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ACREDITAREA ERASMUS - UN PAS ESENȚIAL PENTRU PROIECTELE DE MOBILITĂȚI 
        Director adjunct Anca Marilena Lupei 
 
În octombrie 2020 școala noastră a aplicat pentru Acreditarea Erasmus+ 2021-2027. 
Acreditarea Erasmus este un instrument pentru acele organizații care se ocupă de educația și formarea adulților, de 

învățământul profesional și tehnic (VET) și de educația școlară, disponibile pentru schimburi și cooperare la nivel transfrontalier. 
Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că solicitantul a elaborat un plan de implementare a unor activități de mobilitate de 
înaltă calitate, în cadrul unui efort mai amplu de a-și dezvolta și internaționaliza organizația. 

Școala noastră a depus la termenul 29.10.2020 solicitare și obținut acreditare Erasmus atât pentru domeniul formării pro-
fesionale cât și pentru domeniul educației școlare. 

Am obținut Acreditarea Erasmus atât în domeniul VET cât și al educației școlare și vom avea ocazia să demonstrăm încă o 
dată că suntem o instituție de învățământ care asigură pregătire de calitate în domeniul profesional și tehnic. 

Acreditarea Erasmus este, practic, un contract cadru între ANPCDEFP și instituția noastră, în baza căruia se vor derula în 
perioada 2021–2027 proiectele de mobilitate în domeniul formării profesionale respsectiv în domeniul educației școlare. 

Prin Acreditarea Erasmus în domeniul formării profesionale ne-am propus: 
- Îmbunătațirea calității predării, învățării de specialitate și pregătirii practice a minim 20% elevi VET, anual, pentru schimbările surve-
nite pe piața muncii din lumea globalizată a următorilor 5 ani; 
- Revizuirea anuală a CDL pentru 3 domenii formare profesională prin adaptare, transfer de bune practici pentru creșterea calității 
formării în special în cazul competențelor de bază și digitale; 
- Actualizarea și îmbunătățirea conținutului, a metodelor și a instrumentelor de formare și orientare în carieră pentru 16 profesori de 
specialitate și diriginți în următorii 5 ani; 
- Folosirea strategică a mobilităților OutgoingVET pentru a crea posibilitatea găzduirii a minim 15 participanți IncomingVET în scopul 
conectării instituțiilor de învățămant cu piața europeană a muncii. 
Prin Acreditarea Erasmus în domeniul educației școlare ne-am propus pentru următorii  7 ani următoarele : 

Să îmbunătățim competențele de comunicare într-o limbă străină la 80% din personalul didactic și didactic auxiliar prin partici-
parea la programe de formare, implicarea în activități în cadrul proiectelor europene sau participarea la mobilități  în 
următorii 5 ani; 

Să dezvoltăm o rețea de comunicare și colaborare interculturală cu parteneri externi, în cadrul proiectelor sau în afara aces tora, 
pe teme de educație și utilizarea ETwinning ; 

Să dezvoltăm competențele cadrelor didactice cu privire la procedurile de intervenție asupra situațiilor de bullying în spațiul șco-
lar, preponderent la nivel gimnazial și primar; 

Să stimulăm interesul elevilor și a cadrelor didactice de a se implica în proiecte și programe educative curriculare, extrașcolare 
și extracurriculare la nivelul unității de învățământ prin derularea constantă de activități tip peer learning; 

Să formăm și să dezvoltăm competențe verzi și digitale, atât la cadrele didactice cât și la elevi, pentru sustenabilitate și durabili-
tate. 
Participarea la un stagiile de formare propuse prin aceste acreditări oferă participanților – deopotrivă elevi cât și educatori, 

într-o lume plină de schimbări rapide care cere adaptabilitate și creativitate, oportunitatea de a veni în contact cu parteneri din alte 
țări europene cu care să împărtășească nevoi, probleme, experiențe reușite și cu care intenționăm să elaborăm în viitor proiecte de 
parteneriat strategic pe actiunea cheie 2 sau E-Twinning și să îmbunătățim calitatea activităților livrate în școală. 

Considerăm stagiile de formare propuse prin Acreditarea Erasmus necesare: 
- Pentru o abordare inovativă a orelor de curs, diversificarea culturală și educațională, incluziunea socială și nu în ultimul 

rând, experiența interculturală. Toate acestea vor veni în ajutorul instituției pentru dezvoltarea la cadrele didactice a cunoștințelor 
privind activități diferite, cum ar fi: învățarea prin joc educativ, prin activități în afara sălilor de clasă în procesul de predare învățare, 
permițându-le să își îmbunătățească metodele de predare, creativitatea la clasă, respectiv stimularea motivației elevilor pentru stu-
diu. 

- Pentru a putea forma elevi care să își însușească valori precum integritate, respect, responsabilitate, demnitate, egalitate, 
civism, toleranță, dezvoltare durabilă 

- Pentru a stabili măsuri de intervenție pentru prevenirea, combaterea bullying-ului și în special al cyberbullying-ului în cazul 
elevilor 

- Pentru a extinde oportunitățile prin schimburi virtuale și învățare globală bazată pe proiecte; 
- Pentru a adapta mediul pedagogic la diferitele contexte. 
Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman" va asigura prin toate activitățile derulate în cadrul proiectelor implementate pe perioa-

da acreditării condiții și șanse egale tuturor participanților implicând în egală măsură participanți cu oportunități reduse, proveniți din 
medii sociale defavorizate, ținând cont de diversitatea multiculturală, multietnică și religioasă.  

Activitățile proiectelor implementate vor avea în vedere minimizarea impactului asupra mediului, prin asigurarea la locurile 
de implementare a proiectului de măsuri menite să reducă consumul de apă și energie și segregarea deșeurilor, respectiv transmite-
rea spre reciclare a materialelor folosite. De asemenea, materialele dezvoltate în proiect pentru copii/elevi și personal didactic vor 
include aspecte privind modalitățile de reducere/limitare a impactului efectelor negative ale schimbărilor climatice. În cadrul pregătirii 
participanților pentru mobilitate se va ține cont de includerea unor teme legate de economisirea energiei, a apei, reciclare, protecția 
mediului. Se vor alege mijloace de transport cu impactul cel mai mic asupra mediului. Participanții la mobilități vor avea o atitudine 
responsabilă față de mediul înconjurător, vor pune în practică principiile educației ecologice. 
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Activitățile educative extracurriculare  
,,Dezvoltarea abilităților de viață independentă - Life Skills” 

 
prof. dr. Adina C. E. Avacovici 

prof. Cosmin Mircea Julan  
 
 

Despre activități - #LifeSkills 
 Aceste activități au fost desfășurate sub patronajul platformei QIE - Quality Inclusive Education. La 
nivelul școlii, activitățile au fost organizate în perioada 27 februarie-3 martie 2021. Au participat elevii din 
ciclul liceal și gimnazial, aceștia au fost îndrumați de prof. dr. Adina Avacovici și prof. Cosmin Julan. 
 
     Sursa: https://classroom.google.com/u/0/c/MjcyNTkyMDM0MDkz 
 Sesiunea Națională - 
Dezvoltarea abilităților de viață 
independentă 
 A fost organizată de 
Asociația HoltIS în cadrul 
proiectului ,,Împreună pentru 
viitor” în parteneriat cu 
Reprezentanța UNICEF în 
România. Asociația HoltIS a pus la 
dispoziția profesorilor resurse 
gratuite, un plan de activitate și o 
prezentare Power Point pentru  
organizarea acestei activități cu 
elevii. 
Sursa:  
 
   https://classroom.google.com/u/0/c/MjcyNTkyMDM0MDkz 

La sfârşitul activităților elevii au: 
 înțeles ce sunt abilitățile de viață independentă; 
 explorat diversele concepte legate de abilităţile noncognitive; 
 identificat relevanţa acestor abilităţi în evoluţia economică, civică şi personală; 
 conştientizat importanţa dezvoltării acestor abilităţi la propria persoană; 
 descoperit modalităţi eficiente pentru o stimă de sine sănătoasă; 
 distins motivaţia pozitivă de cea negativă; 
 înţeles cum implicarea în diverse activităţi stimulează creativitatea. 
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Competența a învăța să înveți  

