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VINO ÎN ECHIPA NOASTRĂ! 

CONSTRUIEŞTE-ŢI CARIERA CU NOI! 



Ca în  fiecare an, şcoala noastră a desfăşurat          

activităţi şcolare şi extraşcolare care să pună în valoare  fiecare 

elev.  

  Acest număr al revistei are ca principală temă 2020—
RESET şi …...DE LA CAPĂT. Prin urmare, în paginile sale veţi 

regăsi articole interesante scrise din suflet de către elevii liceului 
nostru şi dascălii lor. Google classroom-învăţământ online; 
Erasmus + Mobilitate BELGIA 2020; Meseria brăţară de aur la 
liceul nostru; Despre lumina din noi; Am fost cei mai buni!; 
Clasele virtuale, o nouă provocare! ; Must Have Apps la orele 
online de lb. engleză……iată doar câteva dintre articolele acestui 
număr.  

 

Ne dorim ca nr. 28-29 Februarie 2021 al revistei 

ECOURI să fie atractiv pentru cât mai mulţi cititori.  

 

 

Mulţumim tuturor colaboratorilor noştri 

                                                                 şi……….  

 

  Vă dorim  lectură plăcută!    

EDITORIAL 
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”‘Scopul învăţării 

unui copil este ca 

acesta să meargă 

mai departe fără 

profesorul său”.  

Elbert Hubbard 
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’’Scopul învăţării 

unui copil este ca 

acesta să meargă 

mai departe fără 

profesorul său”.  

Elbert Hubbard 
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”Prietenia este cel mai 

mare dintre toate 

bunurile, la fel de 

necesar ca apa, focul 

si aerul”. 

ERASMUS 

 ERASMUS + MOBILITATE BELGIA 2020 
 Dir. prof. Neacşu Camelia; prof. Contescu Mihaela 

“I am happy with myself” Erasmus+ project 
Second Mobility in Izegem, Belgium 

7-14 MARTIE 2020 
 

JURNAL DE CĂLĂTORIE 

 7 martie 2020 – ziua în care începe o nouă aventură în cadrul proiectului 

Erasmus + “I am happy with myself”, aventură la care au participat 2 cadre didac-

tice, prof. Neacșu Camelia și prof. Contescu Mihaela, care au însoțit 5 elevi: 

Chibzuială Lorena (9A), Geantă Daniela (9A), Ilinca Alessandra (9A), Matei 

Yvonne (9A) și Popescu Eduard (10A). 

 Ne-am luat ”La revedere” de la cei dragi și am plecat de pe aeroportul Oto-

peni – București. Pentru unii a fost o experiență de neuitat, fiind prima dată când zbu-

rau cu avionul. După ce a trecut momentul decolării, lucrurile parcă nu au mai fost 

așa de necunoscute. Vremea a ținut cu noi, astfel încât nu am avut parte de turbulențe 

și totul a fost bine. 

 În sfârșit, am aterizat! La aeroportul din Brussels (Belgia) ne-au întâmpinat cu 

mare entuziasm colegii din echipa Erasmus a Colegiului Prizma din Izegem. În 

același timp a venit și echipa din Lituania și cu toții am plecat către orașul ce a fost 

gazda noastră pentru o săptămână. Echipa Germaniei a ajuns cu un minibus, iar echi-

pa Turciei nu a putut fi prezentă la această mobilitate din cauza situației internaționale 

legată de ceea ce câteva zile mai târziu a devenit pandemie -coronavirusul COVID 

19. 
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Părinții ”adoptivi” pentru o săptămână 

ne-au așteptat la școală și toți au mers 

către casele lor. 

Duminică a fost o zi de acomodare. Ele-

vii au petrecut timpul în familiile gazdă, 

fiecare având propriul program, iar 

profesorii au realizat un tur al orașului 

Brugge (8Martie). 

Duminică seara a fost prima întâlnire oficială cu toți cei implicați în proiectul “I am 

happy with myself”, întâlnire desfășurată în sala de spectacole a colegiului, gazdă 

fiind doamna director. Fiecare participant (elev) a primit un mic cadou de Bun    

venit! precum și programul zilelor ce au urmat, elevii gazdă organizându-le și o 

petrecere la un pub din oraș. 

Luni (așa cum a fost percepută de Popescu Eduard): 

 Data de luni, 9 martie, a fost oficial prima zi în Belgia. La ora 8:30 am fost 

întâmpinaţi de către profesori și elevi într-o sală aranjată special pentru proiect, sala 

Erasmus. S-a făcut o mică prezentare la ce aveam de făcut şi am plecat toţi, împreună 

cu doi elevi ai școlii (puşi ca ghizi), sa vizităm şcoala. Am fost doar prin partea nouă 

a şcolii, partea renovată, o clădire cu 5 etaje. La ora 11 am participat (împărțiți în 

grupuri mici de elevi) la cursuri diferite pentru a vedea cum sunt orele la ei. Masa de 

prânz am luat-o în şcoală la cantină (în fiecare zi este pauză de masă între orele 12 și 

13, toți elevii servind prânzul la cantina școlii, fie contra cost, fie vin cu propriile ca-

serole). La ora 13 ne-am împărțit în trei grupe şi am mers prin Izegem pentru  
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un tur al oraşului şi apoi la ora 14 am mers la Muzeul local de pantofi şi pe-

rii EPERON D’OR.  A fost o experienţǎ minunatǎ faptul cǎ am reuşit sǎ vedem şi alte 

culturi şi locuri! A fost ceva de neuitat! 

 

Din perspectiva profesorului (Mihaela Contescu): O școală imensă, un adevărat fur-

nicar, cu 600 de elevi de învățământ primar (6-12 ani) și secundar (12-18 ani). Clădi-

rea era alcătuită din 3 corpuri, cel vechi, istoric în care se aflau cantina elevilor, a 

profesorilor, sala de spectacole, birouri, o sală de relaxare sau activități extrașcolare și 

corpurile noi, pe 5 etaje. Elevii nu au sălile lor de clasă, ci se deplasează pentru fiecare 

curs la care participă. Au un  living la ultimul etaj, fiind o sală de relaxare, de discuții, 

de vizionare filme etc., folosită atât de profesori, cât și de elevi. Există săli imense 

(capacitate de aproximativ 80 persoane) utilizate fie pentru studiu, fie pentru teste sau 

examene, săli de dimensiuni mici pentru orele din program, diverse cabinete și la-

boratoare, inclusiv un atelier de artă. Pentru relaxarea din pauze există o curte, dar și o 

sală foarte mare amenajată pentru perioade în care vremea nu este prielnică. Și ceea ce 

ne-a atras atenția încă de la început în curtea școlii – sutele de biciclete! 

 

 

Marți, 10 martie (Ilinca Alessandra): 

După impresiile exprimate cu privire la prima zi, la ora 9:00, am avut parte de o 

prezentare susţinutǎ de cǎtre Elien Spilleben despre proiectul ei Peace woman realizat 

în Africa. După pauza de prânz, am plecat într-o excursie în Ghent unde am avut parte 

de o plimbare cu vaporașul, unde ni s-a oferit ocazia de a afla istoria cladirilor din 

Ghent atât de la ghidul de pe vaporaș, cât și de la ghizii care ne-au însoțit într-un tur al 

orașului. Sunt foarte multe ciocolaterii, multe bomboane fiind realizate manual și am 

avut ocazia să urmărim și noi pentru câteva minute cum se desfășoară activitatea într-

un astfel de loc. Există strada graffiti, pereții ce delimitează această stradă fiind peri-

odic revopsiți în alb pentru a putea fi decorați de cei interesați. Am oprit cu toţii la un 

restaurant pentru a lua cina. La ora 21:00, am revenit în Izegem și am mers la gazdele 

noastre. 

*Ghent este un oraș mult mai mare, oraș universitar, în care vin majoritatea elevilor 

care termină școala secundară în Izegem. 
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Miercuri, 11 martie (Geantă Daniela): 

Ziua a început ca de obicei cu întâlnirea noastră la școală, la ora 8:30. Am mers la sala 

de sport (se află la 5 minute depărtare de liceu) și am participat la un minicampionat 

de fotbal și baschet. La ora 10:00 am revenit în școală. Fiecare pregătise anterior pro-

iecte despre o femeie pe care o considera un exemplu demn de urmat (mulţumim 

doamnei prof. Morariu Irina pentru îndrumare). Am fost împărțiți în două grupe și 

ne-am prezentat unii altora ceea ce pregătisem despre modelul nostru feminin. Miercu-

rea este ziua în care școlile se închid la 12:00, astfel încât fiecare dintre noi am avut la 

dispoziție după-amiaza pentru a o petrece cu familia gazdă. Familia mea m-a dus la 

Brugge unde am făcut un tur al orașului, vizitând multe locuri frumoase, inclusiv 

Muzeul de ciocolată. 

 

După-amiaza profesorilor: Am călătorit cu trenul spre Antwerp unde am rămas pro-

fund impresionați de gară în primul rând și am făcut un scurt tur al orașului. 

 

 

Joi, 12 martie (Chibzuială Lorena): 

La ora 8:30 am plecat spre Ypres. Am vizitat Muzeul despre Primul Război Mondi-

al, Muzeul Flandra Fields, unde am aflat multe lucruri interesante despre acest război, 

iar maniera de prezentarea a fost impresionantă. A urmat vizitarea orașului însoțiți de 

aceiași ghizi din muzeu, tur în care am putut compara cum au arătat construcțiile 

înainte de război, după război și în prezent. Am vizitat și o bisericǎ dedicată soldaților 

britanici martiri. În continuare am explorat cimitirele de război dedicate soldaților 

francezi şi germani, dar și unul al multinaționalităților. După-amiază am ajuns la câ-

teva câmpuri de luptǎ. La ora 20:00 am asistat la ultimul post, adică un cântec de 

Crăciun scris de un soldat pe front și care se intonează în fiecare seară la ora 20:00, 

moment precedat de o depunere de coroane (realizate doar din flori de mac, macul  

fiind floarea soldatului), totul într-o liniște ”de mormânt”. Un moment impresionant! 

Exceptând frigul, a fost o experiențǎ de neuitat alături de echipa Erasmus, unde, în 

acea zi, am învățat multe lucuri noi! 
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O  

experiență 

extraordinară! 

 

 

 

Vineri, 13 martie (Matei Yvonne): 

Vineri a fost ultima zi de activitate. Am început ca de obicei la ora 8:30 și ne-am 

împărtășit impresii despre ziua anterioară. Am fost din nou la sala de sport, de data 

aceasta pentru o orǎ de dans. Când am revenit în școală, ne-am făcut echipe şi am    

realizat un proiect despre o femeie importantǎ din țara noastră. Cea aleasă de echipa 

Belgiei avea să devină numele unei străzi în Izegem. Dupa ce  am terminat de realizat 

documentarea, a urmat prezentarea, fiecare țară alegând o reprezentantă, pentru 

România fiind desemnată Hortensia Papadat-Bengescu. Am finalizat toate proiectele, 

apoi am mers pe jos până la Primărie, unde, în prezența autorității locale și a presei, a 

fost expusă alegerea colegilor belgieni pentru propunerea lor de a denumi o stradă în 

oraș cu numele unei femei eroine. În cadrul acestei întâlniri, fiecare echipă a primit un 

album din partea primăriei și, bineînțeles, cu toții am primit diplomele de participare la 

proiect. 

 

 

 

Sâmbătă, 14 martie 2020: 

O săptămână minunată, plină de informații, de lucruri noi, de prietenii care sperăm să 

reziste, umbrită în ultimele zile de situația din ce în ce mai alarmantă din lume și din 

țară cu privire la ceea ce a devenit pandemia anului 2020! 

Echipați corespunzător, cu regretul despărțirii de noii prieteni, dar cu bucuria revederii 

ființelor dragi de acasă, ne-am îndreptat spre aeroport. 



Page 9 

An şcolar 2020—2021                   Nr. 28-29                                                           2020...RESET ŞI DE LA CAPĂT                                                 

O  

experiență  

minunată! 

 

Impresii: 

Lorena: O experiențǎ de neuitat alături de echipa Erasmus! 

Edi: A fost o experientǎ minunatǎ, iar faptul cǎ am reuşit sǎ vedem alte culturi şi 

locuri o face de neuitat! 



Mai este sau nu de actualitate acest proverb? Mă întreb eu, profesorul de 

chimie al liceului, dar și alți colegi ai mei, cei care și-au adus contribuția la 

realizarea acestui material. Întâlnirile cu generațiile ce vin din urmă, deși în 

ultimii ani din ce în ce mai rare, sunt mereu un prilej de bucurie, fie pentru că 

îi cunoști mai bine, afli cum sunt și cum gândesc, fie pentru că simți că 

experiența ta de viață îi poate ajuta sau inspira să își aleagă un drum în viitor! 

Azi m-am întâlnit online cu elevii liceului nostru, întâlnire în care subiectul de 

discuție a fost în jurul meseriilor: cum le alegem, cum le construim, cum ni le 

însușim și cum facem să le ducem la un nivel cât mai înalt. Grupul de speakeri 

din care am făcut parte a fost format din oameni de diverse specialități 

(profesori ingineri, profesori de limbi străine, de științe exacte, de științe 

sociale etc.), iar scopul nostru a fost acela de a-i face pe tineri să înțeleagă 

valoarea unei meserii și a lucrului făcut cu pasiune și seriozitate, n-aș vrea să 

spun a “lucrului bine făcut”!. “Meseria e brățară de aur”!  Da, vorba asta e 

veche, dar tare bine ar fi să ne dăm seama cât este de adevărată și să insuflăm 

această idee și copiilor noștri, iar noi ca dascăli și elevilor noștri. O meserie pe 

care o stăpânești nu îți oferă numai un nivel de trai, îți oferă respect, respect de 

sine și din partea celorlalți, îți oferă un statut și îți oferă bucuria maximă de a 

ști să faci ceva. Vorbind cu elevii de azi, mi-am dat seama că una dintre cele 

mai importante moșteniri pe care o pot lăsa copilului meu este dragostea 

pentru muncă și bucuria de a avea și de a stăpâni o meserie. Având aceste 

valori, cu restul sunt sigură că se va descurca. Meseria se învață, pasiunile se 

dezvoltă, se cultivă prin cunoaștere. Unul dintre tineri a spus azi foarte serios 

că multe studii susţin că folosim numai 30% din informațiile pe care le 

învățăm în școală. De ce studiem atâtea discipline la școală “care nu ne 

folosesc la nimic”?  Poate fi perfect adevărat, dar 30%…din ce? Din care 

parte? Din română, din istorie, din matematică, din fizică, chimie, poate 

biologie sau modulele de specialitate? Indiferent de toate aceste cercetări, 

vorbește experiența oamenilor trecuți prin viață, care e cel mai mare garant. 

