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EDITORIAL – PARTENERIATUL ÎN VIAȚA ȘCOLII 

A vorbi despre parteneriate în calitate de manager al unei instituţii cred că este unul dintre cele mai 
frumoase subiecte. Asta pentru că e un lucru bine cunoscut faptul că succesul oricărui demers care implică mai 
multe persoane depinde de abilitatea acestora de a colabora şi de a deveni parteneri. Atunci când factorii 
implicaţi sunt persoane care reprezintă instituţii, lucrurile devin şi mai complicate, dar aduc cu atât mai multe 
satisfacţii pentru că armonizează structuri.  

Primul parteneriat pe care-l face o şcoală are menirea de a stabili conexiuni între oamenii ei: profesori-
elevi-părinţi. Despre parteneriatul acestora s-a scris şi se mai scriu încă tratate de specialitate. A fi partener 
într-un demers presupune poziţii de egalitate pentru toţi cei implicaţi, din toate unghiurile din care poate fi 
abordată problema: egali în drepturi, egali în obligaţii şi responsabilităţi, egali în interese, în beneficii şi, în 
consecinţă, egali în obiective. Privind lucrurile astfel, elevul nu mai vede în profesor duşmanul de la catedră ci 
partenerul lui, care, la fel ca el, are drept obiectiv succesul său profesional şi personal. Nu voi dezvolta mai 
mult acest aspect al parteneriatului unei şcoli, voi aduce ca argument doar faptul că o şcoală este clasificată şi 
cotată în funcţie de performanţele elevilor săi, iar aceste performanţe nu se pot obţine decât printr-un 
parteneriat asumat între aceştia, familiile lor şi dascăli. 

Ultimii ani au deschis şcolii oportunitatea a numeroase alte parteneriate. Aş putea spune că a devenit o 
provocare pentru noi ca şcoală să încheiem parteneriate viabile. O categorie importantă de astfel de 
parteneriate sunt colaborările cu agenţii economici de pe piaţa locală, inclusiv cu Primăria Municipiului Oradea 
și Școala Profesională Eurobusiness care ne-a facilitat aceste parteneriate cu companii din Parcul industrial ca: 
CELESTICA, FAIST MEKATRONIC, UAMT, MECANIZADOS AUXIM, SELINA. Acestea le oferă elevilor noştri 
oportunitatea de a face practică în sediile de producție, de a-i avea drept mentori şi parteneri de pregătire pe 
angajaţii acestor firme, de a-şi adăuga la CV-ul personal numele unei astfel de instituţii care girează pregătirea 
lor practică şi, nu în ultimul rând, de a fi angajat într-o astfel de firmă dacă dovedeşte că este bun. În aceste 
condiţii parteneriatul devine o garanţie a succesului profesional şi a unei integrări active pe piaţa muncii. 

O altă categorie de parteneriate importante sunt cele încheiate de şcoala noastră cu şcoli sau agenţi 
economici din Europa. Numai în anul şcolar trecut am avut astfel de colaborări cu Şcoala Tehnică „Christian 
Schmidt” Neckarsulm din Germania, Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szent-Györgyi Albert 
Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája din Ungaria; Osnovna šola Lava Celje din Slovenia; 
Mehmet Baydar Lisesi din Turcia; Liceum Ogolnokształcace in Kamienica din Polonia; Prirodo-matematicheska 
gimnaziya „Sv. Kliment Ohridski" din Bulgaria. 

Elevi şi profesori de la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși" au vizitat ţări ca Polonia, Turcia, Slovenia, 
Bulgaria. Toate acestea aduc un câştig direct celor care au avut privilegiul să cunoască oameni şi obiceiuri din 
alte ţări, dar aduc plus valoare şi şcolii prin imaginea pe care i-o conferă atât în peisajul local, cât şi în afară. 

În urma parteneriatului cu Şcoala Tehnică „Christian Schmidt” din Germania, elevii vor face practică la 
întreprinderea Audi AG din Neckarsulm, ceea ce a avut un deosebit ecou în presă și în rândul părinților.  

Importante sunt, de asemenea pentru şcoală parteneriatele cu alte şcoli din România. Avem astfel de 
colaborări cu Liceul Tehnologic „Henri Coandă" Buzău, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida" Petroșani, Colegiul 
Tehnic „Apulum" Alba Iulia, Colegiul Tehnic „Miron Costin" Roman, Colegiul Tehnic Infotehnica „Viceamiral 
Ioan Bălănescu" Giurgiu, Colegiul Tehnic Energetic București, Colegiul Tehnic Energetic Râmnicu Vâlcea, 
Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu" Deva, Colegiul Tehnic Energetic Cluj Napoca în cadrul unor 
proiecte ca Eroii - modele peste generaţii; Liceenii în concurs; Utilizarea calculatorului în studiul științelor 
naturii; Infotehnică; Știință și Tehnică - Trecut, Prezent și Viitor și Natura are prioritate - Tinerii și mediul; 
Îmbunătățirea calității educației şi formării profesionale prin reţele parteneriale. Ele au valoarea unor 
schimburi de experienţă din care toţi cei implicaţi avem de învăţat.  

Poziția școlii în comunitate este consolidată de parteneriatele cu instituții de învățământ superior: 
Universitatea din Oradea și Universitatea Agora. Școala desfășoară de mai mulți ani parteneriat cu 
universitățile în cadrul căruia profesori de la diferite departamente derulează împreună cu elevii și profesorii 
școlii activități tematice: Ziua porților deschise, Ziua Națională a României, Ziua Unirii, Ziua Europei etc. 

Numeroase fundații și ONG-uri sunt partenerii noștri în derularea de activități extrașcolare: voluntariat, 
strângere de fonduri, protejarea mediului. 

Iată doar câteva din motivele pentru care am considerat parteneriatul un subiect important. Şi dacă 
Aristotel spunea că, în fond, orice prietenie e un parteneriat, o să-mi permit să consider valabilă şi reciproca 
afirmaţiei sale: parteneriatul aduce binecuvântarea unui prieten. 

Director, prof. Daniela Vîlceanu 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-BISERICĂ 

Școala poate fi numită a doua familie 
a copiilor noștri pentru că ea se ocupă de 
educarea lor, continuând ceea ce fac părinții 
acasă. La fel și Biserica este o instituție 
complementară educației copiilor noștri 
punând accentul pe educația morală care 
trebuie să o dobândească orice tânăr. 
Parteneriatul Școală – Biserică are un scop 
comun și anume de a educa toți copiii în 
spiritul iubirii, respectului și toleranței față de 
semenii noștri. Pentru a se îndeplini acest 
scop atât profesorii, cât și slujitorii bisericii 
trebuie să-i implice permanent pe elevi în 
diferite activități religioase și sociale.  

