online s-a realizat un parteneriat între școală, elevi și părinți.

Prof.înv.primar,
Florea Cristina
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PERFECȚIONAREA – O CHEIE A SUCCESULUI
Prof. Cherecheș Marcela

Formarea continuă asigură actualizarea, dezvoltarea și dobândirea competențelor cadrelor didactice,
în funcție de evoluțiile din planul nevoilor de educație și al curriculum-ului educațional.
Un număr de patru cadre didactice ale Liceului Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad, au

participat la cursul ,,EDUCAȚIA PRIN CUNOAȘTEREA FUNCȚIONĂRII CREIERULUI”, furnizat de
Asociația Română pentru Cercetare și Inovație (ARCI), curs care s-a desfășurat la distanță, prin utilizarea
unei platforme e-learning și a suporturilor electronice, combinat cu orientarea și asimilarea învățării prin
proceduri de tutoriat.
Conținuturile au vizat explicarea demersului logic de formare a achizițiilor fizice și psihice, în raport
cu vârsta cronologică, familiarizarea cu amplul proces de schimbări prin care trec elevii, parcurgând
succesiv ciclurile învățământului preuniversitar.
Cadrele didactice participante au primit informații utile referitoare la tehnicile de consiliere
psihopedagogică a elevilor și familiei, cunoscut fiind faptul că mediul școlar și cel familial se intercalează,

și influențează în mod direct formarea constructelor personale.
Conceptul de creier integrat a fost prezentat într-o formă ludică, utilizând palmele,respectiv printr-o
metodă inovativă, asemănând creierul cu o casă pe trei nivele, tehnicile de lucru fiind însoțite de materiale
intuitive și adaptate ciclului de învățământ. Interesante au fost și tehnicile de intervenție educațională în
situațiile de criză, de tip bullying, cu rol important în a ajuta elevul să depășească blocajele emoționale,
restabilindu-i echilibrul psihic.
Esențială este și tehnica Mindsight, referitoare la cel de-al șaselea simț, mereu nedefinit, tehnică ce ne
ajută să fim conștienți de procesele noastre mintale, fără să fim acaparați de ele, evitând capcanele
emoționale în care avem tendința de a ne lăsa prinși.
În concluzie, pot spune că acest mod de abordare a nevoilor educației, asigură calitatea intervenției
noastre în situații complexe și neprevăzute, reușind astfel să combinăm eficient capacitatea de cunoaștere
cu cerințele specifice unui anumit context.
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Invitație la bibliotecă !
Psiholog Otilia Ardelean
CJRAE Arad
În această perioadă pe care o parcurgem cu muuuultiple provocări, pentru a putea continua munca
noastră de a sprijini preșcolarii, elevii, părinții și cadrele didactice spre a se adapta la noul context social
și a-și continua dezvoltarea psiho-educațională, este necesară o re-ajustare atât a self-managementului
personal și profesional cât și a metodelor și mijloacelor didactice utilizate în mod obisnuit.

Up-datările rapide la comunicarea la distanță, peer-teaching-ul, schimburile de experiență,
împărtășirea exemplelor de bune practici, feed-back-urile constructive și motivările constante, au
continuat în colaborare cu două colege-prof. Adina Avacovici de la Liceul Tehnologic Francisc Neuman
și prof. logoped Mihaela Cadariu de la CJRAE Arad. De la Adina am învățat despre mai multe aplicații
on-line, padlet fiind printre preferințe, iar cu Mihaela am făcut un brainstrorming asupra posibilelor
activități pe categoriile de beneficiari. Împreună, am colectat resurse-idei de activități și vă invităm
la ,,Bibliotecă,, să vă inspirați https://padlet.com/ocardelean2018/we50ntid0ue6
Prin utilizarea resurselor din raftul adresat preșcolarilor poate fi stimulată motricitatea generală și
a mușchilor mâinii, dezvoltate și exersate competențele de focusare a atenției, ascultare și participare

