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144 ANI DE ISTORIE 

DDDEEE   LLLAAA   ŞŞŞCCCOOOAAALLLAAA   DDDEEE   AAARRRTTTEEE   ŞŞŞIII   MMMEEESSSEEERRRIIIIII      AAA   
SSSEEECCCOOOLLLUUULLLUUUIII      aaalll      XXXIIIXXX---llleeeaaa   .........   

„...alăture cu dezvoltarea intelectuală este a merge şi 
dezvoltarea artelor şi meseriilor, că una fără 
alta nu va putea produce vigoarea şi bogăţia 

naţională” 

Învăţământul profesional şi tehnic, parte 
integrantă a învăţământului românesc, îşi are 
începuturile în deceniul trei al secolului al XIX-lea, iar 
ca organizare de către stat, după 1835, prin înfiinţarea 
Şcolii Tehnice din Iaşi. După numai 40 de ani (1872) 
locuitorii urbei se puteau mândri cu actul de naştere al primei şcoli de arte şi meserii, 
actualul Liceu Tehnologic „1 Mai” Ploieşti. Ziua inaugurării este „o zi de sărbătoare pentru 
oraşul nostru”, la care a asistat un numeros public „văzând că se deschide o nouă cale junimei, 
calea travaliului prin care-şi vor garanta viitorul”. În discursul inaugural din 22 octombrie 
1872, directorul şcolii, ing. Ion Pavelescu (1872-1878), arăta că „alăture cu dezvoltarea  
intelectuală este a merge şi dezvoltarea artelor şi meseriilor, că una fără alta nu va putea 
produce vigoarea şi avuţia naţională.” 

Administraţia Domeniilor Statului a cedat „gratis şi de veci” hanul cu locul numit 
Apostolache din oraş, pentru a construi localul şcolii de meserii, unde în 1886 se ridica clădirea 
proprie a şcolii, construită după planurile arhitectului T. N. Socolescu, în Calea Văleni, care 
există şi astăzi, vizavi de Banca Comercială, şi 
în care va funcţiona până în anul 1955. Iată din 
ce se publica  în numărul 125 al ziarului local 
Ploieştii, pe data de 5 octombrie 1924: 
Trecând pe strada Văleni, am rămas plăcut 
impresionat de aspectul nou şi frumos al 
localului şcoalei de meserii, căruia i s-au 
făcut mari reparaţii şi i s-au adus însemnate 
îmbunătăţiri. Nici nu-ţi vine să-ţi crezi ochilor, 
atât e de mare deosebirea faţă de trecut. Am 
intrat înăuntru şi am vizitat clasele, 
dormitoarele şi atelierele, rămânând pe deplin 
mulţumit de ordinea şi curăţenia ce domnesc 
peste tot. Comitetul şcolar în fruntea căruia se 
află dl profesor Aurelian Moşoiu, senator, a cheltuit suma de peste un milion pentru 
reparaţiuni, înzestrarea şcoalei şi atelierelor cu materiale, unelte, maşini.” Prima promoţie a 
şcolii număra 14 absolvenţi în anul 1876. Din 1901, prin Legea Spiru Haret, devine Şcoala 
Inferioară de Meserii de gradul 1, cursuri de cinci ani, iar în 1936, Liceul Industrial de Băieţi, 
cu durata de 8 ani. Ca urmare a reformei învăţământului din 1948, liceul se transformă în 
Şcoala Medie Tehnică de Mecanică, cu durata de patru ani, existentă până în anul 1955. La 
începutul anului şcolar 1944-1945, liceul avea 266 de elevi pentru calificările: tâmplărie, 
lăcătuşerie, fierărie, automobile, tinichigerie. Din anul 1960, se numeşte Grupul Şcolar 
Profesional şi Tehnic sub patronajul Uzinei 1 Mai Ploieşti, iar sediul şcolii se mută în strada 
Traian nr.28, părăsind vechiul local existent din 1886. Grupul Şcolar va funcţiona aici până în 
1969, când va schimba sediul în strada Petrolului nr.16, iar între 1974-1990, Grupul Şcolar va 
deveni Liceul Industrial „1 Mai”.  
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„Şcoala este o clădire între pereţii căreia se află ziua de 
Mâine.” 

   După decembrie 1989, Liceul Industrial revine la 
denumirea de Grup Şcolar Industrial „1 Mai” Ploieşti, ca 
mai târziu (2012) să primească denumirea de astăzi,  Liceul 
Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploieşti şi, prin efortul 
cadrelor didactice şi al elevilor ce au intrat pe porţile şcolii 
an de an, evoluţia a avut loc, în sensul transformării într-o 
şcoală modernă, adaptată epocii, preocupată de punerea în 
valoare a calităţii elevilor ei, atât în procesul                  
instructiv-educativ, cât şi la diverse concursuri, în variate 
domenii. 

În toată această perioadă, şcoala şi-a propus şi a reuşit 
să răspundă necesităţilor şi tendinţelor comunităţii locale de a se dezvolta economic şi spiritual. 
Aici se urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, asigurând o pregătire 
de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe 
profesionale, care să le permită acestora exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, 
continuarea studiilor în învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri. Eforturilor 
cadrelor didactice li s-a adăugat o dotare materială bună prin cuprinderea şcolii începând din 
1994 în Programul PHARE sau programe de dotări educaţionale, înfiinţându-se săli de studiu, 
laboratoare şi cabinete moderne care răspund cerinţelor unei şcoli europene moderne. În istoria 
recentă a şcolii trebuie menţionată participarea în diverse proiecte cu finanţare europeană - 
POSDRU, COMENIUS – prin care am fost preocupaţi de acordarea unei şanse de dezvoltare 
fiecărui elev în parte, de a învăţa pentru a aplica, pentru a-şi descoperi pasiunea, pentru a se 
împlini profesional. 

Am reuşit şi ne propunem în continuare: 

• să furnizăm un învăţământ de calitate, prin dezvoltarea echilibrată a tuturor competenţelor 
cheie şi formarea pentru  învăţare pe parcursul întregii vieţi; 
• să asigurăm şanse egale tuturor  elevilor prin promovarea spiritului de echipă, a dialogului, 
toleranţei şi responsabilităţii;  
• să asigurăm o educaţie de înaltă calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor în 
vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin 
conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii. 

Ne dorim ca elevii noştri: 

• să crească frumos şi să devină OAMENI!OAMENI!OAMENI!OAMENI! 

•  să înveţe să gândească, să fie creativi, să cuteze, să spere, să capete curaj, să respecte, să 
admire.… 

•  să înveţe să privească cu încredere în viitor, să ştie că, intrând în această şcoală, orice 
meserie vor alege mai târziu, vor fi capabili să o practice cu succes; 

•  să prindă drag de carte şi cărţi, de limbi străine, de realizarea de proiecte, să prindă 
gustul participării la concursuri şi olimpiade, gustul revenirii acasă încărcaţi de 
premii… 

• să îşi aprecieze colegii, să îşi preţuiască profesorii şi să numească mândri şcoala 

în care învaţă “LICEUL MEU!” 

Director,  
 prof. Camelia Neacşu 
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 Grădiniţa cu program normal a Liceului 
Tehnologic „1Mai” Ploie
activitatea la parterul internatului din curtea 
aflată pe str. Petrolului, nr. 16. În cl
grădiniţei îşi desfăşoară activitatea un num
preşcolari, distribuiţi pe trei grupe omogene, în 
funcţie de vârstă. 
 Activitatea instructiv
grădiniţă modelează puternic personalitatea copilului î
eficient mod. Aceasta contribuie la dezvoltarea psihologic
condiţia fizică a sa, îi stimuleaz
perfecţionarea abilităţilor practice.
 Mergând la gră
adaptat vârstei şi capacităţilor sale de dezvoltare. Gr
a copilului, îl pregăteşte cel mai bine pentru o via
intelectual, trecerea către şcoal
 Educatoarele unit
apreciate atât de părinţii copiilor ce frecventeaz
copiii de la această grădiniţ
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a cu program normal a Liceului 
Tehnologic „1Mai” Ploieşti îşi desfăşoară 
activitatea la parterul internatului din curtea şcolii, 

str. Petrolului, nr. 16. În clădirea 
ă activitatea un număr de 60 

i pe trei grupe omogene, în 

Activitatea instructiv-educativă desfăşurată în 
ernic personalitatea copilului în cel mai 

Aceasta contribuie la dezvoltarea psihologică sănătoasă a pre
stimulează memoria, capacitatea de înţelegere ş

ilor practice. 
Mergând la grădiniţă, copilul are şansa de a beneficia de cel mai prielnic mediu 

ilor sale de dezvoltare. Grădiniţa reprezintă funda
te cel mai bine pentru o viaţă ordonată şi echilibrat

coală făcându-se astfel în mod firesc. 
Educatoarele unităţii noastre au obţinut rezultate deosebite cu pre

ii copiilor ce frecventează grădiniţa, cât şi de învă
ţă.  

Copiii îndrumaţi de educato
participat la concursuri şi festivaluri organizate la 
nivel de municipiu, obţinând premii 
În decursul anilor, grădiniţa 
prin îmbunătăţirea condiţiilor
prin mijloace moderne folosit
activităţilor instructiv-educative. S
vedere dotarea cu mobilier pentr
mijloace audio-vizuale moderne, cum ar fi 
calculatoare, CD-player, multifunc

 

”Copiii sunt mâinile cu 

care ne prindem de rai.

 

prof. înv. pre
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   PPPLLLOOOIIIEEEŞŞŞTTTIII   

a preşcolarului, exersează 
şi ajută la dobândirea şi 

ansa de a beneficia de cel mai prielnic mediu 
ă fundaţia întregii educaţii 
i echilibrată, stimulându-l 

inut rezultate deosebite cu preşcolarii, fiind 
i de învăţătorii care au preluat 

i de educatoarele unităţii au 
i festivaluri organizate la 

inând premii şi menţiuni. 
a şi-a schimbat aspectul 
iilor igienico-sanitare şi 

prin mijloace moderne folosite în desfăşurarea 
educative. S-a avut în 

vedere dotarea cu mobilier pentru copii şi 
vizuale moderne, cum ar fi 

, multifuncţionale etc. 

Copiii sunt mâinile cu 

care ne prindem de rai.” 
Henry Ward Beecher 

 

rof. înv. preşcolar Nuşa Simulescu 



Liceul Tehnologic ”1 Mai”, Municipiul Ploie

 Aproape de scriitorii româniAproape de scriitorii româniAproape de scriitorii româniAproape de scriitorii români

Catedra de limba şi literatura român
implicată activ în ultimii trei ani în activit
Ion Luca Caragiale şi Nichita St
Ploieşti. Astfel, în fiecare an de ziua de na
desene realizate de elevi, recit
vizat conştientizarea de că
scriitori, doi dintre cu rădă
stimulative. Copiii au luat contact cu aspecte noi ale operei celor trei scriitori prin preg
unor rubrici de tipul ”Ştiaţ
totodată şi-au consolidat informa
elevilor participă cu interes la asemenea activit
creeze o identitate naţională
pentru ţara noastră. 

 

  

MMMiiiccciii   aaaccctttooorrriii   –––

Cine nu a citit cel pu
Caragiale? Toţi cei care nu am chiulit de la orele de 
limba şi literatura română
încercat să pună în scenă o schi
mai puţini dintre cei care au citit
este schiţa pe care patru elevi de la clasa a IX
sub îndrumarea domnului profesor Marius Dumitru, 
au jucat-o în faţa colegilor din liceu
2015. Emoţiile bobocilor din lic
mai intervenit câte o replică
elevii şi-au revenit foarte repede dup
spectatorii au apreciat piesa de teatru r
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Aproape de scriitorii româniAproape de scriitorii româniAproape de scriitorii româniAproape de scriitorii români

i literatura română de la Liceul Tehnologic ”1 Mai” Ploie
 activ în ultimii trei ani în activităţile de comemorare ale scriitorilor Mihai Eminescu, 

i Nichita Stănescu, iniţiate de Casa de Cultură ”Ion Luca Caragiale” 
ti. Astfel, în fiecare an de ziua de naştere a scriitorilor au fost organizate expozi

e elevi, recitări, dramatizări, audiţii, concursuri de cultur
tientizarea de către elevi a importanţei moştenirii culturale 

scriitori, doi dintre cu rădăcini prahovene, prin implicarea copiilor în activit
stimulative. Copiii au luat contact cu aspecte noi ale operei celor trei scriitori prin preg

ţi că…”, ce conţineau fapte inedite din viaţa 
au consolidat informaţiile acumulate în clasă. Am observat faptul c

 cu interes la asemenea activităţi, care sunt menite, nu în ultimul rând, s
ională în context european prin oferirea unor repere literare definitorii 

 

–––   mmmaaarrriii   rrreeeaaallliiizzzăăărrriii   

Cine nu a citit cel puţin o schiţă de 
i cei care nu am chiulit de la orele de 

i literatura română din şcoală! Dar cine a 
ă o schiţă de Caragiale? Mult 

ini dintre cei care au citit-o! ”Bacalaureat” 
elevi de la clasa a IX-a A, 

sub îndrumarea domnului profesor Marius Dumitru, 
a colegilor din liceu în noiembrie 

iile bobocilor din liceu s-au resimţit în interpretarea rolurilor, 
mai intervenit câte o replică şoptită de către domnul profesor. Dar, ca ni

au revenit foarte repede după câte un asemenea moment de lapsus, astfel încât to
au apreciat piesa de teatru răsplătind protagoniştii cu aplauze
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Aproape de scriitorii româniAproape de scriitorii româniAproape de scriitorii româniAproape de scriitorii români    
 

 de la Liceul Tehnologic ”1 Mai” Ploieşti a fost 
ile de comemorare ale scriitorilor Mihai Eminescu, 

iate de Casa de Cultură ”Ion Luca Caragiale” 
tere a scriitorilor au fost organizate expoziţii cu 

ii, concursuri de cultură generală, ce au 
tenirii culturale şi literare a celor trei 

cini prahovene, prin implicarea copiilor în activităţi variate şi 
stimulative. Copiii au luat contact cu aspecte noi ale operei celor trei scriitori prin pregătirea 

a şi opera autorilor, dar 
. Am observat faptul că majoritatea 

i, care sunt menite, nu în ultimul rând, să le 
 în context european prin oferirea unor repere literare definitorii 

 

 

prof. Marius Dumitru 

it în interpretarea rolurilor, astfel că, pe alocuri, a 
ca nişte adevăraţi actori, 

moment de lapsus, astfel încât toţi 
tii cu aplauze binemeritate. 
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„Titanic”, o poveste dureroas

scenarii de filme, i-a atras 
care, împreună cu domni
literatura română Renţea Gabriela, au preg
scenetă, adaptată după celebrul film cu acela
regia lui James Cameron. Cum sunt la vârsta
necondiţionate, momentul ales a fost, bineîn
romantic! 

 
 

regizori şi nici măcar de mari actori, cu foarte mari emo
mai mici din şcoala noastră
datorită costurilor, liceenii au încercat 
din faţa celor mici a esenţ
replicilor actorilor. 
 

Pentru mai multe informa
https://lic1maiploiesti.wordpress.com

Municipiul Ploiești 

 

Un alt moment teatral a fost cel preg
dna profesor Ploscaru Georgeta, al
claselor a XII-a D şi E. Ei au preg
fragmente din Cântăreaţa cheal
de Sinead O’Connor, ci de piesa lui Eugen 
Ionesco), o piesă reprezentativ
absurdului, de fapt chiar cea care a dat na
acestei tendinţe dramatice.

 

„Titanic”, o poveste dureroasă, ce a declanşat multe 
a atras şi pe elevii clasei a X-a B, 

şoara profesor de limba şi 
ea Gabriela, au pregătit o 

 celebrul film cu acelaşi nume, în 
regia lui James Cameron. Cum sunt la vârsta iubirii 

ionate, momentul ales a fost, bineînţeles, unul 

 
                 O fetiţă, o m
un lup şi un vân
aminteşte? E Scufi
elevi ai clasei a X-a
surpriză preşcolarilor din liceu 
încercat să pună în scen
Scufiţa Roşie. Provoca
profesor de psihologie Contescu Mihaela la 
ora despre memorie (ce pove
copilăriei îşi amintesc), ajuta
domnişoara profesor de limba 
română Renţea Gabriela, 
scenă această poveste î
o regie proprie! F

mari actori, cu foarte mari emoţii în schimb, elevii i
noastră pentru a le prezenta piesa. Chiar dacă nu au avut costume închiriate 

 costurilor, liceenii au încercat şi au reuşit să ofere o transpunere pe scena improvizat
ţialului din povestea clasică. Cei mici s-au amuzat co

Pentru mai multe informaţii şi poze vizitaţi blogul liceului:  
https://lic1maiploiesti.wordpress.com 
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n alt moment teatral a fost cel pregătit de 
dna profesor Ploscaru Georgeta, alături de elevi ai 

i E. Ei au pregătit câteva 
a cheală (nu, nu e vorba 

de Sinead O’Connor, ci de piesa lui Eugen 
 reprezentativă a teatrului 

absurdului, de fapt chiar cea care a dat naştere 
e dramatice. 

ă, o mămică şi-o bunică, 
i un vânător – despre cine 

Scufiţa din poveste. Şase 
a B s-au gândit să facă o 

colarilor din liceu şi au 
ă în scenă clasica poveste 
. Provocaţi de doamna 

profesor de psihologie Contescu Mihaela la 
ora despre memorie (ce poveşti ale 

i amintesc), ajutaţi de 
oara profesor de limba şi literatura 

ea Gabriela, elevii au pus în 
 poveste în 20.XI.2016, după 

Fără pretenţii de mari 
n schimb, elevii i-au vizitat pe cei 

 nu au avut costume închiriate 
transpunere pe scena improvizată 

au amuzat copios la auzul 

 

 prof. Mihaela Contescu 
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””PPee  aarriippii  ddee  

Am trăit un vis în miez de toamn
ocazie poate unică în viaţă, pentru unii. De când eram copil mi
după mulţi ani de aşteptare, în octombrie 
şi amintiri pentru o viaţă! 

Ocazia? O răsplată binevenit
Împreună cu colegele mele, Camelia Neac
profesori de discipline tehnice din jude
parteneriatul încheiat cu Albafor Italia în cadrul Proiectului 
“Pregătiţi pentru piaţa muncii”. În perioada 2010
care au  fost implicaţi 145 de elevi din liceul nostru. Greu, cu responsabilitate 
uneori adormind seara înconjurate de bibliorafturi cu documente. Dar a venit 
neaşteptată: “Vă faceţi bagajele pentru cur

Să merg? Vor fi treburile în regul
făcut griji, gânduri amestecate ne
venim!” Şi am zburat… Unii, cu emo
şi ţări, mi-am trăit visul. Italia!