Activitățile religioase la care trebuie să participe elevii sunt slujbele religioase, să se 
spovedească și să se împărtășească în timpul posturilor, să organizeze concerte de colinde, cercuri de 
pictură pe sticlă, expoziții de desene și picturi religioase cu ocazia marilor sărbători, iar activitățile cu 
caracter social sunt cele care îi fac pe copii să-și deschidă sufletul pentru a face acte de caritate, 
sensibilizându-i la nevoile celorlalți. Toate aceste activități trebuie să se desfășoare în cadrul școlii și al 
Bisericii deoarece acestea sunt cele care oferă elevilor climatul potrivit pentru derularea acestor 
activități, care le îndrumă pașii în aprofundarea cunoștințelor religioase, le stimulează creativitatea, 
dar mai ales îi apropie de Dumnezeu. Dorința elevilor de a participa la aceste activități religioase 
demonstrează că ei manifestă o atitudine pozitivă față de Dumnezeu și față de religie, iar profesorii și 
preoții trebuie să-i încurajeze permanent pentru ca aceștia să devină buni creștini.  

Conștientizând importanța îndrumării elevilor către Biserică și școală, dar și realizând 
parteneriate între școală și Biserică, nu facem altceva decât să îndeplinim frumoasa cerere a lui 
Hristos: „Lăsați copiii să vină la Mine, că a unora ca aceștia este Împărăția cerurilor!” (Matei 19,14) 

 
prof. Floarea Bicăzan 

 
 

PARTENERII LUI MOȘ CRĂCIUN 

 

Elevii Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuși” s-au adunat 
cu toții să vestească prin Colindul Sfânt și Bun, Nașterea Micului 
Prunc Iisus. Cu sufletul curat de copil, fiecare elev al școlii 
noastre a încercat să se transpună în atmosfera frumoasă a 
Crăciunului prin diferite activități dedicate acestei sărbători. 
Concertul de colinde tradiționale a fost cel care a deschis 
sufletul tuturor insuflând credință în Dumnezeu, iubire, 
bunătate, iertare. Lăsându-ne pătrunși de această atmosferă 
înălțătoare, întotdeauna vom simți cu suflet de copil Magia 
Crăciunului. 

prof. Floarea Bicăzan 
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PARTENERIATE EUROPENE PRIN PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI 

Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea a lansat în luna noiembrie 2013, proiectul „Tranziţia 
eficientă de la şcoală la locul de muncă” (LLP-LdV/IVT/2013/RO/307). Acesta este finanţat de către ANPCDEFP 
prin programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (LLP) Leonardo da Vinci – Mobilităţi IVT (pentru elevi). 

Partenerii acestui proiect sunt Şcoala Tehnică „Christian Schmidt” şi întreprinderea Audi AG, din 
Neckarsulm, Germania. 

Perioada de desfăşurare a stagiului: 19 mai – 08 iunie 2014. 
Scopul proiectului şi grupul ţintă sunt dobândirea şi dezvoltarea de competenţe practice necesare şi 

esenţiale pentru pregătirea profesională a unui număr de 14 elevi care urmează calificarea tehnician 
electrician electronist auto în vederea adaptării la tehnologiile şi practicile de muncă aflate în continuă 
schimbare în cadrul stagiului de practică ce se va desfăşura în atelierele întreprinderii AUDI. 

Pentru a participa la mobilităţile din cadrul proiectului atât elevii, cât şi profesorii însoţitori vor fi 
selectaţi. De asemenea, elevii selectaţi vor urma un program de: 

- pregătire generală - informaţii despre programul Leonardo da Vinci, proiect etc.; 
- pregătire lingvistică - limba de comunicare a proiectului este limba engleză; pentru că stagiul de 

practică se desfăşoară în Germania elevii vor beneficia şi de câteva ore de limba germană; 
- pregătire culturală - prezentare a ţării gazdă, cu precădere a regiunii unde se va desfăşura stagiul de 

practică (landul Baden-Württemberg), oraşele Neckarsulm (cel de-al doilea mare sediu al mărcii Audi din ţară) 
şi Stuttgart (reşedinţa landului); 

- pregătire pedagogică - prezentarea şi însuşirea de către elevi a regulilor de lucru în organizaţia de 
primire, condiţiile de lucru, cultura organizaţională a instituţiei de primire. 

La sfârşitul mobilităţii elevii participanţi vor obţine un Certificat de Mobilitate Europass care să ateste 
competenţele profesionale dobândite de către aceştia în cadrul stagiului, precum şi competenţele lingvistice şi 
socio-culturale care să-i ajute în viitoarea carieră. Acest Certificat de Mobilitate Europass va fi emis de către 
beneficiar  – Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea şi completat şi validat de către unităţile de primire 
(Şcoala Tehnică „Christian Schmidt” şi compania Audi din Neckarsulm), cu descrierea competenţelor dobândite 
ca urmare a desfăşurării stagiului de practică.  

De asemenea, elevii vor mai primi un certificat de participare la stagiu care va fi eliberat de Şcoala 
Tehnică „Christian Schmidt”. 

După încheierea plasamentului, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea va valida, transfera şi 
recunoaşte oficial competenţele şi abilităţile dobândite de elevii participanţi la stagiul de practică. Transferul şi 
validarea competenţelor se va face conform Ordinului MECT 4931/29.07.2008. 

 

 
prof. coordonator Liana Coroianu 
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PARTENERIAT EDMUNDO PENTRU EDUCAȚIE 

 
Dacă vrei să te asiguri că ai cele mai potrivite condiţii pentru a ajunge cu succes să studiezi în 

străinătate, trebuie să începi să te pregăteşti pentru asta din timp. 
Primul pas ar trebui să fie alegerea universităţilor şi programelor de studiu la care vrei să 

aplici. Porneşte iniţial de la domeniile tale generale de interes şi de la ţările în care ţi-ai dori să 
studiezi. Dacă nu eşti sigur ce opţiuni ai la dispoziţie, serviciul de consiliere gratuită EDMUNDO poate 
fi un punct de pornire. Pe site-ul EDMUNDO poţi obţine în doar câteva minute o listă personalizată cu 
programe, pornind de la ţările şi domeniile care te interesează. Acesta poate fi un moment bun 
pentru a analiza variantele disponibile şi din perspectiva costurilor pe care le implică studiul în 
străinătate. Ţi-ar putea fi de ajutor în acest punct şi experienţele celor care studiază deja în 
străinătate: EDMUNDO îţi oferă, pe space.edmundo.ro, o platformă în care să interacţionezi cu 
actuali studenţi internaţionali. 

Atunci când ai luat o decizie asupra destinaţiilor de studiu care te interesează, poţi trece la a-ţi 
construi aplicaţia. E important să începi să lucrezi la dosarul tău din timp: va fi nevoie să obţii 
documente precum foaia ta matricolă sau scrisori de recomandare de la profesori; va trebui să dai un 
test de cunoaştere a limbii engleze, dacă nu ai deja o diplomă care să ateste acest lucru; şi va trebui 
să lucrezi la eseul tău personal, prin care vei convinge universitatea care te interesează că eşti un 
student potrivit pentru ea. Un consilier EDMUNDO te poate ajuta în mod gratuit să-ţi pregăteşti 
aplicaţia, fie că este vorba de a te asigura că dosarul tău este complet sau de a avea siguranţa că 
eseul tău personal va fi cu adevărat convingător. 