activă.
Atât prin jocurile de atenție, cunoaștere, relaționare în familie cât și prin exercițiile, testele și
activitățile practive elevii din ciclul primar au ocazia exersării abilităților cognitive și practic-aplicative.
Elevii ciclului gimnazial sunt invitați la vizionar e de filme educative, vizite vir tuale în muzee
din țara noastră și străinătate și jocuri de dramatizare, scopul vizat fiind acela de lărgire a orizontului
cultural, decoperire și exersare de noi aptitudini, deprinderi socio-culturale și artistice.
Pentru liceeni, ecranizările unor opere literare - subiecte ale programei pentru examenul de
bacalaureat, exerciții practice care sprijină învățatarea limbii franceze și totodată discursul entuziast pot

stimula motivația învățării, consolidarea stimei de sine și conturarea traiectului viitoarei cariere.
La raftul lor cu resurse, cadrele didactice pot învăța metode de gestionare a stresului și pot exersa
competențe specifice dezvoltării persoale și profesionale prin numeroase aplicații.
Părinții r egăsesc r esur se infor maționale și aplicative—recomandări, exerciții, jocuri, filme
educative care îi ajută la dezvoltarea competențelor de comunicare pe toate palierele, autocontrolul
emoțiilor, gestionarea stresului și sprijinirea optimă a conduitei, relaționării și colaborării în familie.
Și...odată constituită această ,,Biliotecă,, intenționăm să continuăm a o completa periodic cu noi
resurse utile, practice și prezentate într-o manieră atractivă și accesibilă tuturor copiilor, tinerilor și
adulților interesați.
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ENGLEZA PRIN POVEȘTI SAU POATE O
ALTĂ FORMĂ DE TERAPIE
prof. Monica Șerban
De-a lungul anului școlar 2019-2020, atât cât a fost
el având în vedere situația actuală cu care ne confruntăm, am
ales la clasele mici la care predau, mai exact clasa pregătitoare,
clasa întâi și clasa a doua, să le citesc elevilor săptămânal sau
cel puțin o dată la două săptămâni câte o poveste, alternând
astfel activitățile cu care erau obișnuiți la clasă: joculețe cu
flashcard-uri, cântece de mișcare, telefonul fără fir, colorat etc.
Nu am apelat la poveștile clasice cu care suntem obișnuiți cu
toții (elevii noștri mai puțin din păcate), ci la o serie de cărticele
de la Editura Usborne, editorul de carte nr. 1 din Marea
Britanie: o afacere de familie independentă, care creează cărți
captivante, inovatoare și accesibile pentru copiii de toate
vârstele.
Dar de ce terapie prin povești după cum zice titlul? În primul
rând aș vrea să clarific beneficiile cititului la vârste fragede
(șase, șapte, opt ani e încă o vârstă fragedă aș zice eu, mai ales
dacă nu ți s-a citit foarte mult cât ai fost mic acasă. La întrebarea: „Vi s-au citit povești acasă cât ați fost
mici?”, am primit maxim cinci răspunsuri afirmative din partea elevilor, lucru trist din nefericire).
Beneficiile educaționale ale copiilor expuși la cărți la o vârstă fragedă sunt incontestabile. Conform
studiilor, copiilor cărora li se citește când sunt foarte mici și care continuă să se bucure de lectură
independentă, tind să aibă un vocabular mult mai dezvoltat decât copiii care nu au fost expuși la lectură sau
copiii cărora nu li s-a citit defel. Cititul nu numai că le îmbunătățește performanțele școlare, dar este de
asemenea probabil copiii să își îmbunătățească stima de sine și totodată vor crește șansele de a rămâne în
sistemul educațional. Pe de altă parte, lectura îi ajută și pe copii să dezvolte empatie. Poveștile îi ajută să
se conecteze cu personaje din multe medii diferite și să înțeleagă sentimentele celorlalți precum și