Un om învățat, un om informat este un om puternic. Un om care stăpânește o 

meserie va fi mereu un om valoros. Acestea sunt repere pe care cred că ar 

MESERIA, “BRĂTARĂ DE AUR” LA LICEUL NOSTRU? 
prof. Ignat Carmen, prof. Dumitru Marius, prof.Vicol Vica 
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“Educatia nu este 

pregatirea pt viata, 

educatia este viata 

insasi.”. 

John Dewey 



                                                                                                                                  

că ar trebui să le setăm pentru generațiile ce vin după noi.  

Așa crede și colega mea, dna profesor inginer Ignat Carmen, atunci când ne 

spune: “Alege-ți drumul și încrede-te în abilitățile tale!” prezentându-ne specializările 

liceului nostru și calificările pe care le pot avea proaspeții noștri absolvenți. 

Învățământul profesional permite elevilor să-și implementeze cunoștințele 

teoretice în practică, aceasta fiind realizată la partenerul economic. 

 

BENEFICIILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL— Elevii: 
 

 dobândesc o calificare profesională căutată pe piața muncii; 

 beneficiază de o bursă lunară în valoare de 200 lei pe tot parcursul studiilor; 

 au posibilitatea de a fi angajați de către partenerul de practică; 

 la terminarea studiilor primesc un certificat de calificare profesională cu care se 

pot angaja în România şi în orice ţară  din Uniunea Europeană; 

 în baza certificatului de absolvire a învăţământului obligatoriu, își pot continua 

studiile în învăţământul liceal, din clasa a XI-a. 

 

 

Parteneriatele  de colaborare pentru  

       ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT: 

 

S.C. UZUC S.A. PLOIEŞTI 

UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L. PLOIEȘTI 

S.C. INDUSTRIAL MONTAJ S.A. PLOIEȘTI 
 ETANȘĂRI GRAFEX SRL PLOIEȘTI 

 S.C. MARELLI S.R.L. PLOIEȘTI 

 

 

 Împreună cu agenții economici parteneri, Liceul Tehnologic “1 MAI”, MUNI-

CIPIUL PLOIEŞTI pregătește elevi pentru meserii foarte căutate pe piața forțelor de 

muncă, precum cele din: 
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Când meseria 
atinge arta, e una. Dar 

când arta devine 
meserie, e cu totul 

altceva. 

Tudor Muşatescu 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Tudor+Mu%BAatescu


DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: MECANICĂ 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Sudor 

Ce presupune munca de sudor? 

  

Operatorul sudură realizează îmbinări ale pieselor metalice prin diverse proce-

duri de sudură, rezultând astfel ansambluri cu configurații complexe și re-

zistență deosebită. 

          

Elevii, pe parcursul celor 3 ani, învăță:  

 să pregătească suprafeţele ce urmează a fi îmbinate prin sudură, 

 să regleze  echipamentul de sudură, 

 să asambleze piesele prin sudare, 

 să taie diverse materiale metalice cu oxigen, plasmă, laser, 

să testeze calitatea îmbinării nedemontabile realizată prin sudare 
 

  Sudorii pot lucra pe şantiere, în ateliere, fabrici, uzine electrice, în agricultură 

sau pe şantiere navale.  

DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: MECANICĂ 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ:  Lăcătuș construcții metalice și 
utilaj tehnologic 
 

 

Elevii dobândesc competenţe privind: 
 

• Interpretarea documentaţiei tehnice; 

• Construirea, montarea şi instalarea diferitelor structuri metalice; 

• Ajustarea, asamblarea, îmbinarea, finisarea diferitelor construcţii metalice; 

• Executarea construcţiilor metalice cu caracter provizoriu sau definitive; 

• Utilizarea maşinilor şi dispozitivelor specifice executării construcţiilor 

metalice şi utilajului tehnologic; 

• Revizia şi întreţinerea construcţiilor metalice; 

• Utilizarea diferitelor materiale în constructia utilajului tehnologic; 

Executarea utilajului tehnologic. 
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MESERIA DE 
SUDOR ESTE 
VIITORUL! 



DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: MECANICĂ 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Strungar 
 
 Urmând cursurile învățământului profesional în meseria de  strungar, 

elevii vor învăța: să citească și să utilizeze pentru prelucrare desenele de execuție 

și schițele  diferitelor organe de mașini, să programeze mașinile unelte, să 

prelucreze la rece organe de mașini (piese) de diferite forme și dimensiuni, să 

controleze piesele prelucrate prin strunjire, să întrețină și să regleze strungurile. 

 Elevii vor învăța să folosească: 

• ustensile manuale pentru munca de întreținere uzuală precum și propriile 

 mașini. 

• strunguri convenționale și strunguri cu comandă numerică; 

• strunguri-revolver; 

• mașini de alezat; 

• sisteme automate de fabricație. 

 

DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: MECANICĂ CALIFICAREA 

PROFESIONALĂ: Mecanic utilaje și instalații în industrie 

 Această calificare asigură absolventului competențe specifice activi-

tăților de mentenanță a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor. 

Mecanicul de utilaje și instalații în industrie:                                          

•  își desfășoară activitatea în ateliere de reparații de mașini unelte, utilaje 

sau instalații,execută lucrări de întreținere curentă și înlătură dereglările sau 

defecțiunile apărute în timpul funcționării,  

•  controlează periodic exploatarea corectă a mașinilor și utilajelor în 

scopul prevenirii unor avarii accidentale,  

•  respectă normele de calitate în procesul de întreținere și reparare a     

sub-ansamblurilor mașinilor, utilajelor sau instalațiilor industriale 

 

 

Page 13 

An şcolar 2020—2021                   Nr. 28-29                                                           2020...RESET ŞI DE LA CAPĂT                                                 

MESERIA DE SUDOR 

ESTE VIITORUL! 



Așa consideră și colegul meu de limba și literatura română atunci când 

spune că Liceul Tehnologic ”1 Mai” din Municipiul Ploiești are una dintre cele 

mai îndelungate tradiții în cadrul învățământului profesional prahovean și 

național. Datând încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mai exact  

din 1872, instituția a format, de-a lungul timpului, zeci de generații de ingineri, 

maiștri și tehnicieni, devenind cu timpul 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 școala și-a propus și a reușit să răspundă necesităţilor şi 

tendințelor comunității locale de a se dezvolta economic şi spiritual. Aici se 

urmăreşte formarea personalității autonome şi creative a elevilor, asigurând o 

pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştințe de cultură generală şi formarea 

de competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii 

în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învăţământul superior sau 

realizarea propriei afaceri. 

Instituția de învățământ propune elevilor absolvenți ai ciclului 

gimnazial o serie de specializări profesionale căutate pe piața forței de muncă, 

finalizate prin obținerea unui certificat de calificare profesională. Mecanica, 

lăcătușeria sau sudura sunt doar câteva dintre aceste specializări, pentru care 

școala are încheiate acorduri de practică cu diverși agenți economici din zonă. 

În plus, de câțiva ani Liceul Tehnologic”1 Mai” este înscris în cadrul 

programului național de învățământ dual, accesibil tot elevilor din ciclul 

gimnazial, absolvenți de clasa a VIII-a, care permite elevilor înscriși la o 

școală profesională de stat să își formeze cunoștințele practice în mediul real 

de muncă oferit de companii, să se familiarizeze cu mediul de muncă direct în 

firma care are nevoie de competențele elevului, ceea ce reprezintă un 

important atu la începutul vieții profesionale.  

Durata acestui ciclu de învățământ este de trei ani, iar ponderea orelor 

de pregătire practică și teoretică în fiecare an de studiu este următoarea: 

 

• anul I: 80% ore teorie și 20% ore practică în cadrul companiilor; 

• anul II: 50% ore teorie și 50% ore practică în cadrul companiilor; 

• anul III: 45% ore teorie și 55% ore practică în cadrul companiilor. 
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Sârguinţa şi meseria 
sunt surori.  

 
Proverb românesc 



Elevii înscriși în cadrul învățământului dual la Liceul Tehnologic ”1 

Mai” beneficiază de multiple avantaje, cum ar fi o bursă lunară de 200 de lei de 

la bugetul Ministerului Educației, o altă bursă lunară, tot de 200 de lei sau chiar 

mai mult, asigurată de fiecare agent economic înscris în program, transport la și 

de la agent economic pe toată perioada practicii, câte un rucsac echipat cu toate 

rechizitele necesare bunei desfășurări a orelor de curs pentru fiecare elev, o masă 

caldă pe zi la sediul companiei, decontarea căminului și meselor de la cantina 

școlii pentru elevii care aleg să se cazeze la cǎmin, controlul de medicina muncii 

și, nu în ultimul rând, posibilitatea de angajare după absolvirea studiilor, în 

funcție de performanțele și seriozitatea absolvenților. 

 În concluzie, Liceul Tehnologic”1 Mai” Ploiești oferă multiple 

oportunități de calificare profesională elevilor care își doresc o carieră într-un 

domeniu tehnic, aceștia având atât posibilitatea de a-și dezvolta o serie de 

abilități înnăscute, cât și de a dobândi competențe noi pentru a fi cât mai 

competitivi pe piața modernă a forței de muncă. 

 

 Un colectiv de profesori ai Liceului Tehnologic ”1 Mai” (Ignat Carmen, 

Dumitru Marius, Vicol Vica) a prezentat şi alte materiale în cadrul proiectului 

național e-twinning “VET week in Prahova county, Romania” derulat cu ocazia 

“Săptămânii Europene a competențelor profesionale” declarat încheiat în 

24.11.2020.               
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Scopul educatiei este 

Acela de a schimba o 

minte goala cu una 

deschisa. 

Forbes 



 Chiar dacă nu ai experiență în căutarea de joburi, ai observant, poate, că 

vechile metode nu mai sunt atât de eficiente și este necesar sǎ adopți noi reguli și    

modalități când vrei un job. 

 
Iată cele 7 mari diferențe între ATUNCI și ACUM: 

1. Nu mai poți depinde doar de un CV ca să obții interviul. Simpla trimitere a unui  

curriculum vitae printr-o aplicație sau direct pe e-mail și așteptarea unui răspuns nu 

mai sunt viabile în actuala piață. Adaugă un portofoliu, o scrisoare de intenție și ai 

grijă ca profilul tău public din rețele sociale (dacă ai unul) să te recomande ca un 

profesionist. În plus, nu uita de rețeaua de contacte. 

2. Experiența ta contează mai puțin decât în trecut. Poate că este nedrept, însă angaja-

torii nu mai vor să audă de alte locuri de muncă prin care ai trecut. Interesul lor este să 

citească în CV-ul tău ceea ce poți face, în special ca să fii de folos companiei astăzi şi 

mâine. 

 3. Nu ar trebui să te aștepți să primești un e-mail/telefon de respingere. Pur și simplu, 

managerii de resurse umane nu au timp sau nu consideră necesar să o facă. Continuă să 

cauți, să aplici, să îți extinzi rețeaua de contacte până când ai o oferta concretă de job. 

4. Un CV nu mai este de mult un rezumat al istoricului locurilor tale de muncă și al 

studiilor. Nu merge în urmă cu joburile prea mult. Scoate în evidență realizările re-

cente, cursurile sau trainingurile. 

5. Ai nevoie de un CV în format electronic care să fie ușor de citit și bogat în cuvinte 

cheie care au legătură cu domeniul în care îți cauți job. 

6. Unul dintre primele lucruri pe care le face un potențial angajator, mai ales în cazul 

domeniilor în care imaginea virtuală a angajatului contează, este să îți caute numele pe 

Google. Acest lucru înseamnă că trebuie să elimini, pe cât posibil, lucrurile negative 

despre tine. Dacă numele tău este unul comun, ai grijă să specifici în CV profilul de pe 

rețelele profesionale, precum LinkedIn. 

7. Mai mult ca niciodată, lucrurile nu se rezumă la “pe cine cunoști”, ci “cine te       

cunoaște”. Să îți găsești un loc de muncă astăzi nu înseamnă numai să aplici la locurile 

de muncă vacante, ci să identifici nevoile angajatorului și să demonstrezi că le poți       

satisface. 
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‘’Scopul educaţiei 
este sǎ transforme 

oglinzile în 
ferestre’’. 

Sydney Harris 

ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ-DRUMUL SPRE SUCCES 

prof. Ignat Carmen 



Iată 4 moduri de a-ți crește şansele de a obține jobul dorit 
 

Un nou interviu înseamnă o șansă importantă de a ajunge la jobul dorit. Dacă ți-ai 

actualizat CV-ul și ai deja pregătite răspunsuri pentru întrebările standard pe care le 

aștepți, atunci te poți concentra și asupra altor aspecte importante care îți pot fi de 

ajutor. 