- aria curriculară Om și societate 
 

 
 În Recomandarea privind competenţele cheie pentru învăţarea permanentă, adoptată încă din 2001 
de către Parlamentul European şi Consiliul pentru Educaţie, competenţa a învăța să înveți este considerată 
un instrument esenţial, fără de care învăţarea permanentă nu ar exista. 
 Competenţa a învăţa să înveţi reprezintă abilitatea de a se implica şi de a persevera în învăţare, de a 
organiza propria învăţare, gestionând eficient timpul şi informaţia, atât individual, cât şi în grup. Aceasta 
include conştientizarea procesului şi a nevoilor individuale de învăţare, identificarea oportunităţilor 
existente şi abilitatea de a depăşi obstacolele care pot apărea, în scopul realizării unei învăţări de succes.  
 A învăţa să înveţi presupune implicarea celor care învaţă în construirea cunoaşterii, pornind de la 
experienţa lor de viaţă şi de la învăţările şi deprinderi anterioare, pentru a fi capabili să aplice cunoştinţele 
şi capacităţile într-o diversitate de contexte: acasă, la locul de muncă, în educaţie şi propria formare 
profesională. Motivaţia şi încrederea sunt esenţiale pentru manifestarea acestei competenţe. Ceea ce se 
poate observa în definiţia de mai sus este că aceasta face referire deopotrivă la dimensiunile cognitivă şi 
afectivă ale competenţei a învăța să înveți.  
 Deşi în realitate pot exista suprapuneri între aceste dimensiuni, putem disocia între aspectele de 
ordin cognitiv, care se regăsesc sub forma capacităţilor de a accesa, prelucra şi asimila noi cunoştinţe, a 
strategiilor de învăţare şi a organizării propriei învăţări de către elevi şi între aspectele afective, care includ 
competenţe sociale, relevate în definiţie ca învăţare în grup, motivaţie, încredere şi abilitate de a depăşi 
obstacole. Totodată, definiţia subliniază că mixtura de capacităţi trebuie să poată fi utilizată în contexte 
multiple şi diferite de către persoanele care le-au achiziţionat şi, prin aceasta, face trimitere la faptul că 
această competenţă este mai degrabă una generală, decât una legată de o disciplină de studiu specifică.  
 De asemenea, se remarcă accentul pe ideea de învăţare pe tot parcursul vieţii şi pe valorificarea 
oportunităţilor de învăţare nu doar în mediile specifice, cum ar fi şcoala şi instituţiile de formare a adulţilor, 
ci şi la serviciu, în familie, în comunitate. 
 Suspendarea activităților didactice față în față, trecerea în sistemul online, a generat o serie de 
schimbări radicale în procesul de predare-învățare-evaluare. Referitor la situația metodică și didactică a 
membrilor ariei curriculare Om și societate putem spune că a fost una destul de bună, deoarece majoritatea 
cadrelor didactice din această arie curriculară au participat la cursuri de perfecționare și formare, dar și la 
mobilități în proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ ,,Effective e-Learning System Based on Digital 
Competences”. 
 Putem afirma că prin proiectul Erasmus+ ,,Effective e-Learning System Based on Digital 
Competences” am pus accent pe dezvoltarea competenței a învăța să înveți, am făcut cunoștință cu o serie 
de instrumente digitale necesare și utile pentru educația online.  
 Instrumentele Web 2.0 care au lăsat urme în activitatea noastră didactică sunt: Padlet, Kahoot,  
Edmodo, Google Classroom, Learning Apps, Moodle, Diigo, Kami, Quizlet, Madmagz, Socrative, Story 
Bird, CMap Tools, ZunalWebQuests, Linoit, e-Book, Geogebra, Plickers, Quizizz și mai nou platforma 
educațională LIVRESQ.  
 Padlet este o 
aplicaţie online care 
permite utilizatorilor să-și 
exprime cu ușurinţă 
opiniile pe un subiect 
comun pe un „avizier” 
virtual (wall). Peretele este, 
de fapt, o pagină web unde 
utilizatorii publică scurte 
mesaje conţinând text, 
imagini, clipuri video şi/
sau legături. Poate fi folosit 
pentru sesiuni de 
brainstorming, a posta 
adrese de internet utile, 
cuvinte noi, termeni sau 
comentarii pe o temă dată.  
     Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul URL–ului. 
 
 
 
 

Sursa: https://padlet.com/gabriel_velcu/
qprwxplh28jtuiuh 

Geografie: Biosfera – învelișul de viață al Terrei 
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Sursa: https://padlet.com/ramonahanga/rcsfd8iatize 

 Learning Apps este o aplicaţie Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesul de instruire prin 
metode interactive. Modulele/ exerciţiile (denumite Apps)  existente pot fi integrate direct în conţinuturile 
de învăţare corespunzătoare, sau redactate/ ajustate la necesitate, dar pot fi şi elaborate online de 
utilizatorii. Aplicaţia  LearningApps  are ca scop adunarea unor module care pot fi reutilizate şi de a le 
pune la dispoziţia utilizatorilor. Aceste module nu conţin un scenariu concret de învăţare, ci se axează 
exclusiv la partea interactivă. 
 Aplicaţia dispune de o variantă a site-ului în limba română, o interfaţă românească este în lucru.  
Categoriile încorporează majoritatea disciplinelor de studiu, se poate opta pentru mai multe limbi, iar 
tipurile de exerciţii care pot fi alcătuite sunt diverse pornind de la: Cuvinte încrucişate; Jocul Milionarii; 
Marchează în text; Quiz cu alegere; Quiz cu alegere; Completează tabel; Quiz cu introducere; Grilă 
ordonare; Joc-Perechi (Perechi imagini); Joc-Perechi (Text/ Imagine); Ordonare cu hartă; Ordonare grupe; 
Ordonare pe imagini; Ordonează perechi; Puzzle-Grupe; Tabel ordonare; Rebus; Spânzurătoarea; Text 
spaţii goale; Completează tabel; Quiz cu introducere; Audio/Video cu inserări; Avizier; Caiet; Calendar; 
Chat; Mindmap; Scrieţi împreună. 

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

Istorie: Comunismul în România 

Istorie: Cucerirea independenței de stat și unirea Dobrogei 
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 Lino este a aplicație gratuită, accesibilă pe laptop, pe telefon cu Android beta sau iphone/

iPad. Aplicația poate fi descărcată de pe Google Play, AppStore și/ sau o poți accesa logându-te gratuit 

folosindu-ți contul Google, facebook sau Twitter. Cadrul didactic poate crea grupuri de lucru, iar 

pe ,,suprafața de lucru elevii pot atașa post-it-uri virtuale, imagini, fișe de lucru etc. prin intermediul cărora 

pot fi împărtășite idei pe o temă dată. Pe post-it-urile lino pot fi atașate materiale în format .doc, .docx, .xls. 

etc. Acestea sunt mobile, putând fi reorganizate oricând în vederea unei prezentări. Pe un singur post-it pot 

fi atașate materiale de maximum 10 MB. Pe durata unei luni, este permisă stocarea pe post-it-uri a 100 MB. 

Pe acceași suprafață pot fi încărcate atât poze, precum și materiale video. Fiecărui utilizator îi este permis 

să decarce maximum 10 materiale/stickere de la alți utilizatori pe lună.  

Sursa: http://linoit.com/users/317295JULANCosmin-Mircea/canvases/Drepturile%20copilul ui 

 Google Classroom este un serviciu de gestionare a învățării creat și întreținut de Google. 
Acesta oferă (împreună cu celelalte produse Google cu care se integrează) o metodă rapidă de comunicare 
(Google Chat), comunicare prin e-mail (GMail), convorbiri în timp real cu elevii (Google Meet), 
documente, prezentări și foi de calcul integrate (Disc Google, suita de programe de birou online de la 
Google), programări inteligente cu Google Calendar și multe altele. Google Classroom este un serviciu 
foarte ușor de utilizat, dar care simplifică foarte mult procesul educațional. 

 

Educație socială: Drepturile copilului 

Economie și educație antreprenorială: 
Bugetul personal 
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  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. 
 
Istorie: Lumea contemporană – globalizare, diversitate culturală, revoluție informațională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: https://view.livresq.com/view/5edf59feda8111fedd1f3e6a/ 

  
Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie este integrată în clasă, învățarea digitală a ajuns să joace un 
rol crucial în educație. Cum? Prin faptul că îi face pe elevi să fie mai interesați să învețe și să-și extindă 
orizonturile, iar astfel să se renunțe la metodele tradiționale de educație. 
 Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-didactice eficiente de învățare. 
Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează resursele online, 
și aplică informațiile inclusiv la școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește eficiența și 
productivitatea. 
 Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă abilități de 
gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care explorează întrebări 
deschise folosindu-se de propria imaginație și logică, învață să ia decizii mai coerent, spre deosebire de 
memorarea temporară a lecțiilor din manual. 

prof. Ramona Hanga 
prof. Silvia Crăciun 
prof. Cosmin Julan 
prof. Gabriel Velcu 
prof. Daniel Gligor 
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Google Classroom în educația online 

 

Google Classroom este o aplicație care a fost extrem 

de utilă pe parcursul carantinei, deoarece aceasta a 

ajutat milioane de profesori să continue să educe 

viitoarea generație ,elevii care în momentul actual nu pot beneficia de educația 

clasică. Într-adevăr, școala online nu este cea mai prielnică variantă de a 

învăța, dar cu ajutorul aplicației Google Classroom profesorii pot să imite școala chiar și din casele 

acestora, aceștia pot preda, corecta teme, pot să ofere un feedback, precum și să comunice ușor cu elevii.  

