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ȘI TOTUȘI...  

SĂRBĂTORILE SUNT MINUNATE 
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LEARNING TO BE 4  
 

ADINA C.E. AVACOVICI 

  Proiectele europene sunt o resursă de sprijin a formării și un răspuns la diversitatea cu multiple 

fațete prefigurată de cariera prezentă sau viitoare, așa încât le-am declarat instrumente de lucru. Așa cum s

-a dovedit, managementul școlii este orientat în mod continuu spre implementarea strategiilor adecvate în 

contextul dimensiunii europene în educație, promovarea mobilităților în rândul cadrelor didactice și ele-

vilor, precum și învățarea pe tot parcursul vieții, asigurarea egalității de șanse și a incluziunii.  

Educaţia şi formarea profesională, conform Cedefop (2014) „are ca obiectiv înzestrarea cetăţenilor 

cu cunoştinţele, know-how-ul, aptitudinile şi/sau competenţele necesare pentru anumite ocupaţii sau, în 

sens mai larg, pentru piaţa muncii”  

Extinderea stagiilor de practică la nivel transnațional contribuie cu valoare adaugată la procesul de 
învățare. Facilităm prin mobilități și parteneriate E+ dezvoltarea rezultatelor învățării prevăzute în curri-
cule și SPP –uri și consolidarea achizițiilor. 

Am ajuns la cel de al patrulea proiect din seria ”Learning to be” din cadrul Cartei de mobilitate 
VET, cu nr. 2020-1-RO01-KA116-025166, și anume ”Learning to be 4” cu nr. 2020-1-RO01-KA116-
078686 care are prevăzute următoarele mobilități: 

“Există un singur obiect de studiu pentru educaţie şi 
acela este  viaţa în toate manifestările ei “                                                           

Alfred North Whitehead 

- 14 elevi domeniul pregătirii de bază Comerţ, calificarea Tehnician în achiziții și contractări la 

organizațiile de primire ”Autoservicio Matilde” și ”Alimentación Garo S.L.”, Granada  

- 14 elevi învățământ profesional cu durata de 3 ani, domeniul Estetica și igiena corpului ome-

nesc, Calificarea Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, organizația de primire ”Escuela de 

peluqueria y estetica Grupo 7 S.L.” Granada 

- 14 elevi, clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Estetica și igiena corpului omenesc,  

calificarea coafor stilist, la organizatia de primire ”Escuela de peluqueria y estetica 

Grupo 7 S.L. Granada. 

- 6 cadre didactice, jobshadowing pentru orientare și consiliere profesională, organizații de 

primire ”IES Politecnico Hermenegildo Lanz”, ”Instituto de Educación Secundaria Cartuja” 

Granada 

- 6 absolvenți promoția 2020 de la toate specializările 

 Tematicile abordate în proiectele VET derulate sunt corelate cu domeniile de pregătire profesională, 
valorifică cunoştinţele şi experienţele elevilor dobândite prin educaţia anterioară sau prin existenţa lor 
cotidiană; completează dimensiunea cognitivă cu dimensiunea afectiv-atitudinală şi morală. 

Scopul acestui demers îl reprezintă formarea unei opțiuni realiste asupra importanței formării 
profesionale, alegerii corespunzătoare a unei cariere și se alătură activității de orientare și consiliere profe-
sională oferită de diriginți și consilierul școlar în parteneriat cu CJRAE Arad.  

Stimularea participării în mobilităţi conduce la ridicarea nivelului de competență profesională și de 

pregătire pentru a răspunde nevoilor reale de personal calificat ale agentilor economici, la îmbunătățirea 

potențialului de angajare și, de asemena, la conștientizarea aspectelor legate de o piață a muncii globaliza-

tă, dinamică și competitivă. 

Buget: 190878,00 EUR 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/eforms-2020/screen/eforms/KA116-DD459984/e-2020-1-ka116/participating-organisations/hosting-partner/4
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/eforms-2020/screen/eforms/KA116-DD459984/e-2020-1-ka116/participating-organisations/hosting-partner/6
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/eforms-2020/screen/eforms/KA116-DD459984/e-2020-1-ka116/participating-organisations/hosting-partner/7
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Diagrama realizată de A. Avacovici  
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Cu mare satisfacție realizăm că propunerea de proiect de parteneriat strategic la care am aderat 
alături de Letonia, Portugalia, Suedia, Grecia, Croația a constituit startul spre perioada pe care o traversăm 
azi, în care mediul digital a devenit mijlocitorul transmiterii de cunoștințe și de dialog.  

În primul an al acestui parteneriat activitățile au fost orientate spre cadrele didactice pentru: 
- dezvoltarea competențelor digitale pentru o folosire eficientă a tehnologiei informației;  
- schimb de experiență în crearea de materiale didactice sau scenarii de lecții interactive, 

motivatoare; 
- creare de conținuturi tip elearning; 
- creșterea încrederii cadrelor didactice în utilizarea platformelor și a noilor conținuturi; 
- implementarea practicilor inovatoare în fiecare instituție parteneră; 

 Fiecare disciplină dispune în acest moment de lecții care integrează: Story Bird, Learning 
Apps, Padlet, Quizziz, Kahoot, Mentimeter, Genially etc. Și, nu în ultimul rând activitatea întregii școli se 
derulează pe Google Classroom ! 

Cel de al doilea an a vizat activități care formează și dezvoltă abilități și competențe digitale la 
elevi. A avut loc un schimb de elevi pe termen scurt în Grecia în care au fost organizate workshopuri 
colaborative pentru creare de bloguri, video-uri prin învățare reciprocă și comunicare în echipă.  

Datorită pandemiei, durata proiectului a fost prelungită cu 12 luni; sperăm ca activitatea de formare 
programată la Braga-Portugalia să se desfășoare live, să nu fie o mobilitate virtuală, așa încât profesorii din 
țările partenere vor preda câte o lecție elevilor de la școala gazdă. 

 
Beneficiile și impactul acestui proiect sunt pe termen lung deoarece vizează: 
— Pentru elevi:  

 sprijin pentru abordări centrate pe elev, individualizate, nonformale; 
 calitate sporită şi flexibilitate a resurselor educaționale;  
 aplicarea cunoştințelor într-un context mai larg, viziune interdisciplinară;  
 libertatea de acces şi oportunități sporite pentru învățare;  

— Pentru cadre didactice: 

 îmbunătățirea competențelor digitale și de comunicare într-o limbă străină într-un mod plăcut;  

 abordare colaborativă în procesul de predare-învățare-evaluare;  

 intensificarea dialogului în cadrul școlii şi în afara ei, cu colegii de aceeași specialitate/specialități 

diferite; 

 realizarea caracterului interdisciplinar al lecțiilor; 

 un nou mod de învățare și perfecționare 

Nu în ultimul rând, scoala va dovedi o nouă etapă de dezvoltare instituțională prin: 

 implementarea învățării de tip elearning; 

 eficiență în producerea de conținuturi; 

 amplificarea schimbului de idei şi practici în cadrul instituției;  

 capacitate crescută de a sprijini elevii de la distanță;  

 noi relații cu elevii, în calitatea lor de colaboratori în producerea, oferirea şi utilizarea de resurse 

educaționale deschise 

 creșterea rolului activităților de sprijin profesional (mentorat, consiliere etc.); 

 deschidere spre comunitatea europeană a educatorilor. 

 

Scopul implementării proiectelor Erasmus+ în școala noastră este de a produce ceva semnificativ 

nou în ceea ce privește oportunitățile de învățare, dezvoltarea competențelor, accesul la informație, 

creșterea atractivității învățării și o viziune comună europeană obținută prin valoarea adaugată de expertiza 

fiecărui partener. 