Când spui Italia, spui istorie. 
şi consoane fără ecou. Căci sufletul e plin de tr
sau pe străzile forfotind de turi
Rememorează senzaţii, cu inima b
culorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vizita de lucru a fost un schimb de 

şcoli profesionale. Surpriză
cu familiile. Cum să nu ne bucur
face de bine se manifestă oriunde ar fi.

Copleşită de sentimente, num
termina. A venit uşor, pe nesim
de “acasă”, dar cu gândul departe, la ameste

Dacă ajungeţi acolo, asigura
spune că, dacă v-a plăcut, sigur v
merită trăită experienţa aceasta în
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  vviiss””  ssaauu  ””TTooaattee  ddrruummuurriillee  dduucc

Jurnal de călătorie 

it un vis în miez de toamnă caldă, cu uşoare adieri rămase din vara torid
ţă, pentru unii. De când eram copil mi-am dorit s

teptare, în octombrie 2013, visul meu s-a împlinit. O 

splată binevenită, după o activitate de coordonare derulat
 cu colegele mele, Camelia Neacşu, Nicoleta Niţu şi Melania Cre

profesori de discipline tehnice din judeţul nostru, am fost cei care au dus la bun sfâr
parteneriatul încheiat cu Albafor Italia în cadrul Proiectului POSDRU/90/2.1/S/63611 

a muncii”. În perioada 2010-2013 am coordonat 15 
i 145 de elevi din liceul nostru. Greu, cu responsabilitate 

uneori adormind seara înconjurate de bibliorafturi cu documente. Dar a venit 
i bagajele pentru cursa Alitalia!” 

 merg? Vor fi treburile în regulă aici, în Ploieşti, dacă plec? Fiecare dintre noi 
cut griji, gânduri amestecate ne-au măcinat câteva zile, dar am spus în final “Da, Italia, 

i am zburat… Unii, cu emoţiile primei ridicări de la sol. Dincolo de nori, peste m
it visul. Italia! 

Când spui Italia, spui istorie. Şi cuvintele devin neputincioase, doar o în
ăci sufletul e plin de trăiri. Cine a fost acolo, cine a p

zile forfotind de turişti, cine şi-a afundat privirea pe culoarele Vaticanului… tace. 
ii, cu inima bătând frenetic. Dar tace. E dificil s

Vizita de lucru a fost un schimb de experienţă interesant, cu elevi 
coli profesionale. Surpriză (sau nu), cei mai buni elevi erau veniţi din România, stabili

 nu ne bucurăm? Dorinţa de a arăta cât e de ambiţios românul 
ă oriunde ar fi. 

 de sentimente, număram zilele, trăind cu gândul dureros c
or, pe nesimţite, ziua întoarcerii în ţară. Cu bucuria reg

”, dar cu gândul departe, la amestecul de istorie, civilizaţie şi briza m
i acolo, asiguraţi-vă că aruncaţi un bănuţ în Fontana di Trevi. Legenda 
ăcut, sigur vă veţi întoarce pe acele meleaguri. M
a aceasta în ţara pizzei, a spaghetelor şi a îngheţatei.
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cc  llaa  RRoommaa””  

ămase din vara toridă. O 
am dorit să văd Italia. Ei bine, 

a împlinit. O ţară, şase zi, impresii 

 o activitate de coordonare derulată timp de trei ani. 
i Melania Creţu, alături de alţi 

ul nostru, am fost cei care au dus la bun sfârşit 
POSDRU/90/2.1/S/63611 

2013 am coordonat 15 de stagii de practică în 
i 145 de elevi din liceul nostru. Greu, cu responsabilitate şi meticulozitate, 

uneori adormind seara înconjurate de bibliorafturi cu documente. Dar a venit şi vestea 

 plec? Fiecare dintre noi şi-a 
cinat câteva zile, dar am spus în final “Da, Italia, 

la sol. Dincolo de nori, peste mări 

i cuvintele devin neputincioase, doar o înşiruire de vocale 
iri. Cine a fost acolo, cine a păşit printre ruine 

a afundat privirea pe culoarele Vaticanului… tace. 
tând frenetic. Dar tace. E dificil să “pictezi” în lipsa 

 interesant, cu elevi şi colegi italieni din 
i din România, stabiliţi acolo 

ta cât e de ambiţios românul şi cât poate 

ind cu gândul dureros că visul se va 
. Cu bucuria regăsirii sentimentului 

şi briza mării.  
 în Fontana di Trevi. Legenda 

i întoarce pe acele meleaguri. Măcar o dată în viaţă 
ţatei. 

prof. Carmen Ignat 
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Seminarul National 
INTELLECTUAL PROPERTY (IP) TEACHING

Între Ministerul Educa
Drepturile de Autor (ORDA) 
Protocolul de colaborare Nr. MECS 10725/19.10.2015, 
cele trei instituţii în vederea realiz
proprietate intelectuală”. 

Prin ordinul MECS nr. 3542 din 27 martie 2015 a fost aprobat
disciplina opţională „Educa
decizia şcolii pentru liceu

Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza, Liceul Tehnologic
În perioada 18-19 noiembrie 2015, în Bucure

profesorilor de ştiinţe socio
Universitatea Româno-Ameri
2 judeţe şi Bucureşti. 

Din partea Liceului Tehnologic 1 Mai Ploie
participat Contescu Mihaela, profesor de 
socio-umane, selecţionat pentru acest program pilot.

Seminarul s-a desfa
bucurându-se de prezenţa a numero
unor organisme internaţionale care, prin prezent
dumnealor, au încercat să
astfel de curs la nivelul liceenilor. Au fost prezen
printre alţii: Ryszard Frelek 
Property Organization (WIPO), Switzerland, Piotr Zakrzewski 
Warsaw, Poland, Evien Dako 
coordinator, Department of Justice, Intellectual Property Law Enfor
Bucharest, Alexandru Andrei 
Education Lead, Microsoft Romania, Eugen Stoica, General Inspector, Ministry of Education 
and Scientific Research, Bucharest, Irina Arjoca, Deputy Dir

Prezentările organizatorilor 
răspunsuri, încercându-se astfel clarificarea unor aspecte legate de IP.

Cu ajutorul materialelor primite la aceast
acestui proiect, fiecare ş
extracurriculară pe această
urmează să realizeze un ghid
anului şcolar următor. 

Municipiul Ploiești 

Seminarul National – ROUNDTABLE ON 
INTELLECTUAL PROPERTY (IP) TEACHING

ntre Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS), Oficiul Român pentru 
Drepturile de Autor (ORDA) şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM),
Protocolul de colaborare Nr. MECS 10725/19.10.2015, care are drept scop cooperarea între 

ii în vederea realizării programului — pilot „Educaţie pentru drepturile de 

Prin ordinul MECS nr. 3542 din 27 martie 2015 a fost aprobată programa 
Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectual

colii pentru liceu (disciplină ce a fost inclusă în oferta liceului nostru pentru anul 
şcolar 2016-2017). 
Proiectul se pilotează în Bucureşti, Prahova 
judeţul Prahova, unităţile şcolare selec
realiza pilotarea programului educa
pentru drepturile de proprietate intelectual
şcolar 2015-2016 şi 2016-2017 sunt: C.N.,,J
Ploieşti, C.N. ”I.L. Caragiale” Ploie
Viteazul” Ploieşti, C.N. ,,Nichita 
Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploie
Iorga” Vălenii de Munte, C.N. 
Câmpina, Colegiul Tehnic „C-tin Istrati” Câmpina, Liceul 

Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza, Liceul Tehnologic ”1 Mai” Ploieşti. 
19 noiembrie 2015, în Bucureşti, s-a desfăşurat  Seminaru

e socio-umane (Roundtable on Intellectual Property (IP) Teaching
Americană Bucureşti, participând profesori selec

Liceului Tehnologic 1 Mai Ploieşti a 
Mihaela, profesor de ştiinţe           

ionat pentru acest program pilot. 
a desfaşurat pe parcursul a două zile 

a a numeroşi reprezentanţi ai 
ionale care, prin prezentările 

dumnealor, au încercat să justifice necesitatea unui 
astfel de curs la nivelul liceenilor. Au fost prezenţi, 

Ryszard Frelek – World Intellectual 
Property Organization (WIPO), Switzerland, Piotr Zakrzewski - IP trainer 
Warsaw, Poland, Evien Dako – director from Albanian Copyright Office, David Gappa
coordinator, Department of Justice, Intellectual Property Law Enforcement, USA Embassy in 
Bucharest, Alexandru Andrei – Director General OSIM, Bucharest, Maril

crosoft Romania, Eugen Stoica, General Inspector, Ministry of Education 
and Scientific Research, Bucharest, Irina Arjoca, Deputy Director General 

rile organizatorilor şi invitaţilor au fost presărate de sesiuni de întreb
se astfel clarificarea unor aspecte legate de IP. 

aterialelor primite la această întâlnire şi a celor implica
şcoală selecţionată trebuie să realizeze cel pu

astă temă în cursul acestui an şcolar, iar Organiza
lizeze un ghid  al profesorului şi un caiet de lucru pentru e
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ROUNDTABLE ON 
INTELLECTUAL PROPERTY (IP) TEACHING 

ifice (MECS), Oficiul Român pentru 
ărci (OSIM),a fost semnat 

care are drept scop cooperarea între 
„Educaţie pentru drepturile de 

ă programa şcolară pentru 
ie pentru drepturile de proprietate intelectuală”, curriculum la 

ferta liceului nostru pentru anul 

ti, Prahova şi Ilfov. În 
colare selecţionate care vor 

programului educaţional „Educaţie 
pentru drepturile de proprietate intelectuală”, în anul 

2017 sunt: C.N.,,Jean Monnet” 
Caragiale” Ploieşti, C.N. ”Mihai 

Nichita Stănescu” Ploieşti, 
ylva” Ploieşti, C.N. „Nicolae 

 „Nicolae Grigorescu” 
tin Istrati” Câmpina, Liceul 

Seminarul de formare a 
umane (Roundtable on Intellectual Property (IP) Teaching  la 

profesori selecţionati din cele   

IP trainer - University of 
director from Albanian Copyright Office, David Gappa- 

cement, USA Embassy in 
Director General OSIM, Bucharest, Marilena Ionascu – 

crosoft Romania, Eugen Stoica, General Inspector, Ministry of Education 
ector General – ORDA. 

rate de sesiuni de întrebări şi 

i a celor implicaţi în promovarea 
 realizeze cel puţin o activitate 
colar, iar Organizaţiile iniţiatoare  

de lucru pentru elevi până la începutul 

prof. Mihaela Contescu 
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JJJOOOBBB   SSSHHHAAADDDOOOWWW

Motto: “Multe lucruri nu pot fi indicate 
 

Într-o societate a schimb
de la copiii noştri, învăţăm la 
Cooperarea în învăţare şi în  aplicarea celor înv

Săptămâna “Să ştii mai multe, s
“învăţări” pentru clasele a XI
participarea la a XII-a ş
profesională pentru elevi al organiza
Day®, elevii selectaţi din clasele men
domeniul în care tinerii vor s
HBC Ploieşti, Timken Româ
Company Rom, Hollywood Beauty Salon, 

Ploiesti, Societatea civilă profesional
Programul interna

profesională Job Shadow Day
organizaţia Junior Achievement România, c
sprijinul comunităţilor educa
din toată ţara, vine în ajutorul viitorilor 
absolvenţi de liceu. Petrecând o zi la locul de 
muncă dorit, tinerii au şansa s
principalele responsabilităţ
şi să găsească mai uşor răspunsuri la întreb
legate de viitoarea profesie. La rândul lor, 
angajatorii pot afla mai multe despre a
şi pregătirea tinerilor de liceu, putând s
contribuie activ la formarea

Concluzionând, stimularea 
viitoare, iar parteneriatele reale cu diferi
profesionale a viitorilor absolven

Municipiul Ploiești 

WWW   DDDAAAYYY 
Motto: “Multe lucruri nu pot fi indicate 

 prin vorbe, ci prin fapte.”
Herodot 

o societate a schimbărilor rapide învăţarea este esenţială. Învăţă
ăţăm la şcoală alături de elevii noştri şi învăţăm din propriile gre
şi în  aplicarea celor învăţate este determinantă pentru progres.
ştii mai multe, să fii mai bun!” a oferit oportunitatea unei “altfel” de 

ri” pentru clasele a XI-a şi a XII-a din Liceul Tehnologic „1 Mai” Ploie
a şi a XIII-a ediţie a celui mai mare program de orientare 

 pentru elevi al organizaţiei Junior Achievement România, Job Shadow 
i din clasele menţionate au petrecut o zi în umbra unui angajat din 

domeniul în care tinerii vor să profeseze. Elevii au mers pe parcursul celor 2 edi
ti, Timken România S.A., Inspectoratul  Judeţean de Jandarmi Prahova, The Badger 

Company Rom, Hollywood Beauty Salon, S.C. Complicat Rău S.R.L., S.C.
În cadrul acestui program au mai 

participat, la nivel local, Colegiul Economic 
“Virgil Madgearu” şi alte
partenere: Direcţia Regională
Ploieşti, S.C. Willis SA (radi
TV), Biblioteca “Nicolae Iorga” Ploie
Cabinetul stomatologic Platinum Dent, S.C. Platin 
Systems S.R.L., Biroul de arhitectur
Ionescu, Cabinetul de consiliere psihologic
psihoterapie Ioana Dăncescu, Farmacia Amon Pex 

ă profesională de avocaţi Tudora, Soare şi Cazacu.
Programul internaţional de orientare 

 Job Shadow Day®,  derulat de 
ia Junior Achievement România, cu 

ilor educaţionale şi de afaceri 
ara, vine în ajutorul viitorilor 

i de liceu. Petrecând o zi la locul de 
ansa să observe care sunt 
ţi şi abilităţi necesare 

or răspunsuri la întrebările 
legate de viitoarea profesie. La rândul lor, 
angajatorii pot afla mai multe despre aşteptările 

tirea tinerilor de liceu, putând să 
contribuie activ la formarea lor profesională timpurie. 

oncluzionând, stimularea şi motivaţia învăţării este necesară pentru alegerea profesiei 
viitoare, iar parteneriatele reale cu diferiţi agenţi economici pot veni în sprijinul orient
profesionale a viitorilor absolvenţi de liceu. 
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Motto: “Multe lucruri nu pot fi indicate  
prin vorbe, ci prin fapte.” 

 

Învăţăm în fiecare zi cu şi 
ăţăm din propriile greşeli. 
ă pentru progres. 

bun!” a oferit oportunitatea unei “altfel” de 
a din Liceul Tehnologic „1 Mai” Ploieşti. Prin 
ie a celui mai mare program de orientare 

iei Junior Achievement România, Job Shadow 
ionate au petrecut o zi în umbra unui angajat din 
Elevii au mers pe parcursul celor 2 ediţii la Coca-Cola 

ean de Jandarmi Prahova, The Badger 
S.C.Upetrom 1 Mai SA. 

n cadrul acestui program au mai 
participat, la nivel local, Colegiul Economic 

i alte nouă firme/instituţii 
ia Regională a Finanţelor Publice 

ti, S.C. Willis SA (radio Wyl FM si Wyl 
“Nicolae Iorga” Ploieşti, 

Cabinetul stomatologic Platinum Dent, S.C. Platin 
Systems S.R.L., Biroul de arhitectură Georgian 
Ionescu, Cabinetul de consiliere psihologică şi 

ncescu, Farmacia Amon Pex 
i Cazacu.  

ă pentru alegerea profesiei 
i economici pot veni în sprijinul orientării 

 

prof. Melania Creţu 
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PROIECT EDUCATIV     
INTERNAŢIONAL  

PPPAAARRRLLLEEEZZZ   ---VVVOOOUUU

 

 

     Liceul Tehnologic ”1Mai” Ploie
în anul 2015, alături de alte 
activităţile propuse prin proiectul interna
despre educaţie pentru dezvoltare, migra
implementat la noi în ţară de Asocia
 AGENDA 21”, în parteneriat cu Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi finan
Europeană.  Din proiect fac parte 
– Austria , Franţa, România, Italia
Africa – Senegal, Benin, Burkina Faso, din 
România participând 4 jude
Prahova, Buzau, Constan

Din 2013 - primele 
Colegiul Naţional I.L.Caragiale, Colegiul Na
Jean Monnet, Colegiul Na
Colegiul Naţional Al.I. Cuza. Din acest an, 2015: 
încă 10 unităţi şcolare (cinci
gimnaziale) au fost incluse în proiect. 

Scopul proiectului este de
Dezvoltare ale Mileniului în Europa, cu accent pe Africa Subsaharian
educaţiei pentru dezvoltare în sistemul de educa

Sâmbătă, 17 ianuarie
an – Să vorbim global! –
participante din Ploieşti, inspector 
Potîrniche Florina, preşedintele Asocia
au participat prof. Neacşu Camelia 

Municipiul Ploiești 

?ările implicate în proiect

EUROPA

Austria

Fran?a

Italia

România

PROIECT EDUCATIV     
IONAL  - 

UUUSSS   GGGLLLOOOBBBAAALLL   

Liceul Tehnologic ”1Mai” Ploieşti participă 
turi de alte şcoli din Ploieşti, la 

ile propuse prin proiectul internaţional PARLEZ-VOUS Global 
dezvoltare, migraţie şi cetăţenie globală”, proiect in

ară de Asociaţia ”Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabil
în parteneriat cu Ministerul 

i finanţat de Comisia 
.  Din proiect fac parte patru ţări europene 

a, România, Italia şi 3 ţări din 
Senegal, Benin, Burkina Faso, din 

România participând 4 judeţe: Bucureşti, 
Prahova, Buzau, Constanţa. 

primele patru şcoli au fost: 
ional I.L.Caragiale, Colegiul Naţional 

Monnet, Colegiul Naţional N. Stanescu, 
Cuza. Din acest an, 2015: 

cinci licee şi cinci şcoli 
gimnaziale) au fost incluse în proiect.  

Scopul proiectului este de a contribui la creşterea susţinerii publice a Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului în Europa, cu accent pe Africa Subsahariană

iei pentru dezvoltare în sistemul de educaţie formală în Europa. 
uarie 2015, şcoala noastră a găzduit primul seminar regional din acest 

– seminar la care au participat peste 50 cadre didactice din
ti, inspector şcolar prof. Comişel Vasilica, formator Agenda 21 dna. 
edintele Asociaţiei ”Agenda 21”, dna Nina Culger. Din partea gazdelor 

u Camelia – director, prof Contescu Mihaela –
Dumitru Marius–limba român
Ariton Claudia– ştiin
întălnirii s-a stabilit programul activit
din acest an la nivel na
proiectului.  

Cele 12 cadre didactice ale 
noastre implicate în proiect au sus
activităţi demonstrative cu elevii în cursul 
săptămânii ”Să ştii 
bun”- aprilie 2015, proiectul finalizându
cu un seminar na
Bucureşti în noiembrie 2015.

   prof. Mihaela Contescu

Aplicantul  principal

Parteneri

Comunita.Impegno.