Fii atent şi la termenele-limită: în Marea Britanie poţi aplica pentru programe de licență până 
în 15 ianuarie; în Danemarca până în 15 martie; în Olanda până în luna iunie. Chiar şi acolo unde 
termenele nu sunt la fel de restrictive, e bine să te grăbeşti să-ţi trimiţi dosarul, pentru a fi sigur că 
programul care te interesează mai are locuri disponibile. Dacă acum ești clasa a XII-a atunci vom 
căuta pentru tine, în țările menționate anterior, programele care și acum au mai rămas deschise 
pentru aplicații deși au trecut termenele limită menționate anterior.  

Iar, după ce dosarul tău va fi acceptat, va trebui să începi să te pregăteşti pentru anii tăi de 
studenţie în străinătate. Va fi momentul pentru a începe să-ţi cauţi cazare şi a-ţi planifica mutarea în 
străinătate. Din nou, experienţele celor care studiază deja în străinătate ţi-ar putea fi de folos – iar 
EDMUNDO îţi va oferi şi șansa de a-i cunoaşte pe viitorii tăi colegi români de la universitatea pe care 
ai ales-o. 

Dacă vrei să vorbim despre opțiunile tale de studiu în străinătate poți contacta profesorul tău 
colaborator din liceu sau ne poți scrie la adresa anca.gilca@educativa.ro sau poți suna la numărul 
0758.815.034.  

Pregătește-te să studiezi în străinătate! 
 
 

 prof. Dorina Săcăcian, colaborator EDMUNDO 
  

mailto:anca.gilca@educativa.ro
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LET’S DO IT BRÂNCUȘI! 

Anul acesta ne-am propus să participăm într-un număr cât mai mare la Let’s Do It România şi am reuşit. În 
28 septembrie 2013 am format o echipă din 20 de elevi și 5 profesori. 

Zona aleasă a fost marginea pădurii din Husasăul de Criș. Această zonă a fost revendicată de echipa 
noastră la sugestia elevilor care locuiesc în această localitate și care s-au oferit voluntari în acțiunea de 
curățare a zonei.  

Aici am găsit o mare varietate de gunoaie – PET-uri, haine, materiale de construcţii. Ne-a luat câteva ore 
bune să curăţăm zona aleasă, însă rezultatul a meritat tot efortul. În urma noastră a rămas un loc curat și 
sperăm că totodată am reușit să sensibilizăm locuitorii acestei localități în a recicla și a păstra un mediu curat. 
– 

 

 
 

Rezultatul nu ar fi fost posibil fără elevii voluntari care au ales să se implice în proiect. Aceștia au 
demonstrat că responsabilitatea socială poate fi mai mult decât un concept teoretic. 

Avantajele celor care desfăşoară activităţi de voluntariat variază de la satisfacţia personală la dobândirea 
de experienţă în viitorul domeniu de activitate, la familiarizarea cu diferite sisteme operaţionale şi cu instituţii 
şi/sau structuri organizaţionale, la crearea de prietenii și contacte profesionale utile, până la găsirea unui loc 
de muncă pe baza experienţei dobândite ca voluntar.  

Voluntariatul ajută la deprinderea unor aptitudini precum capacitatea de a-i înțelege pe alții și de a-i ajuta 
să devină mai buni și mai optimiști, dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, dar și dezvoltarea cunoștințelor 
legate de politică, sănătate sau mediu. 

Prin participarea la acțiunile de voluntariat poți cunoaște persoane care împart aceleași pasiuni și îți poți 
face foarte mulți prieteni noi. Respectul de sine și încrederea în propriile tale forțe vor crește considerabil 
deoarece voluntariatul presupune multă responsabilitate și spirit de echipă. 

Avantajele voluntarilor au, în general, efect pe termen lung şi, în mod cert nu sunt de natură materială. 

 
prof. Florentina Hoduț  
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ELEVII, PARTENERII NOȘTRI ÎN EDUCAȚIE 

INVENȚII BIZARE 
 

Cadranul solar de interior 
Invenţia cadranului solar a fost una fenomenală, cu care oamenii reuşeau să 
măsoare timpul încă de acum peste 5.000 de ani. Moştenirea egiptenilor şi a 
babilonienilor va rămâne un punct de referinţă pentru a patra dimensiune a 
vieţii noastre, dar acesta are o imperfecţiune fatală evidentă în zilele cu nori. 
Dar acum, că „ne-am făcut mari”, putem înlocui chiar şi puternicul astru. 
Probabil aceasta a fost ideea de pornire a inginerului american care a inventat 
cadranul solar pentru interior. Aparatul este destul de simplu. Un cadran solar 
clasic este luminat de un bec la un anumit unghi. Braţul lămpii este apoi rotit 
uşor cu ajutorul unui motor electric. Dacă totul este calibrat bine, umbra lăsată 
de acul cadranului „solar” va indica ora exactă. Este o idee simplă care ne poate 
face să uităm măcar pentru o secundă de miniaturizare, dar care poate avea 

doar un efect estetic. De altfel, tot în numele esteticii, site-ul evilmadscience.com a venit cu o idee mult mai modernă 
pentru aplicarea conceptului de lumini şi umbre: Bulbdial Clock. Gadgetul are în loc de limbi, un simplu ax central, luminat 
cu ajutorul a 72 de leduri. Totuşi, doar trei dintre ele sunt aprinse simultan, indicând cu o umbră diametral opusă orele, 
minutele şi secundele. 
 
Pălăria cu radio 

Radioul a fost aproape un secol sursa principală de informaţie şi divertisment. Totuşi, până 
la miniaturizarea extremă, aparatul ce „descifra” undele chiar şi de la mii de kilometri avea 
dimensiuni uriaşe din cauza lămpilor. Oamenii voiau să poată prindă undele oriunde, iar în 
1931 apărea o invenţie absolut bizară. Un german a plasat componentele radioului într-o 
pălărie bărbătească din paie. Antena era deasupra, sub forma unui filament legat între două 
tije, iar difuzorul era doar o pâlnie montată caraghios, ca un corn, deasupra frunţii 
purtătorului. Uitându-ne acum la această bizarerie n-avem cum să nu schiţăm măcar un 
zâmbet, dar oare atunci cum priveau oamenii o asemenea extravaganţă? Ideea cu radioul în 
pălărie nu a fost însă dată uitării. Revista americană Radio-Electronics punea, în 1949, pe 
coperta sa, o imagine cu ultimul răcnet de pălărie înzestrată cu radio. A fost denumită şi 
pălăria marţiană pentru că în partea de sus avea două lămpi care se iţeau ca două antenuţe 
de omuleţi verzi (imaginea „alienului” cu antene are, după cum vezi, rădăcini vechi). 
Casca-radio era o minune tehnologică şi datorită căştilor cu pavilioane, ca să nu-i deranjezi 

pe cei din jur atunci când asculţi emisiunea preferată. 
 Bianca Blaga, clasa a XII-a C 

 

VOLKSWAGEN E-UP! 
 