 

ERASMUS+ ”Effective elearning system based on digital competences (EES) ”  

nr. 2018-1-LV01-KA229-046952_1 

ADINA C.E. AVACOVICI 
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A doua întâlnire transnațională a proiectului de parteneriat strategic 

Erasmus+ ,,Policies for Roma Inclusive Dimension in Europe” PRIDE, 

organizată în Rodos 

Coordonator proiect, 
prof. Cosmin-Mircea Julan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 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.  

 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 Milli egitim Mudurlugu – 

Turcia, Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad – România, Associazione Darsana Teranga – Italia, 

Gymnasio Gennadiou – Grecia, Stil mladih – Serbia, Tarsus Mesleki ve 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. 
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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.  

 A doua întâlnire 

transnațională a avut loc în 

perioada 15-17 septembrie 2020, 

în orașul Rodos din Grecia. 

Reuniunea a debutat marți 15 

septembrie, printr-o întâlnire cu 

viceprimarul pentru turism din 

Rodos, a urmat vizita la Direcția 

de Politici Sociale și Sănătate. 

Au fost purtate discuții despre 

situația romilor din țările 

participante în proiect și 

prezentate exemple de bune 

practici de incluziune a romilor și 

persoanelor defavorizate. 

 Miercuri au fost vizitate școlile Gymnasio Gennadiou – director prof. Dimitrios Kavallas și 

Gymnasio Emponas – director prof. Michalis Boutis. Programul a continuat cu întâlnirea de proiect unde 

au fost purtate discuții despre derularea activităților din proiect, buget și obiective.  
 În ultima zi, 17 septembrie a fost organizată ultima întâlnire de proiect, discuțiile au vizat produsele 

intelectuale, pașii următori, managementul timpului și raportul de evaluare intermediară. Domnul prof. 

Ioannis Papadomarkakis – director la Diefthinsi Defterovathmias Dodecanesou, a înmânat certificatele de 

participare celor prezenți la activități, într-un cadru festiv în sala de ședințe a primăriei din Rodos. 

 Vizitele culturale au cuprins orașul vechi din Rodos – patrimoniu UNESCO, respectiv situl 

arheologic și Acropolele din localitatea Lindos.  

 Au participat la activități: prof. dr. Ovidiu Toderici și prof. Lucia Matei de la Centrul de Resurse și 

Asistență Educațională Arad, prof. Cosmin Julan și prof. Ramona Sebișan de la Liceul 

Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad, Massimiliano Strati și Enrico Lammendola de la Asociația Darsana 

Teranga, Antonio Suraci de la primăria din localitatea Sant’Alessio in Aspromonte, prof. Evangelia Moula 

de la 2o Gymnasio Rodou, prof. Eleni Flouri și prof. Aggeliki Tenente de la 4o Lykeio Rodou. Datorită 

condițiilor de călătorie impuse 

de țările de apartenență, 

reprezentanții partenerilor 

proiectului din Turcia și Serbia 

nu au putut participa la 

activitățile din Rodos. 

 Gazda noastră a fost 
doamna Stella Lamprianou de 

la Diefthinsi Defterovathmias 

Dodecanesou, căreia ținem să îi 
mulțumim pentru buna 

organizare a acestei întâlniri 

transnaționale. 
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În loc de introducere ..... 

Am început cu clase virtuale pe platforma Moodle și acum am trecut pe Google Classroom; 

Comunic la ședințe, webinarii etc. cu Zoom, Google Meet, Microsoft Teams; 

Folosesc în scenariul didactic și recomand: Learningapps, Mentimeter, Padlet, Kahoot, 

Wordcloud, Tricider; 

Utilizez ca instrumente de diseminare, de asigurare a vizibilității diverselor activități din 

proiecte sau din școală Canva, Genially, Crello; 

Colecțiile digitale ale comunității educaționale Europeana ne oferă multiple perspective 

asupra dezvoltării istorice, științifice, culturale din întreaga Europa și oferă caracter 

interdisciplinar lecțiilor; 

Comunitatea învățământului științific din Europa reunită în cadrul Scientix mă ajută să 

îmbunătățesc competențele transversale ale elevilor; 

Filmulețe, tutoriale, discursuri motivaționale de pe Youtube sunt la îndemână; 

Pentru evaluare apelez la Google forms; 

Am găsit informatii utile pe digital.educred.ro dar si pe alte multe site-uri, grupuri de 
facebook; 
Platforma LIVRESQ mi se pare minunată! 
Învăț, împărtășesc idei, mă inspir prin cursurile oferite de School Education Gateway, 
Teacher Academy. 

Profesor în pandemie 

Prof.dr. Adina C.E. Avacovici 
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COMPETENȚA – O NECESITATE PE PIAȚA 

MUNCII ... DAR ȘI PE PIAȚA EDU-

CAȚIONALĂ 

                                  Prof. Cherecheș Marcela Liana 

           O educație de calitate pentru toți trebuie să satisfacă nevoile din ce 

în ce  mai sofisticate ale individului și solicitările, fără precedent ca 

dinamică, din societatea cu ritm înalt de dezvoltare, societate pe care, în 

zilele noastre, o numim „a cunoașterii”. Aceste schimbări de paradigmă 

pun în prim plan curriculumul centrat pe nevoile celui care învață, competența fiind elementul fundamental. Absol-

ventului i se cere mult mai mult decât o specializare și/sau o cultură generală, absolventul trebuie să învețe pe tot 

parcursul vieții. Altfel, se autoexclude de pe piața muncii! 

          Preocupările pentru configurarea unui profil de formare al absolventului, care să răspundă nevoilor sociale, 

aspiraţiilor tinerilor, modelate de cultura contemporană, de globalizare, s-au materializat în ceea ce numim „profil 

de formare european” structurat pe baza a opt competențe cheie.  

comunicare în limba maternă – implică exprimarea și interpretarea conceptelor, ideilor, emoțiilor, faptelor și 

opiniilor în formă orală și scrisă, în context educativ-formativ, la locul de muncă, acasă și în timpul liber.  

comunicare în limbi străine – competența împărtășește dimensiunile fundamentale ale comunicării în limba ma-

ternă: înțelegerea, exprimarea și interpretarea conceptelor, ideilor, emoțiilor, faptelor și opiniilor în formă orală și 

scrisă, în context educativ-formativ, la locul de muncă, acasă și în timpul liber, incluzând medierea și înțelegerea 

interculturală.  

competenţe matematice (A) și competențe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B) – A. dezvoltarea și aplicarea gâ-

ndirii matematice pentru rezolvarea unui registru de probleme în situații cotidiene. Competența implică și utilizarea 

gândirii logice, spațiale, de prezentare (formule, modele, construcții, grafice, diagrame); B. Competența în științe 

se referă la capacitatea de a explica lumea naturală, de a identifica întrebări și a trage concluzii pe bază de date em-

pirice, utilizând cunoașterea la dorințele și nevoile umane. competența digitală – utilizarea pe scară largă, a noilor 

tehnologii la locul de muncă, în timpul liber și pentru comunicare. Implică utilizarea calculatorului pentru a accesa, 

evalua, stoca, produce, prezenta, schimba informație. 

a învăța să înveți – implică perseverența și persistența în cadrul învățării, organizarea propriei învățări, inclusiv 

managementul timpului și al informației, atât la nivel individual cât și de grup. Importantă este și conștientizarea 

procesului și a nevoilor de învățare, identificarea oportunităților precum și depășirea obstacolelor, toate având ca 

scop succesul în învățare. Motivația și încrederea sunt cruciale pentru această competență.  

competenţe sociale şi civice – această competență implică participarea efectivă și constructivă la viața socială și 

profesională, cu precădere în societăți tot mai diverse, inclusiv rezolvarea conflictelor, când este necesar. Compe-

tența civică conduce la participarea în viața civică, activă și democratică, pe baza cunoașterii conceptelor și a struc-

turilor sociale și politice. 

spirit de inițiativă și antreprenoriat – competența promovează transformarea ideilor în acțiune. Aceasta pre-

supune creativitate, inovație, asumarea riscurilor, dezvoltarea și managementul proiectelor, oferă suport în viața 

cotidiană, precum și la locul de muncă, pentru a profita de oportunități. 

sensibilizare şi exprimare culturală – facilitează aprecierea importanței exprimării creative a ideilor, experi-

ențelor și emoțiilor prin muzică, arta spectacolului, literatură, arte vizuale, recunoaşterea unor elemente ale contex-

tului cultural local şi ale patrimoniului naţional şi universal. 