Dovedește-ți interesul față de compania unde vrei să te angajezi 

Atitudinea pozitivă și interesul manifestat față de ceea ce îți spune interlocutorul vor 

fi apreciate. Dacă ai întrebări, nu ezita să le pui. Este un moment bun în care poți 

arată că te-ai documentat cu privire la activitățile și realizările companiei respective, 

pregătind câteva întrebări. Acest aspect este și mai important dacă persoana cu care 

susții interviul este chiar coordonatorul echipei.   

Încearcǎ să citeșți printre rânduri 

Dacă vrei să știi cât mai multe despre viitorul loc de muncă, despre modul în care 

funcționează echipa din care este posibil să faci parte, caută să interpretezi corect 

informația care îți este furnizată. Urmărește cu atenție ce ți se spune, de exemplu, 

despre persoana care a ocupat înainte postul pentru care candidezi, despre frecvența 

orelor suplimentare, despre modul de evaluare a competențelor angajaților.  

Concentrează-te asupra mesajului transmis 

Față în față cu un anumit angajator, te poate influența modul în care acesta se com-

portă, dacă îți zâmbește și te încurajează sau, dimpotrivă, are o atitudine mai dis-

tantă și este mai puțin comunicativ decât ți-ai dori. În oricare dintre situații încearcă 

să nu te lași influențat de atitudinea acestuia, ci încearcă să evaluezi cât mai obiectiv 

mesajul pe care îl transmite. 

Depășește-ți  temerile și ideile preconcepute 

Se întâmplă să ai deja o imagine asupra tipului de job pentru care aplici, asupra cer-

ințelor și problemelor frecvente care apar. Încearcă să elimini orice temere și să te 

concentrezi exclusiv asupra a ceea ce are de spus interlocutorul. Depășind anumite 

prejudecăți/experiențe legate de poziția respectivă, ai șanse mari să descoperi o nouă 

oportunitate pentru cariera ta. 

  Încearcă, de fiecare dată când îți cauți un job, printr-o formă sau alta, să îți 

demonstrezi competențele. Urmărește piața de joburi, pentru că informația este 

prețioasă și cine o deține primul are șanse sporite. Și nu uita: ”Succesul înseamnă să 

obții ceea ce-ți dorești. Fericirea înseamnă să-ți dorești ceea ce obții” – Dale Carnegie 
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“Succesul înseamnǎ sa 

obtii ceea ce-ţi 

doreşti”.  

Dale Carnegie 

http://www.myjob.ro/adaugacv


 Ce creatură uimitoare omul! Amestec de spirit și materie, lumină și întuneric, 

altruist până la sacrificiul de sine, dar și egoist până la ticăloșie, fragil și puternic în 

același timp, temător și temerar...și lista poate continua. 

Toți suntem croiți astfel, într-o dualitate deconcertantă, îngeri și demoni 

simultan, trăind revelații și prăbușiri, înălțări și angoase – totul cu maximă tensiune, cu 

maximă implicare, necontenit fugăriți de alții și de noi înșine în călătoria fără 

destinație exactă numită VIAȚĂ. Încotro ne îndreptăm? de ce? cât de iute? suntem în 

întârziere? ne-am rătăcit? ne-am atins ținta? Zeci de întrebări fără răspuns, de ce mai 

multe ori neformulate, dar simțite, intuite.  

Heidegger spunea că ființa umană este aruncată în lume, în viață. Perfect 

adevărat! Odată cu nașterea, suntem expulzați din Paradis, aruncați în lume fără 

acordul nostru, fără instrucțiuni de funcționare, fără hartă existențială...singuri. 

Creatorul ne-a aruncat în lume să ne descurcăm fiecare cum poate și ne-a privit...cu 

uimire (suntem surprinzători pe o scară amplă între prostia crasă și sclipirea genială), 

cu dezgust (nimic nu se compară cu abjecția umană), cu milă (atât de fragili în 

tăvălugul vremurilor), cu înțelegere (imorali pentru o cauză nobilă), cu mânie (nici o 

altă creatură nu este capabilă de atrocități  împotriva semenilor). Uneori, Demiurgul  

ne-a dat semne; nu a intervenit miraculos, dar a fost prezent prin oameni: ne-a închis 

cu subtilitate sau cu brutalitate porți, dar ne-a deschis ferestre, ne-a blocat drumuri, dar 

ne-a arătat poteci, ne-a purtat prin labirinturi, dar ne-a arǎtat și ieșirea la timpul 

potrivit. 

Ce facem noi?! Noi viețuim. Despre asta este VIAȚA...despre VIEȚUIRE. Nu 

contează destinația, nu conteaza termenul-limită, nu contează scopul, nu contează 

nimic. VIEȚUIREA este dincolo de paradigmă, este unică, specială, irepetabilă. Ceea 

ce contează este conștientizarea viețuirii, asumarea ei cu bune și cu rele, deschiderea 

spre A FI, opacizarea la A AVEA. Dacă ținem morțiș să avem ceva, atunci să avem 

clipe memorabile, trăiri esențiale, experiențe revelatorii!  

Cred ca VIAȚA este despre suflet, despre (re)găsirea drumului spre sine, 

despre autoîmplinire, despre fericire, despre lumina din noi. Din păcate, aruncați în 

lume, ajungem să confundăm esența cu aparența. Ținem cu dinții de existența noastră  Page 18 
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„Educaţia este cea 
mai puternicǎ armǎ 

cu care putem 
schimba lumea”. 
Nelson Mandela 

 DESPRE LUMINA DIN NOI 
prof. Vagneti Mihaela Justina 



biologică, de casa noastră, de profesie, de familie și de prieteni, de 

tabieturi și de obiecte. Ne vindem timpul pentru a plăti plăceri iluzorii și ne 

ucidem spiritul pentru a ne conforma unor tipare sociale. Intrăm benevol în 

caruselul prejudecăților, principiilor, dogmelor și cutumelor construite de-a lungul 

istoriei și nu mai realizăm că istoria nu e decât un concept inconsistent inventat de 

cei care vor să ne facă să uităm veșnicia din noi. Noi suntem lumină învăluită în 

întuneric, suntem veșnicie constrânsă în timp, suntem spirit camuflat în materie. 

VIAȚA  este despre spirit, iar existența umană doar o haltă în lungul drum spre 

casă. 

Sǎ ne umplem de VIAȚĂ, să o lăsăm să ne provoace, să ne învăluie, să ne 

culce la pământ, să ne ridice și apoi să ne culce iar. Esența vieții depășește 

parametri de tipul succes-eșec, cauză-efect, mult-puțin. Viața este despre spirit, 

despre flacăra din noi, despre capacitatea noastră de a ne transforma, de a ne 

reseta, de a evolua. Viața înseamnă curgere, moarte și resurecție, o infinitudine de 

posibilități, proteism și polimorfism nelimitat. Câtă bogăție! iar noi reducem totul 

la etichete triviale, ne autoiluzionam că ne-am construit o zonă sigură și suntem 

absolut dezechilibrați când ni se dărâmă sistemul de valori, concepții, credințe.  

Am fost învățați să trăim ca la carte, după repere etice, sociale, economice 

ferme; am lăudat raționalismul și materialismul, cucerind știință după știință, 

lansând concept după concept. Trebuie să uităm totul! Să ne deconceptualizăm! Să 

simțim! Să nu mai încercăm să înțelegem! Îmi vine în minte Blaga cu atitudinea 

lui luciferică...trebuie să ne cufundăm în mister! Să acceptăm că VIAȚA este 

misterul absolut și să trăim din plin acest mister... 

Lumina altora 
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns 
în adâncimi de întuneric, 
dar eu, 
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină - 
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna 
nu micşorează, ci tremurătoare 
măreşte şi mai tare taina nopţii, 
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare 
cu largi fiori de sfânt mister 
şi tot ce-i neînţeles 
se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari 
sub ochii mei- 
căci eu iubesc                                                                                                                                                    
și flori şi ochi şi buze şi morminte. ( Lucian Blaga- Eu nu strivesc corola de minuni a 
lumii) 
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“Gǎseşte curajul de 

a fi tu însuţi, chiar 

dacǎ nu ştii cine 

eşti!” 

Paulo Coelho.  

 



 Orice civilizaţie umană a simţit dintotdeauna nevoia unei raportări la natură, iar 

această nevoie, concretizată în creaţiile literare şi nu numai, s-a tradus prin apariţia  

unui bagaj cultural, mai mult sau mai puţin consistent, de mitologii, cosmogonii, 

basme şi altele. Există legături intrinsece şi inconştiente între animal şi om, care, în 

fond, nu este altceva decât un animal care a renunţat la conexiunile cu natura oferite de 

această stare primară, bestiară, în favoarea raţiunii. Aceste legături se păstrează numai 

la nivelul subconştientului şi se traduc prin similitudinea cu care apar interpretări ase-

mănătoare ale aceluiaşi animal în culturi opuse. Un exemplu grăitor poate fi albina, 

insectă cu o puternică semnificaţie spirituală, care "purifică prin foc şi hrăneşte cu aju-

torul mierii; cu acul arde, iar cu strălucirea ei luminează". Prin aceste trăsături comune 

majorităţii tradiţiilor culturale, albina reprezintă o legătură cu divinitatea, iar pentru 

autorii Evului Mediu este chiar o emblemă a lui Iisus Christos. Alte reprezentări      

comune vizează grupuri de animale sau, mai degrabă, ideea că animalele stau la baza 

lumii, că ele suportă pământul. În tradiţia hindusă şarpele cosmic stabileşte limitele 

universului prin circularitatea sa, în timp ce pământul se sprijină, în centrul lui, pe cei 

patru elefanţi ai punctelor cardinale şi pe marea broască ţestoasă. Aceeaşi idee, dar cu 

alte animale, se regăseşte în tradiţia islamică, unde pământul stă pe un înger, care e 

aşezat pe o stâncă verde susţinută de un taur cu patruzeci de mii de capete, ale cărui 

picioare se sprijină pe o imensa balenă. Se observă, deci, că animalele se constituie în 

"semne complexe", cu ajutorul cărora universul capătă formă, sens şi explicaţie.      

Miturile şi legendele nu sunt, deci, legate numai de imaginea exhaustivă a unui animal, 

cea prezentă în natură, ci de cea elaborată de om, care modelează, prin imaginaţie,  

animalele, pentru a-i servi scopurilor sale de cunoaştere. Nevoia omului de a-şi explica 

fenomene dificil de înţeles pe cale raţională şi de a-şi răspunde la întrebări al căror 

răspuns nu se află în planul existenţei umane se traduce prin această raportare la medi-

ul înconjurător, care conţine, în natura sa, lămuririle necesare conşiinţei umane. Există 

diferite limbaje dialectale, diverse interpretări ce ţin de nivelul de cultură şi de capaci-

tatea de a decoda, cu ajutorul simbolurilor, mediul ambient, dar toate converg spre 

acelaşi rezultat, poziţionarea omului în raporturile sale cu natura şi oferirea unei      

explicaţii plauzibile existenţei umane.  
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„Basmul. Visul face 
punte peste real”. 
Jarofquotes.com 

 SIMBOLUL CULTURAL ANIMALIER, PRIVIRE DIACRONICĂ 
prof. Dumitru Marius 



 În epocile arhaice forma de gândire mitologică era constituită de poveste. 

Prin ea lucrurile se leagă unele faţă de altele în conexiuni narative, normele sociale, 

valorile morale, tradiţiile străvechi fiind raportate şi justificate prin recurgerea la un 

model epic. Fundamentele ştiinţifice nu sunt la fel de necesare pentru omul arhaic 

cum sunt pentru omul modern, primul menţinând legături mult mai puternice cu 

natura decât ultimul şi neavând acea stricteţe şi rigurozitate a raţiunii care vor 

apărea mai târziu în conştiinţa omului. Povestea analizează şi rezolvă probleme de 

cunoaştere a realului şi de modelare şi stăpânire a acestuia. În centrul atenţiei stau 

textele privilegiate, de importanţă majoră pentru existenţa comunităţii, texte apotro-

paice, de nuntă sau de înmormântare, determinate de coduri culturale şi având bo-

gate implicaţii simbolice (colinde, descântece, bocete, balade, ghicitori etc.). Ele 

aveau roluri diferite, de reintegrare în natură, de explicare, de restabilire a 

echilibrului, de înduplecare a spiritelor sau de comunicare cu ele. Există însă şi 

texte cu o semnificaţie minoră, fără un rol vital direct în existenţa comunităţii, dar 

care au un rol indirect în dezvoltarea acesteia (basmele fantastice, snoavele, jocurile 

de copii etc.). În toate acestea există semne fundamentale, selectate de limbajul po-

pular pentru a clădi un "imago mundi" specific, iar animalele au o pondere mare 

printre aceste semne, care pot fi şi de natură vegetală, minerală, fantastică etc. 

 Basmul constituie forma în care se dezvoltă naraţiunea cu structură aparte, 

în cadrul căreia actanţii acţionează conform unor reguli prestabilite. Structura unui 

basm este compusă din introducere, care prezintă o situaţie de dezechilibru, cuprins, 

în care apare eroul pozitiv, ce performează un ritual pentru a-şi alege armele şi 

calul, eroul negativ, care a cauzat situaţia de dezechilibru, o serie de aventuri prin 

care trece eroul pozitiv pentru a localiza sursa răului şi o situaţie de climax, 

prezentată în încheiere, care va conduce la refacerea echilibrului şi recompensarea 

eroului pozitiv. Prezenţa animalelor se face simţită atunci când eroul are nevoie de 

ajutor pentru a depăşi anumite obstacole şi a învinge răul. De obicei apar animale 

recunoscute ca jucând un rol benefic şi în realitate, cum ar fi albina, furnica sau 

calul, veşnicul partener existenţial al omului, dar pot fi folosite şi animale valorizate 

negativ, cum ar fi musca, lupul sau corbul, ce ajută eroul în sarcini ce necesită abili-

tate şi îndemânare sau îşi oferă serviciile drept călăuze, aspect sub care pot fi cu-

noscute şi în cadrul mitologiei populare. 