Acum 3-4 ani s-au lansat pe piața din România primele vehicule electrice 100%. 
Acestea aveau prețuri destul de mari. Acum, tot mai mulți producători 
comercializează aceste mașini și vin cu noi modele pe piață. Un exemplu recent este 
Volkswagen, care propune cea mai mică mașină din ofertă și într-o variantă electrică. 
Momentan modelul este disponibil doar în Germania, însă este preconizată și o 
lansare în România. 

VW e-up! trădată de dimensiunile reduse și spațiul limitat din interior s-a 
poziționat ca una accesibilă, destinată în principal clienților de sex feminin, pentru 
mersul exclusiv în oraș. Germanii au anunțat acum prețurile automobilului care își ia 
„combustibilul“ de la priză, preț pentru piața europeană, de 27.000 de Euro. 

Mașinuța electrică de la Volkswagen este propulsată de un acumulator cu o 
putere de 18,7 kWh, suficient să aibă o autonomie de 160 km. Evident această 

autonomie scade simțitor odată cu pornirea unor accesorii suplimentare, cum ar fi luminile pe timp de noapte sau aerul 
condiționat. Însă producătorul anunță un cost de încărcare de numai 3 EURO. Mai precis, în bani românești, este de 
așteptat un cost lunar, la un mers zilnic de 50 km, situat în jurul sumei de 350 lei. 

Costul mare al mașinii este justificat de producători prin faptul că mașina electrică VW e-up! va fi vândută numai 
într-un singur mod de echipare. Acesta este un tip Premium și include sistem de navigație, climă automată, scaune 
încălzite și parbriz încălzit. Toate aceste elemente mai reduc însă din viața acumulatorului dacă sunt în funcțiune. 

 
 Adrian Vlaicu, clasa  a XI-a B  
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ELEVII, PARTENERII NOȘTRI ÎN EDUCAȚIE 

ROBOTUL TIMEX 
 

Mecatronica este o combinație sinergetică între mecanica 
de precizie, sistemele electronice de control și comandă și 
informatică, ce servește proiectării, realizării, punerii în 
funcțiune și exploatării și sistemelor automate inteligente. 

Termenul „mecatronică" a fost utilizat pentru prima dată în 
anul 1975 de către concernul japonez Yaskawa Electric 
Corporation, fiind o prescurtare a cuvintelor 
Mechanica-Electronica-Informatica. 

Cu timpul, noțiunea de mecatronică și-a schimbat sensul și 
și-a extins aria de definiție: mecatronica a devenit știința 
inginerească bazată pe disciplinele clasice ale construcției de 
mașini, electrotehnicii, electronicii și informaticii. Scopul acestei 
științe este îmbunătățirea funcționalității utilajelor și sistemelor 

tehnice prin unirea disciplinelor componente într-un tot unitar. 
Mecatronica poate fi definită ca o concepție novatoare a tehnicii de automatizare pentru nevoile 

ingineriei și educației.  
Robotul Timex face parte din gama variată a mecatronicii pe care o putem încadra într-o categorie numită 

hobby. Roboțelul îndeplinește condițiile încadrării în mecatronică deoarece combină mecanica fină, electronica 
și informatica. Partea mecanică este reprezentată de corpul roboțelului realizat dintr-o tablă de aluminiu 
prelucrată, formând un cadru ușor, rezistent și aspectuos. Roțile sunt dintr-un aliaj de aluminiu și mangan 
făcându-le mai puțin flexibile, dar ușoare. Pentru aderență maximă am folosit silicon industrial care înlocuiește 
clasicul cauciuc al roților. 

Partea electrică este formată din două motoare alimentate cu o tensiune cuprinsă între 3 - 12 V și 
valoarea curentului electric între 300 mA și 5 A, având un cuplu de 5 kg/cm. 

Partea electronică este formată din 3 elemente care se asamblează ușor având pini de conectare. Primul 
element este PIC-ul sau microcontrolerul. Acesta este alimentat la 9 volți dar are stabilizatoare de 3 V și 5 V 
fiind montat pe o placă separată având pini de conectare pentru a fi practică și ușor de asamblat/dezasamblat. 
Al doilea element este puntea H, aceasta folosește Mosfet-uri pentru a amplifica curentul transmis la 
motoarele roboțelului evitând suprasolicitarea PIC-ului care poate duce la distrugerea acestuia. Al treilea 
element este comparatorul care transformă semnalul analogic într-o comandă digitală. Comparatorul primește 
de la senzori comanda analogică, iar acesta transmite la PIC comanda digitală. 

Partea informatică este formată dintr-un program 
scris folosind programul C++, acesta fiind pe urmă încarcat 
în microcontroler. Programul cuprinde linii de cod pe care 
microcontrolerul le citește și pune în funcțiune părțile 
electronice împreună cu cele mecanice. 

Această lucrare practică a fost realizată având drept 
scop participarea la un concurs în cadrul Etapei Naționale 
a Concursului de Robotică Robochallenge, București, ediția 
a IV-a 23/24 noiembrie 2013, unde am obținut diplomă de 
participare. Pentru mine participarea la acest concurs a 
reprezentat o mare provocare și o experință deosebit de 
plăcută din care am avut multe de învățat. Mulțumesc 
conducerii școlii și cadrelor didactice care m-au susținut în 
participarea la concurs. 

Îmi doresc să îmbunătățesc actualul robot și să particip până la sfârșitul anului școlar și la alte concursuri, 
de unde să mă întorc cu rezultate și mai bune. 

 Raul-Cristian Milaș, clasa a XII-a C 
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BIBLIOTECA – PARTENERUL ELEVULUI 

„Cartea şi biblioteca – prietenii copiilor” este un proiect educativ 
regional iniţiat de Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor care are 
parteneriat şi cu şcoala noastră. Cuprinde două concursuri, de creaţie 
literară, educaţie plastică şi realizarea unei expoziţii cu cele mai reuşite 
lucrări plastice. Perioada de derulare a acestui proiect este 31 octombrie 
2013 – 5 iunie 2014. 

Proiectul constă dintr-un complex de activităţi care vizează realizarea 
unor creaţii literare şi plastice, publicate în trei volume şi cuprinde trei 
secţiuni: creaţii literare elevi, creaţii plastice elevi şi creaţii literare cadre 
didactice. 

Creaţiile literare şi lucrările plastice realizate de elevi vor fi jurizate pe categorii. Cele mai reuşite lucrări 
plastice vor fi prezentate într-o expoziţie în cadrul Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din 
România (ABR), ediţia a XXV-a, din luna septembrie 2014, Cluj-Napoca. 

Prin activităţile sale, proiectul urmăreşte stimularea creativităţii, atât a elevilor, prin creaţii literare şi 
plastice, cât şi a dascălilor, prin creaţii literare. Creaţiile literare şi cele plastice vor respecta tema „Cartea şi 
biblioteca – prietenii copiilor”.  