 Din punctul meu de vedere, ca elev, consider că, nu numai că ni se 

respectă dreptul la educație, dar, această aplicație ne prezintă si un viitor, cum 

putem să administrăm de acasă anumite teme și proiecte pregătindu-ne de jobul 

de acasă. 

 Google Classroom este o aplicație bine optimizată, pentru a te conecta ai 

nevoie de un cont de Gmail, care se face ușor. Aplicația este foarte accesibilă, 

adică și cei care nu se cunosc cu tehnologia pot învăta repede să o folosească. 

Fiecare elev și profesor are clasele proprii, fiecare clasă având un cod anume. 

Clasele sunt frumos colorate diferit și ușor de accesat, în ele profesorul poate 

pune anumite teme și lecții, iar elevul poate sa citească sau să pună în spațiul 

alocat proiectele sau temele pentru a fii accesate de profesor și notați 

corespunzător.  

 Un alt beneficiu în folosirea aplicației este faptul că poți folosi o 

multitudine de alte anexe și mini aplicații de la Google, care sunt legate una de 

cealaltă. Un exemplu foarte bun de aplicație poate fii Google Meet, unde elevii 

si profesorii pot avea video conferințe, unde profesorul poate preda elevului, 

totodată să-l și asculte din lecția de zi. 

 Profilul la care sunt elevă este Comerț, specializarea „Tehnician în 

achiziţii şi contractări”. Urmând această specializare, putem învăța să 

participăm, în principal, la negocierea și încheierea de contracte pentru 

cumpărarea de materiale, materii prime şi produse; întreţinerea bazei de date a 

furnizorilor (potenţiali şi existenţi), întocmirea documentelor administrative 

pentru cumpărări, analizarea cererilor de cumpărare şi alegerea ofertei optime, 

analizarea performanţelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor. Ca și pe 

multe alte materii, Google Classroom i-a garantat continuitatea.  

Aplicația a pregătit generația actuală pentru viitorul loc de muncă de acasă.  

Webografie: 

https://www.alegetidrumul.ro/calificari/179 https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.classroom&hl=ro&gl=US  

Sărac Florentina clasa a XII-a B 

Prof. Carmen Toderici 

https://www.alegetidrumul.ro/calificari/179
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=ro&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=ro&gl=US
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Activitatea educativă extracurriculară ,,Istoria romilor” 
 

Tu cunoști istoria (r)omului de lângă tine? 
 Anul acesta, pe data de 20 februarie, am consemnat 165 de ani de la dezrobirea romilor. 
Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” și Asociația HoltIS au oferit oportunitatea de a 
face cunoscută istoria (r)omului de lângă noi. 
     Această activitate a fost susținută sub umbrela platformei QIE - Quality Inclusive Education. 
 
Ce am făcut? 
 Am evidențiat un moment prea puțin știut și conștientizat din istoria romilor din România - 
dezrobirea. Timp de cinci secole, romii au fost supuși unui tratament inuman, îndurând abuzuri fizice, 
înfometări, violuri și chiar crime, fără ca nimeni să fie tras la răspundere. În anul 1856, la 20 februarie, 
în Țara Românească, domnitorul Barbu Știrbei (1849 -1856) abolea robia prin „Legiuirea pentru 
emanciparea tuturor țiganilor din Principatul Țării Românești“. 

Cum am făcut? 
 Am informat elevii prin discuții și postări de materiale, prin intermediul platformei educaționale 
Google Classroom și aplicației Google Meet. Materialele postate au avut următoarea tematică: Lunga 
robie a omului, Sclavia Romilor - Lungul drum către libertate, Gelem gelem - Imnul Romilor, 
Dezrobirea romilor, Fișă de lucru - Robia în Țările Române, Fișă de lucru - Legile dezrobirii, Istoria și 
cultura nescrisă a romilor, Fișă de lucru - Dezrobirea romilor din Moldova și Fișă de lucru - Dezrobirea 
romilor din Țara Românească. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Noi, coordonatorii 
prof. dr. Adina Avacovici, pentru elevii din ciclul liceal 
prof. Cosmin Julan, pentru elevii din ciclul gimnazial  

Sursa: https://classroom.google.com/u/0/c/MjY0Mjk4NDUwNTgz 

Sursa: https://classroom.google.com/u/0/c/MjY0Mjk4NDUwNTgz 
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ACTIVITĂȚI ÎN SĂPTĂMÂNA ALTFEL CU ELEVII CLASEI a 9-a D 

       prof.dirginte: Șerban Monica 
 
 Anul acesta școlar, „săptămâna altfel” mi s-a părut a fi o provocare mult mai mare decât anul 
trecut când am fost puși, pentru prima dată, în ipostaza de a realiza activități altfel cu elevii în online.  Mi 
s-a părut mult mai dificil prin prisma faptului că în acest an școlar, fiind dirigintă a unei clase de a 9-a și 
având în vedere debutul altfel al anului școlar, cu măști pe față, distanțare fizică, interacțiunea a fost 
redusă și oarecum, conexiunea cu elevii a avut de suferit față de anii precedenți când un nume, avea și o 
față. Acum, desigur, orice nume, are pe chip o mască.  

Așadar, provocarea pentru mine a fost să îi atrag pe elevii clasei mele în activitățile propuse, să 
obțin un feedback de la ei și desigur, să învețe câte ceva pe parcursul săptămânii. Am pornit de la 
activitățile propuse pentru toți elevii școlii în padlet-ul  

https://padlet.com/cosmin_julan86/h09rlegkl16xzmss. 

 
Pentru ca informația să fie într-adevăr parcursă de către elevi, în zilele de luni, marți și miercuri, 

le-am trimis câte o fișă cu activități  în urma căreia ei trebuiau să furnizeze rezultatul, folosind orice 
platforma/ modalitate la alegere. Desigur, câștigătoare a ieșit platforma TikTok, elevii preferând să se 
exprime prin video-uri create de ei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru zilele 

de luni, marți și 
miercuri temele a fost 
adresate în felul 
următor: 

 

https://padlet.com/cosmin_julan86/h09rlegkl16xzmss
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Pentru zilele de joi și vineri am ales să interacționez sincron cu elevii 
făcând cu ei câteva jocuri interactive, activitatea fiind intitulată: 
Educație pentru sănătatea minții.  
Resursele cu succes folosite au fost: 
https://wordwall.net/ro/resource/11992267/roata-provoc%C4%83rilor
-pentru-tine 
https://wordwall.net/ro/resource/10043803/cultur%C4%83-general%
C4%83 
Activitățile au avut succes, primind și un feedback mulțumitor din 
partea elevilor: 
 
Toate lucrările elevilor le-am adunat într-un padlet, rezultatul unora dintre activități urmând a fi 
aprofundat cu ei la orele de dirigenție. 
https://padlet.com/monicaserban1985/uqeiuvqizbdgeer3  

Pe această cale, țin să le mulțumesc tuturor elevilor pentru implicare. Știu și eu ce provocare este să 
încerci să înveți ceva cu telefonul în mână, când la un scroll distanță se pot afla lucruri mult mai 
amuzante sau interesante .  

https://wordwall.net/ro/resource/11992267/roata-provoc%C4%83rilor-pentru-tine
https://wordwall.net/ro/resource/11992267/roata-provoc%C4%83rilor-pentru-tine
https://wordwall.net/ro/resource/10043803/cultur%C4%83-general%C4%83
https://wordwall.net/ro/resource/10043803/cultur%C4%83-general%C4%83
https://padlet.com/monicaserban1985/uqeiuvqizbdgeer3


 14 

 
      

EXTRAS din Ghidul ERASMUS+ - 
 file:///C:/Users/User/Desktop/2021-erasmusplus-

programme-guide_v2_ro.pdf 
 

 „Pentru proiectele relevante în domeniul educației și formării profesionale, grupurile 
țintă principale sunt: persoanele aflate sau implicate în formare profesională inițială și continuă 
din domeniul educației și formării profesionale, profesioniștii și formatorii, personalul organizațiilor de educație și 
formare profesională inițială, formatorii și profesioniștii din întreprinderi.  
 