Servizio.Voluntariato 

din ITALIA
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?ările implicate în proiect

AFRICA

Benin

Burkina 

Faso

Senegal

VOUS Global – ”Să vorbim global 
, proiect inţiat de Italia şi 

i programe pentru dezvoltare durabilă – 

inerii publice a Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului în Europa, cu accent pe Africa Subsahariană şi aplicarea practicilor 

zduit primul seminar regional din acest 
seminar la care au participat peste 50 cadre didactice din  liceele 

el Vasilica, formator Agenda 21 dna. 
iei ”Agenda 21”, dna Nina Culger. Din partea gazdelor 

– director adjunct, prof. 
limba română şi prof.  

tiinţe economice. În timpul 
a stabilit programul activităţilor 

din acest an la nivel naţional din cadrul 

Cele 12 cadre didactice ale şcolii 
noastre implicate în proiect au susţinut 

i demonstrative cu elevii în cursul 
tii mai multe, să fii mai 

2015, proiectul finalizându-se 
cu un seminar naţional desfăşurat la 

ti în noiembrie 2015. 
    

Mihaela Contescu  

Comunita.Impegno.

Servizio.Voluntariato 

Cofinanțatori
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PERSEVEREN

Participarea la cele 
fără riscuri! Securitatea 
Socolescu”, a fost o permanent

Instituţiile partenere 
Inspectoratul Teritorial de Munc
Municipiului Ploieşti. Concursul este înscris în Calendarul Activit
constă în susţinerea de comunic
(SSM), promovarea de bune practici prezentate de c
lucrări ştiinţifice elaborate de elevi sub îndrumarea profesorilor coordonator

La prima ediţie, în 
concurs cu lucrarea intitulată
prof. Aldea Ortansa Camelia 
Grigorescu Alexandru- clasa XI
Adina- clasa XI F. 

 

 

 

 

 

 

 

La ediţia a treia, din data de 28.11.2014, au participa
format din Avram Sergiu 
Gheneloiu Mihai – clasa IX F 
Marian – clasa X D a obţinut 
concurs cu lucrarea intitulat
noastră - Cei trei prieteni”
coordonatori pe prof. Aldea Ortansa Camelia 
şi prof. Ignat Carmen Liliana. 
format din Ştefan Dumitru 
Alecsoaiei Marian – clasa XII
Andrei – clasa XI E, a ob
cu lucrarea intitulată 
individual de protecţie”
coordonatori pe prof. Chifu Doina 
prof. Creţu Melania. 

Ediţia a patra a concursului, desf
nostru următoarele premii: 
Bogdan – clasa XII D, cu lucrarea “
coordonatori prof. Neacşu Camelia 
format din elevii Dinescu George 
Răzvan – clasa XII B, cu lucrarea 
Ortansa Camelia şi prof. Ignat Carmen Liliana.
 

Municipiul Ploiești 

VERENŢA SAU DRUMUL SPRE REU

Participarea la cele patru ediţii ale Concursului naţional de lucră
 riscuri! Securitatea şi sănătatea mea!”, desfăşurate la Colegiul Tehnic “Toma N. 

a fost o permanentă provocare pentru profesorii şi elevii şcolii noastre.
iile partenere în acest proiect naţional sunt Inspectoratul 

Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Casa Corpului Didactic din Prahova, precum 
ti. Concursul este înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale, 

inerea de comunicări de specialitate pe teme de securitate 
(SSM), promovarea de bune practici prezentate de către elevi şi cadre didactice, precum 

ifice elaborate de elevi sub îndrumarea profesorilor coordonator
, în 22.XI.2013, patru elevi din şcoala noastră au ob

concurs cu lucrarea intitulată “Lucruri mărunte din viaţa mea”, având drept coordonatori 
Camelia şi prof. Ignat Carmen Liliana. Premian
clasa XI E, Oiţă Ciprian- clasa XI E, Radu Angela

, din data de 28.11.2014, au participat două echipe
Avram Sergiu – clasa X D, 

clasa IX F şi Sabău 
inut locul II la acest 

concurs cu lucrarea intitulată “Povestea 
prieteni”, având drept 

prof. Aldea Ortansa Camelia 
rmen Liliana. Al doilea grup, 

tefan Dumitru – clasa XII C, 
clasa XII C, Filiti 

E, a obţinut premiul III 
ă “Echipamentul 
ie”, având drept 

prof. Chifu Doina şi            

a concursului, desfăşurată pe data de 26.XI.2015, a adus elevilor liceului 
toarele premii: locul II echipajului format din Neagu Andreea 

D, cu lucrarea “Securitatea vieţii prin simboluri 
u Camelia şi prof. Creţu Melania şi locul III

format din elevii Dinescu George – clasa XII B, Gheneloiu Bogdan –
clasa XII B, cu lucrarea “A…B…C…Darul raţiunii”, coordonatori prof. Aldea 

i prof. Ignat Carmen Liliana. 
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A SAU DRUMUL SPRE REUŞITĂ 

ional de lucrări ştiinţifice “O viaţă 
urate la Colegiul Tehnic “Toma N. 

şcolii noastre. 
ional sunt Inspectoratul Şcolar Judeţean, 

i Casa Corpului Didactic din Prahova, precum şi Primăria 
ilor Educative Regionale, 

ri de specialitate pe teme de securitate şi sǎnǎtate în muncă 
i cadre didactice, precum şi 

ifice elaborate de elevi sub îndrumarea profesorilor coordonatori.  
ă au obţinut locul I la acest 

, având drept coordonatori pe 
i prof. Ignat Carmen Liliana. Premianţii noştri au fost: 

Radu Angela- clasa XI F şi Stoica 

echipe de elevi. Grupul 

2015, a adus elevilor liceului 
format din Neagu Andreea – clasa XI B şi Ghiţă 

ii prin simboluri şi culoare”, 
ocul III, obţinut de echipajul 

– clasa X F şi Vasilescu 
coordonatori prof. Aldea 
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CCCÂÂÂŞŞŞ

 Concursul „Importan
în actul educaţional” a avut loc în perioada 
noiembrie-decembrie 2014, dup
precizat, având drept scop 
domenii diverse de activitate: limba român
străine, matematica, arte plastice, muzica 
discipline, pentru ciclul primar, gimnazial, liceal. Cerin
proiectului a fost următoare: „Realiza
PowerPoint sub forma unui soft educa
cuprindă o activitate de învă
unei materii dintr-un ciclu de înv
test de evaluare a cunoştinţelor însu

Prezentările de lucr
reprezentat creaţii originale. Evaluarea materialelor prezentate s
compus din prof. Sîrbu Cristina, prof. Dumitru 
Gabriela, prin acordarea unui punctaj de maxim 100 de puncte, din care 10 puncte din oficiu,
40 de puncte pentru conţinutul 
materialului realizat : 

1. Conţinut informatic (15p);
2. Utilizarea instrumentarului informatic în realizarea lucr
3. Aspectul estetic al lucr

 În cadrul Serbării de Cr
Locul 1 Dobrin Mircea „Diesel vs 
Locul 2 Isac Alexandru „Geografia pentru to
Locul 3 Mag Marius „Primul r
Menţiuni: Parapancea Alexandru 
„Evoluţia fotbalului în Romania” 

   

Municipiul Ploiești 

 

Rezultatele ob
la sine despre d
munca în echipă dus
Ne mândrim cu elevii no
rezultatele obţinute an de an la acest 
concurs naţional 
succes în dezvoltarea abilit
capacităţilor dobândite în domeniul 
securităţii şi sănătă

 

prof. Neacşu Camelia, prof. Ignat Carmen

prof. Creţu Melania

  

ŞŞŞTTTIIIGGGĂĂĂTTTOOOAAARRREEE………   EEEDDDUUUCCCAAAŢŢŢIII

 

Importanţa prezentărilor PowerPoint 
” a avut loc în perioada            

decembrie 2014, după un calendar bine-
precizat, având drept scop stimularea creativităţii în 
domenii diverse de activitate: limba română, limbi 

ine, matematica, arte plastice, muzica şi alte 
discipline, pentru ciclul primar, gimnazial, liceal. Cerinţa 

ătoare: „Realizaţi o prezentare 
PowerPoint sub forma unui soft educaţional, care să 

 o activitate de învăţare necesară unui capitol al 
un ciclu de învăţământ (grădiniţă, ciclul primar, gimnazial sau liceal) 

elor însuşite.” 
rile de lucrări PowerPoint, structurate pe discipline/arii curriculare, au 
ii originale. Evaluarea materialelor prezentate s-a realizat de c

prof. Sîrbu Cristina, prof. Dumitru Marius, prof. Ariton Claudia 
prin acordarea unui punctaj de maxim 100 de puncte, din care 10 puncte din oficiu,

ţinutul ştiinţific al materialului realizat, 50 de puncte pentru con

inut informatic (15p); 
2. Utilizarea instrumentarului informatic în realizarea lucră
3. Aspectul estetic al lucrării (10p); 

rii de Crăciun a liceului au fost premiaţi următorii elevi:
Diesel vs Benzina”, XII A 
Geografia pentru toţi!”, X A 

Primul război Mondial”, XI B 
iuni: Parapancea Alexandru şi Panait Robert „Capitalele lumii” 

ia fotbalului în Romania” XI B, Stan Valentin „Al  doilea război mondial” 
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Rezultatele obţinute vorbesc de 
la sine despre dăruire, perseverenţă, 

ă dusă la rang de pasiune. 
Ne mândrim cu elevii noştri, cu 

inute an de an la acest 
ional şi le urăm în continuare 

succes în dezvoltarea abilităţilor şi a 
ilor dobândite în domeniul 

ănătăţii în muncă.    
 

Ignat Carmen, prof. Aldea Ortansa, 

u Melania, prof. Chifu Doina 

IIIAAA   

, ciclul primar, gimnazial sau liceal) şi un 

structurate pe discipline/arii curriculare, au 
a realizat de către un juriu 

Marius, prof. Ariton Claudia şi prof. Renţea 
prin acordarea unui punctaj de maxim 100 de puncte, din care 10 puncte din oficiu, 

50 de puncte pentru conţinutul 

2. Utilizarea instrumentarului informatic în realizarea lucrării (25p); 

ătorii elevi: 

Capitalele lumii” X A, Nuţă Teodor 
zboi mondial” XI A. 

prof. Cristina Sîrbu 
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Didactic Prahova, Ziarul “Informa
Număr participanţi:  Şase
300 elevi (participare indirect
Descrierea activităţii: activitatea principal
generală din disciplinele componente ale Ariei Curriculare Om 
antreprenorială, psihologie, logic
Proiectul este înscris în Calendarul Activit
ediţie fiind cuprinsă în CAEJ 2015.
La ediţia din 2015 cele 2 echipaje ale liceului nostru din clasele a Xa A 
locul II. 

PROIECTUL

AAABBBSSSEEENNNŢŢŢAAA   DDDIIINNN   EEED

TTTAAA.........         ŞŞŞCCCOOOAAALLLAAA   TTT

AAAJJJUUUTTTAAA

 

Un proiect foarte drag a prins 
contur începând cu anul ş
la iniţiativa conducerii liceului, proiect 
sprijinit de  colegii din cancelarie
Obiectivul principal: stimularea elevilor cu frecven
învăţatură. 

 Activitatea din 18 dec. 2014 
primei etape a acestui proiect, în care au fost premia
frecvenţă foarte bună în perioada 15 sept.
a continuat cu o premiere 
către Comitetul de parinţi al liceului pentru elevii care au avut nota 10 la purtare 

 

Municipiul Ploiești 

   

PROIECTUL JUDE

                 ŞŞŞTTTIIIIII   ŞŞŞIII

Editia a II

Domeniul în care se încadreaz
proiectul: Domeniul 
Partenerii implica
Colegiul Tehnic “Laz
Liceul Administrativ 
“Victor Slăvescu”, Inspectoratul 
Judeţean Prahova, Casa Corpului 

Didactic Prahova, Ziarul “Informaţia de Prahova”. 
Şase ECHIPE - 24 elevi şi opt cadre didactice (participare direct

300 elevi (participare indirectă). 
activitatea principală a constat într-un concurs 

 din disciplinele componente ale Ariei Curriculare Om şi societate (geog
, psihologie, logică, argumentare şi comunicare).  

Calendarul Activităţilor Educative Judeţene 2016, pozi
 în CAEJ 2015. 

ia din 2015 cele 2 echipaje ale liceului nostru din clasele a Xa A 

 

 

PROIECTUL 

EEDDDUUUCCCAAAŢŢŢIIIAAA   

TTTEEE   PPPOOOAAATTTEEE   

AA   

Un proiect foarte drag a prins 
şcolar 2014-2015 

iativa conducerii liceului, proiect 
sprijinit de  colegii din cancelarie. 
Obiectivul principal: stimularea elevilor cu frecvenţă foarte bună şi cu o bun

Activitatea din 18 dec. 2014 – TOLBA LUI MOŞ CRĂCIUN –
primei etape a acestui proiect, în care au fost premiaţi cu diverse produse 

 în perioada 15 sept. 2014 - 1 dec. 2014 şi nu au avut note sub 5. Proiectul 
a continuat cu o premiere la sfârşitul semestrului I, materializată într-

i al liceului pentru elevii care au avut nota 10 la purtare 

EEEcccooouuurrriii  
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PROIECTUL JUDEŢEAN 

III   CCCÂÂÂŞŞŞTTTIIIGGGIII 

Editia a II-a - 2016 

Domeniul în care se încadrează 
Domeniul ştiinţific.  

Partenerii implicaţi în proiect: 
Colegiul Tehnic “Lazăr Edeleanu”, 
Liceul Administrativ şi de Servicii 

vescu”, Inspectoratul Şcolar 
ean Prahova, Casa Corpului 

cadre didactice (participare directă);                                         

un concurs ştiinţific şi de cultură 
i societate (geografie, educaţie 

ene 2016, poziţia 88, prima 

ia din 2015 cele 2 echipaje ale liceului nostru din clasele a Xa A şi a X a B au obţinut 

prof. Mihaela Contescu 

i cu o bună situaţie la 

– a constituit încheierea 
cu diverse produse şi diplome elevii cu o 

avut note sub 5. Proiectul 
-o excursie finanţată de 

i al liceului pentru elevii care au avut nota 10 la purtare şi au fost  
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sponsorizării căştigate în urma concursului Olimpiadele K.
mare clădire administrativă
Bucureşti, s-au bucurat de o mul
relaxat pentru câteva ore în Parcul Her

 

Municipiul Ploiești 

promovaţ
treia etap
premierea în bani a celor de 
clasa a XI
finalizare a studiilor, precum 
celor din celelalte clase la 
începuutul viitorului an 

În anul 
s-a reluat acest proiect, prima 
etapă încheindu
elevilor care au promovat 
semestrul I cu medie p
au avut ş
precum ş
au avut o frecven
cu 0 absen
elevi s-au bucurat de o excursie 
oferită gratuit datorit

tigate în urma concursului Olimpiadele K. Elevii au vizitat a doua cea mai 
dire administrativă din lume dupa Pentagon, respectiv Palatul Parlamentului din 

au bucurat de o mulţime de specii de plante şi arbori în Gradina Botanic
relaxat pentru câteva ore în Parcul Herestrău. 
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ţi cu medii peste 8, iar a 
treia etapă s-a soldat cu 
premierea în bani a celor de 
clasa a XII-a la ceremonia de 
finalizare a studiilor, precum şi a 
celor din celelalte clase la 
începuutul viitorului an şcolar. 

În anul şcolar 2015-2016 
a reluat acest proiect, prima 
ă încheindu-se cu premierea 

elevilor care au promovat 
semestrul I cu medie peste 8 şi 

şi media 10 la purtare, 
şi a celor promovaţi care 

au avut o frecvenţă foarte bună – 
cu 0 absenţe nemotivate. 80 de 

au bucurat de o excursie 
ă gratuit datorită 

Elevii au vizitat a doua cea mai 
 din lume dupa Pentagon, respectiv Palatul Parlamentului din 

i arbori în Gradina Botanică şi s-au 

prof. Mihaela Contescu 
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În baza protocolului încheiat între 
Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Public 
Superior al Magistraturii, liceul nostru 
desfăsoară proiectul Educa
şcoli. În anul şcolar 2014
desfăşurat două activităţi în liceu sus
de doamna judecător Prepeli
procuror Stasie de la Curtea de Apel 
Ploieşti, iar în acest an şcolar a avut loc în 
7 dec. 2015 activitatea cu tema 
contra familiei - rele tratamente aplicate 
minorilor, abandonul de familie, violen
în familie, invitată fiind doamna judec
Georgescu Cristina de la Curtea de Apel 
Ploiesti. 

La activitate au participat elevi din cl
Dinică Costel.  

Proiectul „Educaţie juridic
bază în rândul tinerilor, la nivelul înv
cunoştinţe elementare de drept, în special penal, în rândul elevilor.

Elevilor prezenţi la activitate li s
întrucât, odată cu împlinirea vârstei de 14 ani
interesaţi să audă şi să întrebe despre subiecte precum legitima ap
droguri sau alte  infracţiuni.

De asemenea, li s-au distribuit materiale cu informa
legii în cazul persoanelor minore.
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PROIECTUL NAŢIONAL 

DDDUUUCCCAAAŢŢŢIIIEEE   JJJUUURRRIIIDDDIIICCCĂĂĂ   ÎÎÎNNN   ŞŞŞCCCOOOLLLIII

În baza protocolului încheiat între 
ionale, Ministerul 

iei, Ministerul Public şi Consiliul 
Superior al Magistraturii, liceul nostru 

Educaţie juridică în 
colar 2014-2015 s-au 

i în liceu susţinute 
tor Prepeliţă şi domnul 

procuror Stasie de la Curtea de Apel 
colar a avut loc în  

2015 activitatea cu tema Infracţiuni 
rele tratamente aplicate 

minorilor, abandonul de familie, violenţa 
 fiind doamna judecător 

Georgescu Cristina de la Curtea de Apel 

La activitate au participat elevi din clasele a IX-a şi a X-a, înso

ţie juridică în şcoli” îşi propune conturarea unei culturi juridice de 
 în rândul tinerilor, la nivelul învăţământului preuniversitar şi facilitarea accesului la 

e elementare de drept, în special penal, în rândul elevilor. 
i la activitate li s-a explicat importanţa cunoa

 cu împlinirea vârstei de 14 ani, minorii sunt răspunzători penal, ace
 întrebe despre subiecte precum legitima apărare, corup
ţiuni. 

au distribuit materiale cu informaţii referitoare la
legii în cazul persoanelor minore. 

Responsabil proiect prof. 