Această temă atinge unul dintre punctele sensibile ale învăţământului actual: scăderea interesului pentru 
lectură, în contextul existenţei altor mijloace de informare mai facile (internet, cărţi audio, filme etc.). 

Acest proiect are scopul de a dezvolta interesul pentru lectură şi creativitate prin lucrări literare şi plastice 
dar şi atragerea elevilor spre carte şi bibliotecă, făcându-i conştienţi de importanţa lecturii pentru dezvoltarea 
propriei personalităţi. 

Obiectivele propuse sunt realizarea de creaţii literare şi plastice, expoziţii cu cele mai reuşite lucrări 
plastice şi editarea celor trei publicaţii care vor cuprinde creaţiile literare şi plastice. 

Calendarul activităţilor cuprinse în proiectul educativ regional „Cartea şi biblioteca – prietenii copiilor” – 
ediţia a II-a: 
Nr. 
crt. 

Titlul activităţii Data Locul 
desfăşurării 

Participanţi Responsabil 

1. De ce cartea şi 
biblioteca? 

31.10.2013, ora 16:00 CCD Bihor -invitaţi 
-parteneri 
-colaboratori 
-presa 

Coordonator proiect  
prof. Trofin Mariana 
Responsabil proiect  
prof. Carmen Bodiu 
Coordonator asistent  
prof. Florina Szabó 

2. Lumea imaginară 
a cărţilor 

31.10.2013 – 31.01.2014 Săli de clasă -şcolile implicate 
-părinţi 
-cadre didactice 

-bibliotecari şi cadre 
didactice din școlile 
implicate în proiect 

3. Cartea şi 
biblioteca, 
prietenii mei! 

10.01.2014 – 11.04.2014 Săli de clasă -şcolile implicate 
-părinţi 
-cadre didactice 

-bibliotecari şi cadre 
didactice din şcolile 
implicate în proiect 

4. Cei mai talentaţi 
artişti plastici 

14.04.2014 – 16.05.2014 CCD Bihor -comisia de jurizare Coordonator de proiect 
bibl. prof. Trofin Mariana 

5. Maeştrii 
condeiului 

14.04.2014 – 16.05.2014 CCD Bihor -comisia de jurizare Coordonator de proiect 
bibl. prof. Trofin Mariana 

6. Cartea şi 
biblioteca, 
prietenii copiilor 

05.09.2014 CCD Bihor -profesori 
-educatori 
-presă 
-părinţi 

Coordonator proiect  
prof. Trofin Mariana 
Responsabil proiect  
prof. Carmen Bodiu 
Coordonator asistent  
prof. Florina Szabó 

7. Imagini din 
lumea cărţilor 

3.09.2014 – 5.09.2014 Biblioteca 
„Octavian 
Goga” 
Cluj-Napoca  

-bibliotecarii şi 
profesorii 
documentarişti 
prezenţi la Conferinţa 
Naţională a ABR, 
ediţia a XXV-a. 

Coordonator de proiect 
bibl. prof. Trofin Mariana 
bibl. Roibu Florica  
bibl. Potre Delia 

bibliotecar, Florica Roibu 
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ROLUL PARTENERIATELOR ȘCOLARE ÎN SOCIETATEA MODERNĂ 

"Un individ învaţă să participe participând efectiv, mai degrabă decât prin a învăţa despre participare"(Karen O’Shea).  
 
În această societate modernă omul trebuie să fie flexibil şi creativ pentru a se adapta unor condiţii şi cerinţe de 

muncă permanent redefinite de avansul tehnologiilor, de schimbarea relaţiilor de putere şi de schimbările normelor care 
definesc cultura organizaţiilor. Familiile sunt configurate diferit; se poate observa din ce în ce mai des o creștere a  
procentului familiilor monoparentale, oamenii se mută dintr-un loc într-altul, iar societatea trece de la modul de viaţă 
tradiţional la era informaţională bazată pe servicii. Din punct de vedere politic şi civic, individul se confruntă cu probleme 
ridicate de noile tehnologii în planul libertăţii, egalităţii şi moralei într-un context aproape total diferit de perioadele 
anterioare de dezvoltare socială. 

Educaţia trebuie să dezvolte copiilor sentimente, precum: respectul şi stima faţă de sine; respectul faţă de semeni; 
convingerea că orice comportament îşi are consecinţele sale. Educaţia se realizează prin acţiuni specifice. Unele dintre 
acestea se află în afara sistemului de învăţământ, dar este menit să atingă scopurile pedagogice identificabile. De aceea 
şcoala nu rămâne indiferentă faţă de marea bogăţie de forme de educaţie extraşcolară pe care se structurează 
comunicarea umană contemporană. 

Sintagma parteneriat educaţional este tot mai des folosită în limbajul pedagogic actual datorită reuşitelor 
demonstrate deja de punerea în practică a acestei strategii, dar şi datorită posibilităţilor de perspectivă pe care le promite 
un astfel de sistem educaţional.  

Motivul principal pentru crearea parteneriatelor şcolare de diferite tipuri trebuie să fie dorinţa de a ajuta elevii să 
aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membrii ai comunităţii se consideră unii pe 
alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele 
trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate 
doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice.  

Cuvântul „parteneriat” presupune existenţa a doi sau mai mulţi parteneri, care împreună încearcă să rezolve o 
problemă, sarcină prin acţiuni comune. Cooperarea activă a şcolii cu ceilalţi factori educaţionali – familia, comunitatea 
locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale – trebuie să conducă la realizarea unor parteneriate viabile 
care să permită o abordare pozitivă a problemelor diverse ale tinerilor elevi. Şcoala trebuie să găsească formele optime 
prin care cei implicaţi în acest proces de educare să poată gestiona resursele umane, să aibă cunoştinţe de psihologie şi 
pedagogie, să se poată adapta rapid la managementul schimbărilor din societatea actuală. 

Valoarea educaţiei creşte într-o lume în care schimbările s-au accelerat simţitor, într-o societate a opţiunilor 
individuale şi sociale multiple, marcată de o multitudine de tranziţii, de naturi diferite. Educaţia este somată să răspundă 
provocărilor unei lumi a societăţilor şi indivizilor în derută, o lume în care s-au pierdut şi se pierd repere, sisteme de 
referinţă, iar sistemele etice se află în criză. Ea trebuie să construiască drumuri noi pentru speranţă, prin formarea unor 
cadre cât mai flexibile, a unor capacităţi şi comportamente capabile să facă faţă schimbării permanente şi să adapteze 
elevul la incertitudine şi complexitate. Şcoala este chemată să contribuie decisiv la redefinirea unor noi sisteme de valori.  