CARE SUNT OBIECTIVELE ȘI CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROGRAMULUI ERASMUS+?  
OBIECTIVUL GENERAL  
 Obiectivul general al programului este de a sprijini, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea 
educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, 
tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea 
de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a 
cetățeniei active. Programul reprezintă astfel un instrument esențial pentru instituirea unui spațiu european al 
educației, pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, cu 
agendele sectoriale aferente, pentru promovarea cooperării în domeniul politicii de tineret în cadrul Strategiei UE 
pentru tineret pentru perioada 2019-2027, precum și pentru dezvoltarea dimensiunii europene în sport.  
 
OBIECTIVE SPECIFICE  
Programul are următoarele obiective specifice:  

să promoveze mobilitatea persoanelor și a grupurilor în scopul învățării, precum și cooperarea, calitatea, 
incluziunea și echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor din domeniul 
educației și formării;  

să promoveze mobilitatea în scopul învățării nonformale și informale, participarea activă a tinerilor, precum și 
cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor din domeniul 
tineretului;  

să promoveze mobilitatea personalului din domeniul sportului în scopul învățării, precum și cooperarea, calitatea, 
incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor sportive și al politicilor din domeniul sportului.  
 
CARACTERISTICI IMPORTANTE ALE PROGRAMULUI ERASMUS+  
-Protecția și siguranța participanților implicați în proiectele Erasmus+ sunt principii importante ale programului. 
Toate persoanele care participă la programul Erasmus+ ar trebui sa aibă oportunitatea de a valorifica la maximum 
posibilitățile de dezvoltare profesională și personală și de învățare, într-un mediu sigur, în care drepturile tuturor 
persoanelor, integritatea lor fizică și psihică, sănătatea lor mintală și bunăstarea lor sunt respectate și protejate.  
-Multilingvismul este una dintre pietrele de temelie ale proiectului european un simbol puternic al aspirației UE 
la unitate în diversitate. Cunoașterea limbilor străine este în topul competențelor care pregătesc oamenii pentru piața 
muncii și care le permit să valorifice la maximum oportunitățile disponibile. UE a stabilit obiectivul conform căruia 
fiecare cetățean ar trebui să aibă ocazia de a-și însuși cel puțin două limbi străine, de la o vârstă fragedă.  
-Erasmus+ include o puternică dimensiune internațională (respectiv, cooperarea cu țările partenere) în activitățile de 
mobilitate, de cooperare și de dialog în materie de politici. Pentru a sprijini organizațiile europene în confruntarea cu 
provocările mondiale generate de globalizare, de schimbările climatice și de tranziția digitală, un element-cheie este 
intensificarea mobilității internaționale și a cooperării cu țările terțe, consolidând rolul Uniunii Europene ca actor 
mondial. În paralel, acțiunile programului contribuie la promovarea valorilor, a principiilor și a intereselor în jurul 
unor priorități comune, în special în ceea ce privește dezvoltarea umană și instituțională, schimbările climatice, 
tranziția digitală, creșterea economică și locurile de muncă, buna guvernanță, pacea și securitatea.  
-Comunicarea proiectelor și a rezultatelor acestora este crucială pentru a asigura impactul la diferite niveluri. În 
funcție de acțiune, solicitanții de finanțare în cadrul programului Erasmus+ trebuie să își planifice activitățile de 
comunicare în așa fel încât să poată disemina informații despre proiectul și rezultatele lor pe durata desfășurării 
proiectului și după încheierea acestuia. Cererile de proiecte vor fi evaluate pe baza unor criterii relevante, pentru a se 
asigura că sunt acoperite aceste aspecte. De asemenea, solicitanții vor trebui să evalueze atât calitativ, cât și cantitativ 
succesul activităților lor de comunicare. Nivelul și intensitatea unor astfel de activități trebuie să fie proporționale cu 
obiectivele, cu domeniul de aplicare și cu obiectivele diferitelor acțiuni ale programului Erasmus+.  
Cerința privind accesul deschis la materialele didactice în cadrul programului Erasmus+. 
 Erasmus+ promovează accesul deschis la materialele realizate în cadrul proiectelor pentru a sprijini învățarea, 
predarea, formarea și activitățile pentru tineret. În special, beneficiarii Erasmus+ se angajează să pună în mod liber la 
dispoziția publicului, prin licențe deschise, orice resurse și instrumente educaționale produse în contextul proiectelor 
sprijinite de program - documente, instrumente mediatice, programe informatice sau alte materiale. Aceste materiale 
ar trebui să fie accesibile cu ușurință și să poată fi consultate fără costuri sau limitări, iar licența deschisă trebuie să îi 
permită publicului să utilizeze, să reutilizeze, să adapteze și să partajeze resursa. Astfel de materiale sunt denumite 
„resurse educaționale deschise” (Open Educational Resources, OER).” 
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Noul Erasmus+ 2021—2027 PRIORITĂȚI 

Adina C.E. Avacovici—insp. școlar proiecte educaționale 

 Integrare sporită a grupurilor 

defavorizate și vulnerabile în domeniile 

educației și formării; înlăturarea barierelor 

economice, sociale, culturale, geografice și a 

discriminării 

 Școlile și instituțiile de formare joacă 

un rol central în promovarea sustenabilității, 

prevenirea schimbărilor climatice, transport 

”verde”  cu reducerea emisiilor de carbon, 

managementul resurselor naturale; stil de 

viață sănătos; consum responsabil. 

 Participare activă, implicare, civism 

pentru a înțelege principiile UE și a dezvolta 

sentimentul de apartenență. Accent pe valori 

europene, unitate și diversitate, patrimoniu 

social, cultural, istoric. 

 Exploatarea potențialului 

tehnologiilor digitale și a posibilităților de 

folosire a acestora pentru învățare și predare 

digitală, dezvoltarea abilităților și 

competențelor digitale 

Sursa imagini: https://www.google.ro/imghp?
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DESPRE ErasmusPRO– 
parte componentă a 
mobilităților VET 

 
 
 
 
 

 
 
 Un proiect de mobilitate VET poate cuprinde una sau mai multe dintre următoarele 
activități: 
1. Mobilități pentru absolvenții instituțiilor publice și private care demonstrează că 
derulează activități în domeniul formării profesionale.  
 Cel mai adesea, această listă include, dar nu este limitată la instituții de învățământ 
preuniversitar în domeniul VET. 
 Mobilitățile se desfășoară în cadrul organizațiilor de primire care pot fi furnizori de 
formare și/ sau companii, ambele din domeniul VET din țările participante la Program. 
 
Durata mobilităților poate fi: 
 de lungă durată (ErasmusPRO): între 3 și 12 luni. 
 Participanții pot fi absolvenți din același domeniu (aflați în primul an de la absolvire). 
Mobilitățile absolvenților pot fi de mai multe tipuri: 
 formare (activitatea se desfășoară în atelierele/ laboratoarele/ centrele de cercetare ale 
organizației de primire, când aceasta este un institut sau organizație VET); 
 plasament (activitatea de mobilitate se desfășoară la sediul organizației de primire, iar 
aceasta este un agent economic); 
 formare și plasament: activitatea se desfășoară atât în atelierele/ laboratoarele/ centrele 
de cercetare ale organizației de primire, care este un institut sau organizație VET, cât și la 
sediul agenților economici cu care organizația de primire are contracte de practică. 
 
    https://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati 
 
 Dincolo de specificitatea anului 2020, ca fiind caracterizat de Pandemia de COVID-19 provocată de 
coronavirus,  care a adus cu sine aspecte (negative: restricționări, limitări, nesiguranță, exagerări, excerbări, 
drame...) și (aspecte pozitive: începuturi, inovație, documentare, învățare continuă, reorientare 
profesională...), pentru Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad, acesta a adus PROVOCĂRI! 
 