        Competenţele cheie ca și rezultate ale învățării, trebuie percepute ca ansambluri de cunoştinţe, abilități şi ati-

tudini, care urmează să fie formate tuturor tinerilor, ca instrumente culturale pentru învățarea pe parcursul întregii 

vieți, facilitând configurarea profilului absolventului. Misiunea profesorului este de a proiecta  activități „în moza-

ic”, de a combina componente din mai multe competențe cheie, cu deschideri transdisciplinare, toate în cadrul unui 

demers didactic ce aparține disciplinei în care este specializat.  
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ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC,  

LA LICEUL FRANCISC NEUMAN ARAD 

”Frumosul este tot atât de necesar ca şi utilul.” 

Victor Hugo 

      Prof. Elena Marin-Dudu 

 În liceul nostru 

se întâlnesc cele două 

extreme așa cum spu-

nea mai sus Victor Hu-

go, la calificarea de frizer, coafor, manichiurist-

pedichiurist specifică învățământului professional, 

și la Coafor stilist specializare liceală. 

 Estetica, fără igienă nu exista, așadar în aceste 

calificări și specializări copiii învață sa facă din 

obișnuit frumos și din frumos să stilizeze calitățile speciale. 

Elevii noștri au participat la proiecte de tip mobilitate Eras-

mus+ care le-au largit  paleta înțelegerii și au crescut nive-

lul competențelor profesionale. 

Aptitudinile lor se concre-

tizează în lucrările pe care 

de multe ori le întâlnim la 

evenimentele din școală, 

la spoturile popularizării 

planului de școlarizare, și 

chiar la evenimentele per-

sonale ale copiilor.  
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#Siguranța pe internet a copiilor în vremea pandemiei de COVID-19 
#EPAS Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad 

 

  
Furtul de identitate, accesarea website-urilor cu conținut 
nepermis sau divulgarea informațiilor personale sunt doar 
câteva dintre pericolele la care sunteți expuși pe internet.  
 Pentru a încuraja folosirea tehnologiei într-un mod 
responsabil, venim în ajutorul vostru cu 10 reguli pe care ar 
trebui să le cunoașteți atunci când sunteți online: 
 
 1. Vorbește cu părinții tăi și cădeți de acord privind 

intervalul orar și website-urile pe care le poți vizita. În cazuri excepționale în care ai nevoie de mai mult 
timp online (exemplu: realizarea unui proiect pentru școală), le poți cere permisiunea părinților să încalci 
acest program. 
 2. Nu oferi informații personale cum ar fi adresa unde locuiești, numărul de telefon, date ale 
părinților, fotografii sau numele școlii unde înveți fără să îți consulți mai întâi părinții.  Așadar, atenție și 
la postările tip ,,Check In” de pe Facebook sau Instagram. 

  3. Parolele trebuie să fie puternice – folosește cel puțin o 
literă mare, o cifră și un simbol.  
 Noteaz-o și împărtășește-o doar cu părinții (nici măcar cu cei 
mai buni prieteni)! 
 4. Nu accepta cereri de prietenie și nu intra în conversație cu 
necunoscuți în mediul online. În cazul în care cineva deschide o 
discuție, ar fi bine să anunți părinții. 
 5. În cazul în care vrei să te întâlnești cu cineva pe care l-ai 
cunoscut online, trebuie neapărat să îți consulți mai întâi părinții. 
Chiar dacă aceștia sunt de acord, preferabil ar fi să te însoțească 

pentru a se asigura ca totul este în regulă iar persoana cu care te întâlnești nu reprezintă niciun pericol 
pentru tine.  
 6. Anunță unul dintre părinți atunci când browser-ul 
accesează site-uri ce nu au legatură cu căutarea ta (site-uri tip 
concurs, publicitate, cu conținut violent sau nesigur etc.) 
 7. Înainte să instalezi diferite software-uri sau să 
downloadezi fișiere de pe site-uri necunoscute, consultă-ți 
părinții! În multe cazuri, fișierele descărcate aduc și viruși ce 
pot face rău computerului.  
 8. Dacă primești vreun mesaj/comentariu rău, nu 
răspunde! Cel mai bine este să îl ignori pe moment și să vorbești cu părinții tăi despre această situație.    
 9. Nu trimite niciodată fotografii personale unui necunoscut! Furtul de identitate este una dintre 
consecințe. Chiar și când trimiți prietenilor, este în regulă să vorbești cu părinții pentru a găsi o metodă 
sigură de trimitere a fotografiilor sau documentelor (stick, e-mail sau Wetransfer). 
 10. Arată-le și părinților partea distractivă a internetului! Învață-i cum să acceseze platforme 
educaționale interactive sau ajută-i cu materiale pentru hobby-ul sau job-ul lor!  
  

Împărtășește cu ei principalele știri din tehnologie și dă-le 
ocazia să îți fie alături când întâmpini situații dificle! Urmați 
aceste sfaturi deoarece internetul este o colecție de informații 
folositoare care conține site-uri utile în activitatea voastră, dar 
conține și informații eronate, hakeri și știri false...este o lume 
minunată dar și foarte periculoasă! 
 

 
Material de informare realizat de ambasadorii juniori 

EPAS  
de la Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad 
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Proiectul  

„Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli 
defavorizate” - activități remediale pentru elevii clasei a VI-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 septembrie-
noiembrie 2020 o serie de activități cu scop de remediere școlară și comportamentală pentru elevii clasei 
a VI-a (elevii din grupul țintă pe care îi coordonez). Activitățile au avut următoarea tematică: A început 
școala!, Despre mine. Selfie, Cuvântul-cheie. Tema. Planul simplu de idei, Textul nonliterar, Identitatea 
personală. Emoțiile, Exprimarea adecvată a emoțiilor. Roluri în comunicare, Propoziția. Tipuri de 
propoziții, Cuvântul și dicționarul, Ziua Mondială a Educației, Dreptul la educație, Școala ca spațiu de 
exprimare, exercitare și asumare de către copii a drepturilor și responsabilităților, Tipurile de sunete, 
Silaba. Accentul, Modul indicativ. Prezentul, Verbul auxiliar a avea. Participiul. Perfectul compus, 
Perfectul simplu. Mai-mult-ca-perfectul, Textul narativ literar în proză, Naratorul, personajele, autorul. 
Enumeraţia, Textul nonliterar, textul discontinuu. Anunțul, Contacte culturale, Principii de interacţiune în 
comunicare, Fraza. Norme de punctuație.  
 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. 
 Activitățile remediale au fost realizate online, prin intermediul platformei educaționale Google 
Classroom. Elevii au accesat site-ul Centrul de Resurse Online - http://telefonulcopilului.ro/106615/ 
realizat în cadrul acestui proiect. 
 Scopurile activităților au fost: împărtășirea unor amintiri despre vacanța de vară, promovarea 
conceptului de autodezvoltare, realizarea unor texte descriptive, aprofundarea cunoștințelor despre textul 
nonliterar, cunoașterea elementelor care țin de identitatea personală, dezvoltarea unor competențe de 
comunicare, aprofundarea cunoștințelor despre propoziție, exersarea unor situații de lucru cu dicționarul, 
înțelegerea conceptului de drept la educație, evidențierea rolului educativ al școlii pentru toți elevii, 
aprofundarea cunoștințelor despre tipurile de sunete, cunoașterea elementelor care țin de silabă și accent, 
dobândirea de noi cunoștințe despre modul indicativ și timpul prezent, profundarea cunoștințelor despre 
participiu și perfectul compus, aprofundarea cunoștințelor despre perfectul simplu și mai-mult-ca-
perfectul, înțelegerea conceptelor de narator, personaje și autor, dezvoltarea cunoștințelor despre textul 

nonliterar și discontinuu, aprofundarea 
cunoștințelor despre contactele culturale, 
cunoașterea elementelor care țin de 
comunicare, dobândirea de noi cunoștințe 
despre frază și normele de punctuație, 
aprofundarea cunoștințelor despre conjuncție, 
aprofundarea cunoștințelor despre derivare. 
 Proiectul este cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014—2020. 