sentimentele proprii. Cercetările recente din neuroștiință sugerează că poveștile ne păcălesc creierul pentru
a crede că facem parte din ele/ din acțiune! Desigur, există și copiii
care nu sunt foarte fascinați de povești, dar cu ei putem citi/ răsfoi
altfel de cărți, cum ar fi atlase, enciclopedii, reviste etc, beneficiile
fiind asemănătoare, plus dobândirea de cunoștințe generale. Acum
să vorbim de partea de terapie a poveștilor parcurse la clasă. Știm că
până la o vârstă destul de înaintată copiii nu au deprinsă capacitatea
care să le dea informațiile necesare cu ajutorul cărora să își exprime
logic și clar sentimentele și ideile. Asta se datorează faptului că ei
nu știu foarte bine ce simt sau nu au fost învățați să își recunoască
propriile emoții, astfel, recunoscându-le să le și poată face față. Ei
își exprima cel mai bine stările, emoțiile mai ales când sunt de
vârstă școlară timpurie, prin furie, violență fizică sau verbală,
frustrare etc. Prin urmare, povestea atent aleasă, îi poate ajuta să
găsească și să recunoască formularea exactă a stării, experiențelor
lor și să adopte soluțiile personajelor din povestea respectiva. Toate
astea vor duce la maturizare, încredere in sine și chiar la vindecarea
anumitor experiențe neplăcute din copilărie.
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Printre poveștile citite elevilor la clasă s-au numărat:
Clever Rabbit and the Wolves – o poveste despre un
iepuraș care reușește să scape de o haită de lupi găsind
o soluție ingenioasă; The Fox and the Stork - povestea
unei vulpi care o invită pe prietena sa barză la cină, dar
nu se comportă precum un oaspete și un prieten
adevărat. The Lion and the Mouse – o poveste tot
despre prietenie, Clever Rabbit and the Lion – povestea
unui leu care amenință că va mancă toate animalele din
jungle, dar din nou iepurașul cel isteț dă dovadă de
istețime și ii salvează pe toți, The Greedy Dog –
povestea cățelușului cel lacom, How Bear Lost his Tail
și multe altele. Toate poveștile au farmecul lor și toate au stârnit într-un fel sau altul imaginația copiilor,
amintirile lor și mai ales libertatea de a exprima prin cuvintele lor dramele prin care trec, fie ele mici sau
mari pentru noi adulții, dar mereu mari pentru ei copiii.
În cadrul fiecărei ore prezentam cartea elevilor și înainte de a trece la povestea propriu zisă le
ceream ca după copertă să își imagineze ei despre
ce este povestea. Aici veneau cu tot felul de păreri,
dar toate legate de întâmplările din viața lor proprie
și reduse la trăirile lor. Un exemplu pe care l-as
menționa aici este Povestea Iepurașului ( The Rabbit’s Tale). Pe scurt, povestea este despre un iepuraș care se vaită mai mereu că vizuina (casa) lui
este prea mică. Prin urmare el merge la Bufnița cea
Înțeleaptă pentru a cere un sfat. Iepurașul rămâne
dezorientat când acesta îl sfătuiește să își invite toți
prietenii și toată familia acasă. Ce se întâmplă mai
departe, va trebui să citiți ca să aflați. J Când le-am prezentat copiilor cartea, am menționat că este o
poveste despre un iepuraș trist, după care i-am rugat să îmi spună ce cred ca a provocat tristețea
iepurașului. Motivele lor au fost următoarele: Iepurașul nu avea prieteni, nu avea părinți, nu avea morcovi
(hrană), nu avea prieteni cu care să se joace, nu avea jucării, avea o casă prea mică sau părinții lui nu îl
lăsau la școală. Ultimul motiv a fost menționat de către o fetiță care venea foarte rar la școală și care a
mărturisit că ar veni mai des dacă părinții ei ar aduce-o. Întrebând-o de ce nu e adusă la școală, acesta a zis
că uneori de vină ar fi lipsa banilor, în alte dăți că nu are haine curate sau încălțăminte sau că se trezește
foarte târziu etc.