 Astfel, am avut curajul de a ne provoca elevii, respectiv absolvenții 2020 să participe în cadrul unei 
mobilități VET  - respectiv ErasmusPRO—pe durata a 3 luni! 
 S-a întâmplat pentru prima oară să trimitem prin ErasmusPro 6 absolvenți de liceu, câte doi de la 
fiecare dintre cele trei specializări (Tehnician în achiziții și contractări, Tehnician designer vestimentar și 
Coafor stilist). De la lansarea sa în 2018, ErasmusPro a reuşit să crească interesul pentru plasamentele pe 
termen lung în educaţia vocaţională şi formare şi a sprijinit anual peste 12.000 de cursanţi.  
 Cei 6 absolvenți sunt: 
 Alexandru Sorin Ududec și Natalia Patricia Ungureanu —Tehnician în achiziții și contractări 
 Marius Ionuț Cherelușan și Cristian Andrei Cătuna  - Tehnician designer vestimentar  
 Denisa Ioana Pantelimon  și Alexandra Florica Anton —Coafor stilist 
 Stagiul de practică de 3 luni s-a desfășurat în Granada, Spania, cu sprijinul partenerului nostru 
tradițional MEP Europroject Granada. 
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[00:10, 30.04.2021] Anton Alexandra Ltb 4: 

Daa, sunt la alt salon, aici invat in fiecare zi 

ceva nou, azi am avut clienta dupa clienta, aici 

chiar imi place . 

Jurnal ErasmusPro 

[16:44, 13.04.2021] Cristian Catuna Ltb4: Mă 

bucur că învăț din ce în ce mai multe lucruri aici 

despre confecționarea hainelor, in special a 

rochiilor de flamenco. Această experiență mă va 

ajuta foarte mult pe viitor. 

[16:45, 

13.04.2021] 

Alexandru Ududec 

Ltb4:  

O experienta unica 

care ma va ajuta pe 

viitor si pe care nu 

o voi uita. 

Ungureanu Natalia Ltb4: "Este o experienta foarte 
frumoasa, în care ma pot dezvolta pe plan atat 
personal cat si profesional. Fac munca de birou,si 
sunt si ghid pentru grupurile de romani aduși în 
proiect. Ma bucur ca fac parte din acest proiect " 
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[16:34, 13.04.2021] Pantelimon Denisa Ltb4:  

Sunt foarte incantata ca pot invata arta frizeriei de la echipa 

salonului Rodriguez. Este un salon elegant , oamenii sunt 

respectuosi, prietenosi si profesioniști. In fiecare zi invat de la 

fiecare lucrator in parte cate o etapa si micile lor secrete pentru 

a-mi usura munca. Tunsul cu foarfeca, tunsul cu masina, 

manuirea briciului, aranjarea parului, spalarea capilara, contur 

barbatesc sunt doar cateva lucruri pe care le invat la salon 

printre multe altele. Eu consider ca sunt foarte norocoasa ca 

am reusit sa ajung aici si sa invat de la cei mai buni oameni, de 

aceea imi doresc ca la final, aceasta perioada de practica sa isi 

lase o amprenta asupra mea in viitoarea cariera de Hair 

stylist . 

[19:40, 13.04.2021] Cherelusan:  

Știu ca aceasta experienta ma va ajuta pe plan 

profesional cât și pe plan personal. Ma ajuta 

foarte mult sa ma maturizez, sa îmi iau viata în 

mâini, sa știu sa ma descurc singur. 

Experientele de la locul de munca au fost cele 

mai frumoase, deoarece am învățat modalități 

de a-mi ușura munca. Am utilizat masini de 

cusut tripla și simpla. Am vazut cum poate fi 

organizat un atelier mic de confectii. Am 

dobandit competente profesionale care ma vor 

ajuta pe viitor. Cele 3 luni in Spania m-au 

facut sa imi dau seama ca nu este asa de ușor. 

Sa fi departe de familie și sa lucrezi cu 

persoane care nu-ți cunosc limba pe care o 

vorbești.  

Mulțumim  

MEP EUROPROJECTS, GRANADA! 
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ERASMUS+ KEY ACTION 1: LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS, VET 
LEARNER AND STAFF MOBILITY 

PROJECT NUMBER: 2020-1-RO01-KA116-078686 
GRANADA, SPANIA 22.03.2021-26.03.2021 
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ERASMUS+ KEY ACTION 1: LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS, VET LEARNER AND 
STAFF MOBILITY 

PROJECT NUMBER: 2020-1-RO01-KA116-078686 

 
JURNAL DE PROIECT—”LEARNING TO BE 4” 

GRANADA, SPANIA 22.03.2021-26.03.2021 

În perioada 22 martie 2021-26 martie 2021, împreună cu colegii mei diriginţi, am participat la 
activităţile propuse în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+ „Learning to be 4”.  

 
Obiectivele proiectului de mobilitate au avut în vedere: 

 calitatea îmbunătățită a predării și învățării, formare pentru o piață a muncii globalizată; 
 transformarea școlii într-o organizație de învățare, implementarea politicilor educaționale privind 

TIC și incluziune. 
 Activităţile propuse în cadrul întâlnirii de proiect au vizat în 
principal schimbul de bune practici în ceea ce priveşte: 
- proiectele de parteneriat educațional și comunitar ale organizației, 
cu accent pe relația de colaborare cu profesorii coordonatori pentru 
activități extracurriculare/ extrașcolare și interdisciplinare. 
- sistemul educațional spaniol 
- proiectele și parteneriatele educative interdisciplinare și 
extracurriculare, specifice unei școli secundare publice 
- implicarea agenților economici în activitățile școlare din Spania și 
modalitățile de implementare a cadrului european de referință 
pentru asigurarea calității în educație și formare profesională 
- parteneriat școală-părinți în sistemul educațional spaniol. Tipuri de 
sprijin educațional și îndrumare pentru părinți.  

Agenda întâlnirii a avut în vedere şi implicarea profesorilor în dezbateri de tipul masă rotundă unde  
s-a discutat despre: 

- abordările curriculare actuale în activități de sprijin/ orientare și consiliere educațională. 
Planificarea activităților extrașcolare/ extracurriculare în timpul unui an școlar; 

- rolul și atribuțiile cadrelor didactice din sistemul de învățământ românesc și ale cadrelor didactice 
din sistemul educațional spaniol, în organizarea activităților de sprijin educațional, îndrumare în carieră 
și consiliere pentru elevii clasei pe care o coordonează; 

- educația antreprenorială - parte a dezvoltării personale a elevului. 
     
   În prima zi, 22 martie 2021, la sediul  M.E.P. Europrojects 
Granada (Mobility European Projects Granada) ne-au fost 
prezentate proiectele de parteneriat educațional și comunitar ale 
organizației, cu accent pe relația de colaborare cu profesorii 
coordonatori pentru activitățile extracurriculare/ extrașcolare și 
interdisciplinare. De asemenea, ni s-a prezentat sistemul educațional 
spaniol. Activităţile s-au încheiat cu o dezbatere 
unde am discutat despre rolul consilierii profesionale 
a elevilor în școli, tipurile de activități organizate în 
școală, avantajele utilizării unor astfel de activități. 

 
Ziua a doua, 23 martie 2021 
 Am vizitat şcoala CPIFP Hurtado de Mendoza, am discutat despre proiectele 
educative interdisciplinare și extracurriculare și a parteneriatelor, specifice pentru o 
școală publică secundară, rolul și atribuțiile cadrelor didactice din sistemul educațional 
românesc și ale cadrelor didactice din sistemul educațional spaniol, în organizarea 
activităților de sprijin educațional, îndrumarea carierei și consilierea pentru elevii 

clasei pe care o coordonează . 
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   Ziua a treia, 24 martie 2021 
  
În cea de-a treia zi am vizitat 
Institutul de Educaţie Secudar, 
IES Politécnico Hermenegildo 
Lanz, unde am fost foarte 
impresionate de faptul că, partea 
practică este primordială, se pune 
foarte mult accent pe partea 
practică, mai puţin pe cea teoretică. 
De asemenea, atelierele, clasele, 
laboratoarele sunt foarte bine 

dotate- echipate cu instrumente, aparate, pe care elevii exersează toate 
etapele de realizare a unui produs.   

 
 Ziua 4, 25 martie 2021 
 
 La Institutul de Educaţie Secundar, IES 
Ángel Ganivet am discutat despre  parteneriatul 
școală-părinte în sistemul educațional spaniol, 
despre tipurile de sprijin educațional și îndrumarea 
părinților, despre provocările și perspectivele în 
implementarea parteneriatelor școală-comunitate/ 
familie, în eficiența activităților de orientare 
profesională, despre implicarea și responsabilizarea 
părintelui în procesul educativ dar și decizional. 
După toate activităţile şi discuţiile avute ne-am 

propus să elaborăm un program de sprijin educațional și activitate de 
orientare în carieră pentru părinți pentru un an școlar.   
  