 
Profesor-educator pentru activități 

remediale, 
Cosmin Mircea Julan 

http://telefonulcopilului.ro/106615/
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 PRIMII MEI PAȘI ÎN ARTA 

DE A ÎNFRUMUSEȚA!  

Prof.Baltă Mariana 

 

 Fiecare meserie are la bază 

anumite caracteristici. Pentru noi ca 

viitori hairstiliști, comunicarea este 

foarte importantă, exprimarea 

directă, relaționarea cu persoana 

aflată în scaunul de lucru.  

 În tot acest timp parcurs pe 

băncile școlii, în atelier, în salon am 

învățat cât de importantă este 

pregătirea profesională, pentru 

viitorul nostru în această meserie.  

 Dată fiind situația actuală, în 

puținul timp cât am fost fizic 

împreună, am realizat cât de 

imprtantă e pentru noi, legătura 

directă, de la om la om. De aceea am 

profitat la maxim pentru a putea 

acumula cunoștințe noi care să pună 

bazele carierei noastre.  

 Am început cu pași timizi , 

nesiguri, dar supravegheați și 

îndrumați pentru a putea pătrunde 

tainele, înțelesurile și frumusețea 

meseriei noastre.  

 La inceput nu prea am înțeles 

decât foarte puțin din ceea ce ni se 

preda. A fost destul de greu dar încet 

încet totul a devenit provocator, 

palpitant. Apoi ne-a stârnit interesul 

tot ceea ce ni se explica. Am absorbit 

fiecare noutate și ne-am străduit atât 

cât am putut să înțelegem tot ce ni se 

transmitea cu atâta răbdare.  

 Știm acum că acest drum pe 

care l-am ales, ne reprezintă și vrem 

din toată inima SĂ REUȘIM să 

demonstrăm că timpul pentru 

pregătirea noastră ca oameni dar și 

pentru pregătirea noastră profesională 

este un SUCCES pentru toată lumea: 

ȘCOALĂ, FAMILIE ȘI NOI!  
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#EuropeniÎmpotrivaCOVID19 

#EPASLiceulTehnologicFranciscNeumanArad 
 

 Agitaţia şi neliniştea din jur, tensiunea din gesturile şi vorbele părinţilor nu trec neobservate de 
colegii noștrii mai mici. Oricât ar fi de mici, ei percep aceste schimbări.  
 Este foarte important ca părinții să le explice prin cuvinte liniştitoare ceea ce se întâmplă. Este 
important să îi ajute să aplice gesturile de prevenţie. Este important să le dea posibilitatea de a evacua 
temerile prin jocuri, desene şi poveşti. 

            
 

Explicaţii prin cuvinte liniştitoare 
 

 Chiar dacă nu vorbesc sau nu întreabă despre viruşi, chiar dacă nu identifică virusul ca fiind cauza 
schimbărilor din jur, ei simt că ceva nu este în regulă. Ei reacţionează şi se adaptează în felul lui la ceea ce 
percepe ca fiind o schimbare negativă.  
 Una dintre primele reacţii ale celor mici la agitaţia şi tensiunile din jur este aceea de teamă. O teamă 
difuză care poate lua forme diferite de la nevoia de a fi în permanenţă lângă părinţi, până la coşmaruri, 
teama de a mânca, de a dormi singur, vomă, dureri de cap sau de stomac sau chiar reacţii mai puţin vizibile.  
 Din acest motiv este foarte important să le explicăm ce se întâmplă în jur. Să le decantăm adevărul 
în cuvinte liniştitoare, pe înţelesul lor. Informaţiile liniştitoare pe care le putem da acum sunt că acest virus 
nu are mari puteri asupra celor mici.  
 A doua informaţie liniştitoare e aceea că în organismul nostru globulele albe ştiu să identifice 
viruşii, ştiu să îi atace şi să îi anihileze. A treia informaţie liniştitoare este aceea că săpunul e un 
supercampion care împreună cu apa caldă omoară toţi viruşii.  Puteţi utiliza filmuleţe documentare 
destinate copiilor despre modul în cum funcţionează celulele albe, despre mecanismele de protecţie ale 
organismului nostru, despre modul în care săpunul acţionează asupra micro-organismelor.  Atenţie, nu 
daţi prea multe informaţii despre viruşi. Evident, părinții trebuie să răspundă întrebărilor. Evident atunci 
când cei mici vor să ştie mai multe şi pun întrebări, trebuie să le spunem ce este un virus. Dar în toate 
răspunsurile ne focalizăm nu pe ce este virusul ci pe cum poate fi el combătut.  
 Orice explicaţie despre forma sau modul de acţionare a unui virus trebuie în mod automat 
completată cu o informaţie despre cum poate fi combătut. De exemplu, pot spune că virusul este rotund. 
Dar imediat vom adăuga că el nu are picioare şi din acest motiv nu poate fugi din calea săpunului.  
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Evacuăm temerile prin jocuri, desene şi poveşti 
 
 Spre deosebire de adulţi care au metode defensive în care analiza şi raţiunea ocupă un loc 
important, ei evacuează frici şi nelinişti prin gesturi.  Simplificând la maximum, am putea spune că 
adulţii vânează neliniştea şi teama prin cuvinte, în timp ce ei o fac prin gesturi.  Din acest motiv este 
foarte important să nu ne rezumăm în a oferi lor doar un discurs despre viruşi. Trebuie să le dăm ocazia 
de a evacua temerile şi de a reorganiza informaţiile pe care le au prin jocuri, poveşti şi desene. Jocuri 
distractive în care ne spălăm pe mâini cu supercampionul săpun şi imităm viruşii care plâng de îndată ce 
săpunul se apropie de ei şi explodează şi mor de îndată ce îi săpunim bine.  
 Desene prin care supercampionul săpun sau superglobulele albe anihilează viruşi. Poveşti pe care 
le inventăm şi mici scenete de teatru în care viruşii sunt puşi pe fugă de medici şi de copii înarmaţi cu 
săpunuri şi găletuţe cu apă caldă. Fiţi creativi şi nu uitaţi să lăsaţi celor mici un rol cât se poate de mare în 
acţiune. 
 Este important ca ei să reacţioneze cu întregul corp, nu doar să asculte pasiv. 