În urma parteneriatelor şcolare fiecare dintre părţile implicate în actul educativ are diferite beneficii:  
- profesorii au astfel posibilitatea deprinderii de noi abilităţi în planificarea şi managementul proiectului. Reuniunile 

cu colegii din diferite instituții atât din țară, cât și din ţări europene sunt o oportunitate de a cunoaşte alte sisteme 
educaţionale şi metode de predare ce pot inspira inovaţia în şcoală. Mai mult decât atât, întâlnirile de lucru cu colegii 
străini pot conduce la stabilirea de prietenii mai profunde decât colaborarea în proiect. 

- atât profesorii, cât şi elevii dobândesc noi abilităţi relevante, atât pentru viaţa profesională, cât şi pentru cea 
personală, precum abilităţi de comunicare şi prezentare, luarea deciziei, rezolvarea de probleme şi managementul 
conflictului, creativitate, munca în echipă şi solidaritate. Ei învaţă limbi străine noi şi le pot practica pe cele pe care deja le 
cunosc. Ideea dezvoltării profesionale şi reuşitei conduce la motivaţie crescută şi satisfacţie.  

- şcolile beneficiază de motivaţia sporită a profesorilor şi elevilor împreună cu creşterea corespunzătoare a nivelelor 
de interes şi reuşitelor şcolare ale elevilor.  

- părinţii beneficiază de sporirea interesului elevilor, motivaţiei acestora şi reuşitei şcolare.  
Reuşita parteneriatului nu se datorează în exclusivitate coordonatorilor sau numai participanţilor, ci este rezultatul 

muncii fiecărei părţi, rezultatul muncii partenerilor care comunică permanent şi învaţă unul de la celălat. 
Parteneriatele educative realizate între diferite şcoli şi diferite instituţii ajută elevii şi cadrele didactice să intre în 

contact direct cu probleme noi ale societăţii sau comunităţii din care fac parte. Îi ajută pe parteneri să-şi lămurească unele 
probleme, să participe efectiv la luarea unor decizi iar prin activităţile practice cu elevii, aceștia devin  mai sensibili și mai 
responsabili față de ei înșiși și de societatea în care trăiesc. 

BIBLIOGRAFIE   
1.Cucoș, C. (2000) Educația, dimensiuni culturale și interculturale, Iași, Ed.Polirom 
2. Nicola I. (2000) Tratat de pedagogie școlară, București, Ed. Aramis  
3. Istrate, O. et all, Rolul proiectelor educaționale realizate prin parteneriate școlare internaționale 
4. Agrabian, M. (2005), Parteneriate școală-familie-comunitate, Ed.Institutul European 

prof. Anne-Mari Sălăgean  
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SĂPTĂMÂNA MOBILITĂŢII EUROPENE LA ORADEA 

Aţi auzit de Săptămâna Mobilităţii Europene? Este o campanie anuală privind mobilitatea urbană durabilă, 
organizată de Secretariatul European de Coordonare, cu sprijinul direcţiilor generale pentru Mediu şi Transport 
al Comisiei Europene.  

Săptămâna Mobilităţii Europene a reprezentat oportunitatea autorităţilor locale europene de a promova 
măsuri durabile de transport, chiar şi ecologic şi de a invita cetăţenii lor să încerce alternative la utilizarea 
propriilor autovehicule. Toate acestea vor duce la sporirea calităţii vieţii în oraşe, ajutând la reducerea poluării 
aerului, poluării fonice, a accidentelor şi la reducerea numărului persoanelor obeze. 

Oradea s-a înscris în lista oraşelor care au sărbătorit, între 16 şi 22 septembrie 2013 acest eveniment, iar 
Ziua Porţilor Deschise la RA-OTL - Regia de transport local, a fost unul dintre evenimentele organizate care a 
adus în vizită în jur de 200 de persoane, elevi şi profesori de la mai multe unități de învăţământ din oraş, 
printre care şi şcoala noastră, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea. 

Cele trei cadre didactice însoţitoare, ing. Florica Avrămuţ, ing. Florina Ene şi ing. Florentina Hoduţ, 
împreună cu un grup de 30 de elevi ai claselor a X-a, a XI-a şi a XII-a, viitori electricieni electronişti auto sau 
mecatronişti, au avut posibilitatea să viziteze incintele depoului de tramvaie, ale autobazei şi laboratorul de 
mecatronică, unde specialiştii OTL le-au furnizat informaţiile tehnice necesare şi s-au purtat discuţii pe 
marginea sistemului de e-ticketing, utilizat la Oradea. 

Punctul de atracţie, însă, nu doar pentru elevi, ci şi pentru cadrele didactice, l-a reprezentat strungul 
mobil din laboratorul de mecatronică, aparatură de ultimă generaţie. Pe de altă parte, cei care au dorit au avut 
parte de un „tur de curte" cu cele două autobuze, Volvo şi Solaris, pregătite pentru a fi „vizitate". 

O zi plină de noutăţi, de evenimente interesante, adică o zi câştigată!  
prof. Florina Ene 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A NONVIOLENȚEI ÎN ŞCOLI 

„Violenţa este arma celor slabi.” (Mahatma Gandhi) 
 

În data de 30 ianuarie, în mai multe ţări ale lumii se sărbătoreşte Ziua 
Internaţională a Nonviolenţei în Şcoli. Această zi a avut ca punct de plecare ziua 
morţii lui Mahatma Gandhi, supranumit „părintele independenţei Indiei” şi 
iniţiatorul mişcărilor de revoltă neviolente.  

Cu ocazia acestei zile, la invitaţia doamnei deputat Florica Chercheş, Colegiul 
Tehnic „Constantin Brâncuşi” a participat la marşul organizat în municipiul Oradea, 
în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Bihor. 

Şcoala noastră a fost reprezentată la această activitate de către elevii claselor 
a XII-a E şi a XII-a C, coordonate de doamna profesoară Avrămuţ Floare. 

Marşul s-a desfăşurat în central oraşului, pe traseul strada Republicii – Teatrul 
de Stat „Regina Maria”. La finalul marşului, elevii au participat la spectacolul 
dedicat acestui eveniment, desfăşurat la Teatru. 

Mesajele noastre, inscripţionate pe pancarte, sunt: „Iubeşte-ţi aproapele! Prietenia zideşte lumea”, 
„Violenţa desfiinţează!”, „Violenţa frânge aripi”, „Fii blând! Spune nu violenţei!”. 

prof. Floare Avrămuţ 
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PARTENERIATUL, CALEA SPRE SUCCES 

În literatura de specialitate, parteneriatul, în diversitatea lui: parteneriatul între şcoli, parteneriatul între ONG-uri şi 
şcoală, între părinţi şi profesori, între instituţii publice, de stat şi şcoli reprezintă un factor esenţial, educaţional. 

În ceea ce priveşte existenţa parteneriatului, în speţă, în şcoala noastră, ţin să evidenţiez abordarea acestuia în plan 
cultural, educativ şi profesional. 