EEEcccooouuurrriii  
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III   

însoţiţi de domnul  maistru 

i propune conturarea unei culturi juridice de 
i facilitarea accesului la 

a cunoaşterii infracţiunilor, 
spunzători penal, aceştia fiind 
ărare, corupţia, consumul de 

referitoare la răspunderea în faţa 

Responsabil proiect prof. Claudia Ariton 
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Proiect educa

MOTTO: 

„„NNUU  PPEENNTTRRUU  ŞŞCCOOAALLĂĂ,,    CC
ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMM  ““  

SSSeeennneeecccaaa 

SCOP   

Proiectul a urmărit introducerea celor interesa
cristalelor, adresându-se în primul rând 
şi tuturor acelora care doresc s

CHIMIA CRISTALELOR

Descrierea activităţii: 

Observarea şi studierea diverselor tipuri de substan
amorfă şi cristalină.  
Studierea proprietăţilor fizice 
24 noiembrie 2015 

 

WORKSHOP – ARTĂ ŞI FRUMUSE

Descrierea activităţii:     

 Tematica abordată şi dezbaterile din cadrul atelierelor de lucru au 
educaţională impune extinderea preocup
dezvoltării resursei umane ca proces de formare 
competenţe şi aptitudini care s
la un nivel corespunzător. Scopul 
schimburi de experienţă ş
realizare a podoabelor din cristale, dar 
16 decembrie 2015 

Municipiul Ploiești 

Proiect educaţional 2015-2016 

CCII    PPEENNTTRRUU    VVIIAAŢŢĂĂ  

rit introducerea celor interesaţi în tainele 
se în primul rând elevilor, precum 

i tuturor acelora care doresc să afle câte ceva despre cristale. 

CHIMIA CRISTALELOR 

i studierea diverselor tipuri de substanţe pentru a face diferen

ilor fizice şi chimice ale substanţelor cristaline. 

Ă ŞI FRUMUSEŢEA ŞTIINŢEI 

i dezbaterile din cadrul atelierelor de lucru au eviden
 impune extinderea preocupărilor elevilor în scopul abordă

rii resursei umane ca proces de formare şi extindere a ansamblului de cuno
i aptitudini care să permită asumarea şi realizarea sarcinilor profesionale specifice 

ător. Scopul şi obiectivele workshop-ului vor fi realizate
şi activităţi desfăşurate în comun, pentru gă

realizare a podoabelor din cristale, dar şi de întărire a capacităţii de inovare 

EEEcccooouuurrriii  
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e pentru a face diferenţa între structurile 

evidenţiat faptul că realitatea 
rilor elevilor în scopul abordării profesionalizării şi 

i extindere a ansamblului de cunoştinţe, 
lor profesionale specifice 

ului vor fi realizate generând 
urate în comun, pentru găsirea unor soluţii de 

ii de inovare şi adaptare.  
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CRISTALOTERAPIA -27

Descrierea activităţii: 

Dincolo de frumuseţe ş
bucură toate simţurile, iar propriet
emoţional vorbind, pot vindeca sufletul. Cristalele, ca 
pământ, conţin o esenţă divin

Având proprietăţi magnetice naturale 
în mod natural lumina ş
lăuntrică, echilibru, regă
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27-I-2016 

ţe şi mister, cristalele au acel ceva prin care ne atrag, ne încânt
urile, iar proprietăţile lor terapeutice echilibreaz

ional vorbind, pot vindeca sufletul. Cristalele, ca şi toate formel
ţă divină.  

i magnetice naturale şi fiind străbătute de un flux energetic, cristalele atrag 
în mod natural lumina şi o răspândesc în jur, devenind o sursă de  armonie, pace, bucurie 

ilibru, regăsire sau vindecare. 

 

prof. geografie  

EEEcccooouuurrriii  
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i mister, cristalele au acel ceva prin care ne atrag, ne încântă şi ne 
ile lor terapeutice echilibrează energetic trupul şi, 

i toate formele de manifestare pe 

energetic, cristalele atrag 
 de  armonie, pace, bucurie 

Coordonator proiect,  
prof. geografie  Rodica Popa 
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MMEECCAATTRROONNIICCAA,,  DDEE  CCEE......  

DE CE în liceul nostru formăm tehnicieni 
mecatronişti? Răspunsul la această întrebare reiese din 
importanţa MECATRONICII în secolul în care trăim. 
Mecatronica este o ştiinţă complexă, deschisă, eterogenă, 
care integrează la nivel fundamental cel puţin trei domenii: 
mecanică, electronică şi software-ul. Complexitatea şi 
eterogenitatea provin din faptul că mecatronica îşi propune să 
studieze ca pe un întreg domeniul mecanic, electronic şi 
software. Caracterul deschis provine din faptul că în funcţie de problemele rezolvate, de 
dezvoltarea ştiinţei mecatronicii, se pot integra şi alte discipline omogene, cum ar fi: 
psihologia, optica şi altele (pneumatica, hidraulica etc.). 

Partea de electronică a suferit foarte mari schimbări în domeniul de concepere a 
circuitelor electronice. Domeniul software trebuie să utilizeze modele de reprezentare 
matematică a mediului natural şi a sistemului în conformitate cu capacitatea şi posibilităţile de 
procesare, dar şi cu contextul calculabilităţii specific structurilor de calcul.  

Mecatronica este o ştiinţă complexă, eterogenă, deschisă, care urmăreşte crearea de 
sisteme capabile să preia semnale din mediu, să le proceseze şi să le prelucreze şi să acţioneze 
în şi/sau asupra mediului, prin forţe, deplasări generale de energie, schimb de substanţe. 

Apariţia mecatronicii este rezultatul 
firesc al evoluţiei în dezvoltarea tehnologică. În 
opinia japonezilor, mecatronica este tehnologia 
mecanică cerută de societatea informaţională. 
Mecatronica s-a născut ca tehnologie şi a 
devenit foarte curând filosofie care s-a răspândit 
în întreaga lume. În ultimii ani mecatronica este 
definită simplu: ştiinţa maşinilor. Conceptul de 
mecatronică s-a născut în Japonia, la începutul 
deceniului al optulea al secolului trecut. 

Mecatronica se diferenţiază net de tehnologia tradiţională. În tehnologia tradiţională, 
elementele de bază sunt materialul şi energia. În mecatronică, acestor două elemente li se 
adaugă informaţia. 

Tehnologia mecatronică şi principiile mecatronice în educaţie au condus la definirea 
filosofiei mecatronice. Pentru practica inginerească această filosofie a marcat saltul de la 
ingineria tradiţională, secvenţială, la ingineria simultană sau concurentă (paralelă). 
Tot ceea ce numim astăzi produs de înaltă tehnicitate este produs mecatronic. Exemplele de 
produse mecatronice includ automobilul modern (automobilul mecatronic) la care putem aminti 
managementul motorului, sistemele de siguranţă active şi pasive, suspensia activă etc., 
maşinile-unelte cu comandă numerică, tehnica de calcul, tehnica de telecomunicaţii, aparatura 
de cercetare, roboţii, aparatura biomedicală, aparatura  electrocasnică etc. 
            Absolvenţii de liceu tehnologic, calificarea: Tehnician mecatronist, vor fi capabili să:  

� îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere, 
exploatare şi reparare a sistemelor mecatronice; 

� testeze prototipurile, să conceapă şi să realizeze scheme de montaj ale echipamentelor 
mecatronice, să contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de 
muncă necesare; 

� asigure controlul tehnic al instalaţiilor, să întreţină sistemele mecatronice în vederea 
funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.  
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• cunoştinţe temeinice de proiectare asistat
• cunoştinţe în domeniul proiect

microcontrollere; 
• cunoştinţe de întreţinere a ma

 
                                                                

 
 
 

MMMMMMMMeeeeeeeesssssssseeeeeeeerrrrrrrriiiiiiii
 

Tehnician Proiectant CAD este o meserie care 
poate să-ţi aducă satisfacţii materiale 
Cum ar fi să-ţi proiectezi singur casa visurilor tale? 
Sau să-ţi proiectezi camera ta? Sau gr
Trăim într-o lume a informaticii, tehnica este la nivel 
înalt, calculatorul este centrul universului copiilor. S
înveţi o meserie în care te po
că este ideal. Elevii noştri sunt fascina
deosebite pot realiza în programul AutoCAD.

Municipiul Ploiești 

 
Ca o concluzie, se poate spune c

mecatronica este o sfer
ştiinţei şi tehnicii, care se ocup
de problemele mecanicii, electronicii 
informaticii. Totuşi, în ea sunt incluse mai 
multe domenii, care formeaz
mecatronicii şi care acoper
cunoscute, cum ar fi: electrotehnica, 
energetica, tehnica de cifrare, tehnica 
microprocesării informa
şi altele.  
        Competenţele dobândite în liceu ofer
oportunităţi remarcabile pe pia

e temeinice de proiectare asistată (2D, 3D - AutoCAD);
e în domeniul proiectării soluţiilor hardware şi software de comand

e de întreţinere a maşinilor unelte şi roboţilor. 

                                                                                               

rrrriiiiiiiiaaaaaaaa        mmmmmmmmeeeeeeeeaaaaaaaa        --------TTTTTTTTeeeeeeeehhhhhhhhnnnnnnnniiiiiiiicccccccciiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn        pppppppprrrrrrrrooooooooiiiiiiiieeeeeeeeccccccccttttttttaaaaaaaannnnnnnntttttttt        CCCCCCCC

Tehnician Proiectant CAD este o meserie care 
ţii materiale şi multă pasiune. 

i proiectezi singur casa visurilor tale? 
i proiectezi camera ta? Sau grădina casei tale? 

maticii, tehnica este la nivel 
înalt, calculatorul este centrul universului copiilor. Să 

i o meserie în care te poţi realiza, poţi visa, cred 
tri sunt fascinaţi de câte lucruri 

deosebite pot realiza în programul AutoCAD. 
 

 
 
Tabla Smart le treze

învăţatul este o joacă. De
realizat un site de AutoCAD unde elevii 
postat proiectele. Site-ul are tutoriale despre 
autocad şi noutăţi din acest domeniu. 
AutoCadul ne permite s
realizăm adevărate lucrări de art
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Ca o concluzie, se poate spune că 
mecatronica este o sferă interdisciplinară a 

i tehnicii, care se ocupă, în general, 
de problemele mecanicii, electronicii şi 

i, în ea sunt incluse mai 
multe domenii, care formează baza 

i care acoperă multe discipline 
cunoscute, cum ar fi: electrotehnica, 
energetica, tehnica de cifrare, tehnica 

rii informaţiei, tehnica reglării 

ele dobândite în liceu oferă 
i remarcabile pe piaţa muncii:  

AutoCAD); 
i software de comandă cu 

                               prof. Ortansa Aldea

CCCCCCCCAAAAAAAADDDDDDDD        

Tabla Smart le trezeşte interesul şi 
De-a lungul timpului am 

realizat un site de AutoCAD unde elevii şi-au 
ul are tutoriale despre 

ăţi din acest domeniu. 
adul ne permite să fim artişti şi să 

rate lucrări de artă. 

 
prof.  Georgeta Niţu 
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SCRISOARE CÅTRE ADOLESCENT 

 

Dragă adolescentule,  
Îţi voi spune ceva ce poate cunoşti deja sau poate nu. Îţi voi povesti despre tine, despre 

cum eşti tu ca persoană de vârsta 14-24 de ani (nu exagerez; şi la 24 de ani eşti tot adolescent, 
dar mai avansat), cu idei şi îndoieli, dar şi cu nesiguranţă şi curaj, cu transformări fizice şi 
psihice, care uneori te epuizează şi tot ce vrei este să scapi, să fugi (de cine poţi şi cum poţi). 
Nu îţi voi povesti tot ce ştiu despre tine, pentru că ai intuit corect, nu ştiu tot, pentru asta mă 
bazez pe tine că vei descoperi într-o zi.  

Cred că te întrebi de multe ori „Cine sunt eu?” – cine este acest EU? Ei bine, dragă 
adolescentule, te voi ajuta să îţi răspunzi la această întrebare. Dacă te uiţi în oglindă, ce vezi? 
Da, ştiu că eşti preocupat de cum arăţi (chiar dacă eşti un tânăr respectabil şi cu pretenţii de 
bărbat în devenire) - ce vezi? Da, corect, în fiecare zi vezi altceva. Cine s-ar putea obişnui cu 
aşa ceva? Cum să rămâi calm în faţa unei asemenea demonstraţii de inconstanţă?? Părul nu îţi 
stă cum ar trebui şi de câte ori nu te-ai tuns?, sau ţi-ai dat cu tot felul de substanţe cu nume 
ciudat?, sau l-ai îndreptat? - războiul cu părul este unul foarte serios. Apoi faţa! Surpriză. 
Posibil să găseşti acolo ceva ce nu era seara când te-ai culcat!!!! Să nu mai spun de înălţime, 
greutate, forma mâinilor, a nasului, a picioarelor, culoarea ochilor… oricum, nimic nu pare a fi 
suficient de mulţumitor, iar parinţii nu mai par să te înţeleagă. 

Schimbările fizice sunt vizibile, într-adevar. Dar despre schimbările interioare, de pe 
plan psihic, ce părere ai? Le simţi, nu? Eşti aşa cum vrei să fii? Cum vrei să fii? Ai aflat? E 
vârsta la care vei afla. Ai răbdare. Eşti spontan, nerăbdător, curajos sau timid, neîncrezător sau 
plin de încredere, schimbător, emotiv, exploziv. Eşti copil sau eşti adult? Ei bine, eşti toate 
astea.  
 
Adolescenţa, o etapă de prefaceri psihice 
  Un tip inteligent, Jacques Salome, spunea „dacă m-aş asculta, m-aş înţelege”. Îmi vei 
spune că e foarte greu să faci una ca asta. Îţi dau dreptate, dar, pe de altă parte, nimic important 
nu este foarte simplu. Pentru a avea o idee cât mai clară în legătură cu ce se întâmplă cu tine, o 
să fac apel la puţină „teorie” a unor psihologi (alţi tipi deştepţi).  

Deja am stabilit că vârsta adolescenţei este una de prefaceri profunde. Este vorba de 
acele transformări care vor conduce treptat la cristalizarea şi stabilizarea celor mai multe dintre 
structurile tale psihice. Ai răbdare, vine şi explicaţia. 

Deşi traseele pe care evoluează acest proces sunt sinuoase, complicate, presărate cu 
numeroase bariere şi dificultăţi, deşi procesul ca atare poate fi mai calm sau mai năvalnic, cu 
devansări spectaculoase, dar şi cu întârzieri descurajante, la sfârşitul acestui proces ne vom afla 
în faţa prezenţei unor structuri psihice bine închegate şi cu un grad mare de mobilitate.  
  Acum au loc dramaticele confruntări dintre comportamentele, atitudinile copilăreşti şi 
cele solicitate de noile cerinţe sociale în care acţionezi şi cărora tu trebuie să le faci faţă, adică 
dintre aspiraţiile tale şi posibilităţile încă limitate de care dispui pentru traducerea lor în fapt, 
dintre ceea ce doreşte societatea (adică şcoala, profesorii, părinţii şi alţi adulţi) de la tine şi ceea 
ce oferi sau poţi oferi, dintre ceea ce tu ceri de la viaţă şi ceea ce viaţa îţi poate oferi. Probabil 
vei încerca, dacă nu ai încercat deja, să scapi de nevoia de a răspunde aşteptărilor celor din jur, 
făcând tocmai opusul a ceea ce se aşteaptă de la tine. Dar, atenţie, această tentativă de eliberare 
este condiţionată de poziţia celuilalt. Este o eliberare falsă. Scopul este de fapt, eliberarea de 
propria dorinţă de a plăcea. 

Totodată, prefacerile psihice la care eşti supus sunt generate de nevoile şi trebuinţele pe 
care le resimţi. Nevoia de a şti, curiozitatea şcolarului mic, convertită în nevoia de creaţie a 
puberului, devine şi mai acută acum, luând forma creaţiei cu valoare socială, nu doar 
subiectivă.  
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  Nevoia de a fi afectuos se amplifică, luând la început forma unui nou egocentrism 
afectiv; se instituie nevoia de a ţi se împărtăşi sentimentele.  

 Nevoia de grupare se "sparge", se destramă, pentru a lăsa loc nevoii de prietenii 
efective, nevoia unui cerc intim de prieteni. Relaţiile dintre sexe sunt foarte strânse, mai mult 
platonice, romantice, cu mare încărcătură de reverie şi fantezie; au loc furtuni afective, "ruperi" 
spectaculoase şi dramatice de prietenie.  
  Nevoia de distracţie a puberului (10 -14 ani) se continuă şi în adolescenţă, dar 
distracţiile se intelectualizează, sunt trecute prin filtrul personalităţii; alegerea distracţiilor este 
electivă în funcţie de propriile preferinţe. Aspectele de ordin cultural, estetic trec pe primul 
plan.  
  Nevoia de independenţă şi autodeterminare se păstrează, ca ulterior să se convertească 
în nevoia de desăvârşire, autodepăşire, autoeducare personală, dispunând acum într-o mai mare 
măsură de tine.  

Nevoia de imitaţie a şcolarului mic (6-10 ani), care se converteşte în nevoia de a fi 
personal a puberului, suportă noi metamorfozări în adolescenţă. La început, dorinţa ta de a fi 
unic se exacerbează mult, luând forma nevoii de singularizare, de izolare, fiind preocupat şi 
absorbit aproape în exclusivitate de propria persoană (te recunoşti?), pentru ca spre sfârşitul 
adolescenţei să ia forma nevoii de a te manifesta ca personalitate, ca subiect al unei activităţi 
socialmente recunoscută şi utilă, valoroasă.  

 Nevoia de a fi personalitate se manifestă adeseori prin tendinţa expresă spre 
originalitate, cele două forme ale sale: creaţia, producerea a ceva 
nou, original, şi excentricitatea. Din dorinţa de a ieşi din comun, 
de a fi ca nimeni altul, îţi poţi întrece prietenii în comportamente 
sociale şi uneori deviante (ups!!!!). 
  
Şi evoluţia continuă  
  

Impulsionat de aceste nevoi, îţi elaborezi instrumentarul 
psihic necesar satisfacerii lor. Astfel, nevoia de cunoaştere şi de creaţie poate fi satisfăcută 
datorită faptului că, în această etapă, inteligenţa ca proces în dezvoltare se apropie de încheiere 
(aşa ne spune un alt tip inteligent – Piaget). Se consolidează structurile gândirii logico-formale, 
capacitatea de interpretare şi evaluare, de planificare, de anticipare, de predicţii, spiritul critic şi 
autocritic. Gustul excesiv pentru raţionament, accesul la noţiunea de lege, reactivarea 
curiozităţii orientată spre explicarea raţională, cauzală a fenomenelor şi relaţiilor dintre ele vor 
conduce spre abordarea mai amplă, filozofică a realităţii, la apariţia atitudinilor critice faţă de 
valori. Ca urmare, se dezvoltă caracterul de sistem al gândirii, dar şi unele instrumente ale 
activităţii intelectuale (capacitatea de argumentare şi contraargumentare, de demonstrare, de 
elaborare a unor ipoteze etc.).  
  La această vârstă se dezvoltă mult debitul verbal, fluenţa verbală, flexibilitatea verbală. 
Se adoptă un mod propriu de iscălitură, se elaborează algoritmi şi stereotipii verbale ce servesc 
în soluţionarea diferitelor situaţii (ca introduceri într-o conversaţie, ca modalităţi de încheiere a 
convorbirilor etc.). Conştientizând valoarea de influenţare a cuvântului, vorbirea ta devine mai 
nuanţată, plastică, se desfăşoară în funcţie de particularităţile situaţiilor (oficiale sau intime). 
Tare, nu? 
  

