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DACĂ E MARTIE, E PRIMĂVARĂ 

În fiecare an, după ce trece vacanţa de iarnă, începem să ne gândim cu insistenţă 
la martie, de fapt la Primăvară.  

Poate nu e o întâmplare faptul că patronul spiritual al şcolii, inegalabilul 
Constantin Brâncuşi s-a născut la început de primăvară şi avem un motiv în plus de 
bucurie să sărbătorim „Zilele şcolii”. 
Este momentul când răsar înaintea ochilor mărţişoare, ghiocei, poveşti şi tradiţii demult 
uitate. 

Mărţişoarele sunt formate în mod tradiţional dintr-o fundiţă roşu cu alb - roşu 
semnifică iarna şi albul primăvara - la care se adaugă alte simboluri ale norocului: trifoi 
cu patru foi, potcoavă, coşar, inimă. 

Tradiţia mărţişorului este o moştenire de la strămoşii noştri romani. Cuvântul,,mărţisor" are origini latine şi este 
numele popular al lunii martie. Acest străvechi obicei al primăverii este specific poporului roman şi îşi are originea în 
credinţele şi practicile agrare. Sărbătoarea lui are loc în prima zi a lui martie, considerată ca prima lună a primăverii. La 
Roma, începutul anului nou se sărbătorea la 1 martie, luna care purta numele zeului Marte, ocrotitor al câmpului şi al 
turmelor, zeu care personifica renaşterea naturii. Pe vremea dacilor, simbolurile primăverii erau confecţionate în timpul 
iernii şi se purtau doar după 1 Martie. Mărţişoarele erau atunci pietricele albe şi roşii înşirate pe o aţă.  

Alte surse arătau că mărţisoarele constau în monede care erau atârnate de fire subţiri de lână, negru cu alb. Tipul 
de monedă: aur, argint sau bronz indica statutul social. Ele erau purtate pentru a avea noroc şi pentru a avea o vreme 
bună. Dacii credeau ca aceste amulete aduc fertilitate, frumuseţe şi previn arsurile din cauza soarelui. Acestea erau 
purtate până când copacii începeau să înflorească şi apoi atârnate de crengile lor.  

Mărţişorul sau funia veacului, cum a rămas cunoscut din vremuri străvechi, este talismanul încununat de firele alb-
roşu care este înmânat, în funcţie de tradiţie, pentru a conferi protecţie, a împlini dorinţe şi a simboliza armonia dintre 
oameni. 

Prima zi a primaverii este ziua Babei Dochia. Baba Dochia este o bătrână zeiţă agrară, care moare de 1 martie şi 
renaşte de Mucenici, pe 9 martie. Dochia aduce aminte de marea zeiţă Terra Mater şi poate fi asociată cu Diana şi Iuno de 
la romani şi cu Hera şi Artemis de la greci. La sfârşitul secolului al XIX-lea Martişorul era primit de copii, fete şi băieţi, fără 
deosebire, de la părinţi în dimineaţa zilei de 1 martie, înainte de răsăritul soarelui. 

El era scos, în raport de zona etnografică, la o anumită sărbătoare a primăverii (Măcinici, Florii, Paşte, Arminden) 
sau la înflorirea unor arbuşti şi pomi fructiferi (măceş, porumbar, trandafir, păducel, vişin, zarzăr, cireş etc) şi agăţat pe 
ramurile înflorite. 

Se spune că dacă îţi pui o dorinţă atunci când atârni mărţişorul de pom, aceasta se va îndeplini numaidecât. În 
localităţile transilvănene mărţişoarele sunt atârnate de uşi, ferestre, de coarnele animalelor domestice, întrucât se 
consideră că astfel se pot speria duhurile rele.  

În judeţul Bihor, se crede că dacă oamenii se spală cu apă de ploaie căzută pe 1 martie, vor deveni mai frumoşi şi 
mai sănătoşi. În Banat, fetele se spală cu zăpadă pentru a fi iubite, iar în Dobrogea mărţişoarele sunt purtate până la 
sosirea cocorilor, apoi aruncate în aer pentru ca fericirea să fie mare şi înaripată. 

Măcinicii sunt figurine modelate din aluat, în forma de opt (8) sau cerc, copt, uns cu miere şi nucă, sau fiert în apă 
îndulcită cu miere şi cu adaos de miez de nucă în ziua de Măcinici. 

Ştiaţi că „legenda mărţişorului” este legată de o eclipsă de soare, din vremea ocupaţiei romane din Dacia?  
Odată, soarele coborî într-un sat, la horă, luând chipul unui fecior. Un zmeu l-a pândit şi l-a răpit dintre oameni, 

închizându-l într-o temniţă. Lumea s-a întristat. Păsările nu mai cântau, izvoarele nu mai curgeau, iar copiii nu mai râdeau. 
Nimeni nu îndrăznea să-l înfrunte pe zmeu. Dar într-o zi, un tânar voinic s-a hotărât să plece să salveze soarele. Mulţi 
dintre pământeni l-au condus şi i-au dat din puterile lor ca să-l ajute să-l biruie pe zmeu şi să elibereze soarele. Drumul lui 
a durat 3 anotimpuri: vara, toamna şi iarna. A găsit castelul zmeului şi au început lupta. S-au înfruntat zile întregi până 
când zmeul fu doborât. Slăbit de puteri şi rănit, tânărul eliberă Soarele. Acesta se ridică pe cer înveselind şi bucurând 
lumea. A reînviat natura, oamenii s-au bucurat, dar viteazul n-a ajuns să vadă primăvara. Sângele cald din răni i s-a scurs 
în zapadă. Pe când aceasta se topea, răsăreau flori albe, ghioceii, vestitorii primăverii. Când ultima picatură de sânge se 
scurse în zăpada imaculată, muri.  

De atunci tinerii împletesc doi ciucuraşi: unul alb şi unul roşu. Ei le oferă fetelor pe care le iubesc sau celor 
apropiaţi. Roşul înseamnă dragoste pentru tot ce este frumos, amintind de culoarea sângelui voinicului. Albul 
simbolizează sănătatea şi puritatea ghiocelului, prima floare a primăverii.  

Iată câteva semnificaţii ale zilelor din martie, în tradiţia populară: 1 martie: baba de primăvară (baba semănatului), 
2 martie: baba de vară (baba muncii de vară) 3 martie: baba de toamnă (baba culesului). Cum vor fi cele 3 zile, aşa vor fi şi 
cele trei anotimpuri. 9 martie, mucenicii: cum e vremea în 9 martie, aşa va fi timp de 40 de zile. Dacă în ziua de Mucenici 
va îngheţa şi va fi frig, este semn că iarna va continua până în ziua de Sfântul Gheorghe (23 Aprilie). 

Prof. Pop Elena 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

  

http://www.e-scoala.ro/martie/martisor.html
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DEFICIENŢA ÎN COMUNICARE – CAUZĂ PRINCIPALĂ A CONFLICTULUI 

Conflictul este definit, conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, ca o „neînţelegere, ciocnire de interese, 
dezacord, discuţie”. Organizaţiile, ca structuri active, cu misiune, obiective clar formulate care trebuie atinse, dezvoltă 
situaţii care duc deseori la conflicte. Acestea nu trebuie privite ca situaţii cu potenţial negativ asupra organizaţiei, ci 
valorificate pentru a duce la o creştere a spiritului competitiv ce poate conduce spre performanţă, stimularea creativităţii 
etc. Există studii de specialitate potrivit cărora unele organizaţii creează situaţii conflictuale între membrii săi, alimentate 
de dispute şi discuţii constructive.  

Conflictele pot apărea datorită unor cauze multiple: comunicarea defectuoasă, program de muncă încărcat, 
diferenţe de personalitate, diferenţe culturale/de valori, probleme legate de gen (masculin vs. feminin) etc. 

Comunicarea este schimbul de informaţii între două sau mai multe persoane, fiind totodată un factor decisiv în 
buna funcţionare a unei instituţii tot aşa cum deficienţa în comunicare este principala cauză a funcţionării ei defectuoase. 

Potrivit specialiştilor deficienţa în comunicare este principala sursă a conflictelor. Există semne care prevestesc 
izbucnirea conflictului: comunicarea formală, starea de nervozitate, replicile tensionate, discuţiile în contradictoriu până 
la întreruperea comunicării, răspândirea deformată a unei informaţii, răspândirea unor informaţii contradictorii, 
răspândirea unor informaţii care au ca efect învrăjbirea, calomnierea unor persoane, netransmiterea unor informaţii 
esenţiale. 

Conflictele în general şi acelea de comunicare în mod particular sunt determinate de existenţa la un moment dat a 
unor puncte de vedere contradictorii. Până aici nimic anormal. Gestionarea unei astfel de situaţii ţine în primul rând de 
trăsăturile de personalitate ale celor implicaţi în conflict, de starea de moment, de context, de educaţie, de poziţiile de pe 
care sunt implicaţi în dialog şi nu în ultimul rând de persoanele care asistă la discuţie şi care se pot erija în mediatori 
spontani.  

Să le luăm pe rând: o personalitate vulcanică, extrovertită, debordantă îşi va impune punctul de vedere într-o 
situaţie conflictuală de comunicare. Introvertitul, melancolicul va tăcea. Asta nu înseamnă că va şi ceda. O astfel de 
situaţie se poate linişti foarte repede fără ca situaţia conflictuală să fi luat sfârşit. Chiar dacă tace, introvertitul nu 
înseamnă că şi aprobă. De aceea este necesară prezenţa unui terţ care să verbalizeze punerea de acord a celor două părţi. 

Nu trebuie să ignorăm însă o soluţie simplă a conflictelor: starea de moment. Dacă luăm în calcul această premisă 
s-ar putea ca „mâine” să constatăm că starea conflictuală avea o falsă premisă şi conflictul, de fapt, nu există. Nu putem 
cunoaşte însă detaliile de context fără să comunicăm şi fără să luăm în calcul toate datele problemei, respectiv, 
contextualizarea ei. 

Educaţia joacă un rol foarte important într-o situaţie conflictuală. Disputa verbală poate fi deosebit de 
constructivă, din contradicţii se pot naşte idei geniale, cu condiţia ca partenerii de dialog să se respecte şi să-şi acorde 
unul altuia dreptul la replică. În caz contrar, o discuţie în contradictoriu poate duce în foarte scurt timp la jigniri, violenţă 
verbală sau chiar fizică şi chiar la destrămarea unei echipe ceea ce compromite definitiv succesul unui proiect.  

Oricare ar fi trăsăturile de personalitate sau educaţia a două persoane implicate într-un conflict, situaţia se 
schimbă în mod hotărâtor dacă funcţiile ocupate de cele două persoane nu sunt egale, cu alte cuvinte dacă cei doi nu-şi 
vorbesc de pe poziţii de egalitate. Binecunoscutul slogan: „Şeful are întotdeauna dreptate” nu-şi găseşte locul şi 
valabilitatea într-o structură sănătoasă şi democratică. Dreptul la replică le aparţine tuturor în egală măsură: şefi sau 
subalterni. Aş spune chiar că şeful cel mai câştigat este acela care ştie să asculte părerile tuturor înainte de a lua o decizie. 
În cazul în care se naşte o situaţie conflictuală între un şef şi un subaltern, bine-nţeles că acela care va avea ultimul cuvânt 
va fi şeful. Asta nu înseamnă că subalternul îl şi aprobă. Cedează din respect pentru funcţie sau de teamă că şi-ar putea 
pierde poziţia. Şi în acest caz este necesar ca un terţ imparţial şi respectat de ambele părţi să finalizeze comunicarea 
dintre cei doi. Revine de obicei unui consilier agreat misiunea de a ajuta şeful să vadă lucurile corect şi să-şi modeleze 
poziţia pentru a detensiona conflictul. Altminteri, un subaltern nesatisfăcut de încrederea şefului său e un partener de 
echipă frustrat şi neproductiv.  

Un manager nu poate ignora conflictele. Situaţiile tensionate care trenează pot naşte probleme iremediabile şi 
riscante pentru un întreg sistem. În schimb, abilitatea şi eficienţa unui manager se verifică şi prin talentul său de a 
valorifica nu în mod egoist, ci în mod constructiv avantajele unei astfel de situaţii.  

În orice organizaţie, instituţie sau echipă există conflicte. Ele sunt favorizate de însuşi principiul democraţiei. Într-o 
instituție de învățământ ele au un factor favorizant în plus: particularităţile de vârstă ale elevilor. Pubertatea şi 
adolescenţa sunt vârste în dezvoltarea personalităţii definite prin contradicţii cu sine şi cu ceilalţi. Conflictele mediului 
şcolar apar pe de o parte între elevi din nevoia afirmării sau impunerii propriului punct de vedere. Gestionate eficient 
aceste conflicte dezvoltă în elevi abilităţi de lideri, de mediatori, capacitatea de a se controla, de a argumenta şi de a 
contraargumenta, de a fi persuasiv, de a ceda etc. pe de altă parte, un alt gen de conflicte specifice mediului şcolar sunt 
acelea dintre elevi şi adulţi, fie ei profesori sau părinţi. Aceste conflicte sunt determinate în cea mai mare parte de refuzul 
autorităţii definitoriu pentru vârstele menţionate mai sus. Şi în aceste cazuri comunicarea este soluţia detensionării 
situaţiilor de criză. Revine profesorului, dirigintelui sau managerului de instituţie să se erijeze în mediator între părţi. Din 
experienţa de peste 20 ani la catedră pot spune că situaţile conflictuale pe care am fost pusă în situaţia să le mediez au 
fost pe cât de numeroase pe atât de inedite, dar şi generatoare de mari satisfacţii. Părţile implicate într-un conflict care 
reuşesc să-l depăşească în mod constructiv devin mai unite pentru că trăiesc satisfacţia unei crize depăşite cu bine 
împreună. Cele mai dificile situaţii conflictuale din experienţa mea didactică sunt acelea în care sunt implicaţi şi părinţi. 
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Dacă în cazul copiilor lucrurile merg oarecum de la sine, cu un mediator abil, atunci când sunt implicaţi adulţii intervine 
orgoliul, excesul de autoritate, autosuficienţa, aroganţa unei poziţii superioare din punct de vedere social etc. În aceste 
cazuri diplomaţia unui simplu profesor poate fi adesea neputincioasă. Cu toate acestea sunt foarte rare cazurile în care 
astfel de situaţii conflictuale sfârşesc în şcoală printr-un eşec care pentru instituţie înseamnă mutarea elevului din şcoală. 
Cel mai adesea, profesorul de vocaţie are abilitatea şi resursele de a media conflictul prin comunicare şi de a menţine un 
ambient constructiv în şcoală. 

 
BIBLIOGRAFIE:  
1. Tomescu, Ada Mirela. (2011). Rezolvarea conflictelor negociere şi mediere - curs postuniversitar. 
2. Petelean, Adrian. (2006). Managementul conflictelor, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. 
3. Botezat, Elena. (2003). Tehnici de negociere, Editura Universitară din Oradea. 
4. Prutianu, Ştefan. (1998). Comunicare şi negociere în afaceri, Iaşi: Editura Polirom. 

 
Prof. Vîlceanu Daniela 

Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 
 

ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 1:  

 
"Pe urmele lui Constantin Brâncuşi", coordonatori prof. Gale Monica şi prof. Vîlceanu Daniela 

 

Puzzle-ul instalat la intrarea în şcoală în dimineaţa zilei de 05.03.2013 a fost gândit ca produs final al unei activităţi 

de echipă. Fiecare piesă a fost completată de câte o clasă cu un moment semnificativ din viaţa şi activitatea lui Constantin 

Brâncuşi. La ora 11 reprezentanţii fiecărei clase s-au întâlnit pentru a aşeza fiecare piesă la locul ei. 

Întrebările privitoare la biografia şi creaţia lui Constantin Brâncuşi şi-au găsit răspunsuri şi ilustrări originale. Aşa 

încât puzzle-ul a devenit o emblemă a manifestărilor din acest an. Felicitări elevilor cât şi profesorilor diriginţi! (foto 

coperta 4). 

 

 

Cronicar D.C.V.  
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AM PUTEA TRĂI MAI FERICIŢI FĂRĂ A MERGE LA ŞCOALĂ? 

Nu am încredere în tot ce ţine de eseistica, filozofia, sociologia, teologia, etc. franceză… Este prea terestră, excesiv 
raţională şi materialistă – (prea puţin) dialectică. Cu alte cuvinte îi lipseşte dimensiunea mistică, duhovnicească… E absolut 
pământeană şi restricitv “ateist -umanistă”. 

Alcătuită din raţionamente, deducţii, enunţuri, idei, găselniţe sclipitoare, atractive, care pe moment 
entuziasmează, dar care toate, în final, duc nicăieri… sau cel mult într-o fundătură existenţială… 

Un astfel de exemplu este şi cartea “cunoscutului expert internaţional în problemele educaţiei Jean – Pierre Lepri, 
apărută în Franţa, în decembrie 2012 cu titlul – interogativ – “La fin de l’éducation?.  

Conţinutul acestei lucrări de nici 150 de pagini, ne este prezentat în revista Observator Cultural, Nr. 621 februarie 
2013 într-un rezumat judicios, presărat cu citate… de către Mirela Mureșan sub titlul atrăgător - “Am putea trăi mai fericiţi 
fără a merge la şcoală?” 

<< Întrebarea suscită fel de fel de atitudini, pare surprinzătoare, şi include multe posibile răspunsuri de bun simţ, 
pe care autorul lucrării caută să le sugereze, să le argumenteze, să le ofere în final la această ipotetică, fericită stare de a 
nu merge la şcoală şi ,totuşi, a învăţa. Pentru că „Învăţarea sau actul de a învăţa sunt privite ca un dat natural al oricărei 
fiinţe umane; „a învăţa“ e la fel de natural ca „a respira“ sau „a dormi“, de exemplu. Actul de a învăţa este diferit, distinct, 
independent de actul „predării“: învăţatul este natural, organic; predatul este artificial, convenţional şi social instituit.  

„A învăţa“ este un act inevitabil, gratuit, nelimitat, cu neputinţă de îngrădit sau de a fi interzis, un act care produce 
plăcere şi asigură progresul fiinţei umane în înţelegerea lumii şi a sinelui.  