Așadar cu ajutorul unei povești putem afla foarte ușor ce stă în spatele tristeții, furiei sau lipsei de
interes a elevilor noștri mai mici sau chiar a copiilor noștri. Citindu-le elevilor și dându-le ocazia să se pună
în pielea personajelor, aceștia au venit de multe ori cu
mărturisiri care m-au ajutat să le înțeleg
comportamentul haotic și impropriu.
Revenind la activitate: la finalizarea poveștii, le ceream
elevilor să exprime prin desen ceea ce au învățat ei din
poveste sau să deseneze personajul lor preferat ori un
moment care le-a rămas în minte (Cu ocazia asta am
descoperit că avem și elevi talentați la desen J). De
asemenea ascultam și varianta online a poveștii pentru
a găsi asemănări sau deosebiri între povestea citită din
carte și cea vizionată pe youtube.
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IMPLICARE
Prof. Cherecheș Marcela
Prof. Julan Cosmin-Mircea

,,Scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor
oameni care să acționeze și să gândească independent
și care, în același timp, să vadă în slujirea comunității
realizarea supremă a vieții lor.”
Einstein

Sub acest motto se desfășoară, activitatea de voluntariat între partenerii educaționali Liceul
Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad și Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan” Arad. Programul acestui
proiect educațional de voluntariat vizează o diversitate de activități creative, având ca scop creșterea
interacțiunii și incluziunii sociale.
Voluntarii și beneficiarii au desfășurat activități menite să stimuleze și să dezvolte abilitățile elevilor
cu nevoi speciale, cu dificultăți de învățare și adaptare școlară și socială, elevi proveniți din medii și
categorii vulnerabile. Activitățile realizate în acest semestru au avut ca scop valorizarea toleranței în
mediul școlar, depistarea și combaterea bullying-ului, sub diversele lui forme și marcarea zilei de 8 Martie.
În toate activitățile, elevii au utilizat materiale didactice variate, materiale suport, fișe de lucru, chestionare
și mijloace moderne, construind împreună cu cadrele didactice coordonatoare, un climat plăcut de lucru,
bazat pe respect, înțelegere, cooperare, responsabilitate, învățare reciprocă. Ca metodă interactivă utilizată,
jocul de rol a fost apreciat de elevi, aceștia conștientizând faptul că se poate învăța și din experiența
simulată, nu doar din cea directă. A fost stimulat dialogul, integrarea tuturor în activitate, exprimarea
liberă a ideilor, asumarea rolurilor, precum și acceptarea diversității. Cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii au
realizat, în cadrul unui atelier de creație, mărțișoare și felicitări, dezvoltându-și potențialul creator și
abilitățile artistice. Prin intermediul proiectului educativ de voluntariat, SNAC, atitudinea față de
necesitatea afirmării în plan relațional și organizatoric, s-a constatat a fi un efect pozitiv pentru
participanții ambelor unități școlare, aceștia având prilejul de a-și valorifica și dezvolta abilitățile, atât în
context formal cât și non-formal.
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DESENUL
DIGITAL
Szabo Beatrice Maria clasa XID