Învăţăm şi aplicăm gesturile de prevenţie 
 Tânăra generație are un rol important în campania împotriva răspândirii coronavirusului. Este 
foarte important să înveţe să se spele regulat şi corect pe mâini, să tuşească şi să strănute în cot şi să nu 
introducă degetele în gură. Toate aceste gesturi pot fi convertite în jocuri şi pot deveni un prilej de 
amuzament. De exemplu, spălatul pe mâini poate deveni un superjoc.                                                             
 Dăm câte un nume fiecărui degeţel şi apoi îl spălăm pe rând pe fiecare. Inventăm cântecele pe 
care le facem atunci când luăm degeţelele pe rând la spălat. Facem teatru cu degeţele sub apă. Tuşitul sau 
strănutatul în cot poate fi şi el la început un joc. Ne imaginăm că vrem să tuşim şi repede, repede ducem 
încheietura braţului cu antebraţul spre gură. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Membrii familiei sunt generalii propriilor armate şi fiecare are partea sa de răspundere în lupta 
împotriva viruşilor. Râdeţi cu cei mici, povestiţi şi jucaţi-vă cu ei. Combateţi cu jocuri, veselie şi săpun 
toţi viruşii. Victoria finală e încă greu de întrezărit, dar ea depinde de fiecare dintre noi. 
 

Material de informare realizat de ambasadorii juniori EPAS de la Liceul Tehnologic ,,Francisc 
Neuman” Arad 

 
#EuropeniÎmpotrivaCOVID19  

#EuropeansAgainstCovid19                                                                                          
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prof. dr. Adina C.E. Avacovici 

prof. Cosmin Mircea Julan 

 
 Perioada pe care o 
traversăm a subliniat o 
slăbiciune veche a sistemului 
educațional românesc – 
adaptarea incompletă a 
procesului de predare la 
utilizarea instrumentelor 
digitale.  
 Ministerului Educației 
și Cercetării recomandă, ca 
soluție pentru continuarea 
predării în online, 
înregistrarea gratuită a 
școlilor pe platforma 
ClasaViitorului.ro, dezvoltată 
de Edu Apps, soluție pusă la 
dispoziția oricărei instituții 
educaționale de către Edu 
Apps de ani de zile. Aceasta 
facilitează accesul la licențele 
oferite gratuit pentru educație 
de către Google și Microsoft. 

 Ascendia este alături de aceste nume prin LIVRESQ, soluție pe care o pune la dispoziție în mod 
gratuit profesorilor din România. 

Ascendia și Edu Apps au realizat un parteneriat strategic prin care și-au unit forțele pentru a oferi 
împreună sprijinul necesar profesorilor din România pentru digitalizarea procesului de predare. 
 LIVRESQ (www.livresq.com) este un editor de resurse educaționale în format digital. Acesta 
facilitează crearea de lecții interactive, ce conțin texte, galerii de poze, animatii, audio, video, quiz-uri și 
alte elemente, fără a fi necesare cunoștințe de programare. 
 Lecțiile rezultate din LIVRESQ pot fi descărcate pentru a fi folosite offline sau pot fi partajate pe 
internet foarte ușor prin Biblioteca LIVRESQ, elevii putând avea acces la ele de pe orice tip de 
dispozitiv smart (telefon, 
tabletă, PC). De asemenea, 
pachetele de lecții sunt 
compatibile cu soluțiile de tip 
Learning Management System, 
respectând SCORM, standardul 
consacrat în eLearning la nivel 
internațional. 
 În cazul nostru, vorbim 
despre diversitate didactică, 
două discipline școlare diferite - 
fizica și istoria – care sunt 
prezente pe această platformă 
prin contribuția celor doi colegi 
din școala noastră. 
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,,Platforma educațională LIVRESQ mi-a oferit posibilitatea de a folosi instrumente digitale captivante care 
mi-au stimulat creativitatea și astfel am reușit să creez trei lecții atipice la fizică. Este momentul să 
renunțăm la tradiționalism și să concepem scenarii didactice care duc la atingerea competențelor «hard» și 
«soft» ale elevilor din secolul XXI.” (Adina Avacovici) 

,,Platforma funcționează foarte bine, recomand colegilor să realizeze lecții moderne pe LIVRESQ. Mi-a 
plăcut să creez lecții interactive la istorie, este un mare plus posibilitatea introducerii în structura lecției a 
textelor, elementelor audio-video, chestionarelor, atașamentelor și imaginilor.” (Cosmin-Mircea Julan) 
 Utilizarea noilor tehnologii în educaţie vizează în primul rând acele elemente care conduc la o 
achiziţie mai bună de cunoştinţe din diverse domenii, la formarea şi dezvoltarea de abilităţi, deprinderi şi 
capacităţi de gândire specifice disciplinelor şcolare, dar şi transdisciplinare, la modelarea de 
comportamente şi atitudini cetăţenilor societăţii cunoaşterii. 
  Așadar.......  https://library.livresq.com/browse/public 
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Cea mai mare lecție din lume – World Largest Lesson, o oră de educație despre 
protecția mediului 

 
 

prof. dr. Adina C.E. Avacovici 
prof. Cosmin Mircea Julan 

 
 
 Cea mai mare lecție din lume – ,,World Largest Lesson”, este o inițiativă globală  în cadrul căreia, 
în perioada 20-22 noiembrie 2020, se organizează o oră de educație despre drepturile copilului, în 
contextul Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului (20 noiembrie). Demersul își propune să inițieze 
elevii cu vârste între 8 -18 ani în înțelegerea Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, a legăturii 
dintre Convenție și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și reafirmarea drepturilor lor.  

  
 În 2020 această 
dată este cu atât mai 
specială cu cât se 
aniversează 30 de ani 
de la adoptarea acestei 
Convenții. În acest an, 
tematica propusă 
pentru ,,Cea mai mare 
lecție din lume” i-a 
încurajat pe copii să 
își imagineze o lume 
în care toate drepturile 
lor sunt respectate și 
în care le este asigurat 
un viitor verde, 
sustenabil.  
   
 
 La activitatea 

organizată în cadrul Liceului Tehnologic ,,Francisc Neuman” am utilizat resursele puse la dispoziție de 
UNICEF, pentru a-i învăța pe elevi despre Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, Ziua 
Internațională a Drepturilor Copilului și cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă incluse pe Agenda 
2030: un plan de lecție orientativ, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului într-un format ușor 
accesibil copiilor, precum și un ghid. Materialele didactice pentru lecție sunt diponibile pe platforma 
qie.ro. După încheierea lecției, am încărcat fotografii și alte materiale pe această platformă.  
 Activitatea s-a desfășurat prin intermediul platformei educaționale Padlet. Am realizat zece coloane 
pe panoul virtual intitulate: Soluții bazate pe natură - 5 principii ale economiei verzi, Importanța îngrijirii 
și protecției mediului înconjurător, Meserii care contribuie la dezvoltarea soluțiilor naturale - oportunități 
pentru evoluția economică și socială, Competențe și abilități dobândite de elevi în școală - domeniul 
educației ecologice/ protecției mediului pentru secolul 21, Meserii verzi pentru femei, meserii verzi pentru 
bărbați?, Hărți interactive - spații verzi și culturi bio - județul Arad ZEEMAPS, Cum ne debarasăm 
responsabil de măștile folosite?, Dezvoltarea Durabilă, Instrumente digitale, resurse STEM.  

Elevii au primit link-ul Padlet prin intermediul platformei educaționale Google Classroom și a 
grupurilor claselor de WhatsApp sau Messenger.  
 Reacția elevilor a fost una pozitivă, ei au adăugat comentarii la materialele postate pe Padlet și au 
discutat între ei prin Google Meet despre protecția mediului și educația ecologică.  
 Am trimis elevilor de gimnaziu și liceu două fișe de lucru pe tema educației ecologice.  
 Prin această activitate ei au putut identifica soluții pentru diminuarea poluării la nivel național și 
internațional.  
 Au fost dezvoltate competențe și abilități sociale și civice. Am promovat conceptul de gândire critică 
și rezolvare de probleme în rândul elevilor. 
 În urma discuțiilor și activităților, elevii au înțeles mai bine tematica protecției mediului, au fost 
încurajați să identifice acțiuni concrete pe care le pot implementa pentru ca educația ecologică să devină o 
realitate în viețile lor și în comunitățile în care trăiesc: #pentrufiecarecopil, fiecare drept.   
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Elevii au primit link-ul Padlet prin 
intermediul platformei 
educaționale Google Classroom și 
a grupurilor claselor de WhatsApp 
sau Messenger.  
  