Te las să meditezi asupra unei idei: „Viaţa este o succesiune de naşteri. Astfel, din naştere  
în naştere, încep să trăiesc. Să devin ceea ce sunt, unic, cifru secret al unei cuceriri.” 

 J. Salome 
 
        Pe curând, 
 Adolescentul de ieri 
prof. psiholog Gabriela Popescu 
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că nimic nu cade din cer ş
puteai mai mult, să te laude al
  Nimeni nu a stat pe capul meu s
învăţat să mă descurc singu
şi din partea celor dragi. Mi
care citesc asta se miră, dar, de ce nu ? Româna este limba pe care o vorbim, de mici ne 
cu un talent al nostru, cu o înclina
de studiu, că mi-a plăcut înc
doamna dirigintă care îmi este 
talentul.  
      Deşi unele persoane îmi spun: " Ce glum
poate că visez - le voi ară
uimită. Tac când cineva mă
persoane care mă cunosc bine 
printre ele. 
    De când m-am hotă
prietenă, doar ea mă va ajuta s
doresc este să iau bacalaureatul, s
dovedesc tuturor cât de sus m
   De aceea eu spun că
am mai reuşi să fim perfec
moralul este la pământ! Şcoala îmi este 
conduc spre un drum mai bun
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Şcoala – un drum spre perfec
 

 
 
 
 
Când eram mai mică,

unele persoane au ajuns avoca
am crescut, deosebesc răul de bine 
pot ajunge la o profesie a mea.
   Hai să vă explic şi vouă
perfecţiune – aşa cum îl văd eu! De mic

şi că niciodată să nu fii mulţumit de ceea ce ai f
 te laude alţii că tu ai făcut o treabă bună, dar să nu ţi se urce la cap.

Nimeni nu a stat pe capul meu să îmi spună: "Da, Denisa. Fă
 descurc singură, indiferent de descurajările primite din partea str

i din partea celor dragi. Mi-am propus sa devin profesoară de română 
, dar, de ce nu ? Româna este limba pe care o vorbim, de mici ne 

cu un talent al nostru, cu o înclinaţie spre ceva. Aşa şi eu. Pot spune că
ncă din şcoala generală... iar acum, ajunsă la liceu o am ca idol pe 

 care îmi este şi profesoară de limba română şi care m-

i unele persoane îmi spun: " Ce glumă bună. TU?! Profesoară
le voi arăta tuturor că eu voi fi profesoară de română

. Tac când cineva mă subestimează şi ştiţi de ce? Sunt persoane necunoscute! Acele 
 cunosc bine ştiu hobby-urile mele şi faptul că limba român

am hotărât ceea ce îmi doresc să devin, şcoala îmi este cea mai bun
 va ajuta să le demonstrez tuturor că s-au înşelat în privin

bacalaureatul, să studiez la facultatea pe profil, să devin profesoar
dovedesc tuturor cât de sus m-am ridicat pentru că am voinţă ! 

De aceea eu spun că şcoala este un drum spre perfecţiune! Dacă
 fim perfecţi din punct de vedere moral? Degeaba suntem

coala îmi este şi îmi va fi mereu o a doua casă plin
conduc spre un drum mai bun, ce tinde spre perfecţiune!  

elevă: Georgiana-Denisa
prof. îndrumă
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un drum spre perfecţiune 

, mă tot gândeam cum 
unele persoane au ajuns avocaţi, profesori etc.  Acum 

ul de bine şi am învăţat cum 
pot ajunge la o profesie a mea. 

i vouă care este drumul spre 
ăd eu! De mică am învăţat 

umit de ceea ce ai făcut, să îţi spui că 
i se urce la cap. 

: "Da, Denisa. Fă aşa, este bine.". Am 
rile primite din partea străinilor, ba chiar 

ă - ştiu că unele persoane 
, dar, de ce nu ? Româna este limba pe care o vorbim, de mici ne naştem 

i eu. Pot spune că iubesc această materie 
ă la liceu o am ca idol pe 

-a ajutat să îmi descopăr 

. TU?! Profesoară? Visezi prea mult."- şi 
 de română şi toată lumea va fi 

i de ce? Sunt persoane necunoscute! Acele 
 limba română se încadrează 

la îmi este cea mai bună 
elat în privinţa mea. Tot ce îmi 

ă devin profesoară şi să le 

iune! Dacă nu am mai fi la şcoală 
em perfecţi la fizic dacă 

îmi va fi mereu o a doua casă plină cu părinţi care mă 

                                      
 
 
 
 
 

Denisa Andrei, clasa a X-a B 
rof. îndrumător Mihaela Contescu 
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Arta 

 

senzorial. Uneori, componenta ra
atunci individul este atras de partea 
senzorial
devin astfel dou
acelaş

 Ştiinţa reprezintă o modalitate obiectiv
raţionamente şi judecăţi. Oamenii de 
existând astfel o continuitate în demersul 
ajungă la adevăruri general valabile, ce nu 
confirmate, bazate pe calcule logice. Este o modalitate de explorare a necunoscutului, ce a 
oferit omului o evoluţie de-
fiind conştient de rezultatele concrete ale descoperirilor sale.
 Arta reprezintă o modalitate subiectiv
trecută prin sensibilitatea ş
progres material, ci unul spiritual, prin crearea emo
raţionamente, arta recurge la har, concepte intuitive 
specifice fiecărui domeniu artistic. Este nevoie îns
semne şi semnificaţii pentru a decoda mesajul poetic, c
poezie nu e făcută să fie înţeleas
 În articolul „O cercetare critic
susţinea că, dacă muzica face apel la sunet, pictura la culoare, sculptura la piatr
literatura foloseşte un material ce nu se afl
cuprinde numai în conştiinţ
auzirea cuvintelor poetice.” În spiritul filozofiei idealiste, Maiorescu era de p
expresia lumii ideilor, esenţ
creează satisfacţia superioară
lumii materiale, rigide. Aş
distincte de cunoaştere: cea ra
estetică. 
 Se poate însă îmbina arta cu 
poate face descoperiri ştiinţ
primă vedere, răspunsul ar fi negativ, avându
Barbu a reuşit însă o conciliere a contrariilor. Matematician de profesie, a transferat sistemul de 
raţionamente într-o zonă abstract
mărturisea el însuşi, „ca ş
reprezentarea formelor posibile de existen
geometriei, aşa că, rămânând poet, n
Poetul spunea că poezia şi geometria sunt complementare în via
geometria devine rigidă, poezia îi ofer
îmbinări armonioase, poezia sa este caracterizat
matematici, abstracţi. 
 În concluzie, se poate conchide c
aparent total diferită, îşi g
înţelegeri exhaustive a universului.
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Arta şi Ştiinţa – două modali

cunoaştere 

Fiinţa umană este alcătuită din dualitatea trup
senzorial. Uneori, componenta raţională se dovede
atunci individul este atras de partea ştiinţifică
senzorială predomină, domeniul artei este cel care atrage. 
devin astfel două modalităţi de cunoaştere complementare 
acelaşi timp, oferind fiinţei umane o imagine complex
ă o modalitate obiectivă de cunoaştere a univ
ăţi. Oamenii de ştiinţă îşi bazează descoperirile pe studiile anterioare, 

existând astfel o continuitate în demersul ştiinţific ce asigură progresul. 
ruri general valabile, ce nu pot fi contestate decât prin teorii verificate 

confirmate, bazate pe calcule logice. Este o modalitate de explorare a necunoscutului, ce a 
-a lungul timpului. În plus, ştiinţa presupune o inten

de rezultatele concrete ale descoperirilor sale. 
 o modalitate subiectivă de cunoaştere a universului, a c

 prin sensibilitatea şi imaginaţia artistului. Obiectivul artei nu este de a asigura un 
unul spiritual, prin crearea emoţiei estetice. Dac

ionamente, arta recurge la har, concepte intuitive şi imagini artistice create prin procedee 
rui domeniu artistic. Este nevoie însă ca receptorul să aib

ii pentru a decoda mesajul poetic, căci, aşa cum afirma 
 fie înţeleasă de toată lumea.” 
O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867

 muzica face apel la sunet, pictura la culoare, sculptura la piatr
te un material ce nu se află în universul exterior, ci în cel interior, „

tiinţa noastră şi se compune din imaginile reproduse ce ni
” În spiritul filozofiei idealiste, Maiorescu era de p

expresia lumii ideilor, esenţelor, ce nu se bazează pe raţiune. Ţinând de domeniul fic
ia superioară, catharsisul, ce înnobilează sufletul, eliberându

lumii materiale, rigide. Aşadar, putem considera că arta şi ştiinţa asigur
tere: cea raţională, inteligibilă, materială şi cea senzorial

 îmbina arta cu ştiinţa? Poate scrie un om de ştiinţă
ştiinţifice, sau cele două domenii se exclud din start unul pe altul? La o 

spunsul ar fi negativ, avându-se în vedere înclinaţiile native ale fiec
 o conciliere a contrariilor. Matematician de profesie, a transferat sistemul de 

ă abstractă, poetică, astfel creând o poezie modernist
ca şi în geometrie, înţeleg prin poezie o anumit

reprezentarea formelor posibile de existenţă… Pentru mine poezia este o prelungire a 
mânând poet, n-am părăsit niciodată domeniul divin al geometriei
şi geometria sunt complementare în viaţa sa, în sensul c

ă, poezia îi oferă orizont spre cunoaştere şi imagina
ri armonioase, poezia sa este caracterizată prin ermetism dat de utilizarea termenil

În concluzie, se poate conchide că arta şi ştiinţa, această dualitate cognitiv
şi găseşte loc în dezvoltarea individului, creând astfel cadrul unei 

elegeri exhaustive a universului. 
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modalităţi de 

 din dualitatea trup-suflet, raţional-
 se dovedeşte mai puternică şi 

ţifică. Când componenta 
domeniul artei este cel care atrage. Ştiinţa şi arta 

tere complementare şi opuse în 
magine complexă a universului.  

tere a universului, recurgând la 
 descoperirile pe studiile anterioare, 

 progresul. Ştiinţa doreşte să 
pot fi contestate decât prin teorii verificate şi 

confirmate, bazate pe calcule logice. Este o modalitate de explorare a necunoscutului, ce a 
a presupune o intenţionalitate, omul 

tere a universului, a cărui imagine este 
ia artistului. Obiectivul artei nu este de a asigura un 

iei estetice. Dacă ştiinţa operează cu 
i imagini artistice create prin procedee 

 ca receptorul să aibă acelaşi sistem de 
a cum afirma şi G. Călinescu, „o 

 asupra poeziei române de la 1867”, Titu Maiorescu 
 muzica face apel la sunet, pictura la culoare, sculptura la piatră sau lemn, 

 în universul exterior, ci în cel interior, „el se 
i se compune din imaginile reproduse ce ni le deşteaptă 

” În spiritul filozofiei idealiste, Maiorescu era de părere că arta este 
inând de domeniul ficţiunii, arta 

 sufletul, eliberându-l de sub dominaţia 
ţa asigură două modalităţi 

i cea senzorial-afectivă, sensibilă, 

ştiinţă poezie şi un scriitor 
 domenii se exclud din start unul pe altul? La o 

ţiile native ale fiecăruia. Ion 
 o conciliere a contrariilor. Matematician de profesie, a transferat sistemul de 

, astfel creând o poezie modernistă. După cum 
eleg prin poezie o anumită simbolică pentru 
… Pentru mine poezia este o prelungire a 

 domeniul divin al geometriei." 
a sa, în sensul că acolo unde 
i imaginaţie. Datorită acestei 

 prin ermetism dat de utilizarea termenilor 

 dualitate cognitiv-ontologică 
te loc în dezvoltarea individului, creând astfel cadrul unei 

prof. Marius Dumitru 
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“Cărţile au ochii stin

volum pare treaz şi în a

plictisesc aşteptând, căci 

sau le va muta pe noptier

s-au obişnuit să vadă chiar 

                                                                                                         

 Astăzi, ca şi acum un secol, educa
sărăcia, inegalitatea, comportamentul anti
minţi critice, pentru a forma adul
societăţii în viitor. Lectura trebuie s
bine să fii educat decât să nu fii.
        Cartea este ca un trimis al lui
acasă. Lectura azi nu este la „mod
Cărtărescu spunea că “Lectura nu are ca inamic ceva din afar
ritmul vieţii ne face să nu mai citim (cum trebuie), ci sl
interioară”. În era internetului
prin educaţia corectă în familie, cât 
română. Dacă mama, tata, fratele citesc o carte seara, în loc s
„joace” la calculator, fiica/fiul va lua o carte, o va r

Citim ca să ne dezvoltă
avem despre ce discuta, citim din curiozitate 
minte. Cititul nu trebuie să înlocuiasc

Într-o epocă a trimufului comodit
victoria confortului asupra efortului. Tân
înţelegere, reflecţie, analiză
lecturilor, micşorând, uneori chiar eliminând timpul afectat lecturii. Gustul pentru lec
trebuie cultivat, însă evoluţ
urmă, ceea ce numim, unanim, farmecul lecturii. Paradoxal este faptul c
citeşte. Înainte, după cum observa 
subînţelegea complementul direct: lumea citea c
orice, mai puţin cărţi: tabloide, rubrici de sport, meteo, horoscopuri. În principiu materiale 
“consumable”, care nu solicit
pur şi simplu, se poate trăi 
lecturii conştiente, sau mai bine spus nefamiliarizarea cu actul lecturii ridic
când suntem puşi în faţa unei opere literare, în fa
Capacitatea de a înţelege, de a analiza, de a ne „raporta” la realitatea c
prin nefolosire.  
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rţile au ochii stinşi. O bibliotecă frecventată zilnic este cu totul altceva. Fiecare 

i în aşteptare. Sunt, în rafturi, cărţi necitite de mult, dar care nu se 

ci ştiu că o mână expertă le va adăposti într

va muta pe noptieră. Răbdarea cărţilor e infinit mai mare decât a oamenilor. Ele 

chiar şi secole curgându-se unele după altele.”

                                                                                                         (Nicolae Manolescu

LecturaLecturaLecturaLectura    

versusversusversusversus    

televiziomaniateleviziomaniateleviziomaniateleviziomania 

i acum un secol, educaţia este văzută, pe bună dreptate, ca un mijloc de a ataca 
cia, inegalitatea, comportamentul anti-social al societăţii. Scopul educa

pentru a forma adulţi capabili să creeze, să inventeze şi să
ii în viitor. Lectura trebuie să fie preocuparea majoră a fiecărui adolesce

ă nu fii.  
Cartea este ca un trimis al lui Dumnezeu, iar Biblioteca este locul unde cartea este la ea 
. Lectura azi nu este la „modă”, invocându-se diferiţi factori care o împiedic

 “Lectura nu are ca inamic ceva din afară. Nu televizorul, computerul, 
ă nu mai citim (cum trebuie), ci slăbirea interesului pentru via

”. În era internetului, elevii (dar şi maturii) citesc puţin, dar asta se poate schimba atât 
 în familie, cât şi prin intermediul profesorului 

 mama, tata, fratele citesc o carte seara, în loc să priveasc
„joace” la calculator, fiica/fiul va lua o carte, o va răsfoi mai întâi, apoi, poate o va citi.

 ne dezvoltăm cultural, citim pentru a ne face o mai bună
avem despre ce discuta, citim din curiozitate şi citim pentru că este o hran
minte. Cititul nu trebuie să înlocuiască o distracţie, ci să fie el însuşi una.

 a trimufului comodităţii, seducţia televiziunii şi a internetului marcheaz
supra efortului. Tânărul de azi arde etapele specifice unei lecturi: 

ie, analiză, sinteză. Pe de altă parte, televiziomania modific
orând, uneori chiar eliminând timpul afectat lecturii. Gustul pentru lec

 evoluţia tehnologiei astăzi nu ne uşurează defel misiunea. Este, pân
, ceea ce numim, unanim, farmecul lecturii. Paradoxal este faptul că

 cum observa şi Andrei Pleşu în “Dilema veche”, verbul
elegea complementul direct: lumea citea cărţi. Acum nu se mai citesc c

i: tabloide, rubrici de sport, meteo, horoscopuri. În principiu materiale 
“consumable”, care nu solicită. De ce? Răspunsurile sunt cam aceleaşi: lumea nu are timp sau, 

i simplu, se poate trăi şi aşa. Teama noastră însă este că motivul e altul: dezobi
tiente, sau mai bine spus nefamiliarizarea cu actul lecturii ridic

ţa unei opere literare, în faţa unei cărţi de ştiinţă, de tehnic
elege, de a analiza, de a ne „raporta” la realitatea cărţ
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zilnic este cu totul altceva. Fiecare 

i necitite de mult, dar care nu se 

posti într-un târziu, le va răsfoi 

ilor e infinit mai mare decât a oamenilor. Ele        

altele.” 

Nicolae Manolescu,“Cărţile au suflet”) 

 dreptate, ca un mijloc de a ataca 
ii. Scopul educaţiei este să dezvolte 

şi să facă descoperiri utile 
ărui adolescent. Este mai 

Dumnezeu, iar Biblioteca este locul unde cartea este la ea 
i factori care o împiedică, iar Mircea 

. Nu televizorul, computerul, 
birea interesului pentru viaţa 

in, dar asta se poate schimba atât 
i prin intermediul profesorului de limba şi literatura 

 privească televizorul sau să se 
sfoi mai întâi, apoi, poate o va citi. 

pentru a ne face o mai bună reputaţie, citim ca să 
 este o hrană pentru suflet şi 

i una. 
şi a internetului marchează 

rul de azi arde etapele specifice unei lecturi: 
 parte, televiziomania modifică negativ volumul 

orând, uneori chiar eliminând timpul afectat lecturii. Gustul pentru lectură 
 defel misiunea. Este, până la 

, ceea ce numim, unanim, farmecul lecturii. Paradoxal este faptul că toată lumea spune că 
veche”, verbul  „a citi” îşi 

i. Acum nu se mai citesc cărţi. Se citeşte 
i: tabloide, rubrici de sport, meteo, horoscopuri. În principiu materiale 

şi: lumea nu are timp sau, 
 motivul e altul: dezobişnuinţa 

tiente, sau mai bine spus nefamiliarizarea cu actul lecturii ridică probleme atunci 
ţă, de tehnică sau de artă. 
ărţii ni s-a atrofiat în timp 

 
bibliotecar Magdalena Arsene 
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 Folosirea telefoanelor mobile 
doar că, în curând, ele ar putea înlocui bro
principalele direcţii de dezvoltare a educa
folosite de tineri, în cadrul cursurilor. În acest fel ei ar avea acces la informa
fi motivaţi să înveţe, de vreme ce ar folosi gadget

Tabla digitală este 
găseşte din ce în ce mai des în 
dispozitiv manual, care face întregul sistem interactiv. De fapt, el lucreaz
vreme ce ecranul computerului apare pe tabl

Folosind acest dispozitiv interactiv
şi detectare, iar calculatorul poate fi controlat folosind tabla a
pentru a controla un calculator. Un avantaj important al tablei digitale este faptul c
învăţa într-un mod amuzant, ceea ce le îmbun

Calculatoarele, tabletele 
importante şi eficiente. Datorit
deveni mai importantă decât scrisul de mân

 
Să învăţăm de la soft-uri 

În educaţia convenţ
”scenă” şi predă o lecţie. Rolul profesorului este, de fapt, asem
porneşte sau opreşte fluxul de informa
de a studia oriunde şi oricând ”à la carte”, în propriul ritm 
ajutorul profesorului. Probabil c
Acestea sunt softuri care con
interactive şi jocuri ce vor face procesul de înv
aceste programe ca un ajutor virtual, în timp ce profesorii umani ar fi implica
învăţare ca experţi sau formatori.
să dea examene electronice ce ar putea fi corectate de soft.