            Pentru civilizaţia rurală românească şi sistemul ei mitologic animalele sunt o 
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“Basmul este 

oglindirea vieţii  în 

moduri fabuloase”. 

George Cǎlinescu 



realitate imediată, o prezenţă decisivă pentru bunul mers al gospodăriei şi vieţii 

tradiţionale. Ele sunt observate în două ipostaze, care se păstrează diacronic şi în liter-

atură, anume ipostaza domestică, ca auxiliare ale muncilor, donatoare de alimente şi 

servicii, şi ipostaza sălbatică, mult mai interesantă, ca participanţi activi la vânătoare 

sau duşmani şi prădători de temut. Conform acestei separaţii, animalele sunt văzute ca 

fiind "bune", cu aspect pozitiv, acestea fiind, de obicei, cele aflate în interiorul 

graniţelor satului, şi "rele", cu aspect negativ sau neutru, acestea fiind, de obicei, local-

izate în pădure, spaţiul foarte puţin populat de om, cu alte reguli şi obiceiuri, ce trebuie 

cunoscute pentru a nu fi încălcate. Între aceste două reprezentări antropologice există o 

clasă de vieţuitoare cu rol intermediar; deşi nu oferă bunuri sau servicii, ele stau în 

casă sau împrejurul acesteia, fie datorită unor determinări biologice imposibil de elimi-

nat, cum ar fi procurarea hranei (şoarecele, musca, ţânţarul, puricele), fie mulţumită 

unor valorizări culturale, care au dus la tolerarea şi consacrarea prezenţei lor datorită 

rolurilor de protejare a casei şi gospodăriei (ariciul, broasca, şarpele-casei), de 

bunăstare şi fertilitate (barza, rândunica). 

 Toate aceste valorizări aparţin unei epoci dominate de superstiţii şi credinţe, ele 

negăsindu-şi loc în societatea modernă, în care simbolurile animalelor nu mai sunt 

păstrate decât regional, în anumite părţi ale ţării. Forma în care se mai conservă azi 

anumite valenţe ale unor animale, cum ar fi calul, se leagă de aspectul social mai 

degrabă decât de cel mitologic, cel care călăreşte un cal fiind considerat o persoană 

aparte, nobilă, iar calul nu mai este un partener indispensabil, ci un trofeu ce atestă un 

anumit statut social. Această diminuare este determinată de influenţa tot mai mare pe 

care o are ştiinţa asupra conştiinţei umane, explicând multe din vechile mistere şi 

făcând astfel desuete vechile valorizări atribuite animalelor. 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Jean, Chevalier, Alain, Gheerbrand, Dicţionar de Simboluri, ed. Artemis, Bucureşti    
2.  Mihai, Coman, Mitologia poporului roman, ed. Fundaţiei Culturale Române, 
Bucureşti, 1996, vol. I 
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„Viaţa seamanǎ cu 
o poveste, ceea ce 

importǎ nu e 
lungimea ei, ci 
valoarea ei”. 

Seneca 



 

Cu mult regret mă uit în spate 

Și văd cât am greșit. 

Acum pe cioburi calc; se poate 

Trecutul să îl schimb? 

 

Mă uit și sper să nu repet, 

Dar singură mă mint. 

În suflet arde tot, dar chipul 

Mimeaz-că-i fericit. 

 

Revino-ți! zic, 

Nu e-un final, povestea 

Abia acum începe. 

Dar cine o scrie? Aș vrea să știu 

Căci tare mult greșește. 

 

Când spui ”sunt bine, mulțu-

mesc” 

Și chipul îți zâmbește, 

În suflet se dă un război 

Dar cine bănuiește? 

 

Că tu-acum arzi pe interior 

Și nu poți trece peste. 

Nu e ușor să n-ai cui spune 

Că și tu-ai o poveste. 
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“Viaţa este o poveste 

cu zâne care-şi pierd 

puterile magice 

atunci când creştem 

mari”. 

Robert Lalonde 

  REGRETE 

  

 ÎNTUNERICUL, DEMON SAU UMBRĂ? 
 

Te simt privind din întuneric, 

Mă vezi fiindu-mi frică. 

Dar știu că ești în mintea mea, 

Iar asta te oftică. 

Aștepți s-adorm, 

Și eu să pleci, 

Dar pare imposibil… 

Când întunericul se lasă 

Jocul începe, tu conduci, 

În camera devine rece, 

Eu intru într-un somn adânc. 

Te văd oriunde m-aș uita  

Și asta nu-mi dă pace, 

Tu vezi că vreau să scap cumva 

Și asta nu îți place. 

Ce ar fi un joc fără pioni 

Și crima fără martori? 

Ce ar fi viața fără moarte 

Și moartea fără demoni? 

Îmi intri-acum brutal în vise, 

Cu gândurile-ți murdare. 

Când mă trezesc, tu te ascunzi, 

Dar mă mai vezi tu oare? 

Înghit în sec și-aprind lumina, 

Atunci ca demon mori 

Dar tot aici îți e privirea 

Și tot mă trec fiori. 

 
 

 

Fleica Denisa, clasa a 9-a A 
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’’Este mai bine sǎ 
previi decât sǎ 

tratezi”. 
 

 AM FOST CEI MAI BUNI! 
prof. Ivan Amalia 

Concurs  Național ,,SIGURANȚA—ÎNTRE GRABĂ ȘI ATENȚIE” 
 
Noiembrie 2019 
 
Elevii liceului nostru, alături de cadrele didactice, au scris pagini de neuitat 

în diferite domenii de activitate. Deși este istorie, ne reamintim cu nostalgie și cu 

mare plăcere, participarea cu bucurie a elevilor la un eveniment ce a avut loc anul 

trecut. A fost o muncă de echipă în care mai mulți profesori au participat la acest 

concurs, alături de elevi. Din păcate, anul acesta, din cauza situațiilor neplăcute ce 

au intervenit și ne-au afectat viața și activitățile școlare, acest concurs nu a mai avut 

loc. Rămânem în așteptarea redeschiderii posibilităților de a participa și în viitor la 

evenimente asemănătoare. 

Liceul Tehnologic ,,Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești, împreună cu 

Inspectoratul  Școlar Județean Prahova, a organizat anul trecut pe data de 

29/11/2019, Concursul Național ,,O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea 

mea“ - Ediţia a VIII-a. Au participat cu lucrări la acest concurs atât elevi din ciclul 

liceal de învățământ, cât și cadre didactice din învățământul preuniversitar.  

Liceul nostru a participat la acest concurs cu lucrarea ,,SIGURANȚA – 

ÎNTRE GRABĂ ȘI ATENȚIE” fiind reprezentat de o echipă inimoasă alcătuită 

din elevii Mihai Daniel Florin, Stroe Carmen și Tudor Ionuț, coordonați de către 

profesorii Ignat Carmen Liliana și Ivan Amalia.  

Participarea la concurs a constat într-o prezentare PPT a tipurilor de 

accidente și a măsurilor de acordare a primului ajutor, realizarea grafică a unui 

calendar cu imagini care a urmărit prezentarea și demonstrarea practică de către 

elevi a acordării primului ajutor în cazul unei răni care poate apărea în atelierul- 

școală. Dna profesoară Gheorghiu Manuela a ajutat echipa de elevi pentru pregătirea 

acestei părți practice  și îi mulțumim. 

 

 Eforturile participanților au fost încununate cu PREMIUL I în cadrul 

acestui concurs. Bravo lor!  
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“Spune-mi şi voi 

uita, aratǎ-mi şi imi 

voi aminti, implicǎ-

mǎ şi voi înţelege!” 

CONFUCIUS 

S.S.M.  înseamnă Sănătate și Securitate în Muncă. Acestă disciplină nu este o 

disciplină legată strict de ramura tehnologică în unitățile de învățământ. S.S.M. este 

disciplina vieții, este vitală și  durează o viață. Această disciplină cuprinde o serie de 

măsuri de securitate și prevenție la locul de muncă în orice activitate. Este foarte 

important să fim buni muncitori, să executăm cu măiestrie sarcinile de muncă, dar 

mai importante decât acestea sunt siguranța noastră și prevenirea accidentelor la locul 

de muncă. Un proverb spune că ,,este mai bine să previi decât să tratezi”. Putem 

preveni accidentele la locul de muncă înlăturând pe cât posibil tot ce ar putea fi 

nesigur pentru sănătatea noastră. În mod deosebit, siguranța la locul de muncă crește 

dacă noi mărim atenția în timpul efectuării muncii noastre. Ar trebui ca niciodată 

graba să nu intervină în procesul muncii. Graba atrage după ea stresul de a termina la 

timp, după stres vine neatenția. În unele cazuri, o secundă de neatenție a dus la 

decesul muncitorilor, iar alteori a degenerat în adevărate catastrofe. 

Siguranța la locul de muncă este vitală. Se cheltuiesc anual mii de euro pentru 

a despăgubi pe cei care au avut accidente la locul de muncă. Dacă, totuși, la locul de 

muncă au loc accidente, este nevoie să fim instruiți ca să știm ce trebuie să facem 

atunci când ne accidentăm sau să fim de folos celui accidentat. Aceste măsuri de prim 

ajutor ar trebui să fie învățate și puse în practică toată viața. O bună instruire, 

cunoașterea măsurilor pe care trebuie să le aplicăm în cazul accidentărilor poate salva 

vieți prețioase. Un text din Talmud spune că ,,cine salvează o viață, salvează o lume 

întreagă”. Primul-ajutor reprezintă totalitatea acţiunilor întreprinse imediat după 

producerea unui accident până la momentul intervenţiei cadrelor medicale de 

specialitate. La locul unde s-a produs accidentul, primul-ajutor trebuie acordat de 

către persoane care sunt pregătite în acest scop salvatori. Salvatorul nu înlocuieşte 

medicul, dar prin măsurile pe care le aplică, el trebuie să reuşească să evite 

înrăutăţirea stării accidentatului, apariţia complicaţiilor, producerea morţii victimei. 

Este necesar ca elevul să facă primii pași în ceea ce privește prevenirea accidentelor 

încă înainte de a intra în vreun atelier școlar. De asemenea, este nevoie ca tinerii încă 

din școală să învețe să acorde primul ajutor în caz de accidente. “Spune-mi şi voi uita, 

arată-mi şi poate îmi voi aduce aminte, implică-mă şi voi înţelege!” Confucius 

 Mulțumim pe această cale tuturor celor care  au avut o contribuție la această 

reușită a elevilor noștri  și așteptăm ca pe viitor să mai aibă loc asemenea concursuri 

și instruiri necesare în viață.  
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NIHIL SINE DEO 
 

 SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA 

prof. Dan Florin 

 La 14 octombrie, în fiecare an,  Biserica Ortodoxă de pretutindeni prăznuieşte 

pe  Sfânta Cuvioasă Parascheva. În chip deosebit, ea este cinstită în Moldova, întrucât 

de 350 de ani moaştele ei se găsesc la Iaşi. Este cunoscută în popor şi sub numele de 

"Sfânta Vineri" sau "Vinerea Mare". Cuvioasa Parascheva a trăit în prima jumătate a 

veacului al XI-lea. S-a născut în Epivat (azi Boiados) în Tracia, pe ţărmul Mării 

Marmara, în apropiere de Constantinopol (azi Istanbul), pe atunci capitala Imperiului 

bizantin. Părinţii ei erau oameni de neam bun şi credincioşi, râvnitori spre cele sfinte. 

Un frate al ei, după ce a învăţat carte, s-a călugărit sub numele de Eftimie; apreciat de 

cârmuitorii de atunci ai Bisericii, dar şi de credincioşi, a fost ales la vremea cuvenită 

episcop în localitatea Madite. Parascheva şi-a petrecut anii copilăriei în casa 

părinţilor sub ocrotirea acestora. Se spune că pe când avea zece ani a auzit citindu-se 

într-o biserică cuvintele Mântuitorului: "Oricine voieşte să vină după Mine, să se 

lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie (Marcu: 8, 34)". Aceste cuvinte 

au impresionat-o atât de mult, încât şi-a împărţit toate hainele săracilor. Acelaşi lucru 

l-a făcut şi în alte împrejurări, fără să ţină seama de mustrările părinţilor ei. După 

trecerea câtorva ani, şi-a părăsit părinţii şi "frumuseţea acestei lumi", retrăgându-se 

"în adâncul pustiei". S-a oprit mai întâi la Constantinopol, unde a ascultat cuvinte de 

învăţătură de la călugări şi călugăriţe cu aleasă viaţă duhovnicească. Urmând sfaturile 

acestora, a părăsit capitala, îndreptându-se spre ţinutul Pontului, oprindu-se la 

mânăstirea Maicii Domnului din Heracleea, unde a rămas vreme de cinci ani. De aici 

a plecat spre Ţara Sfântă, în dorinţa de a-şi petrece restul vieţii în locurile pe care le-a 

străbătut şi Mântuitorul Iisus Hristos cu Sfinţii Apostoli. După ce a văzut Ierusalimul, 

s-a aşezat într-o mânăstire de călugărite în pustiul Iordanului, unde s-a nevoit cu pos-

tul şi cu rugăciunea, întocmai ca Sfântul Ioan Botezătorul, ca Maria Egipteanca sau 

ca atâţia alţi ostenitori spre cele duhovniceşti. Mitropolitul Varlaam al Moldovei în 

Cazania sa, tipărită la Iaşi în 1643, spune că acum nu mai avea grijă "nici de veşminte 

şi de aşternuturi, nici de mâncări şi de mese, nici de casă sau slujnice, ci numai de 

curăţia sufletului şi de răspuns judecăţii ce va să fie". Ea "pururea suspina şi nepărăsit 

tânjea cum îşi va înfrumuseţa sufletul, cum se va logodi pe sine Mirelui ceresc, lui 

Iisus Hristos, cum se va îndulci la vederea Mirelui său, de slava şi de lumina şi de  
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bucuria cea fericită. De aceasta...ochii de lacrimi îi erau întunecaţi pururea". Într-o  

noapte, însă, pe când avea ca la 25 de ani, un înger i-a spus, în vis, să se reîntoarcă în 

locurile părinteşti: "Să laşi pustia şi la moşia ta să te întorci, ca acolo ţi se cade să laşi 

trupul pământului şi să treci din această lume către Dumnezeu, pe Care L-ai iubit". Şi 

continuă mitropolitul Varlaam în Cazania sa că ea "fără de voie lăsă pustia şi se 

întoarse în lume şi la Ţarigrad (Constantinopol) veni. Şi mereu în biserica Precistei ce 

este în Vlaherna şi către icoana Sfinţiei Sale căzu şi cu lacrimi se ruga aşa şi zicea: N-

am altă nădejde, n-am alt acoperământ. Tu-mi fii îndreptătoare, tu-mi fii folositoare... 