„A învăţa“ înseamnă „a încorpora“. 
Pe scurt, demonstraţia autorului duce la ideea că „a învăţa“ şi „a trăi“ sunt sinonime: a învăţa înseamnă a trăi, iar a 

trăi înseamnă a învăţa. 
Una este a învăţa şi alta este a.. preda….  
Una este bucuria descoperirii, achiziţionării de noi cunoştinţe, stări sufleteşti, trăiri etc, pe care fiinţa umană se 

pare că le are înscrise în codul ei genetic, setea de informaţie, de cunoaştere, de luare în stăpânire a lumii din jur şi alta 
este corvoada uneori dureros impusă a predării…A siluirii elevului, învăţăcelului cu fel de fel de poveri gnostice. 

Scheletul conceptual al educaţiei a rămas acelaşi, adică cel definit de relaţia educator/educat, o relaţie ierarhică, 
bazată pe supremaţia celui dintâi, care îl subordonează pe cel de-al doilea. Binomul stăpân/supus, dominator/dominat şi 
inducerea unei false nevoi, a dependenţei educatului de un educator au rămas constante. 

O posibilă corectare a acestei anomalii ar putea-o constitui deplasarea accentului dinspre predare spre învăţare (fr. 
enseigner/apprendre). 

Cel de al treilea capitol („Vivre sans éducation“) dezbate exact această problemă a încercării de a ieşi de sub tirania 
instituţiei „educaţiei şi a educatorului“, a „predării“, spre a putea institui autonomia învăţării. Învăţarea sau actul de a 
învăţa sînt privite ca un dat natural al oricărei fiinţe umane; „a învăţa“ e la fel de natural ca „a respira“ sau „a dormi“, de 
exemplu. Actul de a învăţa este diferit, distinct, independent de actul „predării“: învăţatul este natural, organic; predatul 
este artificial, convenţional şi social instituit. „A învăţa“ este un act inevitabil, gratuit, nelimitat, cu neputinţă de îngrădit 
sau de a fi interzis, un act care produce plăcere şi asigură progresul fiinţei umane în înţelegerea lumii şi a sinelui. „A 
învăţa“ înseamnă „a încorpora“. Pe scurt, demostraţia autorului duce la ideea că „a învăţa“ şi „a trăi“ sunt sinonime: a 
învăţa înseamnă a trăi, iar a trăi înseamnă a învăţa. >> 

În final, la întrebarea retorică din titlul articolului comentat şi dezbătut succinct aici, precum şi a comentariilor, 
unele foarte judicioase de pe internet la acest articol din care voi reproduce un mic fragment, răspunsul este categoric : 
NU. 

Nu am putea trăi mai fericiţi fără a merge la şcoală…  
Absenteismul care bântuie ca o plagă şcolile româneşti şi nu numai, are nu doar cauze strict economice ci mai ales 

morale, psihice, duhovniceşti. 
Cartea fundamentală a omenirii, care a modelat devenirea umană de cel puţin două milenii, continuu, care l-a 

eliberat pe om de robia idolatriei, a superstiţiilor, de primatul egoismului animalic, este plină de îndemnuri de a… „merge 
la şcoală” …de a ne căuta continuu “educatorul” “Bateţi şi vi se va deschide, căutaţi şi veţi găsi, cereţi şi vi se va da!” Tot 
acolo întâlnim şi modelul suprem de relaţie între educator şi educat, în care în final educatorul ajunge prietenul 
privelegiat al educatului… îşi pune viaţa chezăşie pentru propăşirea acestuia. “Eu sunt lumina lumii, cine vine la mine nu 
va umbla în întuneric!”… “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa!” Aceste cuvinte ne cheamă la „Școală”. Nu putem fi întregi, 
împliniţi, nu putem trăi fericiţi, fără a merge la şcoală. Dar ceea ce se petrece la şcoală, în şcoală, trebuie să se schimbe, să 
se modifice într-un fel sau altul…. cât mai repede. 

BIBLIOGRAFIE 

 Revista Observator Cultural, nr. 621 din feb. 2013 

Prof. Şuşu Cătălin 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

 
 

http://www.observatorcultural.ro/Mirela-MURESAN*authorID_1059-authors_details.html
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ACASĂ LA BRÂNCUŞI 

,,Odată ajuns la simplitate… eşti foarte aproape de adevăratul înţeles al lucrurilor” 
Constantin Brâncuşi  

 
Orice om poate trăi clipe minunate cănd trece pentru întâia 

oară pragul casei unde s-a născut şi a copilărit „Miracolul Brâncuşi”, 
artistul revoluţionar care, descendent din propriul său trecut, a ştiut să 
pună bazele unei noi epoci a plasticii moderne. 

Ce vis mai frumos ar putea avea un iubitor de,, Brâncuşi” decât 
acela de a sta pe laviţa dăltuită de mâna maestrului, acum mai bine de 
un secol şi a asculta pe prispa casei sale părinteşti dimensiunile vieţii 
celui numit,, geniul rebel” al artei contemporane? 

Şi când mă gândesc că într-o minunată zi de toamnă, undeva în 
inima ţinutului gorjean, la poarta Cheilor Sohodolului, în localitatea 
Hobiţa, semnatara acestor rânduri a trăit toate aceste sentimente, 
aflându-se în vizită la casa artistului, care din anul 1970 a fost 
transformată în casă memorială, ce adăposteşte astăzi o colecţie însemnată de albume, scrisori, fotografii şi documente 
referitoare la viaţa şi opera celui care a fost părintele sculpturii moderne. 

Casa în care s-a născut Constantin Brâncuşi a fost construită pe la anul 1870 de tatăl 
sculptorului, casă mică, cu trei încăperi, nu foarte mari, în faţă având o prispă cu stâlpi din 
lemn, sculptaţi la capete. 

În curte, străjuind peste toate, trei duzi bătrâni (se spune că unul ar fi de pe vremea 
copilăriei artistului) conferă întregului lăcaş, trăsăturile caracteristice creaţiei lui Brâncuşi, 
verticalitatea, orizontalitaea, greutatea, densitatea şi importanţa luminii şi spaţiului. 

Şi pentru ca totul să nu rămână doar un vis, am cules de sub dudul cel mai mare, trei 
frunze, pe care le păstrez într-un album alături de alte mărturii ale vizitei mele acasă la 
maestru. 

Iar acum, privind cele trei frunze văd în faţa ochilor Hobiţa şi pe cel numit,,mâna lui 
Dumnezeu”. 

Prof. Avrămuţ Florica 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

UN TURIST ROMÂN LA PARIS 
 

Ca român ajuns la Paris, nu puteam să ratez şansa de a vizita atelierul maestrului Brâncuși, unul dintre românii pe 
care-i cunoaşte tot mapamondul. Situat la Centrul Cultural Georges Pompidou, atelierul cuprinde patru săli în care sunt 
expuse lucrările artistului, multe mulaje, uneltele și masa de lucru. 

Toate sălile au pereți din sticlă pentru a permite vizualizarea tuturor exponatelor (eu apar în vitrină prin oglindire). 
Uneltele de lucru sunt așezate aşa încât să dea impresia că artistul trebuie să sosească să-și continue creația. Locul 

nu pare un muzeu, ci un atelier în care intri pe furiș, mai cu seamă că intrarea e liberă. 

Nu-ţi rămâne decât să te minunezi de atâta simplitate care a putut să nască nişte capodopere atât de geniale încât 
marile case de licitaţii fac un eveniment din vânzarea lor la sume în dolari cu multe, multe zerouri. Şi mai faci ceva dacă ai 
ajuns acolo: meditezi la cuvintele lui la fel de nemuritoare cum sunt şi sculpturile: 

Teoriile nu-s decât mostre fără de valoare, numai fapta contează. 
Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe.  
Eu am făcut piatra să cânte pentru Omenire. 

       Prof. Vîlceanu Daniela 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 
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SOLUŢIE MODERNĂ DE PROTECŢIE A CLĂDIRILOR CONTRA SEISMELOR 

Airbagurile vor avea, de acum înainte, şi un alt rol. Ele vor putea proteja şi casele, în cazul unui dezastru natural, nu 
numai maşinile. La un an de la dezastrul din 11 martie, japonezii s-au gândit să ia măsuri. 

Cercetătorii japonezi au inventat un sistem ingenios, asemeni unui airbag, care poate să ridice casa cu circa trei 
centimetri, la detectarea unui cutremur. Este vorba despre nişte captatori, care detectează începutul şi sfârşitul unui 
cutremur, declanşând umflarea şi dezumflarea airbagurilor. La 11 martie 2011, un cutremur de 9 grade, urmat de un 
tsunami devastator, a făcut peste 19.000 de victime în Japonia. 

 

Cum funcţionează un airbag? 
 

Sistemul ingenios de protectie antiseismică a construcţiilor a fost brevetat în Japonia şi experimentat deja pe 88 
case de înalţime standard. Sistemul constă în perne de aer, de tipul airbag-urilor, instalate sub construcţie. 

În momentul când se produce cutremurul, senzorii prevăzuţi la baza clădirii declanşează sistemul de alimentare al 
airbag-urilor, care încep să se umfle. Construcţia se înalţă, în funcţie de gradul seismului, cu până la 3 cm. În acel moment, 
şocurile cutremurului sunt preluate de perna cu aer, iar clădirea nu suportă decât un legănat lent şi inofensiv. Apoi, 
pungile cu aer se golesc şi casa se aşază la loc pe fundația ei. 

Metoda, aplicată de societatea Air Danshin Systems Inc, diferă radical de sistemele actuale, bazate pe amortizoare, 
mult mai scumpe. Şi airbag-ul funcţionează tot ca un amortizor, dar efectele sale sunt mult mai eficiente şi se manifestă în 
toate direcţiile solicitate de undă seismică. 

Practic, în timp ce în apa dintr-un vas situat la baza construcţiei se produc adevărate furtuni, datorită zguduiturilor, 
apa din paharul aşezat pe masa din interiorul casei abia se leagăna puţin. 

Când unda seismica îşi reduce din intensitate, perna de aer cedează din presiune, iar construcţia coboară la 
normal, rămânând fixată pe sol. 

Concepută în 2005, invenţia care aparţine inginerului japonez Youichi Sakamoto a fost experimentată în mai multe 
etape, dar abia după cutremurul din martie 2011 s-a hotărât extinderea ei. Ca urmare, Air Danshin Systems Inc 
intenţionează să continue aplicaţia la clădirile înalte, cele guvernamentale şi la monumente. 

Sistemul costă 30 de mii de euro, iar specialiștii spun că este mai ieftin decât orice alt sistem destinat protecției 
împotriva unui cutremur major. 

ing. prof. Chiş Angela 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi’’ Oradea 

 

ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 2: 
 

Întreceri sportive, coordonatori prof. Németh Radu şi prof. Rugan Gheorghe 
 

Întrecerea de skandenberg a adunat cei mai mulţi suporteri şi concurenţi. Şi-au măsurat puterile 16 elevi din toate 
clasele de liceu şi profesională. Clasamentul a fost următorul: locul I – Murgu Robert, clasa a XI-a D, locul II – Tocai Marcel, 
clasa a XI-a B, locul III – Vlad Bogdan, clasa a XI-a B. 

La tenis de masă s-au înscris, după o verificare prealabilă sumară (condusă de prof. Radu Németh), cei mai 
merituoşi zece sportivi, care după trei runde eliminatorii au decis cei trei premianţi de pe podium – Nagy George, clasa a 
XII-a B – locul I din clasa a XII-a B, Oros Sergiu, clasa a X-a A – locul II, din clasa a X-a A şi Nemeş Lucian, clasa a XII-a B – 
locul III, din clasa a XII-a B. Aşa cum i-a obişnuit la fiecare concurs, profesorul Radu Nemeth a disputat un meci onorific cu 
câştigătorul acestei ediţii, Nagy George – căruia îi este şi diriginte şi ocazional antrenor. 

Cronicar D.C.V. 
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„ÎNGRIJIND NATURA, RESPECTĂM VIAŢA” 

La Liceul Tehnologic „George Bariţiu” din Oradea a avut loc marti, 26 februarie 2013, premierea câştigătorilor 
Concursului Naţional „Îngrijind natura, respectăm viaţa”, la care au participat peste 1.900 de elevi din 37 de judeţe ale 
ţării, coordonaţi de peste 250 de cadre didactice, printre care și elevi ai Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuși”. 

S-au acordat: premii I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de învăţământ - primar, gimnazial, liceal, dar şi special – 
pe fiecare din cele trei secţiuni ale concursului: Afişe cu sloganuri şi mesaje eco, Creaţie literară (eseu) şi Artă plastică 
(pictură). Toţi elevii participanţi vor primi, prin poşta electronică, diplome de participare pe care va fi menţionat şi numele 
profesorului îndrumător. 

Premierea se va face on-line, din cauza imposibilităţii de întrunire a tuturor elevilor şi profesorilor participanţi, 
lucrările premiate fiind postate pe pagina de facebook a concursului sau vor fi afişate în unităţile partenere dacă acestea 
vor solicita. 

Obiectivul acestui proiect naţional este sintetizat în implicarea cât mai multor elevi şi cadre didactice în acţiuni 
ecologice, pentru a dezvolta o conştiinţă şi conduită ecologică în rândul generaţiei tinere. 

Iniţiativa a fost a colegei noastre prof. Ramona Calău, care a fost sprijinită permanent de doamna directoare 
Marcela Todica. Interesul şi participarea fiind foarte mari, dorim să înscriem acest concurs-proiect în Calendarul 
Activităţilor Extraşcolare la nivel Naţional (CAEN). 

Înscrierea elevilor din clasele I - XII a avut loc în perioada 15 decembrie 2012 – 31 ianuarie 2013, lucrările fiind 
primite până în data de 15 februarie 2013.  

Lucrările au fost evaluate în cursul zilei de marţi, 26 februarie, în funcţie de încadrarea în tematica propusă,  
concordanţa dintre reprezentare, mesaj şi relevanţa mesajului. 

Juriul a fost format din inspectori de specialitate, cadre didactice din şcoala aplicantă, din şcolile şi instituţiile 
partenere, elevi, membri ai echipei de proiect. 

Pentru o evaluare cât mai obiectivă a participanţilor, în comisia de jurizare a lucrărilor au fost invitaţi specialişti de 
la Inspectoratul Şcolar Județean Bihor – prof. Florin Negruţiu (inspector de proiecte educaţionale) şi prof. Alina Vese 
(inspector de specialitate învăţământ special), de la Direcţia Silvică Bihor d-l director ing. Adrian Florescu, de la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului d-na consilier Loredana Ţîrţ.  

Echipa de proiect a şcolii condusă de d-na directoare Marcela Todica este coordonată de prof. Ramona Calău, 
alături de care s-au reunit profesorii: Alexandra Micula, Delia Roşu, Dorina Vereş, Anca Popa, Florentina Manea, Georgia 
Serte, Maria Balota, Dana Bănică, Negruţ Neli. 

Programul zilei de marţi a cuprins pe lângă jurizarea lucrărilor şi o conferinţă de presă pentru prezentarea listei cu 
premianţii Concursului Naţional „Îngrijind natura, respectăm viaţa”, urmate de o paradă de modă realizată, din materiale 
reciclabile, de către eleve din clasa a IX-a E de la Liceul tehnologic “George Bariţiu”. 

Invităm cât mai mulţi participanţi la următoarele ediţii. 
Prof. Ramona Calău  

Prof. Florentina Manea 

 

ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 3: 
Concurs tematic - "Din viaţa lui Constantin Brâncuşi" 

coordonatori prof. Avrămuţ Florica, prof. Filip Victoria şi prof. Petruţ Virgil 

 

Echipaje reprezentând diferite clase au primit întrebări pe baza unui material bibliografic cuprinzând coordonate 

ale vieţii şi activităţii sculptorului Constantin Brâncuşi. S-au înscris elevi din clasele: a IX-a A, a IX-a B, a IX-a C, a X-a A, 

a X-a B, a X-a C, a XI-a A, a XI-a B și a XI-a C. 

Cei mai buni au fost cei din clasa a XI-a C: Pătcaș Sergiu Bogdan și Silaghi Alex Radu, experienţa şi-a spus cuvântul. 

Au fost secondaţi de elevii din clasa a XI-a B: Malega Timotei Elisei și Chereșledan Samuel Alin. Au mai prins podiumul şi 

cei din clasa a X-a C: Macovei Moise și Popucza Beniamin Călin. Vin serios din urmă menţiunile: clasa a IX-a A şi clasa a X-a 

A, o reală ameninţare pentru podiumul de anul viitor. S-au ales cu o diplomă de participare echipajele celorlalte clase 

participante.  

 

Cronicar D.C.V. 
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RELAŢIA PROFESOR-ELEV ŞI EFECTELE SALE 

„Ceea ce scrie un profesor pe tabla vieţii nu poate fi niciodată şters” 
 

Relaţiile dintre profesor şi clasă se polarizează, în general, în sentimente de simpatie, încredere reciprocă sau, 
dimpotrivă, de antipatie, neîncredere şi chiar ostilitate. Sunt cazuri când apare indiferenţa (clasa nu există pentru profesor 
şi nici profesorul pentru clasă). Ţinând seama de legea esenţială a relaţiilor afective interumane potrivit căreia: „simpatia  
şi bunăvoinţa naşte simpatie şi bunăvoinţă, antipatia şi ostilitatea trezesc sentimente de aceeaşi calitate”, profesorul 
trebuie să stabilească relaţii de colaborare între el şi clasă.  

În urma studiilor efectuate s-a constatat că unii profesori nu se bucură când elevii dau răspunsuri corecte, se arată 
surprinşi, evită să-i noteze sau chiar îi ironizează. 

În aceste cazuri nu se respectă un principiu fundamental al educaţiei şi anume încurajarea printr-o judicioasă 
folosire a laudei şi a dojanei. 

Profesorul care dojeneşte mai mult decât laudă, pune accent pe eşecurile elevilor, face prognoze descurajatoare, 
are o autoritate agresivă, umileşte sau încurcă un elev mai ales în prezenţa colegilor săi, este indiferent faţă de 
personalitatea acestora nu foloseşte suficient criteriile aprecierii pozitive pentru formarea şi schimbarea 
comportamentului acestora. 

Practica şcolară tradiţională ne-a lăsat imaginea profesorului care vrea să domine elevii şi să-i subordoneze. Este 
necesară să se facă trecerea de la vechiul tip de relaţii la relaţii în care profesorul colaborează cu elevii. Principala 
activitate a acestuia nu va fi predarea ci implicarea directă a elevilor în procesul de predare, printr-o comunicare cu toţi 
elevii clasei, antrenându-i pe fiecare în parte, în funcţie de particularităţile şi caracterul fiecăruia.. 