 În ultima zi, 26 martie 2021, la sediul M.E.P. Europrojects Granada (Mobility European Projects 
Granada) am analizat şi comparat modalitățile de elaborare a proiectelor, care pot contribui la 
realizarea și atingerea obiectivelor educaționale în parteneriat cu diferiți actori ai comunității 
(administrativi, economici, neguvernamentali) sau 
furnizori de formare din alte țări ale UE. La finalul 
discuţiilor, într-un cadru festiv, atât cât a fost posibil 
datorită regulilor impuse de pandemie, ni s-au 
înmânat certificatele Europass Mobility. 

 
 

 

Elaborat,  
prof. Hlihor Ramona 
prof. Sigartău Mariana 
prof. Hărţău Adina 
prof. Iovescu Camelia 
prof. Hanga Ramona 
prof. Silaghi Cristina 
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Sursa: ANPCDEFP 
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Sursa: ANPCDEFP 



 24 

În această situație, 
paradigma de învățare s-a transformat și devine extrem de importantă capacitatea de a învăța pe cont 
propriu, în mod autonom și responsabil, utilizând competența ,,a învăța să înveți”. Dezvoltarea acestei 
competențe transversale  asigură o învățare de calitate, dar și succesul profesional ulterior.  

             ,,A învăța să înveți” – o competență pentru azi și pentru mâine.
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Activitățile educative extracurriculare ,,Prevenirea traficului de persoane” 
 

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

Activitățile de prevenire a 
traficului de persoane au fost 
organizate în perioada 22-26 
ianuarie 2021, în format 
online, pe platforma 
educațională Google 
Classroom. Au fost create 
două clase virtuale, pentru 
elevi și pentru părinți. 
Discuțiile între profesorii 
coordonatori și elevi, 
respectiv părinți, au fost 
purtate prin intermediul 
Google Meet. 
 Pentru elevi am 
propus următoarele teme:  
Ce este traficul de 

persoane?, Exploatarea sexuală, Căsătoria prin conveniență și căsătoria forțată, Munca forțată, Traficul de organe, 
Micile infracțiuni, Traficul de persoane la nivel național, Cum identificăm un traficant?, Campania națională de 
prevenire a traficului de persoane, UNICEF România, Salvați Copiii România, Save the Children, Asociația 
HoltIS, Ghid de informare în domeniul traficului de persoane, Ghid de informare MAE și filme documentare.  
 Pentru elevi am propus următoarele teme: Ce este traficul de persoane?, Exploatarea sexuală, Căsătoria 
prin conveniență și căsătoria forțată, Videochatul, Munca forțată, Traficul de organe, Micile infracțiuni, Traficul 
de persoane la nivel național, Cum identificăm un traficant?, Doriți să plecați la muncă în străinătate?, Campania 
națională de prevenire a traficului de persoane, UNICEF România, Salvați Copiii România, Save the Children, 
Asociația HoltIS, Asociația eLiberare, Ghid de informare în domeniul traficului de persoane, Ghid de informare 
MAE, link-uri utile și filme documentare. 

 ,,Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, inclusiv schimbul sau 
transferul de control asupra persoanelor în cauză, efectuate sub amenințare sau prin uz de forță sau prin alte 
forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin înșelăciune, prin abuz de putere sau profitând de starea de 
vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obține consimțământul unei 

persoane care deține controlul asupra alteia, în vederea exploatării.” – definiția traficului de persoane în 
Directiva UE 2011/36/UE. 

Sursa: https://classroom.google.com/u/0/c/MjU4OTk0Mzk1ODEy 

La nivel național, evenimentul a fost 
organizat de Asociația HoltIS în cadrul 
programului Appreciative Alchemy in 
Parenting. Activitățile pentru elevii din 
ciclul liceal și părinții acestora au 
coordonate de prof. dr. Adina Avacovici, 
iar activitățile pentru elevii și părinții 
acestora din ciclul gimnazial au fost 
coordonate de prof. Cosmin Julan.  
 Obiectivele activității au fost:  
diseminarea de informații cu privire la 
fenomenul traficului de persoane și 
organizarea de acțiuni în rândul părinților 
și elevilor. Prin intermediul discuțiilor și 
activităților, părinții și elevii au înțeles mai 

bine pericolele la care sunt expuși și cum pot întreprinde acțiuni concrete pentru a se feri de traficanții de 
persoane și de situațiile care i-ar putea pune în pericol. 
  
În urma participarii la acest eveniment, părinții și elevii au: 
 înțeles ce este traficul de persoane; 
 cunoscut formele traficului de persoane; 
 conștientizat importanța prevenirii traficului de persoane; 
 descoperit instrumetele de prevenire a traficului de persoane; 
 aflat cum pot evita o situație de trafic de persoane. 

Sursa: https://classroom.google.com/u/0/c/MjQ1OTIyODgxMzE0  
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Programul național ,,Școala altfel”…altfel și în 2021 
 
 

prof. Cosmin Mircea Julan  
 

 În perioada 22-26 martie 2021, elevii și cadrele didactice ale Liceului Tehnologic ,,Francisc 
Neuman” Arad au realizat, parcurs și implementat activități educative specifice Programului 
național ,,Școala Altfel”.  
 Continuarea activităților didactice în sistem online pentru elevi, ne-a pus în situația de a utiliza 
instrumentul digital web 2.0 Padlet, prin care să realizăm activitățile propuse pentru această săptămână. 
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. 

Sursa: https://ro.padlet.com/cosmin_julan86/h09rlegkl16xzmss 
  
 Panoul creat are cinci coloane realizate pe următoarele domenii: educație culturală și 
multiculturală, educație pentru carieră, autocunoaștere și dezvoltare personală, educație pentru 
promovarea valorilor umanitare și responsabilitate socială, educație pentru sănătate, educație ecologică. 
Prin intermediul platformei educaționale Google Classroom, aplicației Google Meet, grupului de 
whatsapp sau messenger al clasei, elevii au primit link-ul https://ro. padlet. com/cosmin_julan 86/h09rleg 
kl16xzmss. 
 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. 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... 
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Sursa: https://ro.padlet.com/cosmin_julan86/h09rlegkl16xzmss 
 
 Panoul Padlet este integrat ca rezultat în proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ ,,Effective e-
Learning System Based on Digital Competences”, dovadă a folosirii de către cadrele didactice și elevi a 
competențelor digitale efectiv și cu încredere. Prof. Cosmin Julan a conceput panoul Padlet - Programul 
național ,,Școala Altfel” iar cadrele didactice ale școlii au postat diverse materiale pentru elevi.  
 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. 

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. 
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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 ianuarie-martie 
2021 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: Călătoriile și 
percepția spațiului în Evul Mediu, Marile descoperiri ale europenilor, Cristofor Columb și Fernando 
Magellan, Lumea Nouă, Renașterea, Umanismul,  Unirea din 1859, Reforma. Contrareforma, Leonardo 
da Vinci și  Michelangelo Buonarroti,  Giordano Bruno și Galileo Galilei, Despre Făurar, denumirea 
populară a lunii februarie, Sfântul Valentin, Inchiziția, Martin Luther, Henric al VIII-lea, Dragobetele, 1 
Martie, Despre Mărțișor, denumirea populară a lunii martie, 8 Martie, A venit primăvara!, Echinocțiul de 
primăvară, Legenda primăverii, Unirea Basarabiei cu România. 