Softul Yenka este utilizat în educa
Cu acest soft se pot realiza experimente 
bine lecţiile şi ar putea aduce 
Elevii pot planifica circuite electrice, pot observa lumina 
3D şi animaţii sau pot face experimente cu substan
 
Noi dimensiuni ale educaţ
 

Tehnologia realităţii augmentate, popular
scop educaţional. Aplicaţia face
care fac posibile pentru profesori demonstra
marker digital, programul vizualizeaz
natura acestuia: un glob, o statuie sau o formul
folosit pentru a dezvolta vederea 
precum şi pentru a ilustra corpul uman. De exemplu, folosind m
observate organele şi mişcă
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TTTaaabbblllaaa   dddiiigggiiitttaaalllăăă   

Folosirea telefoanelor mobile şi a laptopurilor în şcoli nu este în general recomandat
ele ar putea înlocui broşurile, cărţile sau chiar profesorul. Una din 

ii de dezvoltare a educaţiei este integrarea tehnologiilor electronice, foarte 
folosite de tineri, în cadrul cursurilor. În acest fel ei ar avea acces la informa

e, de vreme ce ar folosi gadget-urile lor preferate la şcoal
 este unul din dispozitivele electronice folosite în educa

te din ce în ce mai des în şcoli. Sistemul foloseşte un calculator, un proiector, o tabl
dispozitiv manual, care face întregul sistem interactiv. De fapt, el lucreaz
vreme ce ecranul computerului apare pe tablă prin intermediul proiectorului.

Folosind acest dispozitiv interactiv, suprafaţa tablei devine o unitate imens
i detectare, iar calculatorul poate fi controlat folosind tabla aşa aşa cum se

pentru a controla un calculator. Un avantaj important al tablei digitale este faptul c
un mod amuzant, ceea ce le îmbunătăţeşte rezultatele. 

Calculatoarele, tabletele şi laptop-urile vor fi instrumente de educa
i eficiente. Datorită acestor noi dispozitive, scrisul pe calculator (tastarea) ar putea 

 decât scrisul de mână. 

 

ţională predarea deţine rolul principal: profesorul se afl
ie. Rolul profesorului este, de fapt, asemănător rolului unei valve care 

te fluxul de informaţii. De cealaltă parte, viitorii elevi vor avea posibilitatea 
i oricând ”à la carte”, în propriul ritm şi poate chiar f

ajutorul profesorului. Probabil că noile materiale educaţionale vor fi mai eficiente 
Acestea sunt softuri care conţin texte, imagini, sunete, clipuri video, precum 

i jocuri ce vor face procesul de învăţare mai incitant. Profesorul ar putea ap
aceste programe ca un ajutor virtual, în timp ce profesorii umani ar fi implica

i sau formatori. Softurile educaţionale permit şi testarea, elevii putând astfel 
 dea examene electronice ce ar putea fi corectate de soft. 

Softul Yenka este utilizat în educaţia din domeniul informaticii, matematicii 
Cu acest soft se pot realiza experimente virtuale 2D şi 3D, care ajută elevii s

i ar putea aduce ştiinţa mai aproape de cei care sunt mai pu
Elevii pot planifica circuite electrice, pot observa lumina şi undele de sunet, pot crea modele 

ii sau pot face experimente cu substanţe chimice, dar doar virtual, desigur.

ţiei – realitatea augmentată 

ii augmentate, populară în marketing, este de asemenea folosit
ia face lecţiile mai incitante şi interesante cu ajutorul elementelor 3D, 

care fac posibile pentru profesori demonstraţiile reale şi spaţiale. Folosind o camer
marker digital, programul vizualizează obiectul 3D pe ecranul calculatorului, indiferent de 
natura acestuia: un glob, o statuie sau o formulă structurală a unei molecule. Programul poate fi 
folosit pentru a dezvolta vederea şi orientarea în spaţiu, pentru a prezenta obiecte 

i pentru a ilustra corpul uman. De exemplu, folosind markerul corect pe corp, pot fi 
cările oaselor sau ale articulaţiilor. 

Sursa: https://www.smartnation.ro
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coli nu este în general recomandată 
ile sau chiar profesorul. Una din 
rea tehnologiilor electronice, foarte 

folosite de tineri, în cadrul cursurilor. În acest fel ei ar avea acces la informaţii actualizate şi ar 
coală şi la teme. 

unul din dispozitivele electronice folosite în educaţie şi care se 
te un calculator, un proiector, o tablă şi un 

dispozitiv manual, care face întregul sistem interactiv. De fapt, el lucrează ca un proiector, de 
 prin intermediul proiectorului. 

a tablei devine o unitate imensă de control 
a cum se foloseşte un mouse 

pentru a controla un calculator. Un avantaj important al tablei digitale este faptul că elevii pot 

urile vor fi instrumente de educaţie la fel de 
 acestor noi dispozitive, scrisul pe calculator (tastarea) ar putea 

ine rolul principal: profesorul se află situat pe o 
ător rolului unei valve care 

 parte, viitorii elevi vor avea posibilitatea 
i poate chiar fără a fi nevoie de 

ionale vor fi mai eficiente şi mai utile. 
eo, precum şi simulări 

are mai incitant. Profesorul ar putea apărea în 
aceste programe ca un ajutor virtual, în timp ce profesorii umani ar fi implicaţi în procesul de 

i testarea, elevii putând astfel 

ia din domeniul informaticii, matematicii şi ştiinţei. 
care ajută elevii să înţeleagă mai 

a mai aproape de cei care sunt mai puţin interesaţi de ea. 
i undele de sunet, pot crea modele 

e chimice, dar doar virtual, desigur. 

 în marketing, este de asemenea folosită în 
i interesante cu ajutorul elementelor 3D, 

iale. Folosind o cameră Web şi un 
 obiectul 3D pe ecranul calculatorului, indiferent de 

 a unei molecule. Programul poate fi 
iu, pentru a prezenta obiecte şi modele, 

arkerul corect pe corp, pot fi 

prof. Roxana Stan 
https://www.smartnation.ro 
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Acceptă că tocmai moleculele care alcătuiesc corpul tău, acei 
atomi care construiesc moleculele pot fi urmăriţi până la cazanele 
care au fost cândva centrele stelelor cu mase mari care şi-au 
explodat măruntaiele bogate în elemente chimice în galaxie, 
îmbogăţind nori de gaz virgini cu chimia vieţii. Astfel, noi toţi 
suntem conectaţi unul de celălalt biologic, cu pământul chimic şi 
cu restul universului atomic. Asta e destul de mişto! Asta mă face 
să zâmbesc şi mă simt destul de mare la finalul acestui 
raţionament. Nu e vorba că suntem mai buni decât universul, noi 
suntem o parte a universului. Noi suntem în univers şi universul 
este în noi. 

DDeesspprree  cchhiimmiiee,,  
cciittaattee  ppeennttrruu  eelleevvii  şşii  nnuu  nnuummaaii  

 

Utilizarea calculatorului/internetului vine în ajutorul elevilor şi profesorilor pentru o 
înţelegere mai bună şi stimulare spre cunoaştere. 

Pentru uşurarea căutării, avem la îndemână următoarele site-uri: 
1. http://www.solvemymath.com/- oferă atât un solver, cât şi suport teoretic (tabele 

cu formule şi reguli de calcul) pentru o arie largă de probleme de matematică 
(algebră, analiză, trigonometrie şi geometrie) şi câteva joculeţe de logică. 

Solvemymath vă furnizează soluţii pentru: 
 probleme generale de matematică (divizori, cel mai mare divizor comun, cel mai mic 

multiplu comun, verifică dacă un număr este prim, perfect sau pătrat perfect); 
 algebră şi combinatorică (ecuaţii, sisteme de ecuaţii, combinări şi permutări, polinoame 
şi matrice); 

 analiza matematică (integrale definite şi nedefinite, limite şi serii Taylor); 
 numere complexe şi trigonometrie; 
 statistică şi probabilităţi (matrice de corelaţie şi covarianţă, quantile, medii, abateri 

standard, dispersii, kurtosis şi skewness). 
2. http://www.portalroman.com/download/Programe_Matematica.html - aici veţi găsi 

diverse programe (free) cu ajutorul cărora puteţi trasa grafice de funcţii, calcula 
derivate, rezolvare de ecuaţii, calcule simple sau mai complexe, sau jocuri 
matematice. 

3. http://xux.ro/programe-de-rezolvat-exercitii-la-matematica/ - sunt programe free 
care rezolvă pas cu pas diverse probleme de matematică. 

4. http://www.e-formule.ro/ - aici veţi găsi formule atât din matematica V-VIII, cât şi 
din cea pentru liceu. 

5. http://www.experior.ro/Biblioteca/ - noţiunile parcurse în perioada liceului le veţi 
găsi explicate şi aici 

6. www.epsilon.ro - cel mai important site de matematică şi informatică din România. 
Vă oferă informaţii cu privire la concursurile de matematică, informatică şi multe 
altele. 

7. www.mathlinks.ro  - unul dintre cele mai interesante site-uri de matematică la nivel 
internaţional. Aici veţi găsi unul dintre cele mai populare forumuri pentru pasionaţii 
de matematică din România şi din lume. 

prof. Diana Oprescu 
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Chimie pură 

suntem derivaţi din substanţ
cu reacţii comune de contopire 
epicentru. 
sfidăm orice axiomă chimică
şi fiecare element din tabelul lui Mendeleev.
intrăm în metamorfoză cu fiecare s
într-un magnetism perpetuu
care fericeşte în fiecare sinaps
şi mă tranchilizează. 
e o chimie redefinită 
de descompunere a timpului
pentru reacţiile dintre noi. 

(poezie de Gabriel Petru Bă
  
 
 

Chimia e de partea  celor buni. 
    
  Rugina calomniei nu afecteaz
    
 

Pământul? 
Un accident cosmic. 

Viaţa?  

Un accident chimic. 

Omul?  
Un accident biologic.

Municipiul Ploiești 

A gândi înseamn

practica chimia min

        ((((Deepak ChopraDeepak ChopraDeepak ChopraDeepak Chopra

i din substanţa emoţiei 
ii comune de contopire în acelaşi  

 chimică 
i fiecare element din tabelul lui Mendeleev. 

 cu fiecare sărut 
un magnetism perpetuu 

n fiecare sinapsă si atom 

a timpului 

Gabriel Petru Băeţan) 

celor buni.  
  

Rugina calomniei nu afectează 
    suflete de aur. 

( aforism de Valeriu Butulescu din Frunze fără ram

 

Un accident cosmic.  

Un accident chimic.  

Un accident biologic. 

(aforism

culese de profesor

sursa: http://www.citatepedia.ro/
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A gândi înseamnă a  

chimia minţii. 

Deepak ChopraDeepak ChopraDeepak ChopraDeepak Chopra))))    

Frunze fără ram) 

 

aforism de Valeriu Butulescu) 

culese de profesor Vicol Vica,  

http://www.citatepedia.ro/ 
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Le français, langue internationaleLe français, langue internationaleLe français, langue internationaleLe français, langue internationale

- Quelle langue étrangère apprenez
- Lui et moi, nous étudions le français.
- Ha! Le français, il n’est plus à la mode!
- Qu’est-ce que vous voulez dire par “à la mode” 
jours qu’au XVIII-e et XIX
- C’est ce que je voulais dire, on parle plus l’anglais, l’espagnol, l’allemand...
- Je dirais que l’anglais est la langue du commerce et des affaires.
- Ne soyez pas injuste, c’est la langue de la diplomatie aussi...
- Mais à l’ONU le français est utilisé à égalité avec l’anglais, l’
rôle dans la culture européenne est indéniable. Combien de génies des pays les plus divers se 
sont exprimés en français! Il ne faut non plus négliger son influence sur bien des langues 
européennes . C’est déjà un fait constat
sont entrés dans ces langues
- Mon ami, ça c’est du passé!
- Vous oubliez que c’est une langue vivante, elle connaît une évolution continue comme toutes 
les langues: promotion d’élements nouveaux, expres
psychologiques, sociologiques des mots, des expressions . Depuis plus de mille ans, on écrit en 
français; c’est une langue bien façonnée, dont la précision et l’exactitude expliquent, en partie, 
son large emploi dans l’espace et dans le temps.
- Ah oui, je sais que le français est parlé non seulement en France. C’est, en outre, la langue 
oficielle d’une partie de la Suisse (1 million de personnes), d’une partie de la Belgique (3 
millions), d’une partie du Canada (6 mil
millions). Il est parlé dans l’île Maurice (800000) et dans une par
Qu’elle soit ou non langue oficielle (cela dépend des pays) elle est aussi la langue de culture 
commune à de nombreux états d’Afrique. 
monde ? Plus de cent millions, c’est quelque chose, n’est
que le français est parlé par pas mal de gens en Italie, au Liban, en Israël, en Alle
Roumanie, en Hongrie, en Pologne, en Russie, au Vietnam. Alors, vous voyez, apprendre cette 
langue est bien utile . C’est un effort pleinement justifié: on pourra connaître par le français tant 
de gens, d’habitudes, de civilisations et, d’autre p
cette langue internationale. 
 

 

ENSEIGNER LA FRANCOPHONIE

          EN CLASSE DE FLE

 

Pourquoi enseigner la francophonie en classe de FLE?
cette démarche présente de multiples avantages: 
      - sensibilisation à la diversité culturelle et linguistique,

- ouverture vers des pays que les apprenants auraient eu peu de chance de connaître 
autrement  
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Le français, langue internationaleLe français, langue internationaleLe français, langue internationaleLe français, langue internationale

étrangère apprenez-vous? 
Lui et moi, nous étudions le français. 
Ha! Le français, il n’est plus à la mode! 

ce que vous voulez dire par “à la mode” – c’est-à-dire qu’il est moins parlé de nos 
e et XIX-e siècles? 

is dire, on parle plus l’anglais, l’espagnol, l’allemand...
Je dirais que l’anglais est la langue du commerce et des affaires. 
Ne soyez pas injuste, c’est la langue de la diplomatie aussi... 
Mais à l’ONU le français est utilisé à égalité avec l’anglais, l’espagnol... Et d’ailleurs, son 

rôle dans la culture européenne est indéniable. Combien de génies des pays les plus divers se 
sont exprimés en français! Il ne faut non plus négliger son influence sur bien des langues 
européennes . C’est déjà un fait constaté et reconnu, bon nombre d’expressions et mots français 
sont entrés dans ces langues. 

Mon ami, ça c’est du passé! 
Vous oubliez que c’est une langue vivante, elle connaît une évolution continue comme toutes 

les langues: promotion d’élements nouveaux, expressions, nouvelles acceptions, glissements 
psychologiques, sociologiques des mots, des expressions . Depuis plus de mille ans, on écrit en 
français; c’est une langue bien façonnée, dont la précision et l’exactitude expliquent, en partie, 

s l’espace et dans le temps. 
Ah oui, je sais que le français est parlé non seulement en France. C’est, en outre, la langue 

oficielle d’une partie de la Suisse (1 million de personnes), d’une partie de la Belgique (3 
millions), d’une partie du Canada (6 millions), du Luxembourg (350000), de Haïti (4,5 
millions). Il est parlé dans l’île Maurice (800000) et dans une partie de la Louisiane (1 million)
Qu’elle soit ou non langue oficielle (cela dépend des pays) elle est aussi la langue de culture 

ombreux états d’Afrique. Savez-vous combien de francophones il y a dans le 
monde ? Plus de cent millions, c’est quelque chose, n’est-ce pas ? Je dois vous rappeler encore 
que le français est parlé par pas mal de gens en Italie, au Liban, en Israël, en Alle
Roumanie, en Hongrie, en Pologne, en Russie, au Vietnam. Alors, vous voyez, apprendre cette 
langue est bien utile . C’est un effort pleinement justifié: on pourra connaître par le français tant 
de gens, d’habitudes, de civilisations et, d’autre part, faire répandre notre culture nationale par 

 

ENSEIGNER LA FRANCOPHONIE 

EN CLASSE DE FLE 

Pourquoi enseigner la francophonie en classe de FLE? 
cette démarche présente de multiples avantages:  

sensibilisation à la diversité culturelle et linguistique, 
ouverture vers des pays que les apprenants auraient eu peu de chance de connaître 
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dire qu’il est moins parlé de nos 

is dire, on parle plus l’anglais, l’espagnol, l’allemand... 

espagnol... Et d’ailleurs, son 
rôle dans la culture européenne est indéniable. Combien de génies des pays les plus divers se 
sont exprimés en français! Il ne faut non plus négliger son influence sur bien des langues 

é et reconnu, bon nombre d’expressions et mots français 

Vous oubliez que c’est une langue vivante, elle connaît une évolution continue comme toutes 
sions, nouvelles acceptions, glissements 

psychologiques, sociologiques des mots, des expressions . Depuis plus de mille ans, on écrit en 
français; c’est une langue bien façonnée, dont la précision et l’exactitude expliquent, en partie, 

Ah oui, je sais que le français est parlé non seulement en France. C’est, en outre, la langue 
oficielle d’une partie de la Suisse (1 million de personnes), d’une partie de la Belgique (3 

lions), du Luxembourg (350000), de Haïti (4,5 
tie de la Louisiane (1 million). 

Qu’elle soit ou non langue oficielle (cela dépend des pays) elle est aussi la langue de culture 
vous combien de francophones il y a dans le 

ce pas ? Je dois vous rappeler encore 
que le français est parlé par pas mal de gens en Italie, au Liban, en Israël, en Allemagne, en 
Roumanie, en Hongrie, en Pologne, en Russie, au Vietnam. Alors, vous voyez, apprendre cette 
langue est bien utile . C’est un effort pleinement justifié: on pourra connaître par le français tant 

art, faire répandre notre culture nationale par 

ouverture vers des pays que les apprenants auraient eu peu de chance de connaître 
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- et enfin prise de conscience de la possibilité de devenir francophone mais pas franco
français pour autant, autrement dit en gardant son identité roumaine. 