Privind prin analogie procesul de învăţare ca pe o afacere şi elevul ca pe un partener profesorul trebuie să aibă 
măiestria de a-l face pe elev conştient de rolul său unic în cadrul lecţiei fiind copartener în procesul de învăţare. 

Toate formele de activitate cu elevii conduc la definirea unei linii directoare „învaţă-te să cauţi singur!” care nu se 
referă doar la elevii buni ci la toţi. 

Astfel „nu înveţi să desenezi uitându-te la un profesor care desenează foarte bine. Nu înveţi pianul ascultând un 
virtuoz. Tot astfel nu înveţi să gândeşti ascultându-l pe un om care vorbeşte şi gândeşte bine” spunea Alain Bloom. 

Trebuie să ne facem din elev un partener activ, curios, atent, în care să investim încredere şi pe care să-l 
respectăm. 

prof. ing. Filip Victoria 

Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi’’ Oradea 
 

ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 4 

 
Concurs interdisciplinar matematică – limba engleză - "Math in work of Brâncuşi", coordonatori prof. Miara Janina 

şi prof. Tamaş Ana. 

Echipaje formate din elevi din clasa a IX-a au primit întrebări în limba engleză şi au dat răspunsurile tot în limba 

engleză. Momentele importante din viaţa artistului au fost convertite în raţionamente matematice. La întrebări de genul 

“Name the triangle with 2 equal sides” cel mai bine s-a descurcat clasa a IX-a B: Bărar Ionuț, Cseh Roberta și Drăghici 

Gheorghiță, urmaţi de elevii Jurjuț Ionuț, Blaj Vasile și Brândaș Laurențiu din clasa a IX-a C, iar pe locul III elevii Pop Sergiu 

și Popa Mihai din clasa a IX-a A. 

Cronicar D.C.V. 
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ÎNVǍŢAREA PERMANENTĂ ÎN CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL AL EDUCAŢIEI 

TRADIŢII EUROPENE 
Democraţia europeană presupune nu numai respectarea statului de drept, asistenţă socială, piaţă economică, ci şi 

cultură, decizie şi comunicare socială. Desfăşurarea reformelor în educaţie evidenţiază importanţa personalului didactic, 
numărul, structura, dar şi modalităţile de formare ale acestuia. Extinderea reţelei de şcoli, diversificarea curriculară, 
reorganizarea pregătirii iniţiale, educaţia permanentă are ca efect transformări importante ale statutului profesional. Se 
solicită în primul rând o modernizare a tehnicilor de predare, o deschidere rapidă spre tehnologiile moderne de 
comunicare, în paralel cu impunerea profesorilor ca aceştia să se ocupe mai mult şi mai direct de manifestările 
psihologice şi emoţionale ale elevilor. 

Programele de formare continuă a profesorilor, deşi au ca nucleu modele structurale, antrenează tot mai mult 
programa educaţională vizând formarea abilităţilor privind utilizarea tehnologiilor informaţionale şi a telecomunicaţiilor. 
În UE se tinde spre construirea unor instituţii specializate în formarea continuă a cadrelor didactice prin crearea unor 
instituţii naţionale sau regionale. Formarea continuă în alte ţări este realizată de către experţi şi educatori, cercetători în 
cadrul unor departamente de specialitate ale universităţilor. Se extinde şi practica ministerelor de a selecta anumite cadre 
didactice care urmează să participe la activităţile de formare continuă, fiind degrevate de obligaţiile de serviciu. 

Multe dintre programele de formare continuă a cadrelor didactice se concentrează asupra proiectării programei de 
învăţământ, a democratizării relaţiilor dintre profesori şi elevi, a utilizării unor metode noi de predare şi învăţare, astfe l 
încât să se respecte într-o măsură tot mai mare personalitatea elevilor şi chiar preferinţele acestora. Totodată în paralel 
cu programele educative axate pe aprofundarea limbii materne, pe învăţarea şi însuşirea limbilor străine la o vârstă cât 
mai fragedă, multiculturalismul, gestionarea eterogenităţii publicului şcolar şi mai ales cunoaşterea şi respectarea 
mediului ambiant tind să câştige tot mai mult teren. 

1. Uniunea europeanǎ 
Partenerii sociali nu sunt implicaţi numai în dezvoltarea programelor de pregătire; ei sunt de asemenea implicaţi 

activ în acreditarea calificărilor şi în asigurarea experienţei practice a elevilor, la locul de muncă. Totodată sunt implicaţi în 
analizarea progresului realizat pe măsură ce dezvoltăm noi oportunităţi de calificare. Viitorul este deschis tuturor. 
Investiţia în cetăţeni se află pe primul loc între numeroasele priorităţi.  

De ce se pune un accent atât de mare pe dezbaterea problemelor din învăţământul profesional şi tehnic?  
Investiţia în formare profesională reprezintă o hotărăre importantă pentru toţi cetăţenii unei ţări, pentru că 

influenţează rata de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltarea economică a respectivei ţări. România a aderat la Uniunea 
Europeană, sistemul trebuie să fie unul integrat, toţi participanţii având roluri bine definite. Guvernul trebuie să asigure 
calitatea sistemului şi compatibilitatea acestuia cu toate celelalte ţări din UE. 

2. Formarea profesionalǎ 
- Creşterea transparenţei în formarea profesională iniţială şi continuă prin implementarea şi raţionalizarea 

instrumentelor informaţionale şi reţelelor, incluzând integrarea instrumentelor existente precum CV-ul european, 
certificatele şi diplomele, cadrul de referinţă european comun pentru limbi şi EUROPASS într-un singur cadru.  

- Creşterea importanţei politicilor, sistemelor şi practicilor care vizează informarea, orientarea şi consilierea la 
toate nivelurile educaţiei, formării profesionale şi angajării forţei de muncă, în particular asupra problemelor privind 
accesul la educaţie şi formare profesională şi la transferul şi recunoaşterea calificărilor, în scopul susţinerii mobilităţii 
geografice şi ocupaţionale a cetăţenilor în Europa. 

3. Echivalarea competenţelor şi calificărilor 
Investigarea modalităţilor prin care transparenţa, comparabilitatea, transferabilitatea şi recunoaşterea 

competenţelor şi / sau a calificărilor între diferite state la diferite niveluri poate fi promovată prin stabilirea unor nivele de 
referinţă, principii de certificare şi măsuri comune, incluzând un sistem de transfer al creditelor pentru formarea 
profesională iniţială şi continuă.  

 - Creşterea susţinerii pentru dezvoltarea de competenţe şi calificări la nivel sectorial prin întărirea cooperării şi 
coordonării, în special implicând partenerii sociali.  

Dezvoltarea unui set comun de principii privind validarea învăţării non-formale şi informale în scopul asigurării unei 
compatibilităţi sporite între abordările din diferite state la diferite niveluri. 

4. Asigurarea calităţii 
- Promovarea cooperării în asigurarea calităţii, cu accent pe schimbul de modele şi metode precum şi pe criterii 

comune şi principii privind calitatea în formarea profesională iniţială şi continuă.  
- Considerarea cu atenţie a nevoilor de învăţare a cadrelor didactice şi formatorilor în toate formele de organizare 

a formării profesionale iniţiale şi continue. 
5. Finalităţile şi certificările învăţământului profesional şi tehnic 
Finalităţile educaţionale ale învăţământului profesional şi tehnic vizează:  
- asigurarea condiţiilor de calitate în organizarea şi desfăşurarea proceselor manageriale, de educaţie şi formare 

profesională în fiecare unitate şcolară organizatoare de învăţământ profesional şi tehnic;  
- asigurarea şanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii unei calificări pentru care 

există oportunităţi de ocupare în meserii sau ocupaţii oferite de piaţa muncii locală, judeţeană, regională, naţională, 
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precum şi pentru continuarea învăţării de-a lungul întregii vieţi în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice 
economiei bazată pe cunoaştere. 
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Prof. Săcăcian Dorina 

Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Oradea 
 

ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 5: 

 
Karaoke, coordonatori: prof. Berian Abigail şi prof. Indrecan Simona 

 

La concursul de karaoke din acest an s-a descoperit un nou talent al Colegiului: elevul Vaida Aurelian (poza 2, rând 

1) din clasa a IX-a A. 

Clasamentul, în ordinea punctajelor acordate de juriu, a fost următorul: locul I – Flonta Lidia (poza 1, rând 2), clasa 

a XII-a A, locul II – Gerben Bianca (poza 2, rând 2), clasa a XII-a A, locul III – David Faustina (poza 3, rând 2), clasa a XII-a A, 

mențiuni: Vaida Aurelian, clasa a IX-a A și Oșvat Lorena (poza 1, rând 3), clasa a XI-a A. 

Sperăm ca pentru anul viitor să-şi facă mai mulţi elevi curaj pentru această provocare. 

   

 

 

 

   
Cronicar D.C.V.  
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NEVOIA DE VITEZĂ – DISCURILE BAZATE PE FIZICA SOLIDELOR 

Discul dur, sau hardisk-ul, este componenta responsabilă cu păstrarea informațiilor într-un sistem de calcul. 
Pretențiile tot mai crescute ale pieței dar și evoluția tehnologiei au făcut ca această componentă să sufere schimbări 
dramatice, vizibile, pe cel puțin două direcții: viteza și volumul datelor. 

Dacă în 1956, IBM echipa primul calculator cu un hardisk de dimensiunea unui frigider, construit din 50 de platane 
cu diametrul de 61 de cm, având capacitatea de 5Mb și evaluat la 421.147 de dolari, astăzi, la preț de 100 de dolari poți să 
dotezi un calculator decent cu o unitate de 500Gb care ocupă locul unui buzunar. 

Chiar și așa, arhitectural lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Aceeași filosofie din anii 1950 constând în 
parcurgerea unui disc de către un ac (actuator), întocmai ca redarea unei melodii la patefon, a guvernat modul de 
funcţionare al acestei componente decade întregi. Dar de curând, pasul cel mare a fost făcut. 

Probabil toţi sunteţi familiarizaţi cu recent super-utilizatele flash-drive-uri, sau flash-pen-uri, sau pe înţelesul 
tuturor, stick-urile USB, care de vreo 10 ani înlocuiesc cu succes incomodele dischete sau chiar unităţile optice (pentru cei 
care nu aţi mai dat prin magazinele de specialitate, noile pc-uri au scăpat deja de unităţile de dischetă şi cea mai mare 
parte a laptopurilor încep să scape de unităţile de DVD). Ei bine, acestea sunt viitorul stocării informaţiilor, dacă trendul  
actual se menţine. O dovadă imbatabilă este prezenţa în oferta celui mai mare retailer din online-ul românesc, EMAG, a 
unei oferte de 3 ori mai variate pentru SSD faţă de discurile clasice cu platane, HDD. Să analizăm în continuare câteva 
detalii, pro, dar şi contra, referitoare la aceste noi dispozitive. 

Discurile SSD, Solid State Disk, după cum le spune şi numele sunt bazate pe fizica solidelor, mai exact pe 
posibilitatea unui tranzistor de a fi pus în două stări diferite, corespunzătoare cifrelor binare 1 şi 0. Acestea, chiar dacă  se 
numesc încă, în virtutea inerţiei, „discuri”, nu mai au nici un disc în interior, aşa cum erau predecesoarele lor, mai mult, nu 
mai au nici o componentă mobilă, lucru care le aduce un mare avantaj la fiabiliate, rezistenţă sporită la şocuri mecanice, 
greutate redusă, viteză de acces mult mai mare la informaţie. Ca şi construcţie, discurile clasice (pentru că şi aici sunt mai 
multe abordări) de tip SSD conţin nişte memorii flash (memorii nevolatile) care sunt comandate şi optimizate de un 
microprocesor, denumit controller, care constituie piesa decisivă în atingerea performanţelor unui astfel de echipament. 
Practic, acest procesor, capabil sa ruleze cod, instrucţiuni scrise în bios-ul personal fiecărui SSD, face ca viteza relativ mică 
a unei memorii flash, să depăşească de două sau trei ori viteza unui hardisk clasic, prin dirijarea în paralel a mai multor 
cipuri de memorie.  

O altă abordare, mult mai costisitoare, dar şi mai eficientă, este folosirea cipurilor volatile, caracteristice 
memoriilor de tip RAM în locul memoriilor de tip flash împreună cu o baterie care să le menţină încărcate atunci când 
calculatorul este închis. Acestea sunt mai rapide dar şi mai scumpe şi echipează în general servere, ştiut fiind faptul că 
acestea sunt practic non-stop conectate la reţeaua electrică şi rarele excepţii datorate unor operaţii de închidere 
programată sau pene de curent spontane ar avea un impact minor în degradarea bateriei care asigură funţionarea 
unităţilor de disc pentru aceste momente. 

Revenind la SSD-urile destinate consumatorului comun, voi enumera câteva informaţii comparative, pentru fixarea 
unor repere: 

 Timpul de încarcare al sistemului de operare: 20 secunde (SSD) vs 40 secunde (HDD) 

 Timpul de citire-scriere al datelor: 510-550 mb/s (SSD) vs 50-150 mb/s (HDD) 

 Timpul de deschidere al unui fişier de tip excel: 4 secunde (SSD) vs 14 secunde (HDD) 

Tot la puncte pro să amintim faptul că SSD-urile sunt practic inexistente din punct de vedere al acusticii, consumă 
mai puţin curent electric şi sunt mai uşoare ca gramaj. 

Pe final, ca să nu fie considerat un articol laudativ dar şi în speranţa că, fiind încă la început de drum, există loc de 
perfecţionare, voi aminti punctele slabe ale acestor componente. 

Pentru început, preţul. Să luam pentru comparaţie cel mai ieftin SSD şi cel mai ieftin HDD corespunzător aceleaşi 
capacităţi de stocare. Astfel am identificat modelul HDD - Seagate Baracuda de 250 GB la pretul de 199 RON şi respectiv 
modelul SDD Samsung 840 de 250GB la preţul de 759 RON. SSD este aproape de 4 ori mai scump. 

O altă problemă, tipică tranzistorilor, este că după fiecare încărcare a acestora, rezistenţa lor creşte. Astfel, 
componenta va necesita tot mai mult curent pe măsură ce hardul „îmbătrâneşte” până când starea tranzistorilor va 
„îngheţa”, aceştia devenind inutili. Din acest motiv, ar fi bine să folosim, cel puţin deocamdată, aceste unităţi într-o 
versiune hibridă, adică ajutate de un hardisk clasic cu platane pentru zona cu scrieri masive (exemplu zona unde ne 
depozităm fişierele cu filme, muzică sau documente de lucru). SSD-ul este ideal în forma lui actuală la încărcarea rapidă a 
sistemului de operare, a aplicaţiilor şi mai puţin indicat scrierilor frecvente sau stocării unor cantităţi masive de informaţii. 
Deja s-au făcut progrese remarcabile de când acest dispozitiv a intrat pe piaţă (aprox 2010) în sensul că efectul de 
„remanenţă” se instituie tot mai greu, dupa 2-3 ani de folosinţă şi nu câteva luni, cum era la început. 
BIBLIOGRAFIE 

 http://computer.howstuffworks.com/solid-state-drive5.htm 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive 
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ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE 

 
Ce este învăţarea prin cooperare? Învăţarea prin cooperare este o metodă de predare și învăţare în care elevii 

lucrează împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri mici, pentru a rezolva una și aceeași problemă, pentru a explora o 
temă nouă sau a lansa idei noi, combinaţii noi sau chiar inovaţii autentice. 

Învăţarea prin cooperare este o învăţare prin colaborare specifică prin care elevii lucrează în grupuri mici; 
activitatea este structurată; elevii sînt evaluaţi pentru munca individuală; lucrul realizat de întregul grup este, de 
asemenea, apreciat; elevii comunică direct între ei – faţă în faţă; elevii învaţă să lucreze ca o echipă. 

În grupuri mici, elevii se pot afirma și își pot dezvolta abilităţile, învaţă să comunice eficient, să rezolve conflicte. 
Atunci cînd grupurile de cooperare sunt ghidate de obiective clare, elevii se implică în multe tipuri de activitate, ceea ce 
contribuie la o însușire mai bună a subiectelor explorate. 

Pentru a crea un mediu adecvat pentru învăţarea prin cooperare, este necesară respectarea a trei condiţii: 
1. elevii trebuie să se simtă siguri, dar provocaţi; 
2. grupurile trebuie să fie mici pentru ca fiecare să aibă posibilitate să contribuie; 
3. sarcina grupului trebuie să fie definită clar. 
Învăţarea prin cooperare presupune următoarele: participarea activă a elevilor; profesorii pot deveni elevi și elevii 

pot deveni profesori; fiecare este respectat; proiectele și întrebările sunt interesante și provocatoare pentru elevi; este 
solicitată diversitatea de opinii și toate contribuţiile sînt considerate valoroase; elevii își dezvoltă abilităţile de soluţionare 
a conflictelor; cunoștinţele și experienţa anterioară sînt valorificate; obiectivele sînt bine definite și ghidează activitatea 
grupurilor; diverse instrumente de cercetare, materiale, informaţii sînt la dispoziţia elevilor; elevii investesc în propria lor 
învăţare. 

Învăţarea prin cooperare diferă de abordarea tradiţională a învăţării: elevii lucrează împreună, dar nu concurează. 
Învăţarea prin cooperare este cel mai înalt nivel de colaborare. A colabora nu înseamnă altceva decât a participa alături 
de alţii la realizarea unei sarcini, pe când a coopera înseamnă a conlucra sistematic cu alţii. 

Rezultatele învăţării prin colaborare 
Se crede, de asemenea, că rezultatele învăţării sînt mai bune atunci când învăţarea se desfășoară prin colaborare. 