 Reacția elevilor a fost una 
pozitivă, ei au adăugat comentarii 
la materialele postate pe Padlet și 
au discutat între ei prin Google 
Meet despre protecția mediului și 
educația ecologică.  
  
 Am trimis elevilor de 
gimnaziu și liceu două fișe de lucru 
pe tema educației ecologice.  
  

 Prin această activitate ei au putut identifica soluții pentru diminuarea poluării la nivel național și 
internațional.  
  
  
 
 
 Au fost dezvoltate 
competențe și abilități sociale și 
civice. Am promovat conceptul 
de gândire critică și rezolvare de 
probleme în rândul elevilor. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 În urma discuțiilor și activităților, elevii 
au înțeles mai bine tematica protecției 
mediului, au fost încurajați să identifice 
acțiuni concrete pe care le pot implementa 
pentru ca educația ecologică să devină o 
realitate în viețile lor și în comunitățile în care 
trăiesc: #pentrufiecarecopil, fiecare drept.  
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 Jocurile virtuale interactive de perspicacitate, de atenţie, de îndemânare, de coordonare, distractive 

sunt tot mai des utilizate în cadrul orelor online. Ele sunt utile atât cadrelor didactice , sunt folosite în 

activitatea instructiv -educativă desfăşurată online, dar şi în activitatea desfăşurată în clasă , în diferite 

momente ale orei, precum şi elevilor  care doresc să desfăşoare o activitate distractivă, îmbogăţindu-şi sau 

reactualizându-şi , în acelaşă timp, cunoştinţele. 

 Cele mai des folosite aplicaţii , ca şi resurse educaţionale, sunt următoarele: 

 

 Interactive worksheets  
 
 Wordwall  
 
 Jigsawplanet. 

 LearningApps.org 

 Bookcreator  

 Wordwall este o platformă care permite construirea de:  

 jocuri educaționale interactive în format digital, ce pot fi inserate în alte platforme de învățare sau, mai 

simplu, distribuite prin link. 

 resurse în format pdf, aferente jocurilor create 

 crearea de resurse după tipare date 

 schimbarea tiparelor compatibile, fără a relua construirea jocului 

 posibilitatea de a edita o resursă publică creată de altcineva 

 posibilitatea de a alege teme și opțiuni de personalizare a resursei 

 permite crearea de sarcini de lucru atribuite elevilor 

 permite publicarea resursei, fiind vizibilă și altor profesori/creatori de conținut educațional 

 permite modul de multiplayer – atunci când pe aceeași resursă intră mai mulți elevi, fiecare de pe 

dispozitivul propriu 

Prof. Hlihor Ramona 
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 Aplicaţia Wordwall este o aplicaţie foarte uşor de utilizat, este gratuită , nu ne trebuie cont pentru 

a o accesa, la sfârşitul completării testului, jocului , se generează automat un link care se poate trimite 

colegilor profesori, elevilor. 

 Am făcut spre exemplificare un test simplu la biologie . Puteţi să îl jucaţi şi dumneavoastră dând 

click aici : https://wordwall.net/resource/7639230 

 

Mai jos sunt etapele jocului: 

 

 

             Aici găsiţi detalii despre jocurile interactive care mi-au folosit şi ca repere bibliografice : 

https://wordwall.net/ 

https://learningapps.org/ 

https://bookcreator.com/ 

https://www.jigsawplanet.com/ 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en 

 

https://wordwall.net/resource/7639230
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Educația în medii defavorizate 
  Prof. Paula Almasi 

 
Ce este un mediu defavorizat? Mediul este definit ca fiind defavorizat dacă este caracterizat de 

următorii factori:  
- nivel de educaţie redus; 
- activitate profesională pe cont propriu desfășurată în mediul rural; 
- venituri insuficiente. 
Toți ne-am născut egali, dar în medii diferite. Nu există medii defavorizate, oamenii 

defavorizează mediile. Mediile devin defavorizate prin prisma oamenilor care le populează, nu sunt lăsate 
așa de la mama natură.  

Copilul este defavorizat sau nu, prin părinții pe care îi are. Orice copil ar trebui să fie egal în 
drepturi cu alți copii. Nu este vina lui, că s-a născut într-o familie dezbinată, că a fost abandonat de 
părinți sau că provine dint-o familie săracă, că școala cea mai apropiată este la zeci de kilometrii distanță 
și nu are cu ce se deplasa, că nu are ce mânca sau cu ce se îmbrăca. Toate acestea ar trebui să fie 
asigurate de părinți. Aici intervine problema ....  

 
Cum aș privi educația, dacă aș fi un copil provenit dintr-un mediu defavorizat?  
Un mediu defavorizat, poate favoriza sau, dimpotrivă, limitează accesul copiilor la educaţie. 

Viziunea asupra educației ar depinde enorm de mult de persoanele pe care le întâlnesc în jurul meu, 
persoanele cu care intru în contact zi de zi și care își vor lăsa amprenta în mod pozitiv sau negativ, asupra 
dezvoltării și parcursului meu în viață.  

Un copil născut într-o familie definită de relații defectuoase, lipsa igienei personale și a locuinței, 
abuzuri, violență, neglijare, ba chiar abandon, căruia îi lipsește un trai de viață sănătos și un mediu 
adecvat dezvoltării, nu știe că există și altă alternativă în afară de aceea de a cerși, a fura, a abandona 
școala, a primi o mamă zdravănă de bătaie, a dormi afară, a minți, a fi exclus, de a nu primi iubire. Nu ar 
ști ce înseamnă să îți depășesti condiția, deoarece îi lipsește acest exemplu. Toată cugetarea lui referitoare 
la educație se rezuma la: ”... mi se pare că nu am nicio salvare în educație, nu văd în educație un mod de 
supraviețuire... Pentru ce să mă duc la școală?... Mai bine vând țigări, că măcar așa am ce să manânc... 
Școala asta mai rău mă încurcă. Oricum mai bine trăiești din vânzarea țigărilor sau din furat, mai avem 
și ajutorul social ... nu mă ajută să știu să citesc că nu am ce citi, important e să fii descurcăreț. Oricum 
mă lasă să merg la școală doar când vor ei,  când nu au vreo treabă la care să mă pună. Abia aștept să 
termin clasa a VIII-a, să scap de școală, să fiu liber!... le-arăt eu le lor (părinților), nu mai fac ei bani de 
pe urma mea... Dacă eu termin școala îmi garanteză cineva că mă ia undeva?” 

Copii neșcolarizați vor deveni adulții care vor sprijini gardurile satului în așteptarea ajutorului 
social. Aceștia vor fi condamnați la o viață de excludere dacă nu merg la școală. 

Oamenii reacționează așa cum sunt programați să reacționeze. În acţiunile pe care le întreprind, 
strategiile, atitudinile pe care le adoptă, aceștia se ghidează după percepţia pe care şi-o formează asupra 
unui sistem sau altul al societăţii. 

Dacă copilul nu va fi lăsat să meargă la școală, familia va rămâne la acelați nivel de educație, nu 
va ieși din sărăcie, ceea ce se va răsfânge într-un final asupra comunității. 
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 Deciziile, strategiile adoptate de indivizi vor fi diferite, pentru că mediul sociofamilial şi economic 
de provenienţă al acestora este diferit. Fiecare individ, grup de indivizi sau categorie de indivizi va căuta 
combinaţia care i se potriveşte cel mai bine dintre: beneficiile educaţiei, costurile financiare, materiale, 
sociale, psihologice şi riscurile pe care le presupune investiţia în educaţie.  