Cependant, nous ne connaissons souvent que peu la francophonie car c’est une notion récente 
et souvent mal connue qui n’a été introduite que récemment dans l’enseignement du FLE. Les 
enseignants n’y sont généralement pas formés. C’est pour cette raison que jevoudrais insister 
sur l’importance des échanges et du partage de l’information sur ce sujet. 

Dans le présent article, je voudrais réfléchir tout d’abord aux connaissances qu’il serait utile de 
transmettre dans un enseignement de la francophonie en classe de FLE. Je  présenterai ensuite 
des ressources qui pourraient être utilisées avec les apprenants dans ce but. 

Qelles connaissances de la francophonie apporter aux apprenants ? 

 Connaissances général
 Le mot «francophone» a été inventé par Onésime Reclus, un géographe français, à la fin 
du XIXe siècle pour désigner « tous ceux qui sont ou semblent être destinés à rester ou à 
devenir participants de notre langue2». Selon lui, c’est bien la langue, so
crée le lien solidaire des civilisations. De là, le mot francophonie, écrit avec une minuscule 
désigne l’ensemble constitué par les populations francophones. 
En ce qui concerne des notions globales sur la place de la francophonie dans
présenter aux apprenants des informations comme le nombre de locuteurs du français à travers 
le monde: environ 200 millions3. Ils sont répartis de façon inégale sur les cinq continents. Le 
français est langue officielle dans une trentain
grand nombre d’organisations internationales, par exemple au sein des Nations Unies et de ses 
différentes composantes, dans les institutions européennes ainsi que dans des organisations 
internationales non gouvernementales comme par exemples le Comité International Olympique 
ou Médecins Sans Frontières. On peut aussi présenter brièvement l’histoire de la langue 
française, de sa naissance à sa diffusion nationale et internationale; la place privilégiée qu’elle 
occupée à une certaine époque puis son déclin relatif jusqu’à nos jours. 

Connaissances sur les pays et les régions francophones du monde 

Il s’agit là d’expliquer comment il se fait qu’on parle aujourd’hui le français dans telle ou telle 
région de la francophonie et la place qu’il y occupe. C'est
maternelle, la langue seconde, son statut juridique et pourquoi pas quelques
particularités linguistiques par rapport au «français standard» que les apprenants étu
le cours.  

 Connaissances sur les expressions artistiques francophones 
 En étudiant l’histoire de la francophonie, on ne manquera pas d’évoquer le principal 
instigateur de la Francophonie institutionnelle, le poète et académicien Léopold Sédar Se
On peut aussi parler d’écrivains d’expression française comme Antonine Maillet (Canada), 
Tahar Ben Jelloun (Maroc), Amin Maalouf (Liban) qui ont reçu le prix Goncourt ou encore 
Ahmadou Kourouma (Côte d’Ivoire). 
Outre la littérature, la musique cons
monde. On trouve des artistes de renommée internationale comme Céline Dion que les 
apprenants connaissent souvent sans savoir qu’elle est francophone. Il est intéressant aussi de 
faire écouter divers types de musique francophone comme le raï d’Afrique du Nord, le Zouk 
des Antilles, la musique Cajun, facilement trouvables à l’aide de sites de partage de vidéos en 
ligne. Notons que RFI (Radio France Internationale) a un site Internet très fourni sur l
chanteurs francophones.  
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et enfin prise de conscience de la possibilité de devenir francophone mais pas franco
nt, autrement dit en gardant son identité roumaine. 

Cependant, nous ne connaissons souvent que peu la francophonie car c’est une notion récente 
et souvent mal connue qui n’a été introduite que récemment dans l’enseignement du FLE. Les 

généralement pas formés. C’est pour cette raison que jevoudrais insister 
sur l’importance des échanges et du partage de l’information sur ce sujet. 

Dans le présent article, je voudrais réfléchir tout d’abord aux connaissances qu’il serait utile de 
mettre dans un enseignement de la francophonie en classe de FLE. Je  présenterai ensuite 

des ressources qui pourraient être utilisées avec les apprenants dans ce but. 

Qelles connaissances de la francophonie apporter aux apprenants ? 

Connaissances générales  
Le mot «francophone» a été inventé par Onésime Reclus, un géographe français, à la fin 

du XIXe siècle pour désigner « tous ceux qui sont ou semblent être destinés à rester ou à 
devenir participants de notre langue2». Selon lui, c’est bien la langue, so
crée le lien solidaire des civilisations. De là, le mot francophonie, écrit avec une minuscule 
désigne l’ensemble constitué par les populations francophones.  
En ce qui concerne des notions globales sur la place de la francophonie dans
présenter aux apprenants des informations comme le nombre de locuteurs du français à travers 
le monde: environ 200 millions3. Ils sont répartis de façon inégale sur les cinq continents. Le 
français est langue officielle dans une trentaine de pays. Il est une langue de travail dans un 
grand nombre d’organisations internationales, par exemple au sein des Nations Unies et de ses 
différentes composantes, dans les institutions européennes ainsi que dans des organisations 

uvernementales comme par exemples le Comité International Olympique 
ou Médecins Sans Frontières. On peut aussi présenter brièvement l’histoire de la langue 
française, de sa naissance à sa diffusion nationale et internationale; la place privilégiée qu’elle 
occupée à une certaine époque puis son déclin relatif jusqu’à nos jours.  

Connaissances sur les pays et les régions francophones du monde 

Il s’agit là d’expliquer comment il se fait qu’on parle aujourd’hui le français dans telle ou telle 
rancophonie et la place qu’il y occupe. C'est-à-dire préciser s’il est la langue 

maternelle, la langue seconde, son statut juridique et pourquoi pas quelques
particularités linguistiques par rapport au «français standard» que les apprenants étu

Connaissances sur les expressions artistiques francophones  
En étudiant l’histoire de la francophonie, on ne manquera pas d’évoquer le principal 

instigateur de la Francophonie institutionnelle, le poète et académicien Léopold Sédar Se
On peut aussi parler d’écrivains d’expression française comme Antonine Maillet (Canada), 
Tahar Ben Jelloun (Maroc), Amin Maalouf (Liban) qui ont reçu le prix Goncourt ou encore 
Ahmadou Kourouma (Côte d’Ivoire).  
Outre la littérature, la musique constitue un champ d’expression privilégié des francophones du 
monde. On trouve des artistes de renommée internationale comme Céline Dion que les 
apprenants connaissent souvent sans savoir qu’elle est francophone. Il est intéressant aussi de 

rs types de musique francophone comme le raï d’Afrique du Nord, le Zouk 
des Antilles, la musique Cajun, facilement trouvables à l’aide de sites de partage de vidéos en 
ligne. Notons que RFI (Radio France Internationale) a un site Internet très fourni sur l

prof. 
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et enfin prise de conscience de la possibilité de devenir francophone mais pas franco-
nt, autrement dit en gardant son identité roumaine.  

Cependant, nous ne connaissons souvent que peu la francophonie car c’est une notion récente 
et souvent mal connue qui n’a été introduite que récemment dans l’enseignement du FLE. Les 

généralement pas formés. C’est pour cette raison que jevoudrais insister 
sur l’importance des échanges et du partage de l’information sur ce sujet.  

Dans le présent article, je voudrais réfléchir tout d’abord aux connaissances qu’il serait utile de 
mettre dans un enseignement de la francophonie en classe de FLE. Je  présenterai ensuite 

des ressources qui pourraient être utilisées avec les apprenants dans ce but.  

Qelles connaissances de la francophonie apporter aux apprenants ?  

Le mot «francophone» a été inventé par Onésime Reclus, un géographe français, à la fin 
du XIXe siècle pour désigner « tous ceux qui sont ou semblent être destinés à rester ou à 
devenir participants de notre langue2». Selon lui, c’est bien la langue, socle des empires, qui 
crée le lien solidaire des civilisations. De là, le mot francophonie, écrit avec une minuscule 

En ce qui concerne des notions globales sur la place de la francophonie dans le monde, on peut 
présenter aux apprenants des informations comme le nombre de locuteurs du français à travers 
le monde: environ 200 millions3. Ils sont répartis de façon inégale sur les cinq continents. Le 

e de pays. Il est une langue de travail dans un 
grand nombre d’organisations internationales, par exemple au sein des Nations Unies et de ses 
différentes composantes, dans les institutions européennes ainsi que dans des organisations 

uvernementales comme par exemples le Comité International Olympique 
ou Médecins Sans Frontières. On peut aussi présenter brièvement l’histoire de la langue 
française, de sa naissance à sa diffusion nationale et internationale; la place privilégiée qu’elle a 

 

Connaissances sur les pays et les régions francophones du monde  

Il s’agit là d’expliquer comment il se fait qu’on parle aujourd’hui le français dans telle ou telle 
dire préciser s’il est la langue 

maternelle, la langue seconde, son statut juridique et pourquoi pas quelques-unes de ses 
particularités linguistiques par rapport au «français standard» que les apprenants étudient dans 

 
En étudiant l’histoire de la francophonie, on ne manquera pas d’évoquer le principal 

instigateur de la Francophonie institutionnelle, le poète et académicien Léopold Sédar Senghor. 
On peut aussi parler d’écrivains d’expression française comme Antonine Maillet (Canada), 
Tahar Ben Jelloun (Maroc), Amin Maalouf (Liban) qui ont reçu le prix Goncourt ou encore 

titue un champ d’expression privilégié des francophones du 
monde. On trouve des artistes de renommée internationale comme Céline Dion que les 
apprenants connaissent souvent sans savoir qu’elle est francophone. Il est intéressant aussi de 

rs types de musique francophone comme le raï d’Afrique du Nord, le Zouk 
des Antilles, la musique Cajun, facilement trouvables à l’aide de sites de partage de vidéos en 
ligne. Notons que RFI (Radio France Internationale) a un site Internet très fourni sur les 

prof. Loredana Borănescu 
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Planul secret pentru salvarea lui Napoleon: 

două submarine, un ingenios hoţ de buzunare şi o 
insulă îndepărtată 

 Tom Johnson a fost unul dintre acele personaje 
extraordinare pe care istoria nu le uită, datorită 
capacităţii lor de a se descurca în situaţii aparent fără 
ieşire. 
 Născut în 1772 din părinţi irlandezi, a ştiut 

mereu cum să facă rost de bani şi, până la vârsta de 12 ani, şi-a câştigat existenţa ca hoţ de 
buzunare, scrie „The Smithsonian“. Cel puţin de două ori a evadat din închisoare într-un mod 
miraculos. Când Napoleon ducea renumitele sale războaie, reputaţia sa binemeritată de 
personaj îndrăzneţ l-a ajutat să ajungă – în ciuda trecutului său pătat – la conducerea unor 
expediţii navale britanice. O poveste a rămas însă nemenţionată. În 1820 – cel puţin aşa a 
declarat el însuşi – i s–a oferit suma de 40000 de lire (trei milioane de lire, astăzi) pentru a-l 
salva din exil pe împăratul Napoleon, care se afla pe insula Sfânta Elena. Această evadare ar fi 
trebuit să fie pusă la cale într-un mod incredibil – cu ajutorul unor submarine primitive. 
Johnson însuşi ar fi trebuit să construiască submarinele.  
       Povestea începe cu împăratul însuşi. Ca moştenitor al Revoluţiei Franceze–evenimentul 
care, mai mult ca oricare altul din istoria Franţei a tulburat de atunci somnul celor avuţi,            
– corsicanul a devenit spaima continentului european. Geniu militar de neegalat, invadator al 
Rusiei, cuceritor al Italiei, Germaniei şi Spaniei şi arhitect al Sistemului Continental, reputaţia 
sa a fost zdruncinată doar în 1814, când a fost învins, după ce duşmanii săi s-au aliat, iar el a 
fost trimis pe insula Elba. Chiar şi atunci a scăpat şi s-a întors în Franţa, iar după bătălia de la 
Waterloo, englezii s-au hotărât să nu îşi mai încerce norocul cu el. Exilarea sa pe insula Sfânta 
Elena, din Atlanticul de Sud, era menită să îi diminueze şansele de a scăpa din nou. 
 Cu toate acestea, în timpul vieţii lui Napoleon au fost concepute multe planuri pentru  a-
l salva. Emilio Ocampo, care povesteşte despre aceste comploturi, scrie că „ambiţia politică a 
lui Napoleon nu a fost înfrântă de captivitatea sa. Iar adepţii lui nu au abandonat niciodată 
speranţa de a-l elibera“. Iar celor din familia Bonaparte nu le lipseau nici banii. Fratele lui 
Napoleon, Joseph, a plecat în Statele Unite cu o avere estimată la 20 de milioane de franci. Cea 
mai mare ameninţare venea din America de Sud. Napoleon se gândea că, dacă nu mai existau 
şanse să se întoarcă în Europa, ar putea pune bazele unui nou imperiu în Mexic sau în 
Venezuela. Cu toate acestea, odată ajuns pe insula Sfânta Elena, Napoleon s-a trezit captiv  
într-una dintre cele mai sigure închisori care i-ar fi putut fi destinată în anul 1815. Insula este 
extrem de izolată, iar relieful este neprietenos. Puţinele locuri în care navele puteau ancora erau 
păzite de garnizoane întregi de peste 2800 de soldaţi. Deşi împăratului i s-a permis să reţină 
câţiva oameni, restul insulei era controlat de guvernatorul Hudson Lowe, ale cărui şanse de 
reuşită în carieră depindeau de faimosul prizonier. Locuinţa lui Napoleon era păzită, vizitatorii 
erau interogaţi şi percheziţionaţi, iar în timpul nopţii vizitele erau interzise. 
 Şi britanicii aveau dreptate când exagerau cu măsurile de precauţie. Ocampo arată că 
existau o mulţime de planuri de salvare a lui Napoleon. Unde anume se înscrie planul lui Tom 
Johnson este dificil de precizat. Există dovezi că ar fi construit un submarin şi a vorbit deschis, 
după moartea lui Napoleon, despre planul său de a-l folosi. Desfăşurarea evenimentelor poate fi 
regăsită într-un obscur volum de memorii, intitulat „Scenes and Stories of a Clergyman in 
Debt“, care a fost publicat în 1835, în timpul vieţii lui Johnson. Cartea cuprinde şi descrieri ale 
mai multor episoade dramatice care se potrivesc cu relatările contemporanilor. Evadarea ar fi 
avut loc la apus, scria Johnson, când împăratul s-ar fi îmbarcat pe Etna şi apoi ar fi fost 
transferat pe Eagle, de dimensiuni mai mari. Cele două submarine ar fi fost echipate, potrivit 
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relatărilor, inclusiv cu motoare. „Am calculat, nicio nav
avansăm. Chiar şi în caz de atac, a
duşman şi, cu ajutorul micul
 Povestea lui este susţ
un general francez care a mers cu Napoleon în exil 
acesta pe insula Sfânta Elena. Johnson a petrecut mult
submarine. La un moment dat, se spunea c
pentru un lider egiptean. Sigur, schi
exista, iar asta s-a aflat din mai multe documente. Într
submarinul este gata şi cere s
condusă de George Cockburn a mers s
înseamnă că, în 1820, Johnson era în posesia unui submarin, exact când oamenii lui Bonaparte 
ar fi dat mii de lire pentru a
plan. Johnson ar fi vrut, mai 
 Dovezile care au supravie
în care Johnson chiar ar fi ap
dorit în viziunea lui Bonaparte
Ocampo, „Napoleon a spus foarte clar c
deghizeze sau să depună efort. Era demn 
în timp ce evada era înjositor“. Cu toate acestea, submarinul lui Johnson continu
captiveze şi astăzi pe istorici.
 

 

 

instrumente de orientare: ceasul 
angajamentele, răspunderile, planific
noastre – ceea ce facem cu timpul nostru 
reuşim să-l administrăm. Busola reprezint
valorile, principiile, crezul, con
adevărat important şi felul în care ne orient

Dilema se naşte atunci când sim
busolă intervine o prăpastie 
tocmai cel mai important lucru în via

Pentru unii dintre noi aceast
acut. N-o putem scoate la cap
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rilor, inclusiv cu motoare. „Am calculat, nicio navă inamică nu ne
i în caz de atac, aş ridica pânzele şi apoi aş intra sub apă

i, cu ajutorul micului Etna, aş distruge nava în 15 minute“, scria Johnson. 
Povestea lui este susţinută şi de alte surse – printre altele, de marchizul de Montholon, 

un general francez care a mers cu Napoleon în exil şi a publicat povestea timpului petrecut de 
sula Sfânta Elena. Johnson a petrecut multă vreme concepând planuri care implicau 

submarine. La un moment dat, se spunea că ar fi lucrat pentru regele Danemarcei, alt
pentru un lider egiptean. Sigur, schiţa submarinului său era una rudimentar

a aflat din mai multe documente. Într-o scrisoare, Johnson confirm
i cere să i se plătească 100.000 de lire pentru el. Apoi, o echip

 de George Cockburn a mers să evalueze submarinul, pentru a vedea cât cost
, în 1820, Johnson era în posesia unui submarin, exact când oamenii lui Bonaparte 

ar fi dat mii de lire pentru a-l obţine. Nu există dovezi că Napoleon ar fi fost implicat în acest 
plan. Johnson ar fi vrut, mai degrabă, să îşi încerce norocul.  

Dovezile care au supravieţuit atestă faptul că împăratul ar fi refuzat s
în care Johnson chiar ar fi apărut la Longwood. Într-o formă organizată
dorit în viziunea lui Bonaparte, dar fuga ar fi considerat-o ruşinoasă
Ocampo, „Napoleon a spus foarte clar că nu va susţine niciun plan care i

ă efort. Era demn şi gândul că ar fi fost capturat ca un infractor de rând 
evada era înjositor“. Cu toate acestea, submarinul lui Johnson continu

zi pe istorici. 
prof. Robert

OOO   aaafffaaaccceeerrreee   ppprrrooofffiiitttaaa
 

O maşină care să creeze timp ar fi cu siguran
mai profitabilă afacere azi. Timpul este principala noastr
resursă şi în acelaşi timp singura limit
putem modifica. Cum îţi aloci timpul 
sunt factori critici pentru obţinerea eficien
evitarea crizelor şi pentru realizarea unui echilibru în
viaţa profesională şi cea personală.