Johnson și Johnson (1989) susţin că aceste rezultate sunt următoarele: 

 Performanţe superioare și capacitate de reţinere sporită; 

 Raţionamente de ordin superior mai frecvente, înţelegere mai profundă și gândire critică; 

 Concentrare mai bună asupra învăţării și reducerea comportamentului perturbator; 

 Motivaţie sporită pentru performanţă și motivaţie intrinsecă pentru învăţare; 

 Capacitate sporită de a vedea o situaţie și din perspectiva celuilalt; 

 Relaţii mai bune, mai tolerante cu colegii, indiferent de etnie, sex, capacităţi intelectuale, clasă socială sau 
condiţie fizică; 

 Stare de confort psihologic, capacitate de adaptare; 

 Încredere în sine, bazată pe acceptarea de sine; 

 Competenţe sociale înalte; 

 Atitudine pozitivă faţă de materiile de studiu, faţă de studii și școală; 

 Atitudine pozitivă faţă de profesori, manageri și alte persoane din școală; 
Elemente de bază ale învăţării prin cooperare 
a. Interdependenţa pozitivă - Elevii realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârșit sarcina grupului 

(“ori ne scufundăm toţi, ori înotăm împreună”). Profesorii pot structura această interdependenţă pozitivă, stabilind 
scopuri comune (învaţă și urmărește să înveţe toţi cei din grup), recompense comune (dacă toţi membrii grupului 
realizează un anumit lucru, fiecare va fi stimulat), resurse comune (o coală de hîrtie pentru întreg grupul sau fiecare 
membru deţine o parte din informaţii), roluri distincte (lider, purtător de cuvînt, secretar, etc.). 

b. Promovarea învăţării prin interacţiunea directă - Elevii se ajută unii pe alţii să înveţe, încurajându-se și 
împărtășind ideile. Ei explică ceea ce știu altor elevi, discută, se învaţă unii pe alţii. Profesorul aranjează grupurile în așa fel 
încât elevii să stea unii lîngă alţii și să discute fiecare aspect al problemei pe care o au de rezolvat. 

c. Răspunderea individuală - Performanţa fiecărui elev se evaluează frecvent și rezultatul i se comunică atât 
acestuia, cât și grupului. Profesorul poate scoate în evidenţă răspunderea individuală, dând un test fiecărui al doilea elev 
sau alegând la întîmplare un membru al grupului, care să dea un răspuns. 

d. Deprinderile de comunicare interpersonală și în grup mic - Grupurile nu pot exista și nici funcţiona eficient dacă 
elevii nu au și nu folosesc anumite abilităţi sociale absolut necesare. Elevii trebuie învăţaţi să însușească aceste 
comportamente la fel cum sunt învăţaţi să facă orice altceva. Acestea includ conducerea, luarea deciziilor, obţinerea 
încrederii, comunicarea eficientă, soluţionarea conflictelor. 

e. Monitorizarea activităţii de prelucrare a informaţiei în grup - Grupurile au nevoie de răgaz pentru a discuta cât 
de bine și-au atins scopurile și pentru a menţine relaţii eficiente de muncă între toţi membrii.  

Profesorii creează condiţiile necesare acestei auto-monitorizări prin sarcini ca: „enumeraţi cel puţin trei acţiuni ale 
membrilor, care au condus la succesul grupului” sau „numiţi cel puţin o acţiune, care ar putea spori succesul grupului în 
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activitatea de mâine”. Profesorul monitorizează în permanenţă învăţarea grupurilor și le oferă feedback, fiecărui elev în 
parte și întregii clase, evaluându-le lucrul. 

f. Principiile călăuzitoare - Cînd lucrăm în acest fel cu elevii, trebuie să reţinem câteva lucruri: 

 Copiii vor ajunge să gîndească mai bine numai dacă li se vor oferi ocazii numeroase de a exersa metodele de 
gândire care le sunt prezentate. 

 Trebuie să ne concentrăm pe câteva strategii de gândire, care sînt foarte utile și ușor transferabile de la un 
domeniu la altul, astfel încât elevii să le poată folosi sistematic. (p.26) (formulate de Donna Ogle (1992). 
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ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 6: 
 

Careul Festiv dedicat Zilei şcolii. 

 

A fost momentul de recompensare a celor merituoşi. Artişti, sportivi, intuitivi, creativi, toţi cei implicaţi şi-au găsit 
aici aprecierea şi recunoaşterea în aplauzele colegilor şi ale domnilor profesori. 
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MANAGERUL EMOȚIONAL 

Inteligenţa emoţională presupune un set de competenţe care contează imens în destinul nostru personal, viaţa 
emoţională fiind o dominantă, care, în funcţie de cât de mult o înţelegem, ne ajută să ne gestionăm cu mai mult sau mai 
puţin talent propria viaţă. Talentul cu care cineva abordează aceste competenţe este foarte important pentru înţelegerea 
faptului că persoane cu inteligenţă asemănătoare pot reuşi sau nu în viaţă.  

Conştientizarea de sine este capacitatea de a observa şi a înţelege propria persoană şi a recunoaşte sentimentele 
personale, cunoaşterea relaţiei dintre gânduri, sentimente şi reacţii, astfel încât să obţinem comportamente adecvate şi 
adaptate diferitelor situaţii de viaţă.  

Să ne privim de exemplu în situaţia în care simţim furia, avem de luat o decizie, iar furia ne provoacă să acţionăm 
impulsiv şi nimic nu pare să ne dea satisfacţie mai mare decât impulsivitatea de moment. Cum ar fi să recunoaştem furia, 
să înţelegem ce o generează şi să decidem în absenţa furiei? Credeţi că ar fi diferită decizia luată în prezenţa furiei de cea 
luată în absenţa ei? Cum ne afectează cursul vieţii luarea unei decizii? Este oare importantă starea noastră emoţională în 
astfel de momente?  

Inteligenţa emoţională cuprinde ca elemente esenţiale: întelegerea mai bună a propriilor emoţii, gestionarea 
eficientă a emoţiilor şi creşterea calitătii vieţii, înţelegerea mai bună a celor din jur şi un confort ridicat în relaţiile 
interumane, precum şi crearea de relaţii mai bune la toate nivelele cu cei din jur şi creşterea productivităţii, odată cu 
îmbunătăţirea imaginii personale. Conform cercetărilor statistice, competenţa emoţională este de două ori mai 
importantă decât abilităţile tehnice sau intelectuale. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale reprezinta inţelegerea şi 
gestionarea emoţiilor pentru a crea relaţii armonioase cu cei din jur. 

În școală inteligenţa emoţională ridicată este cheia consilierii de succes. Printre beneficiile creşterii gradului de 
inteligenţă emoţională se numără: performanţele crescute, motivaţia îmbunătăţită, inovaţia sporită, creşterea încrederii 
în sine, managementul eficient şi confortul în munca de echipă. 

Pentru consilierea eficientă sunt necesare o serie de abilităţi care aparţin de inteligenţa emoţională, şi anume: 
observarea emoţiilor, capacitatea de a simţi emoţiile şi empatia, capacitatea de a sesiza ce anume transmit emoţiile şi 
urmărirea evoluţiei emoţiilor. Modalitatea de măsurare a inteligenţei emoţionale este prin intermediul scalelor EQ. Sunt 
trasate paralele între scalele IQ si EQ, pentru a răspunde la întrebarea de ce unele persoane cu IQ crescut au performanţe 
scăzute şi din ce motiv există persoane slab pregătite cu performanţe ridicate. 

Inteligenţa emoţională se referă la mai buna înţelegere a emoţiilor, gestionarea eficientă a propriilor emoţii, 
înţelegerea celor din jur şi îmbunătăţirea imaginii personale. 

Emoţiile sunt o sursă utilă de informaţie care ne ajută să ne descurcam în mediul social. 
Inteligenţa emotională include 4 tipuri de abilităţi: perceperea emoţiilor, utilizarea emoţiilor, înţelegerea emoţiilor şi 
gestionarea emoţiilor. 

Nu de puţine ori, cei care manifestă o prea mare stăpanire de sine sunt catalogaţi drept nepăsători, iar izbucnirile 
de furie ale altora trec drept manifestări fireşti ale implicării. Poate fi actul de a conduce exclusiv raţional? Când intervin 
emoţiile? Poate fi făcut responsabil managerul general al unei companii de natura şi calitatea emoţiilor din organizaţia pe 
care o conduce. Mă voi referi la acei manageri care caută un echilibru între a afisa prea mult sau prea puţin autocontrol, 
pentru care empatia nu înseamnă să preiei emoţiile celorlalţi în încercarea de a le face pe plac, ci mai degrabă să ţii cont 
de sentimentele celorlalţi, atunci când iei decizii. 

Daniel Goleman considera că pentru succesul în afaceri, inteligenţa emotională este de două ori mai importantă 
decât expertiza şi intelectul. După ce a studiat sute de companii, Goleman a sfârşit prin a declara că pentru atingerea celui 
mai înalt nivel pe scara ierarhică a unei organizaţii, competenţa emoţională este decisivă. Iar competenţa emoţională 
crescută a managerului general permite creşterea performanţelor oamenilor din organizaţia pe care o conduce, 
transformând-o într-o companie în care aceştia se simt implicati profesional şi au iniţiativă.  

Inteligenţa emoţională presupune să te cunoşti pe tine, să îţi admiţi slabiciunile şi să respecţi diferenţele dintre 
oameni. Înseamnă, de asemenea, să fii deschis şi adaptabil, să manifeşti empatie, să te sincronizezi şi să fii capabil să 
comunici cu succes cu ceilalţi. 
Astăzi, tot mai mulţi sunt de acord cu Goleman când susţine că inteligenţa emoţională se distinge drept cea mai eficientă 
abilitate necesară afacerilor în secolul XXI. Dacă ne uitam la studiile făcute pe star performerii din organizaţii, vom 
descoperi că ceea ce îi diferenţiază pe aceştia în proportie de 85% de performerii medii, sunt abilităţile superioare de 
inteligenţa emoţională. 
Un mix corect între abiliăţile de inteligenţă emoţională, abilităţile tehnice şi experienţa este secretul succesului celor care 
lucrează în epoca informaţiei. 

Actul conducerii echivalează cu actul gândirii şi luării deciziilor. Trebuie să fii un bun decident ca sa devii un 
manager bun. 

Aşadar, actul de management nu poate fi exclusiv raţional. Emoţiile se interpun permanent în gândirea şi 
judecata noastră. Dacă suntem conştienti de acest lucru, ne putem folosi de emoţii pentru a lua decizii mai bune şi, în cele 
din urmă, să devenim manageri mai buni. 

Din fericire, meseria de manager nu s-a bazat niciodata 100% pe raţiune. Pentru că nu cifrele determină 
performanţă în rândul angajaţilor, ci capacitatea de a-i face să rezoneze la obiectivele şi valorile companiei. Un sondaj 
realizat in 2007 de Hewitt ne-a aratat că nivelul de implicare a angajaţilor şi reprezentanţilor noştri este foarte ridicat, 
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84% faţă de media europeană de 46%, iar gradul lor de implicare este determinat direct de relaţia cu colegii şi modul in 
care le sunt luate în considerare părerile. 

Interacţiunea umană creează emoţii, astfel ele sunt permanent prezente. Ţinute sub control, emoţiile vin în 
completarea abilităţilor intelectuale şi tehnice şi, în multe cazuri, fac diferenţa între o decizie bună şi una rea. Din 
experienţa proprie, pot spune că exprimarea emţiilor pozitive, precum entuziasmul şi încrederea, sunt deosebit de 
motivante. La aceasta se adaugă capacitatea de a recunoaşte emoţiile colegilor şi de a ţine cont de ele. 

Aţi văzut vreodată atmosfera dintr-o companie, dimineaţa, la cinci minute după ce managerul general a intrat 
posomorât, încruntat sau înfuriat? Nimic nu „ajută” mai mult la demoralizarea echipei decat emoţiile necontrolate ale 
şefului, cărora li se atribuie semnificaţii de cele mai multe ori personale şi greşite. 

Modul în care un manager "livrează" celor din jurul lui criticile are, de asemenea, un impact major asupra 
emoţiilor organizaţiei, ca intreg. Plec de la principiul că nu poate greşi decât cel care actionează. De aceea, îmi place să 
încurajez iniţiativa şi capacitatea de a lua decizii, chiar dacă rezultatele trebuie şlefuite. Nu reactionez radical la greşeli, 
preferând să ofer permanent feedback. Sunt adeptul ideii că un manager este antrenorul echipei sale. Nu renunţi la 
jucătorii cu potenţial doar pentru ca din când în când ratează. Însă, pentru ca în realitate golurile sunt cele care contează, 
este important să aloci resurse, ca să te asiguri că ratările se întamplă rar sau, la modul ideal, deloc. 

Eu nu cred în instrumente, ci în abilitităţi care se formează în timp, precum autocunoaşterea, ascultarea activă, 
recunoaşterea emoţiilor celorlalţi, capacitatea de a crea relaţii cu oamenii din jurul tău. Unele sunt native, pe altele le 
înveţi cu multă perseverenţă de-a lungul vieţii, asa cum înveţi funcţiile managementului pentru un examen la facultate. 

Un manager cu deficienţe de comunicare şi o stare de spirit pesimistă nu va putea impune decât o atmosfera 
greoaie şi nestimulativă. Eu sunt o fire optimistă, îmi place să zâmbesc şi promovez un stil de lucru prietenos şi relaxat, o 
atmosfera caldă în care fiecare să se simtă bine, astfel 
încât să atingă performanţe optime. Îmi plac oamenii 
cu atitudine şi deschişi. Cred că inteligenţa emoţională 
este o resursă inepuizabilă de instrumente care te pot 
ajuta să-ţi clădeşti o echipă în adevăratul sens al 
cuvântului şi am să enumăr cateva dintre ele, la 
întamplare: atitudinea optimistă, comportamentul 
flexibil, deschis la idei noi, o voce caldă si prietenoasă, 
încredere, transparenţa sentimentelor. Sunt convins 
că starea generală bună a oamenilor poate genera 
rezultate foarte bune. Ar fi bine să-ţi cunoşti bine 
echipa în nenumarate ocazii, atât formale cât şi 
informale care pot oferi şansa să ne cunoastem 
reciproc. Toate aceste detalii ne conduc la rezultate 
comune bune. 

În educaţie nici o investiţie nu o poate egala 
pe cea sufletească este de părere A. Marie: “Meseria 
de educator este o mare şi frumoasă profesiune care 
nu seamănă cu nici o alta, o meserie care nu se 
părăseşte seara odată cu hainele de lucru. O meserie 
aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o 
meserie în care mediocritatea nu este permisă, unde 
pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare, o 
meserie care epuizează şi inviorează, care te 
dispersează şi exaltă, o meserie în care a şti nu 
înseamnă nimic fără emoţie în care dragostea e 
sterilă fără forţă spirituală, o meserie când 
implacabilă ingrată şi plină de farmec.  

În concluzie putem afirma că managerul 
şcolar (profesor, director sau inspector) trebuie să–şi 
dezvolte competenţele emoţionale. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Goleman, Daniel, 2001, Inteligenţa emoţională, ed. Curtea Veche, Bucureşti. 

2. Boyatzis, Richard, 2007, Inteligenţa emoţională în leadership, Curtea Veche, Bucureşti, 2001. 

3. Elias, Maurice, Brian, 2002, Inteligenţa emoţională în educaţia copiiilor, Curtea Veche, Bucureşti. 

Prof. ing. Rugan Gheorghe 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuși” Oradea 
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CONSTRUCŢIILE ŞI CIVILIZAŢIA 

Construcţiile au apărut în viaţa omului, de-a lungul istoriei, din anumite necesităţi. Aceste necestităţi variază în 
funcţie de epocă, de ideile şi de preocupările oamenilor. În acest fel, după o clasificare sumară în funcţie de necesităţi şi 
epoca lor, putem observa predominarea a câtorva tipuri de construcţii, şi anume, este vorba de construcţiile civile, apoi 
de cele cu caracter religios-funerar, contrucţiile cu un caracter militar, instituţional şi utilitar. 

Construcţiile civile serveau, bineînţeles, tuturor oamenilor, şi aveau darul de a-i proteja pe locatarii lor în special de 
intemperiile vremii. Astfel se încadrează în această categorie “bordeiele” primilor oameni, apoi casele de tot felul si vilele; 
şi mai apoi palatele imperiale, regale princiare etc. Tot în această categorie, dar într-o epocă apropriată nouă, au apărut 
un nou tip de construcţii civile, pe care le vedem peste tot în jurul nostru, şi anume blocurile, care au un scop utilitar, în 
special acela de a reduce spaţiul locuit de om în favoarea naturii. 

Construcţiile cu caracter religios au fost înălţate pentru a-i sluji şi adora pe zei. În această categorie se înscriu de la 
primele temple (încă din neolitic) închinate zeilor aşa zişi “păgâni”, sau necreştini, şi până la bisericile creştine, moscheile, 
templele budiste, sinagogile evreieşti etc. În ce priveşte cultul morţilor, s-au ridicat de-alungul timpului, de la cele mai 
simple morminte - la cunoscutele tombe şi piramide egiptene; de la simplele camere mortuare ale etruscilor - la 
mausoleele romane, iar mai apoi criptele şi cimitirele creştinilor. 

Construcţiile militare sunt dintre cele mai renumite, multe dintre ele ni s-au păstrat şi până astăzi. Începând de la 
simplele valuri de pământ (cazul cetăţii Biharea), la ziduri pentru a stăvili intervenţia inamicului (Zidul Chinezesc, şi Zidul 
lui Hadrian din nordul Angliei), iar mai apoi la cetaţi şi castele de cele mai variate forme. 

Odată cu formarea primelor entităţi statale a apărut necesitatea unor noi tipuri de construcţii destínate a servi 
administrării acestora: judecătorii, parlament, guvern, fisc, banca naţională, primării etc. care îndeplineau un rol utilitar, 
foloseau pentru exprimare artístică şi exprimau nivelul de civilizaţie prin specificul arhitectural. 

Dar de un rol foarte important sunt şi construcţiile cu caracter utilitar, începând cu podurile şi şoselele, apeducte, 
canale de irigaţii, spitale, circul roman, arenele de luptă (Coloseumul), stadioanele olimpiadelor greceşti, teatrele, băile 
publice etc; azi operă, cinema, stadioanele de fotbal/Rugby/Baseball, supermarketurile etc. 

Au apărut mai apoi construcţii care aveau rol de simbol pentru a scoate în evidenţă puterea unui stat, regat, 
imperiu, republică; contrucţii opulente şi pline de grandoare. Aici putem include, de asemenea, amintitele palate şi 
castele; arcurile de trimf, columnele împăraţilor romani victorioşi în războaie, mai apoi catedralele gotice medievale: 
semn al puterilor locale (a fiecărui oraş/regiune în parte); mai apoi simboluri moderne ale puterii precum Turnul Eiffel în 
Franţa, Zidul Chinezesc, Empire State Builduing (SUA), Casa Poporului, Casa Albă, Burj al Arab (Dubai) etc. 