Potrivit lui Raymond Boudon (fost sociolog, filozof și profesor la Universitatea Sorbonne din 
Paris), ”indivizii proveniţi din medii socioeconomice şi familiale defavorizate au tendinţa de a 
supraaprecia costurile şi riscurile şi de a subaprecia beneficiile educaţiei, în timp ce, cei favorizaţi din 
punct de vedere socioeconomic şi familial vor proceda exact invers”. Astfel, potrivit acestei teorii, 
inegalităţile sociale în faţa educaţiei se explică, mai degrabă, prin acţiunile, strategiile individuale şi mai 
puţin prin modul de funcţionare al şcolii. Concluzia sociologului francez este aceea că ”inegalitatea de 
şanse educaţionale şi socioprofesionale nu pare afectată în mod semnificativ de dezvoltarea societăţii 
industriale” (Forquin, 1980). 

Carențele economice şi culturale, asociate cu o percepţie negativă asupra accesibilităţii 
învăţământului, nu sunt în măsură să-i sprijine, pe parcursul traseului educaţional, pe copiii care trăiesc în 
astfel de gospodării. Conform statisticilor, de cele mai multe ori, după finalizarea învăţământului 
obligatoriu, copiii care provin din medii defavorizate, au tendinţa de a abandona studiile, în favoarea 
obținerii de câștiguri financiare, contribuind, în acest fel, la suplimentarea veniturilor familiei. Cu toate că, 
beneficiile financiare sunt limitate şi instabile, factorii de decizie, adică părinţii, vor considera o astfel de 
situaţie, ca fiind pozitivă, pentru că satisface nevoile imediate ale gospodăriei, comparativ cu situaţia în 
care o parte din veniturile şi aşa insuficiente ale familiei, ar fi fost alocate educaţiei celor mici, pentru 
beneficii nu numai nesigure ci și îndepărtate ca timp. 

Pentru ca semnificaţia şi valorificarea școlii să crească este necesar ca şcoala să ofere în egală 
măsură o pregătire nediferenţiată a tinerei generaţii, pentru participarea socială activă destinată evitării 
saraciei si excluziunii sociale. 

Cu alte cuvinte, între sărăcie şi educaţie există o relaţie de inter-cauzalitate, șansele la educație ale 
copiilor care provin din familii cu o situație economică și socială precară, se reduc semnificativ, iar lipsa 
unei instruiri şcolare şi ulterior profesionale, reduce la rândul ei în viitor, şansele de integrare socială a 
individului şi cresc şansele de cădere în sărăcie. 

Aşadar, părinți, nu lăsați copiii fără şcoală! Ei sunt viitorul familiei voastre! Orice sacrificiu trebuie 
făcut pentru educația și bine copiilor. 
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MESERIA-BRĂŢARĂ DE AUR 

 

 Ỉn timpul documentării mele despre „Meseria-brăţară de aur“ m-a impresionat 
mesajul din poezia satirică „Secretele meseriei” de Valeriu Cercel: "O meserie se 
învaţă,/ Dar totodat' se mai şi fură"! 

 Ỉntr-adevăr  meseria se ȋnvaţă greu: primii paşi se fac ȋn gimnaziu cu ajutorul 
disciplinei Educaţie tehnologică, apoi ȋnvăţarea abecedarului ȋn meserie se face prin 
tratarea cu seriozitate a cunoştinţelor teoretice şi practice din cadrul ȋnvăţământului 
profesional de 3 ani sau pe parcursul liceului tehnologic (4 ani). Ỉn cadrul şcolii 

noastre calificările profesionale  existente sunt: 

liceu:Tehnician Designer Vestimentar, Tehnician ȋn Industria Textilă (seral), Tehnician ȋn 
Achiziţii şi Contractări, Coafor Stilist; 

ȋnvăţământul profesional de 3 ani: Confecţioner produse textile, Igiena şi estetica corpului 
omenesc. 

 Ca profesor lucrez ȋn această şcoală de 34 ani şi le pot spune adolescenţilor care ȋnvaţă la noi, că  
abilităţile şi cunoştinţele  din textile şi pielărie dobândite pe parcursul anilor de liceu sau şcoală 
profesională sunt valoroase, pentru viitor. După terminarea studiilor ȋn şcoala noastră pot urma o facultate 
ȋn domeniu, se pot angaja ȋn firmele de confecţii textile din Arad sau ȋşi pot deschide propria afacere adică 
pot deveni antreprenori. 

Munca de antreprenor ȋn confecţii textile presupune talent, abilităţi profesionale şi manageriale. Stabilirea 
unui plan de afaceri, la ȋnceput de drum, presupune parcurgerea următoarelor 
etape: 

 stabilirea domeniului de activitate (producţia de confecţii textile din 
tricoturi/ producţia de confecţii textile din ţesături/ 
comenzi individuale  de confecţii textile); 

 transpunerea ȋn practică a cunoştinţelor 
teoretice şi practice dobândite pe băncile şcolii, sub 
forma documentaţiei tehnice, pentru produsul 
vestimentar; 

 eficienţa economică a producţiei (diferenţa 
dintre preţul produsului vestimentar obţinut pe piaţă 

şi investiţiile făcute cu producţia produsului vestimentar). 

Exemplu practic: ȋn cadrul Săptămânii europene a competenţelor  
profesionale, elevii clasei a XI A, au realizat o rochie de seară din materiale 
reciclabile, cu tema „Toamna” . 

Materiale folosite: coli de hârtie format A4, carton din hârtie colorată, capse, 
accesorii pentru decolteu faţă- spate şi răscroitura braţelor. 

 Pentru realizarea ţinutei vestimentare, liderul clasei ȋmpreună cu doamna profesor 
Sescu Vironica au coordonat activităţile desfăşurate de echipa de elevi. 

 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. Ṭinuta vestimentară realizată din materiale reciclabile poate fi transpusă practic ȋn 
cadrul unui atelier privat astfel: pentru corsaj este indicat utilizarea unei ţesături din mătase ȋntr-o singură 
culoare iar pentru fustă, tafta cu dungi verticale ȋn culori asortate temei, toamna (portocaliu, alb, maro, bej).  

Ỉn concluzie dacă elevii unei clase din şcoala noastră ȋşi propun să realizeze ţinute vestimentare deosebite, 
pot ajunge la un final fericit sub ȋndrumarea profesorilor de specialitate iar pe viitor ȋşi pot ȋndeplini unele 
ţinte estetice şi funcţionale din modă. 

                                                                                                               lider clasă, Nechita Andreea 

                                                                                                               profesor coordonator Sescu Vironica 
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Curiozități din istoria modei masculine 

Pantofii brogue au fost inventați de țăranii irlandezi  

Deși astăzi sunt purtați de cei mai importanți bărbați din lume, la origine 

acești pantofi bărbătești nu erau altceva decât niște încălțări purtate de țăranii 

irlandezi și scoțieni. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, bărbații care mergeau 

să muncească pământul își protejau picioarele cu încălțări incomode, care 

permiteau absorbția apei. Pentru ca apa să se evapore mai repede, ei au făcut 

câteva perforații în material. Cu toate că la început a fost vorba doar de niște 

perforații rudimentare cu scop strict funcțional , în scurt timp noile încățări au 

ajuns să fie apreciate și de burghezi.  Astfel, cei din clasele superioare au 

cerut să li se confecționeze pantofi cu perforații, dar de data aceasta cu 

perforații decorative. 