Desenul este o reprezentare grafică a unui obiect, a unei figuri, a unui peisaj pe o suprafață plană sau curbă, prin linii, puncte, pete sau simboluri. Tehnologia avansată este unul dintre factorii care au influențat spiritul meu creativ, odată
ce am observat câte lucruri se pot realiza cu ajutorul unui laptop, telefon, tabletă,
am știut că este ceea ce am nevoie pentru a da viață imaginației mele.
Am început cu lucruri simple de făcut, de exemplu sketch-uri ale feței sau corpului. Încetul cu încetul
îmi îmbunătățeam modul de a desena. Desenez de
aproximativ 5 ani și o fac doar digital, am avut încercări de desen pe hârtie, dar nu am simțit că e ceea ce
trebuie pentru mine.
Aplicațiile care mă ajută să îmi realizez desenele
diferă în funcție de device-ul pe care il utilizez: pentru
telefon folosesc aplicația A dobe Draw și Procreate iar
pentru pc/ laptop folosesc MediBang Paint Pro, Krita,
Paint tool sai (SAI).
Etapele constau în alegerea personajului sau a
temei pe care vrei să o abordezi, începi cu o schiță
(sketch-ul) care stă la baza desenului, apoi după acel
sketch te ghidezi pană la final. După ce ai terminat cu
sketch-ul, conturezi părțile care consideri că merită a fi
evidențiate. După ce termini cu sketch-ul începi prin a
alege culorile: pielii, obiectelor, părului, buzelor și ochilor iar fundalul îl lași la final pentru că observi mai
bine ce nuanță de culoare merge perfect cu desenul realizat.
Durata desenelor mele depinde de cât de inspirată
și dedicată sunt desenului. În general pot termina un
desen chiar și în 3 ore sau poate dura chiar și o
săptămână.
Mi-aș dori să transform aceasta pasiune într-un
viitor job doar că am nevoie de mai multă experiență pe
care sunt sigură că o voi dobândi cu ajutorul timpului.
Desenele mele le expun pe o pagină de Instagram, este o aplicatie de socializare foarte folosită în
ziua noastră. Am un feedback foarte bun de către
oamenii care îmi urmăresc arta și acest motiv plus altele mă fac să continui.
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Acest hobby mi-a fost foarte folositor în viața, cu ajutorul lui am aflat că am un talent care merită
văzut și apreciat de lume, am învățat lucruri noi despre mine și m-am descoperit ca persoană.

Ce mă inspiră în a alege subiectul desenului este anatomia sau pur și simplu îmi doresc foarte mult
să îmi pun creativitatea pe acel subiect.
Este extrem de important ca un adolescent să aibă pasiuni, întrucât ele sunt cele care îl ajută să se
relaxeze și să se dezvolte personal.
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O primăvară altfel!
9 aprilie 2020 – o zi ca
oricare alta, o zi ca și 9 aprilie 2019,
ca și 9 aprilie 2018, 2017 etc. Și
totuși diferită ! O zi în care privești
primăvara, lumea, prin fereastră!
Câți dintre noi se
gândeau, în urmă cu o lună, la
minunățiile naturii? Câți dintre noi
observau schimbările și câți se
bucurau (da sincer, cu bucurie de
copil!)? Câți dintre noi se gândeau la
plimbări în aer liber, la păduri pline
de forfotă și de viață?
Poate prea puțini! Eu,
una, știu că nu.Viața mea se derula
pe un traseu bine delimitat, școală –
casă, și nu aveam de gând să mă abat
de la acesta prea curând!
Dar natura avea alte
planuri ! S-a săturat de noi, de goana
noastră efemeră, de grijile noastre
mici, mari, uneori închipuite, de
ochii cu care privim, dar nu vedem
și a spus: STOP!
Și acum, când ești obligat să stai în casă, când singura ta legătură cu lumea de afară este
printr-un ochi de sticlă, îți dai seama câte bucurii simple am avut și cum le-am luat de bune!
Este o perioadă a schimbării, o
perioadă a introspecției și, cred că ar
trebui să ne acordăm un răgaz în care
să ne reconectăm, să vedem lumea
prin ochi de copil și să vedem cât de
frumoasă e, așa cum au demonstrat
câțiva elevi ai clasei pregătitoare,
care au realizat, colorând sau
modelând, o primăvară altfel, o
primăvară de la geam!
Lumea lor, primăvara lor, deși altfel,
deși tot de la geam, este incă plină de
bucurii simple, de culoare și de
zâmbete!
Prof. înv. primar