 
Prof. Florentina Manea 

Colegiul Tehnic „C. Brâncuși” Oradea 
 

ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 7: 

 
Atelier de lucru – Felicitări handmade, coordonator prof. Gale Monica 

 

Elevii îndrumaţi de doamna profesoară au realizat felicitări de 8 Martie cu care le-au încântat pe doamnele lor 

profesoare.  

 

  

Cronicar D.C.V 

  



19 

 

REPERE DIN ACTIVITATEA ACADEMICIANULUI GRIGORE C. MOISIL 

Academicianul Grigore C. Moisil reuşeşte să rămână într-o actualitate de vedetă chiar şi pentru cei care nu l-au 
cunoscut. El a fost un vajnic luptător pentru promovarea noului şi a oamenilor noi în matematica românească.  

Matematician de valoare internaţională s-a făcut cunoscut de la început prin originalitatea gândirii sale îndrăzneţe. 
Doctor în matematică al Universităţii din Bucureşti în 1929 printr-o teză intitulată «Mecanica analitică a sistemelor » se 
situează printre precursorii analizei funcţionale, ca elev al marelui Vito Volterra. Dar curiozitatea sa neobosită îl duce în 
domeniul ecuaţiilor cu derivate parţiale, unde pune bazele unei teorii preliminare a sistemelor liniare cu derivate parţiale.  

Descoperind logica matematică, devine repede o autoritate în acest domeniu, pe care ulterior îl restructurează 
dând o expunere sistematică algebrei, introducând noţiunea de ideal şi studiind logica modală, logicile trivalente şi 
tetravalente, punând consecvent în evidenţă structurile algebrice ale acestora.  

Aceasta l-a condus la Teoria algebrică a mecanismelor automate în care a creat o puternică şcoală românească de 
cercetători care au adus contribuţii foarte valoroase în domeniul informaticii începând din 1953.  

În acest domeniu academicianul Grigore C. Moisil a folosit intr-o largă măsură lucrările sale din domeniile logicii 
matematice şi algebrei moderne. 

Ca deschizător de drumuri s-a afirmat de asemenea şi în lingvistica matematică, unde s-a ocupat de traducere 
automată prin calculator, de modele logice ale limbii, de indexarea şi rezumarea lucrărilor publicate. Şcoala românească 
de lingvistică matematică recunoscută ca şi cea de teoria algebrică a mecanismelor automate pe plan internaţional, este 
opera sa. 

Grigore C. Moisil începe bătălia pentru înfiinţarea Centrului de Calcul al Universitâţii din Bucureşti, pe care o câştigă 
în 1962 la o epocă de avânt eroic al ştiinţei calculului şi calculatoarelor pe plan mondial. Acest Centru a pregătit un efectiv 
puternic de cercetători în care intrau matematicieni, ingineri, fizicieni, lingvişti, logicieni. 

Acest efectiv a reuşit ca în câteva săptamâni să stăpănească tehnica de calcul a primului calculator polonez ODRA, 
adus în expoziţie la Centrul de calcul, iar în 1966 să devină în câteva luni specialişti în programarea calculatorului IBM 
360/30 care era atunci o noutate din generaţia III, adus de asemenea în expoziţie la Centrul de Calcul unde de altfel a 
rămas până astazi. 

Efectivul pregătit de academicianul Grigore C. Moisil a fost repartizat în calitate de conducători ai informaticii 
româneşti la Institutul Central de Informatică şi la numeroase centre de calcul guvernamentale. 

Academicianul Grigore C. Moisil a cunoscut gloria pe toate meridianele fiind invitat să-şi expună lucrările în cele 
mai prestigioase centre ştiinţifice: Paris, Roma, Bologna, Firenze, Stanford, Chicago, New York, Detroit, Moscova, 
Leningrad, Berlin, Helsinki, Cambridge, Varsovia, Bruxelles, Sofia, Atena, Ankara, Istambul şi altele. 

Profesor, pe rând, la Universităţile din Iaşi şi Bucureşti, membru al Academiei Române, preşedinte al Societăţii de 
Ştiinţe Matematice din România, membru al Academiei din Bologna, al Academiei din Palermo, al Institutului 
internaţional de filozofie din Paris, a desfăşurat o neobosită activitate didactică şi academică strălucind pretutindeni prin 
originalitatea şi dorinţa de a-i cuceri şi a-i antrena pe tineri. 

Grigore C. Moisil reuşeşte să rămână permanent în actualitatea noastră ştiinţifică, să fie o figură vie a ştiinţei 
româneşti, să însufleţească şi astăzi avânturile celor care îl iau ca exemplu şi indrumător în lupta lor pentru afirmare. 
BIBLIOGRAFIE:  

 ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_C._Moisil 

Prof. Mic Gabriel 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi’’ Oradea 

 

ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 8: 

 

 Expoziţie de lucrări practice, coordonator prof. Rugan Gheorghe 

 

 

Exponatele au fost realizate în cadrul orelor de practică de 

elevii claselor care se specializează în domeniul mecanică. 

 

 

Cronicar D.C.V 
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CURIOZITĂȚI MATEMATICE 

NUMĂRUL PI 
Numărul PI este una dintre cele mai importante constante matematice având întrebuințare atât în matematică cât 

și în fizică, inginerie. Este un număr irațional cunoscut și folosit în varianta scurtă ca fiind egal cu 3, 14. Ca definiție 
numărul Pi este o constantă matematică a cărei valoare se calculează ca raportul dintre circumferinţa şi diametrul oricărui 
cerc sau raportul dintre aria cercului şi pătratul razei sale.  

 Alt nume folosit pentru numărul PI este „constanta lui Arhimede” deoarece Arhimede a fost primul care a încercat 
să calculeze valoarea lui PI observând că el poate fi limitat superior şi inferior înscriind cercurile în poligoane regulate. 

Câteva proprietăţi importante: 
- este un număr iraţional (nu poate fi scris ca raport a două numere întregi) 
- nu poate fi construit geometric cu rigla sau compasul 
- are un număr infinit de zecimale care nu conţin numere care se repeta 
Ca și o curiozitate legată de numărul PI este „Ziua mondială a numărului PI” pe data de 14 martie a fiecărui an. 
Ultimul record înregistrat în memorarea cifrelor lui PI este de 67890 de cifre și este deţinut de un student chinez 

de 24 ani, căruia i-au luat 24 de ore și 4 minute să spună fără greșeală toate aceste zecimale ale lui PI. 
 

ALTE CURIOZITĂȚI MATEMATICE: 
 

11x11=121       1x8+1=9 
111x111=12321       12x8+2=98 

1111x1111=1234321      123x8+3=987 
11111x11111=123454321      1234x8+4=9876 

111111x111111=12345654321     12345x8+5=98765 
1111111x1111111=1234567654321     123456x8+6=987654 

11111111x11111111=123456787654321    1234567x8+7=9876543 
111111111x111111111=12345678987654321   12345678x8+8=98765432 

        123456789x8+9=987654321  
 
 

1001 la puterea a treia=1003003001 1+2+3+…+10=55  
2002 la puterea a treia=8024024008 1+2+3+…+100=5050 
3003 la puterea a treia=27081081027 1+2+3+…+1000=500500 etc 
4004 la puterea a treia=64192192064 
5005 la puterea a treia=125375375125 
Faimoasa teoremă a lui Pitagora „Într-un triunghi dreptunghic suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul 

ipotenuzei’’a fost formulata prima dată în Babilon cu 1000 de ani înaintea lui Pitagora, doar că Pitagora a fost primul care 
a demonstrat-o.  

Dintre figurile geometrice din plan care au același perimetru, cercul are aria cea mai mare.  
În anul 1200 d. Hr. Leonardo Pisano cunoscut sub numele de Fibonacci scrie una dintre cele mai importante lucrări 

timp de doua secole, în care prezintă criteriile de divizibilitate a numerelor cu 2, 3, 5, 9.  
În anul 1575 d. Hr. este introdus într-o lucrare de aritmetică primul rezultat cunoscut prin inducţia matematică: 

suma primelor n numere impare =cu n la puterea a doua. (demonstrat în manualul de matematică, clasa a IX-a) 
 

CURIOZITĂŢI DESPRE MARI MATEMATICIENI: 
- Newton dezlega probleme în vis.  
- Faima lui Newton a ajuns până la împaratul Chinei. Acesta l-a felicitat într-o scrisoare punându-i adresa: “Lui 

Newton în Europa”și Newton a primit scrisoarea. 
- Gauss știa să calculeze înainte de a vorbi. 
- Lagrange avea pulsul neregulat când scria. 
- Euler avea darul de a face calcule mintal fără erori; se spune că între două feluri de masă nota câte ceva în 

legătură cu memoriile sale de matematici.  

Webografie: 

 www.artacunoasterii.ro 

 http://iuliaradu.wordpress.com/ 

Prof. Opriș-Brișcan Maria 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuși” Oradea 
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UTILIZAREA LABORATOARELOR VIRTUALE ÎN STUDIUL CHIMIEI 

Cerinţele societăţii actuale au impus acordarea unei atenţii deosebite utilizării tehnologiilor moderne în procesul 
de predare-învăţare-evaluare. Mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicării au fost integrate în activitatea didactică, 
devenind esenţiale procesului educaţional. Au fost create documente digitale şi aplicaţii dedicate învăţării asistate de 
computer - biblioteci digitale şi platforme e-learning conţinând: lecţii interactive, simulări complexe, animaţii multimedia, 
experimente virtuale, manuale pentru profesori, înregistrări audio-video. 

Predarea-învăţarea chimiei cu ajutorul mijloacelor TIC constituie un real avantaj în înţelegerea şi asimilarea 
conceptelor de complexitate ridicată, facilitând înţelegerea acelor fenomene greu de explicat prin metode didactice 
“clasice”. Chimia este şi rămâne o ştiinţă experimentală dar, în timpul experimentelor, se pot observa numai schimbări de 
culoare, degajare de gaze, formare de precipitate, pe scurt, doar fenomene macroscopice. Vizualizând secvenţe din 
programele software educaţionale, din laboratoarele virtuale, elevii pot urmări modul în care se desfac şi se refac 
legăturile chimice, modelări ale configuraţiilor electronice, cum se deplasează ionii la electrozi şi alte asemenea fenomene 
microscopice. Astfel, fenomenele, procesele, mecanismele, stucturile complexe pot fi analizate, construite şi reconstruite 
individualizat. 

Laboratoarele virtuale sunt aplicaţii care permit elevilor să conducă diferite experimente, exact ca într-un 
laborator clasic, dar într-un mediu securizat, cu scopul de a observa, studia, demonstra, verifica şi măsura rezultatele unor 
fenomene naturale prin ilustrări, simulări, animaţii. Elevii pot vizualiza experimente din viaţa reală, indiferent de gradul de 
periculozitate al acestora şi fără consum de substanţe. Fiind simulate pe calculator, experimentele virtuale pot fi repetate 
ori de câte ori este necesar pentru a fi înţeles un anumit subiect. 

Resursele digitale cuprinse de laboratoarele virtuale sunt atractive şi uşor de utilizat de către elevi, transformând 
astfel ora de clasă într-o activitate plăcută. Unul dintre laboratoare virtuale promovate de MECTS, pune la dispoziţia 
elevilor aplicaţii virtuale interactive pentru disciplinele: chimie, fizică şi biologie, prin portalul http://escoala.edu.ro (a se 
vedea figura de mai jos). 

Învăţarea nu este centrată pe obiecte de studiu, ci pe calităţile şi abilităţile pe care cel care învaţă trebuie să şi le 
dezvolte, stimulându-le curiozitatea şi dorinţa de a descoperi lucruri noi, având în orice moment control asupra propriului 
proces de învăţare. O astfel de implicare asigură elevilor o motivare superioară în învăţarea şi practicarea deprinderilor 
complexe de comunicare; elevul este stimulat să gândească, să se implice efectiv, să se autoevalueze, iar acest lucru se 
poate realiza numai dacă profesorul va deveni coordonator şi evaluator, va antrena elevul în sarcini concrete, în activităţi 
cu profund impact în ce priveşte învăţarea. 

Prof. Berian Eva Abigail 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuși” Oradea 
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ORIGINEA UNIVERSULUI 

Ceea ce mă preocupă pe mine este dacă DUMNEZEU a 
avut de ales atunci când a creat lumea. 

Albert Einstein 
 
Conform DEX: „Universul reprezintă lumea în totalitatea ei, probabil că nemărginită în timp și spațiu, infinit de 

variată în ceea ce privește formele pe care le iau materia, energia și informația în procesul dezvoltării lor.” 
Astfel definit, Universul nu are început şi nici sfârşit, este etern. 
Dacă însă se ţine seama de poziţia religiei (lumea a fost creată de un Creator), sau dacă prin univers se 

înţelege,,universul observabil”, ţinând seama de dezvoltarea ştiinţei şi de observaţiile astronomice din sec. XX, se pare că 
Universul are un început şi va avea şi un sfârşit. 

În continuare prin Univers se va înţelege,,universul observabil”. 
Din cele mai vechi timpuri omul s-a întrebat cu privire la originea, dimensiunea şi destinul Universului. 
La început, noţiunea de Univers, de spaţiu nemărginit al Cosmosului din imaginaţia oamenilor, era asociată 

întotdeauna conceptului de Cer.  
În privinţa întrebărilor referitoare la originea Universului, miturile primordiale (transformate mai târziu în curente 

spirituale şi religii) şi legendele Creaţiei prezente la majoritatea culturilor şi civilizaţiilor umane arhaice de pe diverse 
continente, insista asupra noţiunii de nimic iniţial, din care s-au format, din porunca divină, lumile văzute şi nevăzute, 
Pământul şi Luna, celelalte planete şi stelele. 

Nemulţumiţi cu explicaţiile date de mitologie şi religie, începând cu secolul XX, oamenii de ştiinţă, în special 
fizicieni, chimişti şi matematicieni, s-au concentrat asupra originilor şi evoluţiei Universului. 

În anii 1920-1930, majoritatea astronomilor încă susţineau faptul că Universul este etern prin definiţie, neavând un 
început care să poată fi urmărit în timp sau delimitat sub formula unei perioade istorice 

Teoria gravitaţiei a lui Einstein (care a fost validată în întregime prin confirmarea experimentală) şi observaţiile 
astronomice ale lui Hubble exclud un univers etern. 

Există trei modele pentru originea universului: 
1) Modelul creaţionist, care susţine că Universul a fost creat de Creator şi este guvernat de legi care de asemenea 

au fost create de Creator. 
2) Modelul evoluţionist, care presupune că Universul poate fi complet explicat fără să fie necesară o intervenţie 

exterioară supranaturală. Astfel, materia, energia şi legile de guvernare a lor au evoluat în natura de la forma iniţială 
haotică spre forma prezentă, caracterizată printr-o structură de mare complexitate şi prin legi sofisticate şi stabile. 

3) Modelul staţionar, care consideră că Universul este infinit în timp şi spaţiu, fără început şi fără sfârşit, doar 
componentele acestuia (planetele, stelele, galaxiile etc.) caracterizându-se prin naştere, evoluţie şi moarte. 

Primul model o să-l lăsăm în seama religiei.  
Cu privire la celelalte două, ne vom opri la al 2-lea, mai precis la Modelul Big Bang, spre care se pare că înclină 

observaţiile astronomice actuale. 
 

MODELUL BIG BANG 
„Teoria Big Bang” este modelul care explică apariția materiei, energiei, spațiului și timpului, altfel spus, apariţia 

Universului. Astronomul american Edwin Hubble a descris Universul ca fiind în continuă extindere. 
El a descoperit că aproape toate galaxiile se depărtează de noi, că mărimea deplasării nu este întâmplătoare ci este 

proporțională cu distanța de la noi la galaxie și că, cu cât galaxia este mai depărtată, cu atât mai repede se depărtează de 
noi. Deci universul se extinde, distanțele dintre diferitele galaxii crescând continuu. 

 Hubble pornește de la ideea că la începuturi, cu circa 13,7 miliarde de ani în urmă, Universul încă nu exista. Ceea 
ce a existat a fost doar un punct de o natură cu totul specială, o așa-numită singularitate, ceva fără dimensiuni dar cu o 
energie infinită. La momentul "zero" acest punct a ieșit din starea lui de singularitate (încă nu se știe din ce cauză) și și-a 
manifestat uriașa energie printr-o are explozie, Big Bang-ul, care mai continuă și în ziua de azi. 

Numele teoriei "Big Bang" a fost dat de astronomul englez Fred Hoyle în 1950. 
Există trei indicii majore în favoarea teoriei Big Bangului: 
- Vârsta celor mai bătrâne stele este de 12-13,2 miliarde de ani, adică ea corespunde parțial cu vechimea 

Universului. 
- Analiza luminii emise de galaxii indică faptul că obiectele galactice se îndepărtează unele de altele cu o viteză cu 

atât mai mare, cu cât sunt mai îndepărtate de Pământ, ceea ce sugerează că galaxiile erau altădată adunate într-o regiune 
unică a spațiului; 

- Existenţa în toate regiunile Universului a unei radiații de fond ("radiație cosmică") foarte slabă, un fel de fosilă, 
rămășiță de pe urma torentelor de căldură și lumină din primele clipe ale Universului. 

Dar iată care sunt, conform acestei teorii, marile faze ale organizării în univers: 
1) Evoluția nucleară: de la particule la atomi  
- Se nasc cele patru forțe fundamentale: forţa gravitaționala, forța electromagnetică, forța nucleară tare și forța 

dezintegrării 
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- Quarkurile se combină în nucleoni (formați din protoni și neutroni) 
- Apar cinci populații de particulele elementare: protoni, neutroni, electroni, fotoni, neutrini. 
- Nucleonii se compun în nuclee 
- Nucleele se combină și se formează atomi, molecule simple, praf, stele, galaxii 
2) Evoluția chimică: de la atomi şi molecule la celule, plante şi animale 
- Molecule simple se combină și apar molecule organice 
- Moleculele organice se organizează și se dezvoltă în celule 
- Celulele se combină, evoluează și se organizează în plante și animale 
3) Evoluția antropologică (evoluţia omului) 
Astronomii au descoperit că parametrii şi caracteristicile Universului şi sistemului nostru solar au fost atât de fin 

acordate încât orice modificare a lor ar fi făcut ca apariţia vieţii şi chiar a Universului să fie imposibilă. 
Una dintre întrebările pe care şi le-a pus A.Einstein a fost dacă DUMNEZEU a avut de ales atunci când a creat 

lumea. Ţinând seama de descoperirile astronomilor, se pare că răspunsul la această întrebare este NU, adică DUMNEZEU 
nu a avut de ales atunci când a creat lumea pe care o ştim. 