Că până am umblat în pustie pe tine te-am avut ajutor, iar acum, dacă m-am întors în 

lume, îndreptează-mă până la sfârşitul vieţii mele, că altă nădejde nu am". Din Con-

stantinopol s-a îndreptat spre Epivat, localitatea în care văzuse lumina zilei, fără să 

spună cuiva cine este şi de unde vine. Acolo - continuă mitropolitul Varlaam - trudă 

către trudă şi durere către durere adăuga, cu post şi cu nedormire pe sine se 

înfrumuseţa..., cu lacrimi pământul uda şi aşa se ruga: Doamne Iisuse Hristoase, caută 

din locaşul Tău cel sfânt; am lăsat toate ţi dupa Tine am călătorit în toată viaţa mea. Şi 

acum, îndură-te Doamne, spune îngerului blând să ia cu pace sufletul meu". Împăcată 

cu sine, cu oamenii şi cu Dumnezeu, şi-a dat astfel sufletul. A fost îngropată ca o 

străină, nimeni neştiind cine era. Dar Dumnezeu, voind să o proslăvească, a descoperit 

în chip minunat cine era acea străină. Se spune că un marinar a murit pe o corabie, iar 

trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au aruncat la ţărm, iar un sihastru care trăia 

acolo, a rugat pe nişte creştini să-l îngroape după rânduiala creştinească. Săpând deci o 

groapă, "aflară trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputred şi plin de mireasmă". Cu 

toate acestea, au pus alături de ea şi trupul corabierului. Dar în noaptea următoare, 

unuia din creştinii care săpaseră groapa, cu numele Gheorghe, i s-a arătat în vis o 

împarateasă, şezând pe un scaun luminat şi înconjurată de îngeri, iar unul dintre 

aceştia îl mustra pentru că n-a scos din groapă trupul Cuvioasei Parascheva. Iar 

împărăteasa pe care o văzuse în vis şi care nu era alta decât Cuvioasa Parascheva - i-a 

poruncit să ia degrabă trupul ei şi să-l aşeze undeva la loc de cinste. În aceeaşi noapte, 

o credincioasă pe numele Eftimia a avut aceeaşi vedenie. Vestea despre acestea s-a 

răspândit în toată Peninsula Balcanică şi în Asia Mică, încât mulţi credincioşi greci, 

bulgari şi valahi se îndreptau spre Epivat ca să se închine la cinstitele ei moaşte şi să-i 

ceară să mijlocească în faţa tronului ceresc pentru ei.  

SURSE:  
1.  www.crestinortodox.ro       2. "Sfinti Daco-Romani si Romani" -  Pr. Prof. Dr. Mircea Pacurariu 

http://www.crestinortodox.ro/
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„Un popor care nu-
şi cunoaşte istoria 

este ca un copil care 
nu-şi cunoaşte 

pǎrinţii” 
Nicolae Iorga 

 

 APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA ORAŞELOR ÎN DACIA ROMANĂ 

prof. Sirbu Robert 

Oraşele Daciei romane reprezintă, ca pretutindeni, puternice focare de romani-

zare, de cultură şi civilizaţie, modele de viaţă, specifice lumii romane. În deplinătatea 

de sens a noţiunii, oraşele au apărut pe pământul dacic nord-danubian odată cu 

stăpânirea romană. Ca centre economice, administrative, social-politice şi cultural-

religioase, prin nivelul civilizaţiei, confortul şi condiţiile elevate de viaţă cotidiană, 

oraşele au jucat, ca peste tot în imperiu, rolul cel mai important în viaţa provinciei. De 

notat este faptul că oraşele Daciei romane au luat fiinţă în epoca de maximă dezvoltare 

a urbanizării în Imperiu, sub dinastia Antoninilor şi în timpul lui Septimius Severus, 

când era promovată în mod sistematic extinderea bazei sociale pe care trebuie să se 

sprijine conducerea şi interesele majore ale Imperiului. 

  Progresul urbanizării în Dacia este lesne de observat: un singur oraș sub Traian 

(Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa); sub Hadrian se adaugă trei 

municipia (Napoca, Drobeta și Romula). Sub Marcus Aurelius și Commodus sunt 

ridicate la rangul de municipiu și colonia Apulum, Napoca, iar, odată cu Septimiu 

Sever, Potaissa, Porolissum, Ampelum, Dierna, Tibiscum, Romula (în timpul 

Severilor).  Privind lucrurile mai îndeaproape şi exceptând Ulpia Traiana, se poate  

observa că, în Dacia, primul val de acordare a statutului urban a avut loc la începutul 

domniei lui Hadrian.  Cu rare excepţii (Sarmizegetusa romană, Aquae din Dacia Infe-

rioară), urmele arheologice dovedesc că mai toate oraşele şi târgurile Daciei romane    

s-au dezvoltat pe vetrele aşezărilor dacice mai vechi, ceramica arată categoric această 

continuitate de viaţă, în timp ce numele autohtonilor din inscripţiile provinciei pot fi 

uşor confundate cu ale elementelor trace venite prin colonizarea de la sud de Dunăre. 

 Cât priveşte planul general al oraşelor, forul, străzile, amfiteatrul, termele, sis-

temul de canalizare şi încălzire, templele şi alte edificii publice sau private, toate aces-

tea se încadrează – cu neînsemnate particularităţi – în concepţiile şi practicile         

constructive urbanistice romane, întâlnite peste tot în provinciile din centrul şi vestul 

imperiului în secolele II-III. Relevant este apoi faptul că partea de răsărit a Daciei in-

tracarpatice – zona Târnavelor, Oltului şi Mureşului superior – a rămas un teritoriu 

eminamente rural, cu castre de trupe auxiliare şi aşezări civile, dar complet lipsite de 

oraşe.  
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  I THINK 
 Fleica Denisa, clasa a 9-a A 

  WHY ARE YOU SO UNIQUE? 
 Fleica Denisa, clasa a 9-a A 

Maybe you’re  always thinking, why don’t you have more, or why you can’t do 

more. Or maybe you’re thinking that while you can’t make yourself noticed,     

others seem to be so perfect. They get it all out, they seem to have a perfect life. 

Well, “Never judge a book by its cover”, that’s exactly what it’s about. We      

always hear that no one is perfect, and we wonder how that’s possible, because 

their life seems so perfect.  Let’s start from the beginning. You see the life of a 

man richer than you as the perfect life. I mean, what problems can that man have 

if he has so much  money? Well, that man sees another man even richer than him 

and so for him the perfect life seems that of the other one. And in the same      

context your  modest life is the perfect life for someone who has much less than 

you. So no  matter how much you ever have, you may want more. And then the 

word “perfect” remains just a  synonym for “imperfect”, two irrelevant words that 

can’t really  describe anyone and anything. But you can make your life perfect. 

You can build your own perfection by being you.  Being different.  Being special.  

Doing what you like. That makes you unique. The fact that you are willing to 

agree that any so-called defect / flaw of yours is actually something unique,     

special. Just like you!  

 

I’m glad I met you, 
I hope you know that. 

I think I love you, 
Even if you don’t know 
that. 

You are the ice-
cream, 
I am the cherry. 

You are the “blue’’, 
I am the “berry’’ 

We are so perfectly together, 
I mean, we can, cause now, 

We are just friends, and maybe 
You are gonna love me too 
some day. 



Page 30 

ECOURI                                                                                            LICEUL TEHNOLOGIC “1MAI’’, MUN. PLOIEŞTI 

„Când eşti agitat, 
stresat şi simţi un 

zbucium interior, e 
semn cǎ trebuie sǎ 
te opreşti şi sǎ-ţi 

asculţi vocea 
interioarǎ. Are ceva 

important sǎ-ţi 
spunǎ” 

Pera Noracovici 

 HORMONII STRESULUI- CHIMIA ORGANISMULUI ÎN STRES 
prof. Gheorghiu Manuela 

 În timpul stresului, în organism au loc multe situații extreme. În primul rând, 

sunt eliberați hormonii, care urmează să mobilizeze organismul, pentru a face față 

unei situații dificile și tensiunii emoționale. Contrar aparențelor, acțiunea hormonilor 

de stres nu este dăunătoare – dacă nu durează prea mult. Datorită lor, ne simțim mai 

motivați, mai îndrăzneți și gata să acționăm. Cu toate acestea, trebuie amintit că stre-

sul prelungit este dăunător organismului. Eliberarea prelungită a hormonilor de stres 

crește riscul de boli cardiovasculare și obezitate. Stresul și tensiunea emoțională ne 

însoțesc tot timpul. Ne putem stresa înainte de a vorbi în public, la serviciu, în viața 

privată, înainte de un examen sau din cauza unui eveniment neprevăzut. În timpul 

situațiilor stresante, în corpul nostru apar reacții neobișnuite. Așa-numiții hormoni ai 

stresului sunt: adrenalină, noradrenalină și cortizol. 

HORMONII STRESULUI: ADRENALINA 

Adrenalina este principalul hormon vizibil în timpul unei situații emoționale 

tensionate. Este secretat de glandele suprarenale în sânge. Acest hormon de stres se 

formează la unii neuroni ai sistemului nervos central. Adrenalina în timpul stre-

sului apare prima. Aceasta este secretată în timpul stresului sever, care durează peste 

10-20 de minute. Dopamina și noradrenalina sunt precursorii adrenalinei. 

Adrenalina din stres crește nivelul glicemiei, mediază transmiterea im-

pulsurilor de la sistemul nervos simpatic la țesuturi, îmbunătățește circulația și crește 

ritmul cardiac. Rolul adrenalinei este de a îmbunătăți tonusul muscular. În 

plus, adrenalina din stres crește nevoia organismului de oxigen și crește temperatura 

corpului. 

HORMONII STRESULUI: CORTIZOL 

Acțiunea adrenalinei în timpul stresului este susținută de cortizol. Rolul său 

este de a crește nivelul glicemiei. În plus, cortizolul afectează echilibrul proteic, car-

bohidrații, grăsimile și electroliții. Acest hormon de stres are efecte antiinflamatorii, 

ameliorează inflamațiile și alergiile, precum și imunosupresive, slăbind astfel sistemul 

imunitar. Sub influența cortizolului, tensiunea arterială și secreția sucului gastric 

crește și eliberează calciu din oase. 
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“Nu stresul este cel 

care ne omoarǎ, ci 

reacţia noastrǎ la 

acesta”. 

Hans Selye 

 CE EFECTE NEGATIVE POT AVEA HORMONII DE STRES? 
 
 

Deși confortul vieții moderne prezintă mult mai puține pericole care pot fi 

fatale comparativ cu câteva mii de ani în urmă, stresul reprezintă o problemă funda-

mentală a societății actuale. Ritmul tot mai accelerat, sarcinile mai diverse sau mai 

complicate, contextul social tot mai volatil îi pot crea unei persoane un nivel ridicat 

de neliniște, lucru pe care creierul îl va interpreta ca pe o stare de pericol. 

În această situație, o stare de stres constantă poate provoca dereglări hor-

monale și afecțiuni grave. După ce un potențial pericol a trecut, funcțiile corpului 

revin la normal, dar stresul, perceput ca o stare de primejdie, va cauza eliberarea 

constantă a hormonilor de stres de către glandele suprarenale și va genera afecțiuni 

precum: anxietate, depresie, boli cardiac, probleme digestive, probleme de somn, 

dureri de cap. 

 

Modul în care reușim să facem față situațiilor pline de stres depind, în mare 

parte, de doi factori:  

Genetici: fiecare om este programat diferit să gestioneze momentele de 

neliniște. Genele care controlează reacția noastră la stres ne mențin, în cea mai mare 

parte a timpului, într-o stare emoțională de echilibru, dar unele persoane pot suferi de 

dereglări care vor genera un comportament diferit.  

Experiențele de viață: persoanele care au trecut prin momente traumatizante 

sunt vulnerabile la situațiile stresante. Acestea se pot dovedi mai puțin capabile să 

gestioneze corect o situație grea, ceea ce poate avea urmări negative. 

  

 Dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase este esențială pentru o viață liniștită, iar 

dacă acest lucru nu este de ajuns, trebuie să folosim toate resorturile disponibile 

pentru a ne menține sănătoși. 
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„Toate visurile se 
pot împlini dacǎ ai 

curajul sǎ le 
urmezi”. 

WALT DISNEY 

 LA BANDE DESSINÉE 
prof. Mirica Alina 

La bande dessinée (BD ou bédé) est un art, souvent désigné comme le " neuvième 

art " ... En définition de ce qu'est la bande dessinée, nous dirons que c'est une suite 

de dessins étalés sur une ou plusieurs pages et ayant pour but de raconter une his-

toire (réaliste ou non). Les personnages s'y expriment à l'aide de bulles de texte... 