Ciubotă Iuliana
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Când viața îți dă nu apă, ci APĂ FIERBINTE, tu ce faci?
Preluat de Prof. Cristina Gal
”O tânără s-a dus la bunica ei. I-a povestit despre viața sa, cum totul părea atât de greu pentru ea. Nu
știa cum o să izbutească, voia să renunțe… a obosit să lupte, să tot încerce. Odată ce o problemă era
rezolvată, părea că alta nouă apare.
Bunica ei a condus-o în bucătarie. A umplut trei vase cu apă și le-a pus pe fiecare să fiarbă pe
aragaz, la foc mare. În scurt timp, apa din oale a început să dea în clocot. În primul vas a pus morcovi, în
al doilea ouă și în ultimul a pus boabe de cafea măcinate. Le-a lăsat să fiarbă fară să spună un cuvânt.
După aproape 20 de minute, a oprit focul. A scos morcovii din oală și i-a pus într-un castron. A scos ouăle
din oală și le-a pus pe o farfurie. A turnat cafeaua din oală și a pus-o într-o cană.
Întorcându-se către nepoată, a întrebat-o. “Spune-mi, ce vezi? “Morcovi, ouă și cafea”, i-a răspuns
aceasta.
A adus-o mai aproape și a rugat-o să pipăie cu degetele morcovii. A facut acest lucru și a băgat de
seamă că erau moi. Apoi bunica a rugat-o să ia un ou și să îl spargă. După ce a curățat oul de coajă, fata a
observat că oul era fiert tare. În cele din urmă, bunica a rugat-o pe nepoată să soarbă din cana de cafea.
Fata zâmbea în timp ce savura aroma bogată a cafelei.
Apoi nepoata a întrebat-o: "Ce înseamnă aceste lucruri, bunica mea dragă?" Bunica i-a explicat că
fiecare din aceste alimente s-a confruntat cu aceeași împrejurare potrivnică – apa care fierbe – însă fiecare
a reacționat diferit.
Morcovul era puternic, tare și aspru. După ce a fiert însă, s-a înmuiat și a devenit mai slab.
Oul era fragil. Coaja sa exterioară subțire i-a protejat lichidul din interior. După ce a fiert, interiorul
său a devenit tare.
Boabele măcinate erau însă unice. După ce au fiert, boabele au schimbat apa în care au fiert.
“Care dintre acestea ești tu?”- a întrebat femeia.
“Când dificultatea bate la ușa ta, cum răspunzi? Ești un morcov, un ou sau un bob de cafea?
Gandește-te la asta. Ce sunt eu? Sunt morcovul care pare puternic, dar imediat ce dă de durere se
înmoaie și își pierde puterea?
Sunt oul care pornește cu o inima maleabilă, dar se schimbă imediat ce simte căldura? Am fost
sensibilă, dar după o moarte, o desparțire, o problemă financiară… am devenit rigidă? Coaja mea arată la
fel, dar în interior sunt cu inima împietrită.
Sau sunt precum boabele de cafea? Acestea reușesc să schimbe apa caldă, cea care aduce durere.
Când apa devine fierbinte, boabele eliberează arome și parfumuri. Dacă simți că ești ca boabele de cafea,
atunci când lucrurile sunt rele, vei avea încredere în tine și vei reuși să schimbi situația în favoarea ta.
Mai ai multe de trăit… fericire care te va face să zâmbești, încercări care te vor face mai puternic,
durere pentru a te face să mergi mai departe. Cei mai fericiți oameni nu au neaparat cel mai bun sau cel
mai mult din toate; dar ei știu să beneficieze din plin de tot ceea ce le apare în cale.”
Sursa:
http://safiisanatos.ro/sanatate-mentala/dezvoltare-personala/motivational/care-dintre-acestea-esti-tumorcov-ou-sau-bob-de-cafea/
https://www.garbo.ro/articol/Lifestyle/16787/esti-un-morcov-un-ou-sau-un-bob-de-cafea.html
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