Cu privire la viitorul universului, există mari incertitudini. 
S-a arătat ca Universul poate fi caracterizat printr-o densitate critică, a cărei valoare este Dc=5-20.10-27 kg/m3, iar 

evoluţia Universului depinde de raportul dintre densitatea sa medie Dm şi densitatea critica Dc: 
-daca Dm>Dc, atunci Universul va înceta într-o zi să se dilate şi va începe fenomenul de contracţie, el va atinge 

temperaturi uriaşe, care vor distruge totul, chiar şi nucleele atomilor (dacă se va întâmpla, acest lucru va fi peste 100 
miliarde de ani) 

- dacă Dm=Dc, expansiunea continuă, dar viteza tinde spre 0 atunci când timpul tinde spre infinit 
- dacă Dm<Dc, expansiunea continuă la nesfârşit, Universul va deveni din ce în ce mai rece şi mai gol, iar cu timpul 

stelele vor sfârşi prin a se stinge, aşa cum a intuit şi Mihai Eminescu într-una dintre poeziile sale: 
Căci unde-ajunge nu-i hotar 

Nici ochi spre a cunoaşte 
Iar lumea-ncearca în zadar 

Din goluri a se naşte. 
Prof. Bărdaş Dumitru 

Colegiul Tehnic. „C. Brâncuşi” Oradea 
 

ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 9: 
 

Sesiune de comunicări ştiinţifice Formarea continuă – Instrument de eficientizare a educaţiei 
 
Sesiunea de lucru a fost prefaţată de scenetele ”Doi 

ţărani” şi "Un pedagog de şcoală nouă" puse în scenă de prof. 
Lupău Mădălina şi prof. Bica Cornelia. 

Pentru că I.L. Caragiale este cel mai mare dramaturg al 
nostru, catedra de Limba şi literatura română a organizat un 
program artistic care a cuprins momente şi schiţe din opera 
caragialiană interpretate de elevii şcolii noastre. Ardelean 
David-IX C; Tanţău Fabian-X A; Pater Cătălin-X A; Nemeş Ilie-X 
A; Rohl Daniel-X A; Pintean Raul-XII D; Buzle Adrian-XII D; 
Manea Dorin-XII E; Oprean Vlad-XIII B şi Berinde Adrian-XIII B. 

Aceşti elevi fac parte din trupa de teatru a colegiului 
întrucât interpretează piese la diferite evenimente organizate 
de școală. Cu ocazia acestei sărbători elevii au pus în scenă 
schiţele: ”Cum se înţeleg ţăranii” şi ”Un pedagog de şcoală 
nouă”. 

De asemenea, în cuprinsul acestui program invitaţii au 

putut viziona secvenţe din opera lui Caragiale interpretate de mari actori ai scenei româneşti: Florin Piersic în 

”Castravetele” şi Grigore Vasiliu Birlic în ”Vizită”. 

Protagoniştii au reuşit să creeze atmosfera comică atât prin interpretarea scenică, cât şi prin costumaţia şi 

atitudinea lor, aducând bună dispoziţie audienţei. 

Elevilor implicaţi li s-au acordat atât diplome de participare cât şi premii. 

Cronicar D.C.V.  
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LECTURA, NECESITATE SAU PASIUNE? 

Problema apropierii elevilor de lectura operelor literare reprezintă o provocare pentru fiecare cadru didactic din 
şcoala românească, cel puţin în ultimul deceniu. Majoritatea tinerilor nu par conştienţi de importanţa deosebită pe care 
lectura o deţine în pregătirea lor pentru intrarea în viaţa socio-profesională şi din păcate chiar factorii de decizie parcă 
întârzie să găsească soluţii concrete în vederea încurajării lecturii active. Cu alte cuvinte, chiar dacă în programă, teoretic 
obiectivul principal îl constituie cultivarea gustului pentru lectură, în fapt, realitatea de la clasă ne îndepărtează de acest 
ţel. Urmarea e că, deşi dorim să îi motivăm pe elevi spre o lectură activă, ne găsim prinşi adesea în hăţişul unor concepte 
teoretice asupra cărora suntem nevoiţi să stăruim, câtă vreme subiectele de la examenele naţionale mizează tocmai pe o 
bună cunoaştere şi aplicare a lor. Astfel, literatura rămâne o disciplină rigidă, tributară unei conceptualizări excesive, la 
care se învaţă mult, dar nu din plăcere, ci mai mult din nevoia de asimilare a unor concepte sterile ce stau la baza 
sistemului de evaluare. 

Recunoaşterea şi clamarea crizei lecturii nu este suficientă, iar studiul literaturii necesită o schimbare de 
perspectivă, care să pună accent pe subiectivitatea şi imaginarul fiecărui lector. Pentru ca această schimbare să se poată 
concretiza, profesorul are nevoie de un context prielnic şi de o programă şcolară care să susţină transformarea orei de 
literatura română într-un proces agreabil. Miza ar fi identificarea cititorului cu textul, interesul pentru receptarea 
sensurilor şi încurajarea unei interpretări personale, în detrimentul clasicului comentariu literar arid, impus de profesor 
sub auspiciile îndemnului pitagoreic „magister dixit”. În contextul acestei tendinţe mondiale de abandonare a cărţii, în 
favoarea altor pasiuni promovate de tehnică şi de ritmul alert al vieţii cotidiene, fiecare profesor are menirea de a încerca 
să îşi transforme elevii în cititori mai buni. Or, acest demers anevoios, pe alocuri, necesită schimbarea perspectivei de tip  
formal ce încurajează în continuare abordarea texului prin prisma analizei structurale şi stilistice. Nu putem tăgădui rolul 
dimensiunii estetice a textului literar, însă orizontul de aşteptare al tinerilor cititori vizează tocmai identificarea cu un  
mesaj esenţial reperat în profunzimea textului. Privind cu onestitate chiar în biblioteca noastră lăuntrică, realizăm că 
propriile opţiuni în materie de lectură se fondează mai puţin pe criteriul estetic şi mai mult pe empatia cu unele contexte 
verosimile sau adevăruri revelate de cărţile parcurse de-a lungul timpului.  

În multe cazuri însă, unii dintre profesorii de limba şi literatura română din ciclul liceal, înţelegând mersul 
vremurilor şi dornici să producă o schimbare benefică, pornesc cu entuziasm în demersul stimulării interesului pentru 
lectură, însă adeseori se confruntă cu o realitate frustă, care îi descumpăneşte: elevii nu vor să citească, ba mai mult 
resimt îndemnul spre lectură drept o povară care presupune un efort intelectual pe care nu vor să şi-l asume, 
neînţelegând beneficiile pe termen lung. Într-o asemenea situaţie, ne dăm seama că rezultatele noastre alături de elevii 
pe care vrem să îi însoţim prin incitanta călătorie a lecturii, depind nu doar de iniţiativele noastre, ci şi de gradul de 
implicare a familiei şi a anturajului celor pe care avem menirea să-i îndrumăm. Riscând un clişeu, am convingerea că 
pasiunea pentru lectură se cultivă în timp, încă din primii ani de viaţă ai oricărui copil, căci, cu sau fără voie, primul 
pedagog şi în acelaşi timp model cultural îl reprezintă părintele. El are privilegiul de a-şi încuraja copilul să facă primii paşi, 
chiar dacă ezitanţi, prin fascinantul univers al ficţiunii şi de a construi o relaţie afectivă cu lumea cărţii. Din nefericire, nu 
doar elevii se îndepărtează tot mai mult de lectură, ci şi noi, adulţii care nu mai simţim parcă entuziasmul de altădată în 
faţa unei cărţi; faptul că lumea virtuală oferă alternativa găsirii rapide a informaţiilor de care avem nevoie nu justifică pe 
deplin înstrăinarea.  

Cel mai cunoscut proiect naţional al cărui obiectiv prioritar îl reprezintă promovarea cititului şi găsirea unor soluţii 
concrete în privinţa apropierii autentice a elevilor de cartea de literatură este, după cum ştim, Cercuri de lectură, iniţiat 
de ANPRO, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, începând cu anul 2004, iar din 2005 cuprins în seria parteneriatelor 
cu MEdC. Rezultatele favorabile ale proiectului-pilot au fost concretizate atât în studiile apărute în revista asociaţiei 
(Perspective), cât şi în volumele Lecturiada, unde profesorii de limba română au avut şansa fie de a publica experienţele 
acumulate în urma aplicării strategiilor deprinse în cadrul proiectului, fie de a găsi activităţi inedite promovate de cei care 
le-au pus în practică şi astfel de a-şi îmbunătăţi demersul didactic al orei de literatură. Deşi, în ceea ce mă priveşte, 
coordonarea unui cerc de lectură a rămas un deziderat, experienţa directă, trăită în cadrul fiecărei întâlniri alături de 
ceilalţi cursanţi, a contribuit la reconfigurarea ideii de lectură literară şi la optimizarea predării literaturii, având şansa de a 
deprinde şi, ulterior, pune în aplicare strategii şi metode inedite de lucru cu textul chiar în cadrul orei de literatură.  

În concluzie, didactica limbii şi literaturii române încurajează deplasarea accentului de pe asimilarea de cunoştinţe 
promovată multă vreme prin „demersul didactic transmisiv” (Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. 
Structuri didactice deschise, ediţia a III-a, Ed. Paralela 45, 2006, p.9), pe formarea competenţelor, activitate ce pune în 
valoare subiectivitatea elevului, cititorului, miza fiind evoluţia de la stadiul lecturii inocente, spre o lectură reflexivă, 
critică. Pentru ca lectura să devină cu adevărat o „călătorie” din care cititorul să se întoarcă „acasă” mai bogat, profesorul, 
ca un ghid eficient, îşi va construi scenariul didactic ţinând cont de câteva principii considerate fundamentale: lectura să 
pună accent pe sensurile pe care le poate genera şi în care cititorul să se regăsească; lectura să fie dinamică, interactivă,  
cititorul având misiunea de a interoga textul şi a găsi răspunsuri personale; lectura să fie exersată şi încurajată, dând 
cititorului posibilitatea de a-şi reflecta propriile emoţii, trăiri şi experienţe culturale prin elaborarea unor opinii 
argumentate. 

Practicată în primii ani ai periplului şcolar mai mult din necesitate şi dintr-o motivaţie extrinsecă (rezultate bune la 
evaluări), lectura literară devine pasiune atunci când cititorul, indiferent de vârstă, se identifică, deci se regăseşte în 
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lumea ficţională propusă de autor, trecând prin filtrul subiectiv idei, atitudini sau convingeri care-i pot servi ca reper 
existenţial. 

Prof. Ghergheleş Crina 
Colegiul Tehnic. „C. Brâncuşi” Oradea 

 

ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 10: 
 

Spectacol – concurs "Brâncuşienii au talent", coordonatori prof. Kristo Tunde şi bibliotecar Roibu Florica 

 

Elevi cu diferite talente au prezentat un moment artistic: dans popular, dans ţigănesc, solişti vocali, instrumentişti, 

mimă. 

A fost cel mai aşteptat moment al manifestărilor dedicate Zilelor şcolii. Sala a fost neîncăpătoare pentru 

susţinătorii concurenţilor, care au organizat adevărate galerii pentru a-şi încuraja favoriţii. Am aflat pe surse că artiştii în 

devenire s-au pregătit cu mult timp înainte. Juriul format din director prof. Vîlceanu Daniela, director adjunct prof. Rugan 

Gheorghe, prof. Butaru Cecilia, prof. Chiş Angela şi prof. Sălăgean Anne-Mari a avut o misiune dificilă în ierarhizarea 

talentelor. În final s-au acordat următoarele premii: 

Locul I – Florea Sebastian (poza 1 rând 1), clasa a X-a B și Mereu Marin (poza 1 rând 2), clasa a X-a A, profesională; 

Locul II – Pop Pavel (poza 2 rând 1), clasa a XI-a A și Varga Dorina, clasa a XII-a B; 

Locul III – Costa Anamaria (poza 3 rând 2), clasa a XII-a B și Oșvat Lorena (poza 2 rând 2), clasa a XI-a A. 

Alte premii: 

 Premiul „Saxofonul de aur” – Dunca Andrei – clasa a IX-a A; 

 Premiul pentru „Cea mai mândă bihoreancă” – Pop Roxana (poza 2 rând 1), clasa a XI-a A; 

 Premiul pentru „Cel mai bun moment de entertainment” - Kolak Roland (poza 3 rând 1), clasa a IX-a A. 

 

   

   
 
 

Dat fiind succesul de care s-a bucurat spectacolul cu siguranţă va avea şi o ediţie viitoare! 
Cronicar D.C.V.  
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MAI ESTE OMUL DE LA CATEDRĂ UN MODEL? 

Meseria de profesor este complexă şi nobilă prin misiunea pe care o are de îndeplinit: formarea unor personalitaţi 
autonome, cu gândire creativă şi critică, integrabile social, cu un profil moral autentic şi o înaltă personalitate. 

Se asteaptă foarte mult de la profesori,însă de cele mai multe ori profesorii din şcolile noastre dedicaţi meseriei lor 
primesc din partea societaţii prea puţine laude pentru eforturile lor. Societatea cere de la sistemul educaţional să formeze 
personalitaţi flexibile cu dorinţe şi abilităţi de a continua să înveţe şi după terminarea studiilor pe tot parcursul vieţii. 
Pentru a pregăti un astfel de om este nevoie ca cel ce îl formează – profesorii însuşi să facă dovada că sunt personalitaţi 
integre, competente, competitive. 

Perfecţionarea cadrelor didactice reprezintă o necesitate obiectivă impusă de dinamismul vieţii şi ritmul rapid al 
noilor achiziţii ştiintifice şi tehnice care pun in faţa şcolii şi a profesorilor exigenţe noi.  

Una dintre problemele cu care se confruntă omenirea la începutul secolului nostru este situaţia de „criză mondială 
a educaţiei”, generată de contradicţiile ce se manifestă la nivelul stucturii funcţionale a sistemelor moderne de 
învăţământ ca urmare a neconcordanţei între: cererea societaţii şi oferta şcolii, calitatea şi cantitatea resurselor umane şi  
informaţionale, condiţia managerială şi administrativă, nivelurile, treptele şi ciclurile scolare. Deoarece educaţia tinde să 
pregătească oameni pentru o societate care este în curs de formare ieşirea din criză poate fi realizată pe calea reformei 
educaţionale. 

Pe tot parcursul activitaţii şcolare profesorul intervine în educaţia elevilor prin modelul pe care îl oferă, prin 
asumarea simultană sau alternativă a unei multitudini de roluri: proiectant, organizator şi coordonator al demersului 
didactic, evaluator al rezultatelor elevilor şi autoevaluator al propriei prestaţii. 

Cadrul didactic nu este doar profesorul care transformă nişte informaţii - ci educatorul care şi-a format în timp un 
set de competenţe şi calităţi, apreciate de elevi. 

Un profesor nu este bun la modul absolut, ci în funcţie de diferite valori: elevii, materialul de predare, strategiile de 
învatare, condiţiile în care profesorul işi desfasoară activitatea etc. 

Profesorul trebuie să dovedească în şcoală şi în afara ei, atât competenţe de specialitate, cât şi competenţa 
psihopedagogică, competenţe care se reflectă în rezultatele obţinute de către elevi. 

Prin calitaţile sale, profesorul devine, în mod inconştient un model în faţa elevilor, atât în şcoală cât şi în viaţa 
particulară. 

Profesorul este un mediator între valorile create de omenire şi generaţiile care se formează. Profesorul din ziua de 
azi, şi mai ales cel de mâine, trebuie să se adapteze la noile cerinţe ale societaţii. Pentru a putea influenţa ritmurile 
adaptării omului la condiţiile vieţii în continuă schimbare, sistemele de educaţie trebuiesc modelate potrivit conţinutului 
şi dinamicii acestor transformări. În centrul procesului de educaţie trebuie plasat copilul şi copilaria, reprezentând o 
valoare în sine şi deci impunând o anumită consideraţie şi responsabilitate din partea educatorului. Această etapă în 
devenirea omului, ce se caracterizează printr-o maximă capacitate de transformare, dezvoltare, trebuie apreciată ca 
atare, nu doar ca o pregătire pentru maturitate. Copilul trebuie să traiască din plin această perioadă, bucurându-se de 
plăcerile care i se oferă şi suportându-i dificultăţile: „copiii să fie întâi copii şi apoi oameni maturi” (J.J. Rousseau). Omul ca 
fiinţă biopsihosocială este „învăţat” de către ceilalţi oameni să traiască, apoi învaţă să dobândească singur competenţe şi 
comportamente care-i permit sa –şi satisfacă cerinţele, să facă faţa situaţiilor în care este implicat. Omul învaţă singur şi 
de la alţii. El învaţă să înveţe. Deci şi la clasă elevii trebuie îndrumaţi de profesori să înţeleagă că esential este să ştie să 
înveţe, să extragă esenţialul din noianul de informaţie care-I asaltează din toate părţile şi pe toate căile. 

Dezvoltarea mass-mediei a multiplicat sursele de informare, una mai fascinantă decât alta. Elevii îşi construiesc 
zilnic o imagine a lumii datorită televizoarelor, internetului, care aduc instantaneu şi fără un efort evident imagini din 
toate colţurile lumii şi informaţii despre orice. 

În faţa acestei concurenţe, învăţarea în şcoli a pierdut progresiv monopolul informaţiilor şi nu mai este unicul ghid 
de informare. 

Gândirea critică înseamnă curiozitate, investigare, alternative, raţionamente etc. Adică curajul de a întreba, curajul 
de a căuta răspunsuri curajul de expresie şi afirmare personala. Toate acestea sunt motive suficiente pentru a ne dori 
elevi care gândesc critic şi înseamnă suficiente argumente pentru a alege ca profesori să lăsăm loc în lecţiile noastre şi 
pentru o predare care încurajează gândirea critică. 

Trebuie să ne preocupăm permanent şi prioritar de CUM şi CE învaţă elevii şi abia în plan secund de ce şi cum 
predă profesorul. Un profesor reflexiv proiectează şi creează un cadru de învăţare care facilitează învăţarea strategică prin 
care cei care învaţă devin conştienţi de propriile procese cognitive, dobândesc abilitatea de a controla, monitoriza 
organiza şi modifica pe tot parcursul vietii. 