Sursa: https://classroom.google.com/c/OTExOTA3NDY0MjFa 

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. 

http://telefonulcopilului.ro/106615/
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Sursa: https://classroom.google.com/c/OTExOTA3NDY0MjFa  

 Scopurile activităților au fost: dezvoltarea cunoștințelor elevilor despre descoperirile geografice,  
înțelegerea schimbărilor generate de marile descoperiri geografice, dezvoltarea cunoștințelor elevilor 
despre Columb și Magellan, aprofundarea cunoștințelor elevilor despre Lumea Nouă, aprofundarea 
cunoștințelor elevilor despre Renaștere, dezvoltarea cunoștințelor elevilor despre Umanism, aprofundarea 
cunoștințelor elevilor despre Unirea din 1859, aprofundarea cunoștințelor elevilor despre Reformă și 
Contrareformă, dezvoltarea cunoștințelor elevilor despre personalitățile Renașterii, înțelegerea 
schimbărilor generate de descoperirile realizate de Giordano Bruno și Galileo Galilei, dezvoltarea 
cunoștințelor elevilor despre luna Făurar, aprofundarea cunoștințelor elevilor despre Sfântul Valentin, 
aprofundarea cunoștințelor elevilor despre Inchiziție, dezvoltarea cunoștințelor elevilor despre Martin 
Luther, aprofundarea cunoștințelor elevilor despre Henric al VIII-lea, aprofundarea cunoștințelor elevilor 
despre Dragobete, dezvoltarea cunoștințelor elevilor despre ziua de 1 Martie, dezvoltarea cunoștințelor 
elevilor despre luna Mărțișor, dezvoltarea cunoștințelor elevilor despre Ziua de 8 Martie, aprofundarea 
cunoștințelor elevilor despre primăvară,  cunoașterea unor poezii de primăvară, dezvoltarea cunoștințelor 
elevilor despre echinocțiul de primăvară, cunoașterea de către elevi a Legendei Primăverii, aprofundarea 
cunoștințelor elevilor despre Unirea Basarabiei cu România. 
 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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  Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+  

,,Policies for Roma Inclusive Dimension in Europe” PRIDE 
 

 
Coordonator proiect, 

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-
KA201-063808: 
 1. Educația parentală în secolul XXI 
– această activitate dedicată părinților a fost 
susținută în sistem online, prin intermediul 
aplicației Zoom. Teme abordate: Misiunea 
educativă a familiei, Elemente specifice 
familiilor de romi, Educația parentală, 
Prevenirea comportamentelor violente, Copilul 
şi comunicarea în familie și Responsabilitățile 
părinților. Activitatea a fost coordonată de 
prof. Cosmin Julan. 

2. Mărțișoare handmade - această activitate 
dedicată elevilor a fost susținută în sistem 
online, prin intermediul aplicației Zoom. 
Reprezentanții Centrului de Resurse și 
Asistență Educațională Arad au coordonat 
prezenta activitate de cunoaștere și 
transmitere a tradiției românești legată de 
mărțișor. A fost evidențiat caracterul practic, 
elevii din clasele primare au confecționat 
mărțișoare, pe baza indicațiilor transmise 
online. Pe întreg parcursul muncii handmade, 
elevii au fost îndrumați de prof. Cosmin 
Julan și prof. Ramona Sebișan. 
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Tehnici pentru a învăța mai ușor 
 

Ne petrecem ani buni de viață la școală. Cu toate acestea multe abilități ne lipsesc, deoarece nu le exersăm 
suficient, chiar dacă unele dinte ele sunt prevăzute în programa școlară. Conversațiile constructive, gândirea critică, 
gestionarea eficientă a banilor, gestionarea timpului și îngrijirea de sine sunt doar câteva exemple. O altă abilitate, 
despre care nu învățăm suficient la școală, este aceea de a învăța cum să învățăm.  

Cum putem învăța mai bine, mai rapid și, în cele din urmă, să creștem, să ne dezvoltăm? ... cu ajutorul 
câtorva tehnici susținute de știință, prezentate în cele ce urmează. 

 
1. Să înțelegem cum funcționează creierul nostru. 
Conform celor mai recente studii din domeniul neuroștiințelor, creierul uman are două moduri de 

funcționare: un mod „focalizat” și un mod „difuz”. Modul „focalizat” constă în concentrarea atenției asupra unei 
sarcini specifice, cum ar fi citirea acestui articol sau rezolvarea unei probleme.  Modul „difuz” este o stare de 
repaus neuronal în care are loc așezarea noilor informații în creier, care constă în a-ți lăsa mintea să rătăcească, 
lăsând creierul să facă noi conexiuni pe cont propriu. În modul „difuz”, pot apărea conexiuni între noile informații 
și informații neașteptate. De aceea, este util să facem o scurtă pauză după o perioadă de muncă concentrată. 

Acesta este și motivul pentru care dormitul este atât de important atunci când încercăm să stăpânim un 
subiect nou. Dormitul permite creierului nostru să creeze noi conexiuni, să scape de toxinele care se acumulează în 
timpul zilei și să fie pregătit pentru următoarea ședință de studiu. 

 
2. Alternarea perioadei de concentrare cu perioada de pauză 
Pentru a realiza acele perioade de gândire focalizată și în mod difuz, dr. Barbara Oakley (profesor de 

inginerie la Universitatea Oakland din Rochester, Michigan, autoarea celui mai de succes curs online de pe 
Coursera), recomandă utilizarea metodei cunoscute sub numele de ”Tehnica Pomodoro”, dezvoltată de către 
italianul Francesco Cirillo. Denumirea de „Pomodoro” provine de la temporizatorul folosit de italieni în bucătărie, 
care arată ca o roșie (pomodoro, din limba italiană, se traduce cu tomată). 

Setați un cronometru de bucătărie pentru o perioadă de 25 de minute de lucru concentrat, după care faceți o 
scurtă pauză, pentru reflecție difuză. Drept recompensă, ascultați un cântec sau faceți o plimbare - orice pentru a 
intra într-o stare relaxată ne va lua mintea de la sarcina pe care o avem. Tocmai pentru că nu ne gândim la sarcină, 
creierul poate consolida în subconștient noile cunoștințe. Dr. Oakley compară acest proces cu „un bibliotecar care 
așează cărțile pe rafturi pentru utilizarea lor ulterioară”. 

Ritualul setării cronometrului poate ajuta, de asemenea, la depășirea amânării. Atunci când ne gândim că 
trebuie să facem lucruri care ne displac, se activează centrele de durere ale creierului. Tehnica Pomodoro „ajută 
mintea să se strecoare și să înceapă să lucreze fără să se gândească la lucrare”, ”practic oricine se poate concentra 
timp de 25 de minute și, cu cât exersezi mai mult, cu atât devine mai ușor” susține Dr. Oakley. 

 
3. Practicarea metodei „Chunking”  
Această metodă constă în fragmentarea a ceea ce dorim să învățăm, în bucăți mai mici, care sunt mai ușor 

de gestionat. Când ajungem să stăpânim bine fiecare dintre bucățile învățate, se va forma mai ușor imaginea de 
ansamblu în mintea noastră. În primul rând, trebuie să ne pregătim creierul prin examinarea conținutului, de 
exemplu, prin scanarea cu vederea a cuprinsului unui curs. Fragmentele se construiesc pe bucăți și, astfel, rețeaua 
neuronală construită pe baza acestor cunoștințe crește. Dr. Oakley, compară procesul cu backupul unui computer: 
„când înveți pentru prima dată să faci backup, memoria ta de lucru este copleșită de input.” Cu timpul, ”vă veți 
putea amintiți, de exemplu, fragmente mai lungi de muzică sau fraze mai complexe în franceză”, spunea ea. 
Stăpânirea conceptelor de matematică de nivel scăzut, permite ulterior abordarea acrobațiilor mentale mai 
complexe. 
 

4. Cunoște-te pe tine însuți! 
Este important să înțelegem că oamenii învață în moduri diferite. Cei care au „creierul autovehiculelor” 

procesează informațiile mai ușor; celor cu creier ”excursionist” le ia mai mult timp pentru a asimila noile 
informații, dar, asemenea unui excursionist, percep mai multe detalii pe parcurs. Recunoașterea avantajelor și 
dezavantajelor, este primul pas în învățarea modului optim de abordare al materialelor necunoscute.    

Ce pare învățarea            Ce este de fapt învățarea 

  Realitatea despre învățare  

Învățarea nu este un proiect cu un început, un 

mijloc și un final. Trebuie să te îndrăgostești de acest 

proces. Vrei să devii un scriitor mai bun? Scrie în 

fiecare zi! Un desenator mai bun? Desenează în fiecare 

zi! Este imposibil să știi totul despre un anumit subiect, 

dar ar trebui să îmbrățișezi această imposibilitate. 

Prof. Paula Almasi 
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A INVĂȚA SĂ INVEȚI … 

         Prof. Camelia Pîslaru 

1. Ce înseamnă A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI ! 

 Învăţarea este un proces care continuă pe toată durata vieţii, prin care oamenii intră în contact cu 

mediul lor de viaţă şi pe care îl asimilează. Învăţarea este cel mai natural proces: dorinţa de a explora şi de 

a asimila sunt înnăscute.Pentru a fi adaptaţi unei astfel de societăţi, oamenii trebuie să ştie cum să înveţe. 

Modelul tradiţional al educaţiei, bazat pe transmiterea cunoştinţelor de la vechea la noua generaţie nu mai 

este actual, întrucât cunoștinţele sunt într-o continuă schimbare,informaţiile nefiind deci valabile pentru 

mult timp. Prin urmare, persoanele trebuie să se înzestreze cu abilităţi de învăţare pe tot parcursul vieții, 

care le vor permite să se adapteze la schimbările societăţii. 