Avec un crayon et un bout de papier et bien entendu un brin  d'imagination, on peut 

être en mesure de faire rêver, rire, pleurer, avoir peur, sauter de joie… C'est cela 

que la bande dessinée représente. 

"Anatomie" d'une bande dessinée 

Les amateurs de B.D.  s'entendent sur un certain nombre de mots et de définitions 

pour décrire les différents éléments dont sont composées les bandes dessinées. La 

case  est une vignette contenant un dessin. À noter qu'une bande dessinée n'a pas 

forcément de case. Le strip (de l'anglais: «bande») ou bandeau est une suite de 

cases, disposées sur une ligne. 

La  planche est un ensemble de cases, souvent disposées sur plusieurs lignes. On 

applique généralement le mot planche au document original. L'auteur numérote 

souvent sa planche  discrètement dans un coin de celle-ci. La numérotation des 

planches n'est pas nécessairement égale à la numérotation des pages de l'album 

dans lequel elles paraîtront. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Case_%28Bande_dessin%C3%A9e%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Case_%28Bande_dessin%C3%A9e%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comic_strip
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“Toate desenele 

animate şi fabulele 

trebuie sǎ fie 

exagerate. 

Exagerarea este 

însǎşi natura 

fantasticului”. 

WALT DISNEY 

Un extrait de "la bande à Ed" de Jak et Geg-Grrr...Art Editions": http://grrrart-

editions.fr  Les bulles ou phylactères sont des textes intégrés aux  vignettes, desti-

nés à la transcription des dialogues des personnages de l'histoire. Les bulles sont 

souvent rondes (d'où leur nom) et parfois rectangulaires. Pour les pensées ou les 

rêves, elles ont souvent une forme de nuage. La « queue » de la bulle désigne le 

personnage qui parle. Il peut exister des Bandes dessinées sans images: 

Les  récitatifs sont des panneaux généralement situés au bord des vignettes et serv-

ant aux commentaires en « voix off »,    notamment pour donner des indications de 

temps et de lieu ou pour fournir des informations permettant une meilleure com-

préhension de l'action. Les cartouches sont des  cases rectangulaires situées en haut 

de  la  vignette qui permettent à l’auteur de nous préciser si l’on change de lieu, de 

moment... ( on dit un cartouche....).  

 

 

 

 

Les onomatopées sont des mots ou des icones suggérant un bruit, une action, une 

pensée par imitation phonétique,  graphique ou iconique. Les mangas utilisent des 

onomatopées pour suggérer des sentiments. Un album est un recueil de planches 

qui peuvent appartenir à une même série, à un même auteur, ou à un même thème 

(albums collectifs). On parle typiquement d'album pour les recueils cartonnés et 

reliés dans un format proche du A4, on qualifie souvent les albums plus petits et 

reliés par des agrafes de comics (de comic book). 

http://grrrart-editions.fr/index.php/bd/la-bande-a-ed
http://grrrart-editions.fr/index.php/bd/la-bande-a-ed
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_off
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“Educaţia este ceea ce 
supravieţuieşte dupǎ 

ce tot ce a fost învǎţat 
a fost uitat”.  

Burrhus Frederic 
Skinner  

 SESIUNEA DE COMUNICĂRI  

PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR 

prof. Badea Elena 

În calitate de responsabil cu formarea continuă a cadrelor didactice din 

Liceul Tehnologic’’1 Mai’’, Ploiești, doamna profesoară de geografie Badea 

Elena a participat online la consfătuirea responsabililor cu formarea continuă a 

cadrelor didactice și a realizat diferite documente necesare pentru înscrierea 

cadrelor didactice la grade și la cursurile de formare acreditate și avizate prin 

CCD Prahova. De asemenea, a realizat demersurile necesare pentru echivalarea 

gradelor didactice I şi obținerea celor 90 de credite transferabile de către 

profesorii Badea Elena şi Sîrbu Robert. 

La începutul anului școlar s-au înscris pentru susținerea examenului de 

obținere a gradelor didactice: maistrul Arsene Gheorghe (înscriere gradul didactic 

I), dna educatoare Stoian Corina Veronica (înscriere gradul didactic II) și dra 

profesoară Gheorghiu Manuela (preînscriere gradul didactic II). 

Casa Corpului Didactic Prahova, ca furnizor de formare profesională, a 

pus la dispoziția profesorilor, pentru anul școlar 2020-2021, oferta educațională 

de formare profesională continuă care poate fi vizualizată ușor de profesorii școlii 

accesând site-ul www.ccdph.ro. Sunt programe avizate de MEC ce pot fi 

organizate în sistem online folosind Google meet, Google classroom, Webex, 

Zoom și Microsoft Teams și programe acreditate, cu credite profesionale 

transferabile,  pe teme diferite care să ajute la formarea cadrelor didactice din 

liceu. De asemenea, profesorii liceului pot trimite la adresa de email 

revistaccdph@gmail.com propriile articole pentru a putea fi publicate în Buletinul 

de informare și documentare metodico–științifică a Casei Corpului Didactic 

Prahova. 

http://www.ccdph.ro
mailto:revistaccdph@gmail.com
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“Educatţa este cea 

mai bunǎ provizie pe 

care o poţi face 

pentru bǎtrâneţe”.  

Aristotel  

Profesorii pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, la 

inspectorul de specialitate în primele 15 zile ale lunii. Aceste materiale vor constitui 

resurse educaționale deschise (RED) și surse de învățare gratuite utilizabile în 

procesul de învățâmânt. Ele vor fi introduse în baza de date a ISJ Prahova putând fi 

accesate cu ușurință de către toate cadrele didactice. RED reprezintă o componentă 

de bază a proiectului Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți - CRED și  

un schimb de informații practice între profesori, puse la dispoziție prin intermediul 

unei platforme online.   

În acest an școlar, profesorii Liceului Tehnologic „1 Mai”  au participat până 

în prezent la diferite cursuri, webinarii și seminarii susținute online. Dintre acestea 

amintim: 7.X.2020 – ’’Cum și de ce simțim-perspective psihanalitice’’, organizat de 

Centrul de Psihoterapie Psihanalitică București; 9.X.2020 –’’Leadership în educație. 

Cum devenim mentori pentru elevii noștri’’, organizat de Sellification-The 

Professional s Selling Game; 28.X.2020- ’’Instruirea MozaLearn ICT și 

MozaBook’’, organizat de Mozaik Education; 23.X.2020- cursul online ’’Profesor 

real într-o școală virtuală’’, realizat de Organizația Salvați Copiii. Cursul oferă 

cadrelor didactice, educatorilor, formatorilor și tuturor celor care desfășoară activități 

socio-educative cu copiii și adolescenții oportunitatea de a-și îmbogăți cunoștințele și 

abilitățile pentru a putea să-i sprijine pe copii să folosească dispozitivele digitale într-

un mod inteligent și echilibrat; 21. XI. 2020 - Cursul ’’Profesor în ONLINE 

EXPRES’’, organizat de Digital Națion pentru dobândirea abilităților digitale 

necesare pentru predarea online; 6.XI. 2020- ’’Obiceiurile educatorilor de succes’’, 

organizat de Sellification-The Professional s Selling Game; Sesiunea  ’’Educația 

continuă’’, un proiect început pe 10 noiembrie 2020 prin care Ministerul Eduației și 

Cercetării pune la dispoziția cadrelor didactice webinarii organizate pe zile și 

discipline după un program riguros; 6.XI. 2020- ’’Practicarea utilizării G Suite în 

activitatea didactică’’, organizat de Institutul de Formare Continuă, Chișinău, Rep. 

Moldova; 

Pe data de 20 noiembrie 2020, în intervalul orelor 9.00 - 13.30,  a avut loc în 

on-line a șaptea ediție a Simpozionului Național ’’GEOGRAFIA - de la cercetarea 

științifică la practica didactică’’. La acest simpozion, realizat prin Casa Corpului 

Didactic Prahova de către Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” și Colegiul  
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“Scopul educaţiei este 
transferul de flacǎrǎ”.  

Vasile Ghica  

                 

Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești, Liceul Tehnologic „1 Mai” a avut ca 

reprezentant pe doamna profesoară de geografie Badea Elena, care a participat şi 

coordonat activitatea cu tema științifică și de specialitate ’’Habitatul rural Vîlcănești - 

dinamica socio-economică, organizarea spațială și perspective de dezvoltare’’- un 

extras din lucrarea de grad didactic I.  Acest simpozion a avut ca scop creșterea calității 

educației și a activităților geografice în cadrul județului Prahova, dar și la nivel național 

prin valorificarea exemplelor de bună practică, a experiențelor cadrelor didactice, în 

contexte de învățare formale, nonformale și informale.  

De asemenea, pe 27 mai 2020, doamna profesoară Badea Elena a susținut online, 

pe platforma Microsoft Teams a Universității Valahia din Târgoviște inspecția specială 

pentru obținerea gradului didactic I prin prezentarea lucrării metodico-științifice în fața 

comisiei de examinare numită de Ministerul Educației Naționale. Lucrarea metodico-

științifică cu tema  ’’Habitatul rural Vîlcănești - dinamica socio-economică, 

organizarea spațială și perspective de dezvoltare’’ a fost  rezultatul unei  provocări ce  

s-a  derulat în intervalul anilor 2017-2020. Lucrarea conţine nouă capitole, structurate 

conform cuprinsului şi este împărţită în două mari părţi : 8 capitole dedicate părţii 

ştiinţifice în specialitatea Geografie și un capitol metodic şi didactic, cu o pondere de 

40%, care  conţine o serie de aspecte teoretice şi practice în cunoaşterea şi valorificarea 

orizontului local şi redactarea unui model de opţional de sine stătător ce ar putea  fi 

predat în viitor, la liceu. Conturarea şi structurarea acestei lucrări a fost realizată sub 

îndrumarea deosebit de atentă a domnului conf. univ. dr. Baltălungă Adrian Aurel. 

 Acest studiu de geografie umană despre teritoriul comunei Vîlcăneşti se       

adresează în primul rând locuitorilor comunei Vîlcăneşti, profesorilor, elevilor şi celor 

dornici şi interesaţi să afle informaţii privind geneza, evoluţia şi înţelegerea               

fenomenelor ce au stat la baza schimbărilor sociale şi economice de-a lungul anilor. Per 

ansamblu, lucrarea prezintă un demers complex, care și-a atins scopul, îndeplinind    

cerințele științifice și metodice pentru obținerea gradului didactic I în învățământul 

preuniversitar.  
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“Orice om capătă 

două feluri de 

educaţie: una pe care 

i-o dau alţii, altă, mult 

mai însemnată, pe 

care şi-o dă el însuşi”. 

Samuel Smiles 

 

GOOGLE CLASSROOM—ÎNVĂŢĂMÂNT ONLINE 

prof. Vasilescu Simion Emilia 

            Aplicația facilitează interacțiunea și colaborarea profesor – elev/student, elevii 

putând să inițieze conversații cu profesorul și să adreseze întrebări la care pot primi 

răspuns în timp real, iar temele pot fi predate mai ușor de pe orice dispozitiv utilizat: 

computer, tabletă, smartphone.  

 Google Classroom le permite studenților inserarea de imagini la întrebări și 

răspunsuri multiple în formularele Google (Google Forms). Este disponibil atât pentru 

conturile personale Google, cât și pentru G Suite for Education, dar se recomandă   

utilizarea doar cu contul de la școală/universitate. Google Classroom poate fi utilizat la 

orice nivel de clasă, în funcție de abilitățile profesorului și de abilitățile elevilor/

studenților, care se pot conecta cu ajutorul datelor credențiale Google. Pentru a maxi-

miza funcțiile din Google Classroom pe web, profesorii și elevii/studenții ar trebui să 

utilizeze browserul Google Chrome, care oferă cel mai bun mediu de învățare pentru 

toate aplicațiile Google.        

 Fiecare clasă creată în Google Classroom are propriile sale setări, cu detaliile 

clasei, codul, se stabilește cine poate posta pe flux, se pot seta lucrările de clasă pe no-

tificările fluxului și se poate configura o clasificare. Pentru setările clasei, se accesează 

pictograma Setările cursului (în dreapta-sus). Detaliile cursului, în partea de sus a  

paginii de setări.  De asemenea, se pot seta permisiuni pentru elevi/studenți, pentru a 

posta comentarii, întrebări sau informații pe care elevii/studenții le împărtășesc. 

Aceștia pot adăuga fișiere precum imagini, link-uri sau videoclipuri YouTube la 

postările lor. Comentariile sunt numai răspunsuri-text.  

 Elevii/studenții nu își pot edita postările sau comentariile, dar le pot șterge. 

Atenție, profesorii pot șterge orice postare sau comentariu și pot vedea postări și 

comentarii șterse. În Setările Cursului, sub rubrica Generale, lângă Flux (Stream), la 

„Studenții pot să posteze și să comenteze”, se alege o permisiune: Studenții pot posta 

și comenta - această opțiune este implicită; Studenții pot posta pe pagina Flux 

(Stream) și pot comenta la orice element/item; Studenții pot doar să comenteze - stu-

denții pot să comenteze o postare existentă, dar nu pot crea o postare;  
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“De învăţat înveţi 
multe şi de la toţi. Dar 
profesor nu e decât cel 

care te învaţă să 
înveţi”.  

Constantin Noica 

            Numai profesorii pot posta sau comenta - studenții nu pot posta sau comen-

ta pe pagina Flux, opțiunea dezactivând toți elevii. 

  Aplicația mobilă Google Classroom este disponibilă pe iOS și Android, pe 

diverse funcționalități. „G Suite for Education” oferă gratuit profesorilor și stu-

denților o serie de aplicații care sunt uşor de utilizat și de acasă, cum ar fi:  

•    spațiu de stocare nelimitat pentru contul Gmail,  

•    protecție antispam, calendare integrate,  

•    spațiu de stocare nelimitat pentru creare, stocare și distribuție de docu-

mente folosind Google Drive (fișiere text, pdf sau doc, prezentări ppt, foi de 

calcul, formulare, videoclipuri, poze jpg. 