În concluzie a preda înseamnă a fi capabil de a crea condiţii favorabile ca elevii sa înveţe, a comunica cu altcineva, a 
intra în relaţie cu ceilalţi. Pregătirea pentru a preda este o operă niciodată terminată, care cere multă rabdare, dacă luăm 
în calcul lucrul cu elevii, înnoirile determinate de evoluţia disciplinei, a şcolii şi a societăţii. 
BIBLIOGRAFIE :  

 Adriana Băban - Consilire educaţională - Editura Ardealul, Cluj-Napoca, 2001; 

 Nicolae Ilinca, Octavian Mândruţ - Elemente de didactică aplicată a geografiei - Editura C.D. Press, Bucureşti, 2006. 
Prof. Monica Nistor 

Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi’’ Oradea 
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SINDROMUL „BURNOUT” LA PROFESORI 

Sindromul burnout este specific profesiilor care presupun interacţiune cu oameni şi concentrarea pe problemele 
(emoţionale, sociale, fizice) ale acestora - medici, psihologi, asistenţi sociali, profesori, avocaţi.  

Sindromul burnout, cunoscut şi ca sindromul arderii complete, suprasolicitarea profesională sau oboseala cronică, 
constă în epuizarea fizică, emoţională şi mentală cauzată de expunerea excesivă şi prelungită la situaţii stresante. 
Persoanele care suferă de burnout se simt copleşite de presiunea de a răspunde cerinţelor profesionale şi, în timp, 
această acumulare constantă de stres conduce la pierderea interesului şi a motivaţiei care au stat cândva la baza 
activităţilor desfăşurate la locul de muncă. Dacă suferi de oboseală cronică, îţi este afectată productivitatea, scade nivelul 
de energie şi te simţi din ce în ce mai lipsit de control asupra situaţiilor cărora ar trebui să le faci faţă, devii neajutorat şi 
frustrat în mod constant. În cele din urmă, te vei confrunta cu senzaţia că nu se mai poate face nimic pentru a-ţi remedia 
situaţia. 

Totul porneşte de la Frustrare, Stres, Stres cronic, Burnout. 
Maslach, Jackson (1981) au menţionat 3 dimensiuni ale sindromului Burnout: 
 -epuizare emoţională 
 -depersonalizare în relaţie cu clienţii 
 -reducerea sentimentului de realizare profesională 
Epuizarea emoţională este dimensiunea centrală a burnout; conţine aspecte fizice-oboseală, epuizare fizică 

precum şi aspecte emoţionale-sentimentul de lipsă a resurselor emoţionale de a face faţă la locul de muncă, epuizare 
nervoasă, tensiune, iritabilitate crescută, sentimentul că problemele la servici sunt copleşitoare. 

Lipsa sentimentului de realizare profesională se manifestă printr-un sentiment de autoeficacitate redus la locul de 
muncă, prin gânduri negative legate de posibilitatea de a schimba ceva, conştientizarea faptului că efortul depus nu va 
duce la rezultatul aşteptat şi prin insatisfacţie profesională. 

Depersonalizarea se caracterizează prin tendinţa de a adopta o atitudine impersonală şi detaşată în relaţie cu 
elevii, cinism, răceală afectivă, tendinţa de a condamna pe ceilalţi pentru problemele lor, judecarea celorlalţi, 
inflexibilitate. 

Cum se manifestă? 
• FIZIC: epuizare, astenie, tulburari de somn, somatizări, imunitate scăzută. 
• EMOŢIONAL: neajutorare, depresie, vinovăţie, anxietate, iritabilitate. 
• COMPORTAMENTAL: performanţă redusă sau mediocră, absenteism, consum substanţe. 
• INTERPERSONAL: comunicare stereotipă şi impersonală cu clienţii, lipsa empatiei, detaşare, certuri cu familia. 
• ATITUDINAL: cinism, intoleranţă, stimă de sine scăzută, atitudine negativă faţă de muncă, dezumanizarea 

clientului prin folosirea unui jargon ştiinţific şi intelectualizare. 
Factori care influentează apariţia sindromului de burnout 

 Factori personali - stima de sine, imaturitatea emoţională, 
strategii de coping, vârsta, competenţă redusă, capacităţi de 
organizare slabe. 

 Factori legaţi de specificul muncii-situaţii, organizare şi 
managementul timpului. 

 Factori organizaţionali-rolul în organizaţie, conflict de rol sau 
ambiguitate de rol, diferenţa aşteptări-realitate, lipsa fondurilor. 

 Factori legaţi de elevi - trăsăturile şi natura problemelor 
acestora. 

Cu stilul de viaţă pe care îl ducem, din ce în ce mai alert şi mai 
indiferent faţă de nevoile personale ale individului, fiecare dintre noi 
riscă să ajungă la burnout. Pentru a evita acest lucru, este important, 
în primul rând, să fim atenţi la semnele care ne avertizează despre 
instalarea oboselii cronice astfel încât să le putem trata din timp, 
prevenind burnout-ul. 

 
a. Începe-ţi ziua cu un ritual relaxant; 

b. Mănâncă regulat şi fă-ţi un program de somn; 

c. Stabileşte nişte limite. Dacă ai ajuns la burnout, este clar că ceva important din viaţa ta nu funcţionează aşa cum ar 

trebui să funcţioneze; 

d. Implică-te în activităţi creative. Creativitatea este un antidot puternic pentru burnout. Atât timp cât faci ceva nou, care 

te pasionează şi îţi provoacă partea creativă, eşti protejat de efectele negative ale muncii de rutină. 

Profesor psiholog: Nelu Tamaş 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi’’ Oradea  
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INSTRUMENTE DE EFICIENTIZARE A EDUCAŢIEI - EFFICIENT LANGUAGE TEACHING 

One question that has been arised is which method is the best and from my experience and what other teachers of 
English have reported there is not a perfect formula. Teachers have to addapt to their classes and always to fiind the best 
method for that specific moment. It had been experienced that the same teacher teaching the same level students in the 
same school used different methods due to the fact that the structure, abilities or interests of the class were different. 

How a method is implemented in the classroom is going to be affected not only by who the teacher is, but also 
who the students are, the institutional constrains and demands, and the factors connected to the wider sociocultural 
context in which the instruction takes place. 

Diane Larsen Freeman in Techniques and Principles in Language Teaching pointed out that „decisions that teachers 
make are often affected by exigencies in the classroom rather than by methodological considerations. Saying that a 
paticular method is practiced certainly does not give us the whole picture of what is happening in the classroom. Then, 
too, since a method is more abstract than a teaching activity, it is not surprising that teachers think in terms of activities 
rather than methodological choices when they plan their lessons”. 

Almost all the teachers know the classical methods: 

 The Grammar – Translation Method – which focused on translating texts,and studying grammatical rules; 

 The Direct Method – which presented discussion in the target language as the major priority. Grammar 
learning become inductive without specific explanations given to the students; 

 The Audio Methods – grounded in the habbit formation model of behaviourist psichology; 

 Behaviourism – learning relying on the repetitive conditioning of learning responses; 

 Cognitivism – the Chomskian revolutionin linguistics; 

 Task-Based Language learning – lays the emphasis on the use of authentic language and on getting learners to 
achieve meaningful tasks using the target language. 

The Communicative Approach gained in the terms of mostly used method due to the fact that it can be 
approached at three levels : linguistic, sociolinguistic and pragmatic. 

We also have to take into consideration the cooperative learning,multiple intelligencies,neuro-linguistic 
programming, the Whole-Part-Whole learning. 

No matter which type of activity, method or theory a teacher decided to use during English classes the only real 
important and efficient thing is when the learner enjoys learning and feels himself comfortable with the style and aim of 
the lessons. 
BIBLIOGRAPHY 
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Prof. Ani Alexandra Monica 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi’’ Oradea 

 

ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 9 (IMAGINI): 
Sesiune de comunicări ştiinţifice Formarea continuă – Instrument de eficientizare a educaţiei 

”Doi ţărani” şi "Un pedagog de şcoală nouă", puse în scenă de prof. Lupău Mădălina şi prof. Bica Cornelia. 

   
Cronicar D.C.V. 
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CULTIVAREA ŞI ÎNDRUMAREA GUSTULUI PENTRU LECTURĂ 

«Toţi acei ce au acces la o bibliotecă, la cărţi, sunt nişte inşi mai buni decât alţii, mai fortificaţi, iar durerile îi ating  
mai puţin şi nefericirile trec mai repede.» ( Mircea Eliade ) 
 

Principalul factor în stimularea interesului pentru lectură al elevilor este profesorul. Acesta trebuie să fie la curent 
cu tot ce apare în domeniul lui şi să informeze elevii asupra acestor lucruri pentru a preîntâmpina situaţia în care elevul nu 
ştie ce să cumpere, aflat în faţa noutăţilor editoriale din librării. Desigur, a recomanda anumite cărţi nu trebuie să ducă la 
obligarea procurării şi lecturării lor. Astfel se ajunge la suprasolicitarea elevilor şi transformarea interesului pentru lectură 
într-o anumită corvoadă de care elevii se achită fără prea mare plăcere. Chiar lectura unei cărţi interesante pierde din 
farmec atunci când este impusă. Al doilea factor la fel de important este biblioteca şcolară. Nicăieri nu se poate forma şi 
întreţine mai cu efect gustul pentru lectura bună decât în atmosfera îmbietoare la citit a unei biblioteci, oricât de modestă 
ar fi ea. Rafturile încărcate cu atâtea scrieri din toate domeniile, mesele cu cititorii aplecaţi cu răbdare asupra cărţilor,  
liniştea abia tulburată de foşnetul filelor întoarse cu multă grijă, totul te îmbie la lectură şi meditaţie.  

Din pacate, unele şcoli stau destul de prost la dotarea bibliotecii. Fie lipsesc cărţile esenţiale, fie numărul în care 
sunt ele e prea mic, sau starea lor lasă de dorit. Un alt minus al bibliotecilor şcolare îl reprezintă lipsa sălilor de lectură. 
Din păcate unii bibliotecari preferă doar să dea cărţi spre împrumut şi nu încurajează deloc studiul la sala de lectură. De 
asemenea, chiar bibliotecile bune au minusuri în dotarea tehnică prea puţine sunt cele a căror baza de carte este complet 
informatizată. Pentru a se favoriza lectura, este necesar ca sala să fie luminoasă, spaţioasă, cu mese comode, cărţile 
aranjate pe tematici după accesibilitate. Elevii trebuie să aibă acces la cărţi, iar climatul să fie unul de linişte. Un rol 
deosebit de important îl are bibliotecarul. El trebuie să cunoască toate lucrările de specialitate să citeasca multă literatură 
pentru a putea să recomande elevilor cărţile cele mai accesibile sau cele mai bune în domeniul care îi interesează pe 
aceştia. Cunoscând mai bine sufletul copiilor, apropiindu-se cu dragoste de ei, recomandându-le cărţi instructive dar şi 
educative, sfătuindu-i cum să citească şi să păstreze cărţile, bibliotecarul devine un prieten al elevului, un formator al 
gustului pentru lectură.  

Lectura este, aşa cum se ştie, un eveniment al cunoaşterii. Ea orientează gândirea şi sensibilitatea elevilor asupra 
operei literare, revelează un anume mod de înţelegere a lumii. Angajând elevii în cunoaşterea operei profesorul parcurge 
cu ei drumul acesteia cu întrebări şi răspunsuri, surprinde noutatea, originalitatea viziunii. În şcoală, emoţia lecturii 
presupune valorizarea operei, explicarea ei logică, raţională. 

Vorbind despre stimularea gustului pentru lectură, nu putem ignora îndrumarea lecturii elevilor. Odată ce elevii au 
fost motivaţi să citească, e extrem de important să fie îndrumată lectura elevilor. Astfel, vorbim despre o muncă de 
instruire şi educare. Rezultate bune se obţin cu ajutorul conversaţiei atunci când se folosesc exemple din operele studiate 
ca material intuitiv sau când conversaţia alternează cu lectura unor fragmente din operele studiate. Este bine ca la 
sfârşitul conversaţiei să se ajungă la o concluzie simplă formulată de elevi. Concluziile lungi, enunţate de profesor obosesc  
şi nu mai interesează, anulând adesea efectul conversaţiei.  

Metoda conversaţiei trebuie să ducă la formarea gândirii independente a elevului, la conturarea clară a opiniilor 
personale şi la lămurirea confuziilor elevilor. 

« Deschide cartea ca să înveţi ce au gândit alţii, închide cartea ca să gândeşti tu însuţi.» 
 

 
Bibliotecar Roibu Florica 

Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi’’ Oradea 
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IMPORTANȚA PERFECȚIONĂRII ŞI APLICAREA METODELOR ŞI TEHNICILOR MODERNE LA CLASĂ 

Societatea modernă şi viteza secolului în care trăim au accentuat şi nevoia cadrului didactic de a-şi actualiza 
cunoştințele, de a se adapta la cerințele şi nevoile educabililor, au încurajat profesorul să îşi însuşească noi cunoştințe şi 
să îşi îmbogățească priceperile şi deprinderile pentru uşurarea şi eficientizarea actului educativ. În sprijinul şi pentru 
reuşita acestor obiective vin programele şi cursurile de formare continuă care de multe ori se dovedesc a fi chiar unele de 
inițiere în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învăţare-evaluare, învățământul românesc 
prezentând în continuare reminiscențele metodelor tradiționale folosite excesiv până acum câțiva ani fie din cauza lipsei 
dotărilor din şcoli, fie din lipsa cursurilor de pregătire, specializare, formare a cadrelor didactice. 

De multe ori se întâmplă ca aceste programe de perfecționare să aducă un suflu nou activității de la clasă, uneori 
acest lucru reflectându-se şi în rezultatele elevilor. Trebuie menționate totodată şi limitele acestor programe de formare, 
dintre acestea cele mai importante fiind: costurile destul de mari ale unor cursuri (dacă acestea nu sunt finanțate prin 
diverse programe), durata unui curs care se poate prelungi până la câteva luni (3-4 luni) un an sau chiar mai mult, slaba 
dotare a sălilor, dar şi lipsa materialelor care să susțină un curs. 

Pe de altă parte, beneficiile sunt multiple, achiziționarea de noi cunoştințe fiind cel mai important aspect. Nici 
reactualizarea cunoştințelor, interacționarea şi schimbul de experiență cu alți colegi nu sunt deloc de neglijat. 

Totuşi, se întâmplă uneori ca unele cursuri să se ridice la nişte standarde mult prea ridicate ca aplicabilitate în țara 
noastră în următorii ani şi asta din cauza lipsei dotărilor şi a materialelor din unitățile şcolare. Un exemplu ar putea fi 
programul Sanako care presupune utilizarea calculatoarelor la lecțiile de limbi moderne şi care ar ajuta extrem de mult la 
munca diferențiată la clasele eterogene. Cu ajutorul acestui program se pot realiza ore extrem de atractive şi interactive şi 
ar fi de un real folos dacă ținem cont de faptul că în cadrul unei ore, ar putea avea loc secvențe de audiție, de vizionare a 
unor filmulețe pe o anumită temă sau chiar susținerea diferențiată a unor teste de control. Cu alte cuvinte, se poate 
realiza într-o singură ora o lecție de fixare a cunoştințelor, dar se poate aplica şi o lucrare de control unor elevi care au 
lipsit la momentul testului. La cele menționate mai sus, s-ar putea adăuga o serie de alte avantaje printre care ar fi 
economisirea timpului pierdut cu aranjarea elevilor în clasă pe grupuri, cu cerinţe diferite, cu exerciții diferențiate, dar şi 
conştientizarea elevilor cu privire la utilizarea calculatorului în scopuri educative. Realizarea diferențializării şi a 
personalizării activității de instruire ar contribui decisiv la îmbunătățirea procesului educativ. 

În linii mari, se poate aprecia că programele de formare continuă contribuie la eficientizarea actului educativ şi se 
dovedesc a fi utile atât în dezvoltarea profesională, cât şi in cea personală a oricărui cadru didactic. 

Prof. Butaru Cecilia-Alina 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi’’ Oradea 

 

 

ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 3 (IMAGINI): 
 

 

Concurs tematic - "Din viaţa lui Constantin Brâncuşi" 

coordonatori prof. Avrămuţ Florica, prof. Filip Victoria şi prof. Petruţ Virgil 

 

   
În imagini, secvențe de la festivitatea de premiere din cadrul careului organizat în curtea școlii. 
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CULTURA BANULUI 

Problema valorizării excesive a banului şi-a pierdut relevanţa pentru majoritatea oamenilor. În conştiinţa colectivă 
a societăţii contemporane, banul şi-a schimbat statutul: el nu ma reprezintă mijloc de schimb, ci un „obiect de cult”.  

„Presa este principalul formator de educaţie. Indiferent că este vorba de presa scrisă sau audiovisual, concluzia 
este ca banul a devenit formator de educaţie...”. (Paula Anastasia Tudor, Telecultura şi copilul, Jurnalul Naţional, 17 
decembrie 2005). Televiziunea este principala modalitate de divertisment şi relaxare, fiind de asemenea şi cea mai 
comodă şi cea mai ieftină. Din această cauză impactul ei asupra maselor este covârşitor. Toţi realizatorii de emisiuni 
cunosc acest fapt şi totuşi transmit programe care, dacă pe cei puţini îi dezgustă, pe cei mulţi îi prostesc. Este foarte 
adevărat că în zilele noastre televiziunea reprezintă, principalul formator de educaţie, dar din păcate, în cele mai multe 
cazuri „se educă prostia”. Pare o contradicţie în termeni şi totuşi... educaţia se realizează prin învăţare, iar cea mai simplă 
modalitate de învăţare este imitaţia. Televiziunea propagă incultura, agresivitatea, vulgaritatea, vedetismul, lipsa de 
scrupule, violenţa, superficialitatea prin modelele pe care le promovează. Şi în România avem multe asemenea personaje 
care sunt prezentate drept modele de comportament. Un asemenea personaj care nu are respect şi consideraţie pentru 
nimeni şi care are deptul de a spune şi face orice, deoarece are bani, face parte de mulţi ani din peisajul zilnic al 
evenimentelor. Cum se poate ca un personaj incult, lipsit de scupule, care acţionează la limita legii să devină o vedetă şi 
implicit un model de comportament? Răspunsul e simplu: pentru că are bani şi aduce bani. Şi mă refer la audienţa pe care 
televiziunea şi-a creat-o prin prezentarea asiduă a acestui personaj, investiţie care s-a dovedit fructuoasă. 