 Dar pentru a–ţi fi mai uşor sa înveţi, pentru a fi mereu la curent cu noutăţile, pentru a te 

adapta mai repede schimbărilor şi pentru a folosi această competenţă toată viaţă trebuie să înveți 

cum să înveţi! 

2. DE CE SA INVETI CUM SA INVETI !                     

                          A învăţa să înveţi înseamnă să-ţi organizezi propria învăţare, inclusiv prin gestionarea 

eficientă a timpului, a informaţiilor. A învăţa să înveţi îi implica pe cei care învaţă să pornească de la 

cunoştinţe şi experienţe de viaţă anterioare, astfel încât să poată utiliza şi aplica cunoştinţele şi abilităţile 

într-o varietate de contexte: acasă, la muncă, în educaţie şi formare. Toate procesele de învăţare însă, se 

constituie în anumiţi paşi. 
                       Drumul cel mai eficient spre învăţare este prin cunoaşterea: 
                                                   -   propriei persoane; 
                                                   - a capacităţii personale de învăţare; 
                                                   - a procedeelor utilizate cu succes în trecut; 
                                                   - a interesului şi cunoaşterii subiectului despre care doreşti să înveţi. 

3. Motivația învățării ! 

              Motivația pentru învățare se referă la ce ne determină pe noi să învățăm. Aceasta este strâns legată 

de nevoile de învățare ale fiecăruia dintre noi. Pentru a ști cu claritate care îți sunt motivele pentru învățare 
trebuie să înțelegi de unde ai plecat și unde vrei să ajungi.Adulţii care învaţă sunt oameni care posedă 

experienţă de viaţă şi se orientează adesea singuri, stabilindu-și ei înşişi propriile obiective de învăţare. 
              Este important să-ţi trasezi obiective pe care le poţi realiza. Dacă vrei să reuşeşti trebuie să-ţi 
trasezi obiective. Fără ţeluri îţi lipseşte concentrarea şi orientarea.Stabilirea de ţeluri nu te ajută doar să 

deţii controlul asupra direcţiei tale în viaţă; îţi oferă totodată un barometru pentru a vedea dacă reuşeşti cu 

adevărat sau nu. 

      Gândeşte-te la asta! 
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ERA DREPTUNGHIULUI                 

O carte oare ai să mai citești, 
Să te facă să mă lași, 
Din dreptunghi și din viciu, 
O foame să mai naști... 
O foame-a literelor grele, 
Ce dansează împreunat, 
Ca o nuntă ori botez, 
Și te-or serba îmbelșugat. 
Umple locuri și-ți fă alte, 
Că doar foi mai sunt pe lume, 
Și lasă dreptunghiul și viciul 
Să-și plângă al său nume. 

EMOȚIE ȘI O ȚIN ÎN MÂNA STÂNGĂ 

 Primăvara e magică. Nu vi se pare, de fapt, că magia și 
primăvara se leagă cumva? Nu știu. Gândurile acestea m-au însoțit 
în drumul meu spre casă de azi dimineață. Primăvara mă simt cel 
mai euforic, simt ca și cum toată lumina, toate sunetele și 
mirosurile primăverii, dar mai ales atingerile ei de natură îmi 
umplu interiorul trupului și al sufletului cu foarte multă puritate, 
prospețime și cu familiaritate. Asta probabil pentru că de când mă 
știu petreceam foarte mult timp afară, făcând de multe ori doar o 
meditație ce cuprindea tot Pământul într-o inspirație, și dădea 
suflu tuturor printr-o expirație. Stăteam să ascult furnicile cum 
muncesc, stăteam să ascult vacile domnului cum se-nmulțesc, 
stăteam să ascult cum trec razele soarelui printre frunze. Încercam 
de multe ori să opresc norii cu privirea. De fapt, chiar aveam 
impresia că deja mă cunosc toți norii cerului... că mă simt, și îi 
simțeam și eu. Îmi înfigeam rădăcinile în pământ, în pământul 
moale și rece... rece, pentru că îmi sustrăgea toată tristețea și mă 
lăsa la suprafață. 
 Nucul meu, iubite nuc, mi-ai demonstrat prin coroana ta, 
culmile la care nu cu toții putem ajunge, dar puteam să ne 
bucurăm de căderea roadelor tale. Tu m-ai suportat pe mine, tu ai 
suportat vremea, ai suportat și toate vietățile ce și-au găsit casa în 
scoarța și crengile tale, și le-ai îmbrățișat pe toate într-o culme. 
 Vișinul pitic din fața casei, tu ne-ai arătat tuturor că nu ții 
cont de vorba lumii. Vorba lumii te mierlea și tot vorba lumii te 
iubea. Aparențele ne-au înșelat mereu și ne-a plăcut și ne place. 
 Nisipul fin al malului mării, am reușit să construiesc în tine 
toate visele-mi - fericiri ori frustrări. M-ai încălzit și m-ai răcit, în 
final am primit mereu ce am meritat. 
 Stăpâna tuturor, viața cea mai vie, iarba verde, necesită 
închinăciune. Îmbrățișează fiecare tropot, fiecare emoție. Asta e! 
Asta e, de fapt, primăvara! Emoție! Emoția magiei? 
 Nu mă cunosc de mult cu apa de la malul mării și nici ea 
nu mă știe prea bine. Mă simt mereu în vizită la ea, dar mă 
primește. Îmi arată cine e, iar eu încerc să înțeleg. De fapt, cred că 
procesul e reciproc. Eu vreau să-mi fie familie, dar nu știu dacă se 
poate. Poate e prea târziu să o mai caut. Nici nu știu dacă ea a 
întâlnit asta până acum. Poate că da, dar în alte forme. Știu că e 
rănită, dar ține piept. O să-i povestesc de nuc. Sau poate trebuie să 
ne întâlnim mai des, ca să ne cunoaștem cum mă cunosc cu norii. 
Probabil e pentru că e mereu alta, iar briza o duce spre un alt 
drum... e mult prea mare dar voi avea răbdare. 
 Florile... florile mi se par cele mai halucinante. Unele sunt 
prea îngâmfate să mi se arate, altele sunt mereu acolo, dar nu le 
dau prea multă importanță. Garoafele, mușețelul și romanița de 
câmp îmi sunt cea mai apropiată familie. Port un sveter alb și un 
rucsac galben și o țin în mâna stângă. O arăt tuturor, dar ei nu văd 
ce văd eu. Ei au pereți în jur, iar eu mă sufoc. Așa că plutesc 
deasupra lor pe o briză primăvăratică. 

Larisa Gerocs 
                    Clasa a XII-a C 
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PĂSĂRI RĂPITOARE 
 
N-am nimic 
Dar am mult de oferit, 
O inimă, cum spun unii: 
,,E nimic". 
 
Plin de vise și-amintiri 
De speranțe și dureri, 
Trandafirul plini de spini 
Oaia neagră din mulțimi. 
 
Om tăcut, cuminte, blând 
Spun și vorbe, dar nu-nvânt 
Cu preț pe unii și nu-i vând 
O spun din suflet, dar în gând. 
 
Am zile bune, dar și rele 
Cu greu, cu bine trec de ele.. 
Unele sfâșietoare, 
Le-ncadrez la oarecare. 
 
Căci nu-i nimeni să te-ndrume 
Să-ți ofere vorbe bune, 
Au doar scopuri și nevoi 
Și-apoi te trag doar înapoi. 
 
Ulii cu sânge rece, 
Te însoțesc doar să te-nnece, 
Apoi îți fură hainele 
Și-ți șterg toate urmele. 
 

 

                                                                                      

 
CA UN VAL DUPĂ FURTUNĂ 
 
Soare și apoi apus 
Te-am privit de jos în sus, 
Stele și o lună plină 
Tu m-ai vrut să-ți fiu lumină. 
 
Să m-admiri pe înserate, 
Să-mi săruți buzele-uscate, 
Să cobori alunecând 
Ca un val învolburând. 
 
Să-mi fii raza de la soare 
Chiar și-atunci când arde tare, 
Să-mi fii praful de la stele, 
Fiindcă tu lucești ca ele. 
 
Iar apoi să mă cuprinzi 
Zâmbetul să mi-l surprinzi, 
Să mă duci în a ta lume 
Fără rele, doar mici glume. 
 
Eu să-ți fiu doar alinare 
Să nu știi de supărare, 
Ca un val după furtună 
Doi, cu inima nebună. 
 

                              Erdei Loredana 

                              Clasa a XII-a A 

Pagini realizate de prof. Iovescu Camelia 
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