 

Învățarea online – avantaje și dezavantaje  

 

             Lecțiile online, în pofida emoțiilor firești ale unui început forțat de îm-

prejurări triste, sunt o provocare pentru cei mai mulți dintre noi, obișnuiți fiind să 

ne desfășurăm orele în sala de clasă, dar aceasta este singura metodă rămasă pentru 

a continua studiul în timpul pandemiei. Îngheţarea anului şcolar ar fi fost o soluţie 

dificilă pentru elevi, ar fi pierdut un an din viaţa lor, iar pentru cei din clasele a VIII

-a şi a XII-a ar fi de-a dreptul traumatizant. Mulți profesori au fost speriați de ideea 

trecerii educației în sistemul online, în timp ce alții au găsit o serie de avantaje, in-

clusiv pentru creșterea calității educației.  

 Prima săptămână de educaţie online a fost obositoare, în primul rând, din 

punct de vedere emoţional, pentru că, în contextul izolării, a apărut acest mod de a 

interacţiona cu elevii. În școala noastră cadrele didactice au început să țină legătura 

cu elevii lor sau cu părinții acestora prin intermediul grupurilor de WhatsApp, unde 

trimiteau teme și dădeau spre rezolvare fișe.  

 Apoi a fost implementată G Suite for Education și cu ajutorul aplicației 

ADMA pentru învățământul preuniversitar a fost facilitat accesul la aplicații mo-

derne. Astfel au putut fi create planuri de lecție interactive și fișe de lucru pentru 

elevi (Google Classroom), teme și teste, au fost colectate temele și s-au făcut  
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“Profesorul te învaţă 

un mod de a descuia 

biblioteca şi a 

descifra”.  

George Cǎlinescu 

                                                                                                                                                            

evaluări online, s-a urmărit evoluția elevilor.  

 Prin aplicația Meet s-a reușit conectarea video cu elevii, au fost încărcate 

resurse educaționale, ecranul poate fi partajat, astfel încât copiii să vadă ce se scrie.  

 Ambele sunt gratuite pentru instituțiile de învățământ și au fost reunite de către 

EduApps, o companie românească din zona digitalizării educației, într-o soluție 

agreată de Ministerul Educației și Cercetării.  

 Elevii preferă aplicația Classroom și întâlnirile pe Meet, mesajele pe whatsapp 

deveniseră foarte numeroase, iar unora cursurile online li s-au părut mult mai relaxate. 

E adevărat că au fost elevi care au asociat această perioadă cu vacanța, ori, din cauza 

izolării, au fost cu mintea în altă parte și n-au reușit să se concentreze pe lecțiile online. 

Fără asistență din partea profesorilor a fost dificil să rezolve anumite cerințe și au acor-

dat o mai mare atenție materiilor pentru bacalaureat.  

 Chiar dacă la început mulţi copii s-au bucurat la auzul veştii că se închid 

şcolile, pe parcurs şi-au dat seama cât de mult le lipsesc colegii şi dascălii.  

 Părinții sunt încântați de faptul că școala continuă și copiii lor au acces în con-

tinuare la educație, dar uneori sunt îngrijorați de faptul că stau prea mult timp în fața 

dispozitivelor digitale.  

 Adaptarea la școala online este un proces cu care s-au confruntat atât profesorii, 

cât și elevii, stârnind emoții și temeri intense de ambele părți. Cert e că integrarea 

tehnologiei informației în educație va fi accelerată în continuare și că educația online 

va deveni în cele din urmă o componentă integrantă a educației școlare. 
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“Omul poate deveni 
om numai prin 

educaţie. El nu e nimic 
decât ceea ce face 
educaţia din el” 
Immanuel Kant 

 

 CLASELE VIRTUALE, O NOUĂ PROVOCARE! 

prof. Borănescu Loredana 

         E o zi frumoasã de toamnã însoritã. Îmi fac timp de o scurtã plimbare în 

naturã, departe de grijile zilnice. Sunt însă profesor şi oriunde merg îmi iau mese-

ria cu mine. Mã gândesc la orele online de mâine, cum sã fac sã fie interesante 

pentru elevi, ce material să îmi pregătesc. 

        Lumea modernă ne pune zilnic în faţa a noi şi noi provocări. Provocarea     

anului acestuia este reprezentată de desfaşurarea orelor online. Trăim vremuri     

dificile, viaţa s-a mutat aproape în toate domeniile în spaţiul virtual pentru a putea 

trãi iarãşi în siguranţă în lumea reală.  

       În contextul pandemiei de coronavirus, şcoala s-a mutat online. Învățarea 

continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor. Cu   

multă determinare, putem face progrese împreună și mai mult decât oricând, 

putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent . 

        Clasele virtuale nu sunt o tendință nouă. Astăzi, mulți elevi din întreaga lume 

se bazează pe învățarea la distanță. În timp ce experiența virtuală în clasă nu este o 

alegere voluntară în unele ocazii (de exemplu, atunci când școlile răspund la    

situații de urgență sau se închid temporar), învățarea virtuală poate ajuta la   

umplerea acestui gol prin medii de învățare online cuprinzătoare și interactive. 

       În timp ce sistemele educaționale încearcă, în cel mai bun caz, să răspundă 

rapid cererii tot mai mari de tehnologii de învățare digitală, tranziția de la un    

mediu actual la mediu virtual poate fi intimidantă pentru profesori și studenți. 

Crearea unei experiențe virtuale dinamice și semnificative necesită instrumentele, 

răbdarea și energia potrivite. Clasele virtuale sunt medii online care permit 

profesorilor și elevilor să interacționeze într-o clasă virtuală folosind sunet, video, 

text, partajarea ecranului, sondaje instant și alte opțiuni. Aceste opțiuni ajută la 

simularea schimburilor reale ca și profesorii și elevii ar fi în aceeași clasă, în per-

soană. 

       Într-o sală de clasă virtuală, totul este online: anunțuri, teme, conținutul cur-

sului, discuții despre elevi, comentarii sau, pur și simplu, adresarea unei întrebări 

profesorului. Soluțiile virtuale în învățarea la distanță își dovedesc valoarea. Odată  
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“Un bun profesor 

are această grijă 

statornică: îi învaţă 

pe discipoli să se 

lipsească de el”.  

Andre Gide 

cu creșterea analizei datelor, a realității virtuale și a inteligenței artificiale, compe-

tențele digitale atrag din ce în ce mai multă atenție. Prin utilizarea sălilor de clasă     

virtuale, sistemul educațional pregătește profesorii și elevii să răspundă acestor cerințe. 

Pe măsură ce întregul sistem continuă să se adapteze la o lume conectată, profesorii și 

elevii competenți vor fi o parte indispensabilă a educației. Sălile de clasă virtuale oferă 

acces ușor la documentația cursului și la stocarea în cloud. Documentarea planurilor de 

curs este cea mai bună modalitate de a permite elevilor să acceseze conținutul cursului 

în orice moment și să poată studia după ore. Acest lucru este de mare valoare pentru 

elevii absenți sau pentru cei care au întâmpinat probleme  de conectare în timpul clasei 

virtuale. Oricine poate descărca și salva cu ușurință conținutul cursului.                    

 Am tot auzit zilele  acestea vorbindu-se despre dezavantajele orelor online:   

lipsa dipozitivelor, probleme de conectare, supraîncărcarea reţelelor de internet. Însă 

haide să vedem şi partea plină a paharului şi să vorbim un pic despre avantajele aces-

tora. Elementul vital al unei clase virtuale este interactivitatea. Participarea activă 

creează sinergie în timpul cursurilor. Feedback-ul elevilor pe ecran, în chat și perioa-

dele scurte de reflecție personală aduc rezultate mai bune într-o clasă virtuală.           

 Sincronizarea în sala de clasă virtuală înseamnă că profesorii participă simul-

tan cu elevii în timpul orelor. Pentru ca acest lucru să se întâmple, de exemplu, toți par-

ticipanții vor trebui să se alăture clasei virtuale. Comunicarea este posibilă prin inter-

mediul platformei virtuale, ca şi cum  elevii şi profesorii ar avea o conversație față în 

față într-o clasă fizică.       

 Colaborarea este cheia dezvoltării unui sentiment de comunitate într-o clasă 

virtuală în timp real.  Interacțiunea în  clasa virtuală este foarte importantă, deoarece 

ajută la schimbul de cunoștințe între colegi. Elevii dezvoltă un sentiment de 

apartenență în timp ce sunt fizic departe unul de celălalt.     

 Dincolo de provocare, folosirea sălilor de clasă virtuale facilitează procesul de 

învățare pentru toți și la nivel global. Sălile de clasă virtuale ajută educația să 

depășească momentele dificile provocate de suspendarea cursurilor fizice. Cu siguranţă 

viitorul aparţine tehnologiei, provocarea claselor virtuale nu face decât să ne 

pregătească pentru viitor. Vom putea profita de toate aceste cunoştinţe dobândite 

pentru a îmbunătăţi şcoala - predarea şi învaţarea în momentul reluării cursurilor fizice. 

Pânã atunci “Ne vedem ONLINE!” 
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„Jocul este cel mai 
elevat tip de 
cercetare”. 
ALBERT 

EINSTEIN 

  MUST HAVE APPS LA ORELE ONLINE DE LB 

ENGLEZĂ 

prof. Morariu Irina Magdalena 

 2020…reset şi de la capăt… energia anului de graţie 2020 a resetat toţi facto-

rii implicaţi în procesul educativ-instructiv: elevi, profesori, părinţi. Am pornit pe un 

drum nou începând cu 11 martie 2020 când şcoala s-a transformat în ceea ce astăzi 

numim învăţământ hibrid, online, digitalizat, modern. Astfel, am cunoscut, dezvol-

tat, îmbunătăţit tehnicile de predare în regim online prin diferite platforme edu-

caţionale, dintre care cea mai utilizată fiind G SUITE FOR EDUCATION cu suita 

google classroom, google meet etc. 

Am fost resetaţi să promovăm un stil de învăţare interactiv, un stil care pre-

supune învăţarea experienţială. Am regândit activităţile corelate cu beneficiarii aces-

tora în paralel cu  tehnologia de care am dispus. Astfel, motivaţia elevilor de a par-

ticipa la orele online a crescut în timp ce lecţiile online au devenit interactive, in-

teresante şi utile. 

Personal, pot spune că am aplicat învăţarea prin jocuri, deoarece jocul a fost, 

este şi va rămâne unica metodă prin care creierul unui copil, indiferent de vârsta 

acestuia, asimilează şi înţelege informaţia, apoi o aplică în mediul în care activează 

sau va activa în viitor. “Jocul este începutul cunoaşterii”, spunea George Dorsey. 

Voi rezuma aici câteva instrumente digitale prin care putem creşte gradul de 

incluziune şi motivare a elevilor astfel încât să devină participanţi activi, interesaţi şi 

motivaţi pe tot parcursul orelor online. 

QUIZIZZ 

Platforma cu ajutorul căreia poţi verifica cunoştinţele elevilor. Platforma este gratui-

tă. Testele sunt pre-made de către profesorii din comunitatea Quizizz, însă le poţi 

realiza şi tu în funcţie de materia predată la clasă. Elevii iubesc această aplicaţie   

deoarece este una de tip challenging, adică  întrebările sunt contra cronometru, 

răspunsul nu poate fi modificat, primeşti power upps pe care le poţi utiliza ca să acu-

mulezi puncte, leaderboard-ul este vizibil pe tot parcursul jocului, iar la final ţi se 

oferă posibilitatea de a corecta răspunsul la una din întrebările la care ai greşit  –

redemption questions.  
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KAHOOT 

Platformă gratuită prin care poţi verifica cunoştinţele elevilor prin întrebări de tipul 

adevărat-fals, alegere multiplă. Elevii lucrează în ritm propriu. Întrebările sunt contra 

cronometru. La finalul fiecărui test, ai oportunitatea de a alege varianta tip STUDY, 

adică elevul completează testul încă o dată sau de câte ori este necesar pentru a fixa 

cunoştinţele predate şi a înţelege unde a răspuns greşit la anumite întrebări. Platforma 

este disponibilă atât pe PC, cât şi pe telefon sau tablete. De asemenea, KAHOOT, la fel 

ca şi QUIZIZZ, se poate aplica atât în învăţarea sincronă, cât şi în cea asincronă, 

profesorul având posibilitatea de a da testele tip Kahoot ca temă pentru acasă.  

WORDWALL 

Una dintre cele mai apreciate platforme gratuite este WORDWALL. Această aplicaţie 

este de un real ajutor pentru cadrul didactic, deoarece poţi să creezi jocuri simple folo-

sind un sistem de template-uri  precum: airplanes, game quiz show, true-false, maze. 

Wordwall are avantajul că se poate utiliza atât în învăţarea sincronă, cât şi în cea asin-

cronă. În timpul jocului există un leaderboard vizibil; astfel profesorul poate monitori-

za activitatea, dar şi progresul înregistrat de fiecare elev în parte.  

MENTIMETER 

Implicarea elevilor şi motivarea acestora poate fi dezvoltată cu succes prin intermediul 

MENTIMETER. Această aplicaţie presupune interacţiunea educatorului în timp real cu 

educatul prin sondaje, chestionare sau întrebări create pe baza temei discutate la clasă. 

Aplicaţia poate fi accesată prin intermediul oricărui device disponibil, telefon, tabletă 

sau laptop. Profesorul creează un sondaj de opinie, cel mai apreciat fiind cel de tip 

WORD CLOUD. Ulterior, sondajului creat i se atribuie un cod pe care profesorul îl 

transmite elevilor. Aceştia accesează aplicaţia, introduc codul şi răspund în timp real la 

întrebări, oferind astfel un feedback imediat pentru activitatea în care au fost implicaţi. 