Este foarte interesant de ce emisiunile care prezintă lucruri scandaloase au aşa mare succes. De ce este populaţia 
atât de dispusă să cunoască viaţa privată a vedetelor? Nu e greu de răspuns. Televiziunea a acţionat asemenea lui Pavlov, 
iar oamenii au reacţionat asemenea câinelui lui Pavlov. Televiziunea a indus nevoia de vedete cu bani, de scandaluri 
legate de viaţa privată vedetelor, a creat „vedete” din scandaluri etc., furnizând constant informaţii despre acestea. 
Puterea obişnuinţei şi-a spus cuvântul şi oamenii au reacţionat la acest reflex condiţionat prin accentuarea interesului 
manifestat faţă de emisiunile de profil. Este trist şi grav că putem constata o similaritate între reacţiile fiziologice ale unui 
câine şi reacţiile intelective ale oamenilor. Toate acestea sunt posibile datorită lipsei de responsabilitate, care provine din 
superficialitate intelectuală, afectivă şi morală. Se pare că nimănui nu-i pasă de efectele negative ale acestor emisiuni 
aspra copiilor. Bani şi succesul social cu orice preţ sunt tot ceea ce îşi poate dori copilul de azi şi adultul de mâine. Din  
păcate influenţa mass-mediei este atât de puternică încât cadrul instituţionalizat al şcolii nu o poate contracara. Poate 
sună perimat, dar rămâne adevărat: copiii de azi reprezintă societatea de mâine.  

În asemenea condiţii de formare educativă, în care banul şi-a impus supremaţia asupra normelor morale, sociale şi 
asupra bunului simţ, perspectivele sunt sumbre. 

 
Prof. Candrea Roxana 

Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi’’ Oradea 
 

ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 6 (IMAGINI): 
 

Careul Festiv dedicat Zilei şcolii 

A fost momentul de recompensare a celor merituoşi. Artişti, sportivi, intuitivi, creativi, toţi cei implicaţi şi-au găsit 
aici aprecierea şi recunoaşterea în aplauzele colegilor şi ale domnilor profesori. 
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ROLUL GRAMATICII ÎN PREDAREA LIMBII FRANCEZE 

Puterea creativă a gramaticii distribuie roluri fiinţelor şi obiectelor pe care le evocă, dându-le acestora anumite 
calităţi pe care fiecare persoană le percepe în felul ei. Dacă toate limbile posedă această calitate de a pătrunde în 
profunzimea gândirii fiecăruia este pentru că ele exersează o putere gramaticală asupra cuvintelor. Această putere 
gramaticală permite omului să-şi impună inteligenţa în societatea din care face parte. Nimic nu pare mai natural decât să 
se desemneze în cuvinte imaginile pe care o persoană le distinge. Însă actul de a se exprima prin cuvinte nu are nimic 
natural. Este o decizie umană inteligentă, este prima etapă a gândirii ştiinţifice. Omul nu numeşte într-o dezordine 
cuvintele. Este vorba de o etapă care impune o organizare. Gramatica este componenta lingvistică cea mai importantă 
care îi conferă individului posibilitatea de a se exprima inteligibil. 

Este evident că gramatica funcţionează într-o sinergie cu celelalte componente ale limbii. Însă, pentru profesori, 
gramatica este componenta lingvistică cea mai importantă, înaintea lexicului, civilizaţiei sau foneticii. 

Chiar dacă este incontestabil faptul că elevul învaţă comunicând, el nu poate să facă abstracţie de gramatică atunci 
când învaţă o limbă străină. Totuşi gramatica nu este singura ţintă a profesorului, înţelegerea şi exprimarea orală sunt de 
asemenea importante.  

Există o relaţie evidentă între învăţarea formală şi punerea în practică în situaţii de comunicare orală. Profesorul de 
limbi străine aplică principiul metodei comunicative, potrivit căruia învăţarea limbii se desfăşoară prin nişte practici 
comunicative în limba vizată, dar nefiind omisă corectitudinea gramaticală. Pentru un elev care învaţă franceza, a învăţa 
gramatică înseamnă a ajunge în mod progresiv la a învăţa limba. După ce elevului i se predă o nouă regulă gramaticală, el 
are impresia că stăpâneşte o parte a sistemului lingvistic, chiar dacă refolosirea structurilor în situaţii de comunicare nu 
este întotdeauna atât de simplă. El percepe acest lucru ca un element de stabilitate. Nu trebuie însă ca gramatica să 
ocupe un loc prea mare la orele de franceză. Dorind să răspundă aşteptărilor elevului, profesorul riscă să cadă în capcana 
unei focalizări excesive asupra gramaticii, aceasta neputând să garanteze insă o bună competenţă comunicativă orală sau 
scrisă în franceză. 

A învăţa gramatica, nu se rezumă la un curs lingvistic. Este vorba de a reformula nişte informaţii adaptate nevoilor 
şi capacităţilor elevilor, astfel că explicaţia trebuie simplificată pentru a nu pune în impas elevul. 

Profesorul poate propune un demers inductiv. În acest caz, exemplele contextualizate permit elevilor să-şi 
elaboreze propriile reguli. Există de asemenea şi învăţarea implicită a gramaticii, asociată metodelor deductive şi 
inductive. Metoda constă în a explica clar regula gramaticala pentru a evita confuziile. 

Ca o ultimă etapă a predarii gramaticii, profesorul trece la folosirea structurilor predate în situaţii contextuale noi. 
Grija de a descoperi o formă într-un context, apoi de a verifica dacă elevul a integrat-o în sistemul său interior, 
demonstrează că gramatica nu poate totuşi să fie considerată ca o componentă lingvistică care funcţionează singură. 
Situaţia de comunicare este parte integrantă a procesului de predare a gramaticii. Gramatica nu este o componentă pe 
care doar profesorul o cunoaşte şi o poate transmite. Profesorul nu trebuie să dicteze reguli, el trebuie să-i lase pe elevi să 
reflecteze asupra structurilor propuse. 

Prof. Drăgian Ana 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi’’ Oradea 

 
ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 9 (IMAGINI): 

Sesiune de comunicări ştiinţifice Formarea continuă – Instrument de eficientizare a educaţiei 
 

   
Secvenţe de la susţinerea comunicărilor ştiinţifice, ştiinţe exacte (chimie – prof. Berian Abigail) şi tehnologii (mecanică – 

prof. Avrămuţ Florica, producţie media – prof. Radu Nemeth). 
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ASIGURAREA EVALUĂRII, ELEMENT ÎN FORMAREA CONTINUĂ, INSTRUMENT DE EFICIENTIZARE A 
EDUCAŢIEI LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Managementul şcolar reprezintă un proces didactic de o importanţă deosebită în formarea continuă a cadrelor 
didactice. 

Evaluarea este o modalitate de exercitare a managementului şcolar şi presupune o analiză amplă a tuturor 
factorilor educaţionali, este o pârghie de lansare a celor mai moderne procedee de educaţie. 

Evaluarea este procesul didactic complex, care urmăreşte măsura cantităţii cunoştinţelor, priceperilor, capacităţilor 
dobândite de elevi. A evalua rezultatele şcolare înseamnă a consemna măsura în care obiectivele instruirii la clasă au fost 
atinse, precum şi eficienţa metodelor de predare-învăţare. 

Actul evaluării presupune următoarele etape:  

 constatarea rezultatelor şcolare, 

 aprecierea acestora, 

 adoptarea unor măsuri de ameliorare. 
Scopul evaluării constă în perfecţionarea procesului educativ. Funcţiile evaluării sunt: de constatare, de informare, 

de diagnosticare, de clasificare, motivaţională şi socială. 
Evaluarea urmăreşte şi relaţiile la nivelul grupurilor de elevi şi are rolul de a menţine un permanent feedback între 

profesori şi elevi. 
Evaluarea poate fi: parţială (lucrări, teste etc), globală (examene, concursuri), iniţială, continuă, finală, cumulativă 

(sumativă), continuă (formativă) 
La limba şi literatura română, în cadrul evaluării, se pot stabili anumite obiective: 

1. să recunoască modalităţi specifice de organizare a textului liric; 

2. să demonstreze înţelegerea unui text literar la prima vedere; 

3. să identifice figurile de stil; 

4. să utilitzeze corect noţiuni de fonetică şi vocabular dobândite în liceu; 

5. să compare modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe opere literare; 

6. să-şi exprime, în scris, opinii şi atitudini. 

Se vor aplica în evaluare următorii itemi: de achiziţie, de înţelegere, de aplicare, de analiză, de sinteză. 
 

BIBLIOGRAFIE 
1. Cucoş C., Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 1996. 

2. Meyer G., De ce şi cum evaluăm, trad. Ed. Polirom, Iaşi, 2002. 

3. Radu I.T., Evaluarea în procesul didactic, E.D.P., Bucureşti, 2002. 

Prof. Iova Ana-Maria 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi’’ Oradea 

 

ZIUA ŞCOLII – ACTIVITATEA 6 (IMAGINI): 
 

Careul Festiv dedicat Zilei şcolii 

A fost momentul de recompensare a celor merituoşi. Artişti, sportivi, intuitivi, creativi, toţi cei implicaţi şi-au găsit 
aici aprecierea şi recunoaşterea în aplauzele colegilor şi ale domnilor profesori. 

   
 

Cronicar D.C.V. 
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PROGRAMUL SECTORIAL COMENIUS 
FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL IMPLICAT ÎN EDUCAȚIE 

Uniunea Europeană trebuie să facă față unei întregi serii de provocări legate de integrarea tuturor grupurilor 
culturale prezente pe continent, care doresc și sunt acceptate în Uniune. Situația actuală, caracterizată prin deschiderea 
frontierelor, creșterea masivă a ideilor și persoanelor certifică realitatea că Europa a devenit continentul 
interculturalității. Deviza unitate în diversitate adoptată de Uniuna Europeană evidențiază colaborarea oamenilor, dar în 
același timp accentuează importanța respectării și aprecierii diversității. 

După aderarea României la Uniunea Europeană, dezvoltarea unui sistem educațional autentic a reprezentat și 
reprezintă o prioritate națională, ceea ce presupune axarea învățământului pe valori, competență și responsabilitate  
astfel generând dezvoltarea unei resurse umane înalt competitivă, capabilă să funcționeze cu bune rezultate atât în 
societatea românească actuală cât și în societatea europeană. 

Încadrările conceptuale abordează perfecţionarea ca dimensiune a formării continue; formarea continuă ca 
dimensiune a educaţiei adulţilor; educaţia adulţilor ca dimensiune a educaţiei permanente. Formarea şi dezvoltarea 
profesorilor înseamnă un continuum, reprezentând în primul rând o problemă ce aparţine activismului propriu al 
individului, apoi, în al doilea rând, o problemă de realizare în forme organizate, de grup. Diversitatea formelor și 
modalităţilor de formare continuă a cadrelor didactice vine în întâmpinarea multiplelor cerinţe și situaţii particulare. 
Specificul învăţării la vârsta adultă reclamă necesitatea schimbărilor esenţiale în organizarea procesului de formare 
continuă, mai ales din punct de vedere al strategiei şi metodologiei didactice.  

Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se realizează printr-un sistem de 
instituţii, organizaţii şi structuri ale acestora, între care se stabilesc relaţii ierarhice şi relaţii funcţionale menite să asigure 
coerenţa, compatibilitatea şi respectarea standardelor de calitate în proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor de 
formare continuă la nivel naţional. 

Programul Comenius - Mobilități individuale de formare continuă face parte din „Programul de învăţare pe tot 
parcursul vieţii”. Este un program care vine în sprijinul cadrelor didactice pentru a participa la cursuri în străinătate 
finanţate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. 

Perfecţionarea profesorului are întotdeauna un impact pozitiv atât asupra sa cât şi asupra elevului. Dacă profesorul 
se perfecţionează înseamnă că este dornic să transmită informaţiile elevilor într-un mod cât mai plăcut, iar în zilele 
noastre se pune mare accent pe metodele de predare – învăţare folosite de către profesori la clasă. 

Avantajul de a urma un curs de perfecționare în străinătate oferă cadrelor didactice posibilitatea de a intra mai 
uşor în contact cu vorbitorii nativi de limba engleză, este vorba aici de cadrele didactice care predau limbi străine, de 
asemenea oferă oportunitatea de a cunoaşte profesori din mai multe ţări, aceasta fiind o şansă în plus de a avea o viziune 
mai largă asupra actului de învăţare și nu în ultimul rând de a învăța din experiența altor cadre didactice. Participarea la 
cursuri de asemenea ajută cadrele didactice să descopere mai multe metode, tehnici de învăţare, strategii didactice, toate 
acestea în majoritatea cazurilor atunci când sunt folosite la clasă au un aspect pozitiv atât din punctul de vedere al 
profesorului cât şi din punctul de vedere al elevilor. Elevii învăţă cu mai multă dăruire şi interes dacă profesorul oferă 
elevilor motivaţie şi ore cât mai interesante. Abilităţile şi cunoştințele dobândite de la colegii europeni în cursul derulării 
acestor proiecte vor dezvolta organizaţia şcolară şi îi vor spori încrederea în capacităţile şi valorile proprii pe care trebuie 
să le scoată la lumină, să le promoveze în spaţiul comunitar, în beneficiul tuturor.  

Participanții la Programul Comenius – Mobilităţi individuale de formare continuă beneficiază de o deschidere de noi 
perspective în cariera didactică, formarea de competenţe la nivel european, trezindu-le astfel dorinţa pentru o dezvoltare 
profesională continuă prin participarea şi la alte tipuri de activităţi de formare europene, astfel încât vor fi mai încrezători 
în noile metode de evaluare şi motivare a elevilor. 

Formarea continuă prin Programul Sectorial Comenius are o dimensiune pedagogică, instituţională şi una socială 
deoarece răspunde unor aşteptări şi obiective atât în planul personal al beneficiarului cât şi din partea instituţiei, a 
elevilor/părinţilor şi a comunităţii. 
BIBLIOGRAFIE ȘI WEBOGRAFIE 
1. Chiș, V., Activitatea profesorului între curriculum și evaluare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2001 
2. Iucu, R., Formarea cadrelor didactice- sisteme, politici, strategii, Editura Humanitas, București, 2004 
3. Programul de Învățare pe tot parcursul vieții – Raport asupra implementării în 2007-2008, (coord.: Simona Velea, 

Monica Calotă; autori: Florentina Anghel, Oana Gheorghe, Corina Leahu), București, ianuarie 2009 
4. http://www.academia.edu 
5. http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/comen.pdf 
6. www.didactic.ro 
7. http://www.llp-ro.ro 
8. http://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm 

prof. Sălăgean Anne-Mari 
Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi’’ Oradea 
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CUPRINS: 
 
1. DACĂ E MARTIE, E PRIMĂVARĂ – prof. Pop Elena, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea  

2. DEFICIENŢA ÎN COMUNICARE – CAUZĂ PRINCIPALĂ A CONFLICTULUI – prof. Vîlceanu Daniela, Colegiul Tehnic 

„C. Brâncuşi” Oradea  

3. AM PUTEA TRĂI MAI FERICIŢI FĂRĂ A MERGE LA ŞCOALĂ? – prof. Şuşu Cătălin, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

4. ACASĂ LA BRÂNCUŞI – prof. Avrămuţ Florica, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea  

5. SOLUŢIE MODERNĂ DE PROTECŢIE A CLĂDIRILOR CONTRA SEISMELOR – prof. Chiş Angela, Colegiul Tehnic 

„C. Brâncuşi” Oradea  

6. „ÎNGRIJIND NATURA, RESPECTĂM VIAŢA” – prof. Calău Ramona, prof. Manea Florentina, Colegiul Tehnic „C. 

Brâncuşi” Oradea  

7. RELAŢIA PROFESOR-ELEV ŞI EFECTELE SALE – prof. ing. Filip Victoria, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

8. ÎNVĂŢAREA PERMANENTĂ ÎN CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL AL EDUCAŢIEI – prof. Săcăcian Dorina, Colegiul Tehnic 

„D. Leonida” Oradea 

9. NEVOIA DE VITEZĂ – DISCURILE BAZATE PE FIZICA SOLIDELOR – prof. Németh Radu, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” 

Oradea 

10. ÎNVĂȚAREA PRIN COOPERARE – prof. Gale Monica, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

11. MANAGERUL EMOȚIONAL – prof. ing. Rugan Gheorghe, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

12. CONSTRUCȚIILE ȘI CIVILIZAȚIA – prof. Manea Florentina, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

13. REPERE DIN ACTIVITATEA ACADEMICIANULUI GEORGE C. MOISIL – prof. Mic Gabriel, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” 

Oradea 

14. CURIOZITĂȚI MATEMATICE – prof. Opriş-Brişcan Maria, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

15. UTILIZAREA LABORATOARELOR VIRTUALE ÎN STUDIUL CHIMIEI – prof. Berian Eva Abigail, Colegiul Tehnic 

„C. Brâncuşi” Oradea 

16. ORIGINEA UNIVERSULUI – prof. Bărdaş Dumitru, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

17. LECTURA, NECESITATE SAU PASIUNE? – prof. Ghergheleş Crina, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

18. MAI ESTE OMUL DE LA CATEDRĂ UN MODEL? – prof. Nistor Monica, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

19. SINDROMUL „BURNOUT” LA PROFESORI – prof. Tamaş Nelu, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

20. INSTRUMENTE DE EFICIENTIZARE A EDUCAŢIEI - EFFICIENT LANGUAGE TEACHING – prof. Ani Alexandra Monica, 

Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

21. CULTIVAREA ȘI ÎNDRUMAREA GUSTULUI PENTRU LECTURĂ – bibliotecar Roibu Florica, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” 

Oradea 

22. IMPORTANȚA PERFECȚIONĂRII ŞI APLICAREA METODELOR ŞI TEHNICILOR MODERNE LA CLASĂ – prof. Butaru Cecilia-

Alina, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

23. CULTURA BANULUI – prof. Candrea Roxana, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

24. ROLUL GRAMATICII ÎN PREDAREA LIMBII FRANCEZE – prof. Drăgian Ana, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

25. ASIGURAREA EVALUĂRII, ELEMENT ÎN FORMAREA CONTINUĂ, INSTRUMENT DE EFICIENTIZARE A EDUCAŢIEI LA 

LIMBA ROMÂNĂ – prof. Iova Ana-Maria, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 

26. PROGRAMUL SECTORIAL COMENIUS FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL IMPLICAT ÎN EDUCAȚIE – prof. 

Sălăgean Anne-Mari, Colegiul Tehnic „C. Brâncuşi” Oradea 
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