Străduinţa de a face faţă
simbolizată de contrastul dintre cele dou

instrumente de orientare: ceasul şi busola. Ceasul reprezintă 
spunderile, planificările, scopurile, activităţile 

ceea ce facem cu timpul nostru şi modul în care 
ăm. Busola reprezintă viziunea noastră, 

valorile, principiile, crezul, conştiinţa – ceea ce simţim că e cu 
i felul în care ne orientăm  viaţa. 

te atunci când simţim că între ceas şi 
pastie – atunci când ceea ce facem nu este 

tocmai cel mai important lucru în viaţa noastră. 
Pentru unii dintre noi această discrepanţă este resimţită 

la capăt. Suntem ca într-o capcană, 
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 nu ne-ar putea împiedica să 
 intra sub apă. Acolo l-aş aştepta pe 

 distruge nava în 15 minute“, scria Johnson.  
printre altele, de marchizul de Montholon, 
i a publicat povestea timpului petrecut de 

 vreme concepând planuri care implicau 
 ar fi lucrat pentru regele Danemarcei, altădată, 

u era una rudimentară. Submarinul însă 
o scrisoare, Johnson confirmă că 

 100.000 de lire pentru el. Apoi, o echipă de ofiţeri 
l, pentru a vedea cât costă. Asta 

, în 1820, Johnson era în posesia unui submarin, exact când oamenii lui Bonaparte 
 Napoleon ar fi fost implicat în acest 

ratul ar fi refuzat să fie salvat în cazul 
 organizată, salvarea ar fi fost de 

inoasă. De la început, scrie 
ine niciun plan care i-ar cere să se 

 ar fi fost capturat ca un infractor de rând 
evada era înjositor“. Cu toate acestea, submarinul lui Johnson continuă să îi 

Robert Sîrbu 

 

aaabbbiiilllăăă.........tttiiimmmpppuuulll.........   
 

 
 creeze timp ar fi cu siguranţă cea 

Timpul este principala noastră 
i timp singura limită pe care nu o 

i aloci timpul şi cum îl foloseşti 
ţinerea eficienţei, pentru 

i pentru realizarea unui echilibru între 
i cea personală. 

a de a face faţă priorităţilor poate fi 
 de contrastul dintre cele două importante 
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controlaţi de alte persoane sau situaţii. Reacţionăm mereu la tot felul de crize. Suntem prinşi în 
mijlocul unor nimicuri pe care trebuie să le rezolvăm, fără a ne mai face timp pentru ceea ce 
ştim că e cu adevărat important. Ne simţim de parcă viaţa noastră ar fi trăită de altcineva. 

Pentru alţii dintre noi, chinul acesta se manifestă doar ca un vag disconfort. Pur şi 
simplu nu reuşim să pricepem ce simţim cu adevărat că ar trebui să facem, ce vrem să facem şi 
ce facem efectiv. Suntem confruntaţi cu o dilemă. Ne simţim atât de vinovaţi pentru ceea ce nu 
facem, încât nu ne putem bucura de ceea ce facem. 

Unii dintre noi ne simţim goliţi. Am definit fericirea doar în termenii împlinirii 
profesionale şi financiare şi ne dăm seama că „succesul” nostru nu ne-a adus satisfacţia pe care 
o speram. Am urcat din greu treaptă cu treaptă pe „scara succesului” – diploma, nopţile târzii, 
promovările - doar pentru a descoperi, odată ajunşi pe treapta din vârf, că scara nu e sprijinită 
de zidul potrivit. Captivaţi de ascensiune, concentraţi pe efortul intens, am lăsat în urmă o serie 
întreagă de relaţii epuizate şi am pierdut momente de adâncă şi bogată trăire. În cursa noastră 
către vârf nu am mai găsit pur şi simplu timpul de a face ceea ce conta cu adevărat. 

Alţii se simt dezorientaţi sau confuzi. Nu ştiu care le sunt de fapt priorităţile. Trec de la 
o activitate la alta în mod automat. O viaţă mecanică. Ocazional, se întreabă dacă tot ce fac are 
vreun sens. 

Unii dintre noi ne dăm seama că ceva nu este în ordine, dar nu avem încredere în alte 
opţiuni. Sau simţim că preţul schimbării este prea mare. Sau ne e frică să încercăm. E mai 
simplu să trăieşti aşa, în dezechilibru. 

Timpul, comparativ cu alte resurse, nu poate fi perfecţionat, redus sau extins, 
restructurat sau recuperat. Timpul poate fi doar gestionat! 

Repere bibliografice: 

Stephen Covey – “Managementul timpului sau Cum ne stabilim priorităţile”, Editura ALLFA, 
Bucureşti, 2002 
*foto preluate de pe internet 

prof. psihologie  Mihaela Contescu 
 

 

 
 Un român a revoluţionat piaţă IT. Eugen Pavel, doctor  

în   fizică, a inventat un CD care are o capacitate de  
stocare a datelor echivalentă cu cea a 10.000 de CD-uri  
obişnuite. 

 
Cercetările au început în urmă cu 12 ani, când i-a venit ideea căutării 
unor soluţii pentru implementarea tehnologiei de stocare optică 
tridimensională a datelor. De atunci a obţinut nenumărate premii, 
printre care medalia de aur la Eureka, 

Premiul Organizaţiei Mondiale a Presei Periodice, Kent Premium 
Lights Annual Awards for Innovation, o medalie de aur la Salonul de 
invenţii de la Geneva. 

Noul Hiper CD-ROM este făcut din sticlă fluorescentă 
fotosensibilă, are dimensiuni foarte mici şi o capacitate de stocare de 
10 terra bites. E o sticlă cu nanocristale fluorescente precipitate în 
interiorul materialului. Are două calităţi interesante: capacitatea de 

Tehnologia…încotro? 

HYPER CD-ROM-UL 
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stocare, un milion de DVD-uri, într-un disc cu dimensiunea unui CD obişnuit, perioada de 
menţinere a informaţiei practic nelimitată, estimată la 5.000 de ani.  

Acest tip de sticlă permite inscripţionarea cu ajutorul laserului şi citirea cu un driver 
special şi utilizat cu un soft care poate fi instalat pe orice fel de computer. Hiper-CD-ul rezistă 
la temperaturi de peste 1200 de grade Celsius.  

Sistemele actuale generează mult mai multă informaţie decât se poate stoca. În 
momentul de faţă, se pierde enorm de multă informaţie. Toate instituţiile bancare, cele din 
domeniul sanitar, justiţia şi toate celelalte nu au capacitatea de stocare a datelor şi selectează 
numai anumite bucăţi. Aplicaţiile spaţiale, pentru că nu a existat posibilitatea să stocheze tot ce 
se înregistrează, pierd enorm de multe informaţii.. 

CD-ul minune a atras atenţia marilor companii internaţionale de profil, care negociază 
de câţiva ani cumpărarea produsului. Această memorie ar costă doar puţin mai mult decât un 
CD obişnuit, însă pentru producţia sa în masă este nevoie de investiţii în echipamente speciale. 
Atunci când va intra pe piaţă, un astfel de CD ar putea costa între 2 şi 3 dolari. 

prof. Carmen Ignat 

PILA KARPEN, INVENŢIA UNUI ROMÂN, CARE FURNIZEAZĂ ENERGIE ELECTRICĂ DE 
PESTE 60 DE ANI 

Invenţia se numeşte „Pilă termoelectrică cu temperatură uniformă” şi a fost 
realizată în anii '50 de Nicolae Vasilescu-Karpen. Inventatorul spunea, cu mai bine de 
jumătate de secol în urmă, că pila va funcţiona veşnic. După 30 de ani în care a stat 
închisă într-un seif, Pila Karpen poate fi văzută la Muzeul Naţional Tehnic „Dimitrie 
Leonida”, unde a fost expusă din octombrie 2013. 

„Pila lui Karpen” a reprezentat un subiect foarte interesant în prima jumătate a secolului 
trecut şi a rămas, chiar şi în zilele noastre, unul destul de controversat: în timp ce unii susţin cu 
convingere că pila este, de fapt, un perpetuum mobile - un aparat care generează energie la 
nesfârşit fără intervenţie din exterior - alţii sunt la fel de convinşi că o astfel de pilă nu poate 
exista, pentru că pune sub semnul întrebării principiul al doilea al termodinamicii. 

Produce curent electric de şase decenii 
O pilă electrică (generator electric considerat strămoşul 

bateriei) nu poate „trăi” mai mult de 10 ani şi asta doar în cazul 
celor mai performante. Prin urmare, pila inventată de fizicianul 
român ar fi trebuit să se oprească de acum câteva decenii. Cu toate 
acestea, „Pila lui Karpen” se încăpăţânează să funcţioneze, aşa 
cum a prevăzut inventatorul ei, iar oamenii de ştiinţă încă nu pot 
explica cum este posibil aşa ceva. 

Construirea unui perpetuum mobile a fost visul multor 
oameni de ştiinţă, şi în ciuda faptului că un astfel de aparat este privit drept o utopie, Nicolae 
Vasilescu-Karpen a fost convins că poate să-l construiască. El a început să lucreze la acest 
proiect înainte de Primul Război Mondial, iar lucrarea teoretică despre “pila care va furniza 
energie electrică la nesfârşit, folosind doar căldura din mediul ambient”, a fost prezentată în 
1922. 

Mai mulţi savanţi ai vremii au avut, însă, unele obiecţii vizavi de invenţia românului. 
Potrivit unor mărturii ale lui Karpen, citate în cartea Pasiunea ştiinţei (1968, Dinu Moroianu şi 
I.M. Ştefan), printre cei care i-au criticat pilele, la o prezentare din 1926, au fost şi fizicianul 
Jean Perin - care i-a atras atenţia că energia luată din exterior nu produce lucru mecanic, astfel 
încât să-şi găsească aplicabilitate („Puteţi ridica, cu pilele dvs., o găleată de apă la al 5-lea 
etaj?”) sau savantul de origine poloneză Marie Curie („Pilele dvs. sunt interesante, dar poate că 
veţi putea să le daţi o altă interpretare”). Descurajat, românul a încetat, timp de şapte ani, orice 
experienţe pe pilele electrice. Ulterior, însă, a reluat cercetările, dorind să demonstreze că ceea 
ce calculase era corect. Prototipul a fost gata abia în anii '50.    
                                                                         prof. dr. ing.  Georgeta Niţu 
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GGAAGGEETT--uurrii  uuttiillee  

Avansul tehnologic nu mai reprezintă în secolul XXI un scop în sine, ci un mijloc pentru a 
transforma radical viaţa de zi cu zi şi, implicit, viitorul extrem de apropiat. Natura şi tehnologia 
s-au îmbinat în imaginaţia unor designeri care au creat în ultimii ani o serie de gadget-uri 
surprinzătoare. Vă prezentăm în continuare cinci gadget-uri care, pe lângă faptul că pot 
eficientiza consumul individual de energie, pot contribui la misiunea globală de conservare a 
naturii. De la tine de acasă. 

1. Sfera energetică 
 

Acest gadget cu look extraterestru îţi poate arăta, prin schimbarea 
culorilor, în ce mod consumi electricitatea. Atunci când luminează în 
verde, îţi indică faptul că utilizezi energia în mod raţional, însă atunci 
când sfera devine roşie, este un semn că ar trebui să mai decuplezi de la priză o serie de 
dispozitive. 

2. Încărcătorul cu energie solară pentru o multitudine de            
gadget-uri 

Acest încărcător este un gadget atât cool, cât şi elegant, care 
întrebuinţează energia solara pentru a încărca diverse gadget-uri. 
Alimentatorul se ataşează de fereastră, de unde recoltează energie 

solară, în timp ce un mic cablu conectează gadget-urile la el. 

3. Încărcătorul solar pentru laptop 

Încărcătoarele solare sunt, de cele mai multe ori, destul de puternice 
pentru telefoane mobile şi MP3 playere, dar când vine vorba de 
electronice de dimensiuni mari, precum laptopul (de care nu te poţi 
despărţi nici când pleci într-un safari, nu-i aşa?), aceste încărcătoare nu 
mai reuşesc să facă faţă. Acest alimentator dispune însă de o capacitate 
extrem de mare de a capta lumina solară şi de o baterie pe măsură. 
Printre avantaje? Deţine propria husă de călătorie şi poate încărca şi alte device-uri portabile. 

4. USBCELL 

Acest gadget este o baterie ce poate fi reîncărcată de la un port 
USB. Când s-a terminat de încărcat, tot ce trebuie să faci este să îl 
fixezi în port în timp ce computerul tău este pornit şi va face 
practic toată treaba, cu aceeaşi electricitate care ajută computerul 
să funcţioneze. 

 5. Ceasul care funcţionează cu apă 

Ce poate fi mai verde decât să foloseşti puţină apă plată ca să îţi încarci ceasul 
cu alarmă? Cu un design ergonomic şi suplu, acest gadget incredibil îşi 
produce propria electricitate din celule electrolitice şi electronii din apă. O 
umplere alimentează ceasul pentru aproape 12 săptămâni, pe urmă tot ce 
trebuie să faci este să îl reumpli. Va reţine ora, aşa că nu trebuie să îl resetezi 
de fiecare dată! 

        Culese de prof. Roxana Stan  
     https://www.smartnation.ro/techschool/digital-media 
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Liceul Tehnologic ”1 Mai” a luat parte

”Olimpiadele K”, organizat de 
România. Implicarea şi dedicarea elevilor 
aducă instituţiei un premiu de 2000 
categoria TOP HĂRNICUŢ

Pentru a vă convinge de meritele noastre v
http://www.olimpiadelek.ro/participanti/proiecte
liceului nostru https://lic1maiploiesti.wordpress.com/

Sponsorizarea a fost oferit
aceştia să fie beneficiarii direc
recompensată cu un set de 10 echipamente noi, au fost achizi
gradiniţă şi un CD player pentru cabinetul de limbi moderne, 
elevi au beneficiat de o excursie la Bucure
încât climatul din clasa de studiu s
pentru a fi oferite ca premii elevilor.

şi-a propus să evidenţ
diversitatea portului popular, s
elevii de a cunoaşte mai bine 
departe valorile tradiţionale. Au participat 40 
elevi, coordonaţi de doamna profesor de 
geografie Popa Rodica.  

Elevii s-au documentat referito
etnografice ale ţării, rezultatul fiind realizarea 
unei prezentari ppt a costumului popular; câteva 
fete au îmbrăcat cu mândrie tradi

De asemenea, au scotocit prin casele 
bunicilor şi au aranjat comorile g
mică expoziţie. S-au amuzat încercând s
recunoască obiecte tradi
concurs), norocoşii primind premii simbolice 
diplome! 

Municipiul Ploiești 

Liceul Tehnologic ”1 Mai” a luat parte, în anul şcolar 2015-2016
organizat de Şcoala de Valori Bucureşti şi sponsorizat de Kaufland 

i dedicarea elevilor şi a cadrelor didactice care i-
iei un premiu de 2000 euro, fiind căştigători ai primei etape a concursului la 

ŢI. 
 convinge de meritele noastre vă invităm să accesa

http://www.olimpiadelek.ro/participanti/proiecte-scoala/283-liceul-tehnologic
https://lic1maiploiesti.wordpress.com/ . 

Sponsorizarea a fost oferită pentru a creşte calitatea educaţiei
 fie beneficiarii direcţi ai sumei obţinute. Echipa sportiv

 cu un set de 10 echipamente noi, au fost achiziţionate 
player pentru cabinetul de limbi moderne, peste 90 de cadre didactice 

elevi au beneficiat de o excursie la Bucureşti, mai multe săli au fost dotat
încât climatul din clasa de studiu să fie cât mai prietenos elevilor, au fost achizi

premii elevilor. 
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  Costumele populare 
tradiţionale sunt importante forme de cultur
păstrare a identităţii noastre în lume 
timp, mărturie a evoluţiei neamului românesc.
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2016, la proiectul naţional 
i sponsorizat de Kaufland 

-au coordonat a reuşit să 
tori ai primei etape a concursului la 

 accesaţi pagina concursului 
tehnologic-1-mai sau blogul 

iei elevilor, astfel încât 
inute. Echipa sportivă a liceului a fost 

ionate o imprimantă pentru 
peste 90 de cadre didactice şi 

li au fost dotate cu draperii, astfel 
 fie cât mai prietenos elevilor, au fost achiziţionte cărţi 
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Costumele populare şi meşteşugurile 
ionale sunt importante forme de cultură şi de 

ii noastre în lume şi, în acelaşi 
iei neamului românesc. 

 zilei de 1 Decembrie, activitatea 

 
prof. Elena Popa 
prof. Rodica Popa 
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astfel încât au fost şase 
bineînţeles, la concursul de dans. 
live, susţinute tot de elevii liceului nostru. De la dansul 
cei 48 de elevi participanţi au profitat di
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               Un BBAALL  AALL  BBOOBB
altceva decât dans şi muzică? De
la Clubul Colectiv din Bucure
renunţăm la organizarea acestui bal la un club din 
oraş, profitând de faptul că avem cantin
şcolii, diriginţii claselor a IX
realizat acest unic bal în viaţa elevilor. Ini
reticenţi, încet-încet au intrat în atmosfera petrecerii, 

 perechi care au participat la concursurile de Miss
la concursul de dans. Momentele dansante au fost presărate de 

inute tot de elevii liceului nostru. De la dansul pinguinului, la vals, de la hor
i au profitat din plin de cele cinci ore de distrac

 

 

 

 

 

Informare: prof. 
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BBOOCCIILLOORR  ce poate fi 
i muzică? Deşi evenimentele de 

la Clubul Colectiv din Bucureşti ne-au determinat  să 
m la organizarea acestui bal la un club din 

ă avem cantină în curtea 
ii claselor a IX-a s-au mobilizat şi au 

a elevilor. Iniţial, un pic 
încet au intrat în atmosfera petrecerii, 

perechi care au participat la concursurile de Miss şi Mister şi, 
ărate de momente de muzică 

pinguinului, la vals, de la horă la disco, 
ore de distracţie. 

Informare: prof. Mihaela Contescu  
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Proiecte şi activităţi şcolare 
 

1. Dna bibliotecar Magdalena Arsene a coordonat o serie de activităţi ce au avut ca 
scop promovarea bibliotecii, familiarizarea elevilor cu mijloacele biblioteconomice şi 
promovarea lecturii în general. S-au desfăşurat vizite cu elevii claselor a IX-a, dar şi diverse 
proiecte culturale, cum ar fi ecranizări ale unor schiţe de Ion Luca Caragiale sau comemorări 
ale unor scriitori. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Doamnele profesor Vicol Vica şi Davidoiu Emilia au organizat cu elevii o serie de 
planşe, referate, dar şi o surpriză ”dulce” (salată de fructe) în cadrul activităţii dedicate 
alimentaţiei sănătoase. Astfel, elevii au conştientizat importanţa menţinerii unui echilibru în 
alimentaţia lor zilnică, de multe ori dominată de sucuri carbogazoase, chipsuri sau dulciuri. 
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NNOOII  TTOOŢŢII,,  ÎÎMMPPRREEUUNNĂĂ  CCUU  CCEEII  CCAARREE  SSUUNNTT  
CCUU  SSUUFFLLEETTUULL  AALLĂĂTTUURRII  DDEE  ŞŞCCOOAALLAA  CCAARREE    AA  

ŞŞTTIIUUTT  SSĂĂ  ÎÎII  FFOORRMMEEZZEE  CCAA  OOAAMMEENNII  
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