Elevii Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuşi”, sub îndrumarea colectivului de cadre didactice, profesori şi 
profesori-diriginţi, în perioada 2007-2013, am desfăşurat activităţi de parteneriat, după cum urmează: cu ISJ Cluj şi TVR 
Cluj, în cadrul concursului naţional „Toleranţă şi convieţuire în spaţiul public”, desfăşurat de către Centrul Raliu pentru 
Democraţie (CRD), „Democraţia ca mod de viaţă”; parteneriat cu ISJ Bihor şi ISJ Cluj, în cadrul campaniei iniţiată de 
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie, proiect naţional numit „Copii cu suflet de copii”. Acest proiect a 
fost promovat de Radio Renaşterea şi Radio Cluj la postul de televiziune NCN; un alt parteneriat important s-a realizat cu 
Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Rromi, în cadrul proiectului „Tineri rromi competitivi, cu surse egale pe piaţa 
muncii”, finanţat de Fondul Social European POSDRU. Ne-am implicat în realizarea parteneriatului de educaţie preventivă 
cu Centrul PULS, un proiect al Fundaţiei My Brother’s Keeper International; am încheiat un parteneriat educativ-preventiv 
cu Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Oradea, în cadrul proiectului Şcoala Non-Violenţei, sub egida ISJ Bihor. 

De asemenea, am răspuns solicitării Teatrului Regina Maria Oradea, parafând un parteneriat cultural-educativ, 
având în vedere popularizarea teatrului ca instituţie de cultură în rândul elevilor liceului nostru. 

Sub îndrumarea doamnei bibliotecar, Roibu Florica, s-a realizat un parteneriat cu Şcoala din Topa de Sus, comuna 
Drobeşti, intitulat „O carte pentru fiecare”. 

Unul dintre cele mai de seamă parteneriate, care s-a derulat pe parcursul mai multor ani, a fost cel cu elevii unor 
colegii din Franţa (Bordeaux), în cadrul proiectului internaţional de mobilitate Leonardo da Vinci. 

Totodată, în primăvara anului 2012, şcoala noastră a încheiat un alt parteneriat cu Universitatea „Al. Ioan Cuza” 
Iaşi, prin intermediul d-lui prof. ing. Şuşu Cătălin, primind vizita onorantă a dnei prof. Maria Margareta Labiş, sora 
genialului poet Nicolae Labiş. A fost un moment emoţionant şi de neuitat. 

Am realizat şi un parteneriat profesional cu Liceul „Don Orione”, legat de programul studiu permanent „Leonardo 
da Vinci”. 

Nu în ultimul rând, amintesc parteneriatul realizat cu alte şcoli din Polonia, Ungaria, Slovenia, Bulgaria şi Turcia, în 
cadrul proiectului internaţional „Comenius”, sub îndrumarea doamnei prof. Sălăgean Anne-Mari şi intitulat „The Planet in 
Our Hands”. 

Uitându-mă în urmă, reluând aceste informări, nu pot să nu constat că ele nu reprezintă doar o înşiruire anostă de 
activităţi, parteneriate educativ-culturale şi profesionale, ci ele reprezintă, de fapt, crâmpeie din sufletul acestor dascăli 
minunaţi ai şcolii noastre, amintiri luminoase, momente aducătoare de bucurii şi împliniri alături de elevii noştri. 

Consider că  cele subliniate, în cadrul acestei teme inspirate pentru revista noastră: „Parteneriatul în viaţa şcolii”, 
vin să arate faptul că dascălul poate reprezenta pentru elevii lui un model, un deschizător de drumuri, un îndrumător 
spiritual şi un părinte responsabil. 

prof. Ana-Maria Iova 

SPORT FLASH 

Ca și în anii trecuți, colegiul nostru a participat la competiția națională de tenis 
de masă, ajungând cu doi reprezentanți (trei, dacă se numără și poziția de arbitru pe 
care am fost onorat să o accept) la faza pe municipiu, desfășurată la liceul „Don 
Orione” din Oradea. Pentru cei doi elevi (Tamaș Călin din clasa a XI-a C - campionul 
liceului nostru, respectiv Gurău Eugen din clasa a X-a B) a fost o experiență unică, 
aceștia nemaijucând într-o competiție școlară de asemenea anvergură. Chiar dacă la 
faza pe liceu s-au detașat de restul concurenților, au știut că îi așteaptă cei mai buni 

sportivi din Oradea la următoarea etapă. 
Chiar și în aceste condiții, am obținut un loc 5 și un loc 9, care ne fac onoare și ne dau speranța unor 

rezultate mai bune în anul viitor, având în vedere că Tămaș Călin mai are o șansă, iar Gurău Eugen încă două 
până vor absolvi liceul. Încă un element încurajator este ieșirea din cursă a eternului campion, Robert Birtalan, 
de la liceul Ady Endre, care în ultimii ani a luat mereu trofeul competiției.  

Dacă printre voi se află pasionați ai acestui sport care nu au știut despre această competiție (cum ar fi 
Sfârle Raul din clasa a XII-a C – fost campion al liceului „Dimitrie Leonida”), nu ezitați să vă anunțați, pentru a 
putea fi incluși în lotul restrâns al liceului, cu care ocazional (sper ca în viitor să devină regulat) desfășor 
antrenamente sau diverse competiții la nivel de liceu. 

prof. Radu Németh  
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ - COMUNITATE 

SĂNĂTATEA – UN DAR PE CARE TREBUIE SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ-L PREȚUIM 
 
Am ales să abordez acest subiect pentru că ştiu şi cred că orice om ştie 

acest adevăr şi anume că sănătatea este mai importantă decât toate. Elevilor le 
este prezentată la şcoală importanţa păstrării sănătăţii atât de către profesori 
dar şi prin intermediul cadrelor de specialitate de aceea parteneriatul dintre 
şcoală şi unităţile sanitare este unul foarte important. La fel de important este 
şi rolul nostru al dascălilor să-i educăm pe elevi în acest sens. 

Şcoala este o instituţie care oferă un serviciu social, care este direct 
influenţată de ceea ce se întâmplă în mediul social, transmite cunoştinţe, 
dezvoltă abilităţi, norme, valori recunoscute şi acceptate social; pe de altă 
parte are o logică internă de dezvoltare, reproduce propriile norme şi valori, 
are propriul sistem de organizare.  

În România comunitatea este percepută mai ales ca o noţiune geografică, ca un spaţiu fizic delimitat. Ideea de 
parteneriat între şcoală şi comunitate trebuie să se bazeze pe principiul complementarităţii serviciilor sociale oferite de 
către diversele organizaţii care activează în comunitate. 

La nivelul comunităţilor locale, un rol important îl au unităţile sanitare. Şcolile pot desfăşura parteneriate împreună 
cu acestea în vederea asigurării sănătăţii mentale şi fizice a copiilor şi a familiilor acestora. 

Parteneriatul şcoală – unităţi sanitare poate fi analizat din prisma acestor responsabilităţi comunitare pe care 
unităţile sanitare le au.  

Unităţile sanitare reprezintă unităţile care asigură populaţiei asistenţă medicală, curativă şi profilactică în sectorul 
public şi privat prin: spitale şi ambulatorii de spital şi de specialitate, dispensare medicale, policlinici, centre de sănătate.  