 

Purtarea pălăriei era taxată 

La finalul anilor 1700, domnii britanici idolartizau pălăriile și nu concepeau să iasă în 

public fără aceasta. Dar Guvernul le-a încurcat un pic planurile în momentul în care a 

introdus taxa pe pălărie. Orice bărbat care voia să poarte pălărie trebuia să aibă cusut pe 

căptușeală un timbru care să ateste că a fost cumpărată legal de la un pălărier care avea 

licență. Pălăriile femeilor au fost exceptate de la această taxă.  

 

 

 

Pardesiul bărbătesc a fost inventat pentru soldați  

Un bărbat stilat, obișnuit să poarte ținute business sau elegante , alege întotdeauna 
pardesiul pentru a se proteja de frig, deși, la început, în secolul al XVIII-lea, 
acestea a fost creat strict pentru soldați. 
 

 

Nasturii, aplicați pe manșete pentru a stopa un obicei prost al bărbaților  

Teoria care urmărește introducerea nasturilor pe mânecile jachetei își are originea  

în mediul militar  și este atribuită la rândul său, potrivit diferitelor surse, unor mari 

figuri istorice precum regina Elisabeta I, Frederic al II-lea al Prusiei, Napoleon și 

amiralul Nelson, care ar fi cerut trupelor lor să poarte jachete și uniforme cu nasturi 

pe mâneci. În toate cazurile, motivația din spatele introducerii nasturilor 

suplimentari ar fi fost să împiedice trupele să folosească mânecile pentru a se 

„curăța”, de exemplu, ștergându-și nasul, gura, lacrimile sau rănile, un obicei care 

avea tendința să strice aspectul uniformelor și de a face trupele nu foarte 

prezentabile. Prezența nasturilor ar fi făcut această practică mai enervantă, în unele 

cazuri chiar dureroasă (în special în cazul nasturilor de alamă), descurajând soldații 

să folosească mânecile în loc de batistă. 

 

 

Manseta franțuzească este, de fapt, britanică 

Manșeta franțuzească întâlnită la cămășile de ceremonie sau clasice este franțuzească 

doar cu numele. În realitate, ea a fost inventată de britanici pentru ca lungimea mânecii 

să poată fi ajustată rapid și fără efort. Astăzi, manșeta franțuzească se închide cu butoni 

eleganți și este purtată la costumele formale.  

 

 

 Prof. Ing. Anca Marilena Lupei  

Sursa foto: www.thegentlemansjournal.com 

Sursa foto: www.lanieri.com 

Sursa foto: www.stampboards.com 

Sursa foto: http://allaboutshoes-toeslayer.blogspot.com 

Sursa foto: bespokeunit.com 



 28 

Surse: http://www.costumecomanda.ro/blog/haine-pentru-barbati-cele-mai-surprinzatoare-

curiozitati-din-istoria-modei-masculine.html 

            https://www.beckettsimonon.com/blogs/resources/8398081-7-weird-but-true-facts-

about-men-s-clothing 

Gulerul button-down, inventat de pasionații de polo ecvestru  

Acest tip de guler, datează de fapt de la sfârșitul 

secolului al XIX-lea și a fost creat cu un scop 

precis: de a facilita jocul jucătorilor de polo 

ecvestru. În timpul meciurilor de polo, jucătorii 

erau incomodati de gulerele care se ridicau in 

timpul echitatiei, așa că au decis sa fixeze colturile 

cu nasturi. Nu a durat mult până când acest tip de 

guler a trecut de la îmbrăcăminte strict sportivă la 

cămăși casual larg răspândite, purtate în toată 

lumea occidentală. Din 1963, acest tip de guler  a devenit o „fashion icon” original.  

 A intrat în imaginarul nostru colectiv datorită unor figuri importante care l-au făcut un adevărat „must 

have”. 

     

Jachetele impermeabile, inventate de un chimist  

Jachetele impermeabile au fost inventate la începutul anilor 

1800 de chimistul scoțian Charles Macintosh. Acesta a 

brevetat un material dublu stratificat, texturat, din bumbac 

cauciucat. Acesta îmbrăca un strat subțire de cauciuc, 

impermeabil la apă și aer. Jacheta Mackintosh 

(îmbrăcămintea a adăugat un „K”) a devenit de atunci 

iconică și a deschis calea pentru haine impermeabile 

devenind foarte populară în Marea Britanie , iar apoi în 

întreaga Europă. 

  

Există peste 170.000 de moduri de a face nod la cravată  

Un studiu realizat de matematicianul Mikael Vejdemo-Johansson, de la Royal Institute of Technology din 

Stockholm, Suedia relevă faptul că există nu mai puțin de 177147 moduri de a face nod  la cravată. Acesta a 

creat o formulă pentru a concepe noduri de cravată folosind doar trei simboluri, W, T și U, și se pot obtine 

noduri dintre cele mai variate dintr-un număr maxim de 11 mișcări.  

 

Batistele de buzunar au fost inițial folosite pentru curățarea nasului 

Batistele au fost folosite din timpuri imemoriale (bine, încă din secolul al 

XIV-lea) pentru a sufla nasul, usca mâinile uscate etc. 

Aceste pătrate albe erau adesea purtate în buzunarele pieptului. Odată cu 

descoperirea șervețelelor de unică folosință această practică a fost dată 

Sursa foto: https://www.xacus.com 

Sursa foto: https://blog.size.co.uk Sursa foto: www.vogue.fr 

Sursa foto: https://www.dailymail.co.uk/ 

Sursa foto: https://
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Pentru un zâmbetul contagios și o privire sclipitoare 

 Pentru că îmi dăruiești atenția, respectul și încrederea ta necondiționat, acest articol ți-l dedic ție, din 

suflet, dragul meu elev. Cu tine, lângă tine și doar datorită ție  am oportunitatea  să fiu părtașă la un 

miracol, acela de a șlefui oameni , m-ai făcut să mă simt ca o oază verde într-un imens deșert  și, cu atât 

mai mult, în această perioadă dificilă pe care o parcurgem cu toții, mi-ai predat o lecție neîntâlnită în 

programa școlară sau în vreun manual. Această lecție are un titlul sugestiv: răbdare, acceptare și adaptare.  

Și tot datorită ție am tras și concluziile lecției: să privesc, să acționez și să merg mai departe. Tu mi-ai dat 

forță, tu ai fost sursa mea de inspirație și de voință. După lecția predată, nu m-ai lăsat cu conținuturile 

neverificate, așa cum o fac eu uneori și, inevitabil, a urmat  testul. M-ai pus în fața unei foi cu subiecte care 

în alte împrejurări m-ar fi pus în mare dificultate: cum să transform deruta, revolta și incertitudinea în 

încredere, curaj și convingere că totul va fi bine. Crezi c-aș fi reușit să trec acest test fără ajutorul tău? Pe 

acea foaie, printre subiectele dificile pe care mi le-ai cerut să le rezolv, te-am regăsit tot pe tine, drag elev: 

tânăr, frumos, ambițios, plin de idei frumoase și de optimism. Și în încercarea de a da răspunsuri cât mai 

corecte întrebărilor din test, mi-am dat seama că ne-am redescoperit reciproc cum n-am fi reușit să o facem 

în normalitatea de dinaintea  pandemiei. Am aflat că nu le știu niciodată pe toate, deși mi-aș dori să le aflu 

pe toate pentru tine, că greșesc  poate mai mult decât o faci tu și că învăț la fiecare oră de la tine mai mult 

decât înveți tui de la mine. Și mai am multe de învățat.  

 Îți dedic aceste rânduri, ție, drag elev, din recunoștință pentru faptul că ai reușit să transformi un 

profesor negativist, pesimist, care pune doar răul în față, într-un cadru didactic răbdător, optimist și 

încrezător, folosind doar două arme: zâmbet contagios și privire sclipitoare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cu deosebită recunoștință, prof. Gal Cristina  
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