Rolul unităţilor sanitare este în principal acela de asigura sănătatea populaţiei. Cel mai mare rol educativ îl au medicii 
de familie şi cabinetele medicale şcolare/studenţeşti. Medicul de familie este acela care, cunoaşte pacientul în 
complexitatea sa, cunoaşte familia de provenienţă, eventualele probleme genetice, evoluţia fizică şi psihică a copilui.  

Medicul de familie poate consilia şi orienta părinţii, atunci când constată probleme care pot afecta activitatea şcolară 
a copiilor, spre alte servicii specializate (ex. cabinete oftalmologice, investigaţii şi intervenţii medicale de specialitate, 
unităţi sportive de practicare a diverselor sporturi etc.). Medicii de familie pot iniţia sau pot participa la acţiunile iniţiate 
de şcoli, la activităţi educative pentru copii: educaţie pentru sănătate, educaţia reproducerii, prevenirea transmiterii 
bolilor contagioase, siguranţa şi sănătatea alimentaţiei etc. 

Personalul medical şi cadrele didactice trebuie să aibă informaţii despre semnele prin care pot recunoaşte un abuz, 
despre cum pot interveni în tratarea copiilor, consilierea familiilor sau să apeleze la alţi specialişti din reţeaua comunitară. 

Activităţi educative şi de prevenţie pot fi desfăşurate în unităţile sanitare, în cabinetele medicale dar şi în şcoli sau în 
alte medii nonformale. În toate informaţiile şi serviciile oferite copiilor trebuie să se ţină seama de vârsta copiilor, de 
nivelul acestora de înţelelegere, de nivelul cunoştinţelor acestora. 

Temele care pot fi abordate in programele educative pot fi: igiena personală, a locuinţei, a spaţiului şcolii, a mediului 
înconjurător; acordarea de prim ajutor în cazuri de urgenţă; educaţie sexuală şi de sănătatea reproducerii; educaţia 
pentru prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun; educaţie pentru consum alimentar sănătos etc. 

Formele generale adoptate pentru diseminarea cunoştinţelor se realizează prin campanii de informare şi de 
prevenire. Contribuţia unităţilor sanitare şi a personalului medical la succesul acestor acţiuni are un rol decisiv.  

Programele educaţionale oferite de către şcoli pot atrage personalul medical să se implice în: cursuri privind igiena, 
primul ajutor, educaţia sexuală, sănătatea reproducerii etc. Pot fi organizate concursuri pentru copii (de desen, de 
acordare a primului ajutor etc.). Elevii apreciază mult activităţile extraşcolare organizate de şcoală: concursurile, orele de 
educaţie sanitară, activităţile sportive. Copiii din comunitate au posibilităţi extrem de reduse de petrecere a timpului liber 
în afara activităţilor organizate de către şcoală. În acest sens am invitat, în cadrul orelor de dirigenţie, medici de familie 

care să le explice elevilor, cu competenţă, importanţa pe care trebuie să o acordăm sănătăţii, iar în săptămâna „Şcoala 

altfel“ am organizat o vizită la CIDAS (Centrul de Învăţare a Deprinderilor şi Abilităţilor de Salvator) cu elevii clasei pe care 
o coordonam pentru a vedea felul în care salvatori profesionişti din diferite structuri de urgenţă şi salvări speciale se 
pregătesc sub directa îndrumare a medicilor de medicină de urgenţă. Am observat atunci interesul cu care elevii au 
urmărit acele proceduri şi de asemenea interesul pentru cum ar putea şi ei să acceadă la astfel de cursuri, ceea ce mă 
determină să continui aceste colaborări.  

Şi dacă am spus la început că sănătatea este mai importantă decât toate pot totuşi să-l citez pe Schopenhauer care 

spunea că „Sănătatea nu reprezintă totul, dar fără sănătate nimic nu contează”. 
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prof. Monica Nistor 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ COMUNITATE 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA ŞI ASOCIAŢIA CLUB ROTARY ORADEA APRECIAZĂ TINERII VALOROȘI 
 
La finele anului trecut elevul nostru Ciont Ionuţ Vasile a fost premiat alături de cei mai buni studenţi şi elevi din 

unităţile de învăţământ de stat din Oradea de către Primăria Municipiului Oradea, cu ”Diplomă de Merit” și suma de 600 
lei pentru performanța deosebită obținută în anul școlar 2012-2013 – Premiul al III-lea la etapa naţională 2013 a 
olimpiadei la discipline din aria curriculară “Tehnologii”, domeniul: “Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”. 

De asemenea, în cadrul unei acţiuni care a avut loc la Hotel Ramada, Asociaţia Rotary Club Oradea l-a premiat pe 
Ionuţ cu diploma „Premiul de excelenţă Rotary 2013”, pentru rezultate foarte bune la învăţătură şi o sumă de 1000 lei. 

În prezent, Ionuţ este student în anul I al Facultăţii de Construcţii din cadrul Universităţii Politehnice din Timişoara.  
În această perioadă 10 elevi selectați din clasele a XI-a A și a XII-a A se pregătesc pentru etapa județeană a olimpiadei 

la discipline din aria curriculară “Tehnologii”, domeniul: “Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”. 
Le dorim succes! 

prof. Monica Gale

 
 

PARTENERI ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALĂ – TÂRGUL INTERJUDEȚEAN AL FIRMELOR DE EXERCIȚIU 

În luna decembrie, Colegiul Tehnic “Mihai Viteazul" a organizat “Târgul interjudețean de iarnă al firmelor de 
exercițiu", ediția a IV-a, târg la care am fost reprezentați de către firmele de exercițiu F.E. LEO STAR S.R.L și F.E. LEO 
TRANS S.R.L.  

F.E. LEO STAR S.R.L este coordonată de profesor Manea Ioan având ca obiect de activitate publicitate, reclamă și 
realizarea materialelor publicitare. Membrii F.E. LEO STAR S.R.L sunt elevii clasei a XI-a E profil Tehnician în administrație.  
F.E. LEO TRANS S.R.L. coordonată de prof. Cadar Otilia are ca obiect de activitate transportul intern și internațional de 
persoane. Membrii F.E. LEO TRANS S.R.L. sunt elevii clasei a XII-a G profil Tehnician în activități de poștă. 

În cadrul concursului F.E. LEO STAR S.R.L a fost premiată cu locul I la secțiunea “Cele mai bune materiale 
publicitare". F.E. LEO TRANS S.R.L. a luat locul I la secțiunea “Cea mai bună prezentare". Aceasta a constat în promovarea 
ofertei speciale de sărbători precum și un filmuleț realizat de către elevii clasei a XII-a G, care poate fi vizionat pe site-ul 
școlii. 

 
Standurile au fost apreciate de vizitatori și s-au bucurat de laude în articole din presa locală. 

prof. Otilia Cadar și prof. Ioan Manea 
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