Am realizat un astfel de sondaj de opinie pe baza aplicaţiilor mai sus amintite. Exem-

plu: “Ce îţi place mai mult: Quizizz sau Kahoot?”.  

La final, aş vrea să reamintesc faptul că pentru mine şi elevii mei aceste platforme   

interactive au reprezentat atât o provocare, cât şi o metodă de a alunga monotonia unei 

învăţări de tip clasic şi au facilitat trecerea mai uşoară la educaţia experienţială din   

mediul online. 
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 PROIECT ERASMUS 
 „Ouvre ton esprit, vis ton Europe” 

prof. Mirica Alina Florentina 

Ne face o deosebită bucurie să vă anunțăm că începând cu 01.09.2019, 

Liceul Tehnologic "1 Mai", Ploieşti va fi partener în proiectul Erasmus+   

cu titlul “Ouvre ton esprit, vis ton Europe“, 2019-1-FR01-KA229-063146_2. 

Proiectul  a fost aprobat în cadrul acțiunii KA2 – parteneriate strategice în 

domeniul școlar – proiecte de schimb interșcolar, coordonator fiind “Lycée 

professionnel Marc Godrie“ din Franța. Proiectul  se va derula pe parcursul a 

doi ani începând cu 01.09.2019 până la data de 31.08.2021, prelungit până în 

2022, iar finanțarea este făcută din fonduri europene nerambursabile. 

       Proiectul vizează: 

- prevenirea abandonului școlar și a decalajului școlar dintre elevi și 

urmărește să identifice cauzele ce stau la baza acestora; 

- dezvoltarea de programe extracurriculare și de programe educaționale care 

să crească rata de participare la școală și facilitarea integrării copiilor care au 

abandonat școala; 

- identificarea unui ansamblu de strategii de prevenire și de reducere a 

absenteismului și a abandonului școlar; educația fiind pentru întreaga 

societate cheia dezvoltării durabile și competitive; investirea în capitalul 

uman, într-un sistem educativ just și echitabil, esențială în dezvoltarea unei 

societăți fondată pe cunoștințe; din această perspectivă prioritatea dată 

formării inițiale și continue a resurselor umane fiind baza pentru completarea 

unei forme de educație și pentru inserția de diplome pe piața muncii atât în 

țară cât și în UE; în acest context fenomenul abandonului școlar care tinde să 

se dezvolte în anumite medii și comunități umane constituie un risc major 

pentru dezvoltarea societății în ansamblul ei. Proiectul a fost lansat ca urmare 

a constatării că decalajul școlar tinde să devină un fenomen de mare 

amploare, cu conotații negative asupra dezvoltării profesionale a tinerilor și 

cu implicații majore în inserția lor ulterioară pe piața muncii. Scopul/motivul 

proiectului este Creșterea Frecvenței și a Retenției într-un sistem educativ de 

calitate pentru elevii cu risc de abandon școlar implicându-i în activități 

atractive și acordându-le sfaturi utile pentru viață. 

“Prietenia este cel 

mai mare dintre 

toate bunurile, la 

fel de necesar ca 

apa, focul şi 

aerul”. 

ERASMUS 
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“Prietenia este cel 

mai mare dintre 

toate bunurile, la fel 

de necesar ca apa, 

focul şi aerul”. 

ERASMUS 

         Obiectivele sunt: 

• identificarea factorilor sociali, economici și psihologici care contribuie la 

abandonul școlar; 

• dezvoltarea și livrarea de programe care vor conduce  la formarea de 

competențe cheie elevilor cu risc de abandon; 

• dezvoltarea de activități specifice pentru ameliorarea și promovarea 

competențelor sociale pentru integrarea socială a persoanelor expuse 

abandonului școlar; 

• implicarea părinților în reeducarea școlară și socială a elevilor cu risc de 

părăsire a școlii; 

• difuzia de modele de bună practică pentru susținerea inovării de practici 

pedagogice în școli cu elevi cu risc de abandon școlar. 

  

 În acest context, fenomenul abandonului școlar care tinde să se dezvolte în 

anumite medii și comunități umane constituie un risc major pentru dezvoltarea 

societății în ansamblul ei. 

 

    Activităţile care se vor desfăşura cu elevii includ: discuţii, jocuri, prezentări 

cu ajutorul retroproiectorului, activităţi de stimulare a creativităţii elevilor, teste, 

chestionare, simulări ale unor situaţii reale etc. Un accent deosebit se va pune pe 

încurajarea lucrului în echipă. 

Echipa de proiect: Prof. Camelia Neacșu 
         Prof. Vica Vicol 
                               Prof. Carmen Ignat 
                               Prof. Amalia Ivan 
                               Prof. Geanina Buzea 
                               Prof. Emilia Davidoiu 
                               Prof. Costel Dinică 
                               Prof. Popina Diana 
                             Prof. Coord. Alina Mirică 



Page 46 

ECOURI                                                                                            LICEUL TEHNOLOGIC “1MAI’’, MUN. PLOIEŞTI 

 UTILIZAREA SOFTURILOR DIGITALE PENTRU 
SIMULAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE   

ÎN LABORATOARELE VIRTUALE 
prof. Buzea Genina 

Cu acest articol încep să abordez unul din cele mai interesante subiecte pentru 

elevi, acesta este subiectul computerului, spun ei, simulare de circuite a diferitelor 

dispozitive electronice. 

În general, termenul de simulare a circuitelor electronice are multe sinonime, 

acesta este emularea circuitelor electronuice, simularea circuitelor electronice,etc. Voi 

rămâne la termenul de “simulare computerizată”. 

Realizarea  practică a unui circuit electronic și punerea în funcțiune în para-

metrii proiectați reprezintă o mare satisfacție pentru elevi. Găsirea unei modalități de 

studiere a circuitelor electronice, altfel decât prin calcule și desenare de grafice, trece-

rea la execuția operațiilor practice specifice realizării circuitelor în condițiile unei  

certitudini, a funcționării corecte reprezintă o mare economie de timp, material, re-

prezintă calea pentru dobândirea unei cunoașteri aplicative. 

Programele de simulare ofera căi prin care dezideratele de mai sus amintite, 

pot fi atinse. Exista o mare diversitate de programe de simulare pentru circuitele elec-

tronice, unele sunt mai sofisticate ,cerând timp apreciabil pentru asimilare dar oferă 

multe facilități, ajută inclusiv la proiectarea circuitelor imprimate multistratificate, 

altele sunt mai simple mai usor de folosit ,cu biblioteci  de componente electrice și 

electronice , dar au o funcționare surprinzător de  bună. Ne amintim aici de programul 

de simulare  “Electronics  Workbench”, “Proteus”, „Pspice “, etc. 

În acest articol vreau să vă prezint un program de la Național Instruments, 

acesta este un emulator de circuite MULTISIM. Programul gratuit Multisim cu o lim-

ită  de 50 de elemente de circuit poate fi descărcat de pe site-ul producătorului la 

linkul: https://lumen.ni.com/nicif/confirmation.xhtml, acolo puteți găsi și o versiune  

pentru instituțiile de învățământ. 

MULTISIM face parte din categoria  programelor CAD (Computer Added 

Design) destinat gestionării facile a etapelor de proiectare în domeniul electric. 

Software-ul pentru proiectarea în electronică și automatizări-MULTISIM 

permite: 

‘’Scopul educaţiei 
este sǎ transforme 

oglinzile în 
ferestre’’. 

Sydney Harris 
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• Realizarea  schemei electronice 

• Simularea circuitului 

• Generarea maștilor pentru realizarea PCB. 

Acest program ne oferă o gamă largă de componente care face posibilă 

construcția oricărui dispozitiv, indiferent de complexitatea acestuia,  analogic sau 

digital. În afară de asta este posibilă urmărirea funcționării circuitului prin simularea 

proceselor de lucru. Simulatorul permite eliminarea diferitelor  tipuri de incidente, 

electrocutări și a altor riscuri nedorite în timpul lucrărilor practice. 

Intrfața programului MULTISIM  

 
 
 

Simularea  funcționalității sistemului îi ajută să aplice într-un laborator real 

ceea ce învață într-unul virtual. Avantajul major provine din faptul că procesele 

simulate pe calculator pot fi repetate , până când sunt bine înțelese. 

În acest sens,  laboratoarele virtuale sunt resurse multimedia digitale foarte 

atractive, fiind ușor de utilizat de către elevi, ceea ce face ca lecția să devină o 

activitate practică unică și plăcută. 

Experimentele virtuale permit elevilor să descopere, să exploreze, să analizeze, 

să-și imagineze și să găsească soluții, să-și „construiască”  propriile cunoștințe și să-și 

aprofundeze propriile descoperiri. 

“Spune-mi şi voi 

uita, aratǎ-mi şi imi 

voi aminti, implicǎ-

mǎ şi voi înţelege!” 

CONFUCIUS 
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 GRĂDINIȚA LICEULUI TEHNOLOGIC “1 MAI” 
PLOIEȘTI 

prof. înv. preșcolar  Stoian Corina Veronica 

Grădinița cu program normal a Liceului Tehnologic  ”1 Mai” și-a desfășurat 

activitatea instructiv educativă a procesului de predare-învățare-evaluare în perioada 

pandemiei de coronavirus în mediul online. 

Utilizarea tehnologiilor moderne în educaţia preşcolarilor permite transmi-

terea şi asimilarea noilor cunoştinţe într-un mod atractiv 

pentru copii. Procesul de învățare online devine mai plăcut 

și mai interesant prin folosirea resurselor informatice: 

Youtube, Facebook (Grupul „Activităţi grădiniţe”), 

Google, Didactic.ro, WhatsApp, Soft-uri educaționale, 

platforme de învățare precum Classroom. Lecţiile însoţite 

de texte sugestive şi de imagini 

viu colorate şi expresive, care per-

mit dezvoltarea limbajului si a vocabularului, pot fi cu 

uşurinţă asimilate de cei mici. Prin intermediul unor instru-

mente ușor de folosit, atractive, preșcolarii își pot forma 

abilități de lucru folosind calculatorul de la vârste mici, 

acestea fiindu-le necesare în viața de școlar și, mai apoi, de 

adult. Folosirea platformelor educaționale online oferă o 

serie de beneficii şi avantaje celor mici, spre mulțumirea părinților:  

• Copilul învață în ritmul său; 

• Implicarea copiilor în dezvoltarea creativității  și a imaginației; 

• Posibilitatea revederii lecțiilor de mai multe ori, pentru fixarea informației; 

• Dezvoltarea autodisciplinei. 

   În această perioadă preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu 

părinții, au acumulat noi informații în domeniul IT, au avut posibilitatea să învețe 

lucruri noi despre diferite teme de studiu, experimentând alături de părinți și 

îndrumați de cadrul didactic, iar părinții au beneficiat de faptul că au putut observa 

nivelul de implicare și felul în care micuțul lor se raportează la actul instructiv-

educativ, deasemenea au învățat că tehnologia poate oferi o nouă formă de educație 

dirijată pentru preșcolar.                                                   Sursa: www. Didactic.ro 

,,Copiii sunt     
mâinile cu       

ajutorul cărora 
atingem cerurile.“ 

                                                                                                                                         
Henry Ward    

Beecher 
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 OAMENI, CUVINTE ȘI MAGIE 
prof. Renţea Gabriela 

Este important să dialogăm, să ne exprimăm sentimentele și gândurile.  

Este de un real folos să le spunem celor cu care interacționăm, elegant și 

onest, ceea ce simțim, ce ne place sau nu, ce lasă urme de lumină sau rană adâncă în 

noi.  

Putem face lucrul acesta prin intermediul cuvintelor, căci ele au forța, pornită 

din intenție, de a transmite trăiri, stări și emoții, cuvântul fiind, în fond, vocea spir-

itului. 

Comunicarea ne ajută să ne despovărăm, să ne cunoaștem între noi, cu vulner-

abilități și puncte forte, cu temeri și cutezanțe. 

Comunicarea apropie, sudează structuri sufletești similare și inimi care își 

recunosc mesajul și ritmul bătăilor. 

Exprimarea în cuvinte este esențială.  

Sunt importante faptele, gesturile și toate manifestările dintre noi, însă cu-

vintele au rolul lor bine conturat.  

Putem vorbi despre comunicarea prin surâs și lacrimi, prin atingere și tăcere.  

Există, așadar, o comunicare dincolo de cuvinte, o comunicare a inimii, a su-

fletului cu alt suflet, o comunicare a privirilor sau a epidermei. 

Totuși, cuvântul rămâne magic. El își păstrează magia intactă. 

Cuvintele alină și susțin, netezesc pliurile frunții și ale ființei, cheamă pe 

frecvență înaltă oamenii meniți să fie laolaltă. 

Cuvântul mângâie, căci are viață în sine. Ajută ca totul să pară sau să fie mai 

ușor. Este liant între ființele care trăiesc și simt aproape la fel. 

Avem nevoie de cuvinte: să le rostim către alții, către noi înșine sau să vină 

înspre noi.  

Prin urmare, să vorbim mai des unii cu alții! Să ne deschidem sufletele prin 

dialog și apropiere, deoarece cuvintele pronunțate la momentul și timpul potrivit 

sunt o adevărată îmbrățișare sonoră. Sunt revigorante și pot lumina. Pot veni să 

împace și să alinte, să trezească și să înalțe, pentru că sunt cuvinte purtătoare de 

iubire și sensibilitate, cuvinte încărcate cu emoție și sens, cuvinte însuflețite, VII. 

‘’Scopul educaţiei 
este sǎ transforme 

oglinzile în 
ferestre’’. 

Sydney Harris 
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Sunt oameni care, în anumite momente ale existenței lor, se cufundă în tăcere, o 

tăcere nefirească și grea, când a dialoga pare  peste puteri. 

Sunt oameni care au uitat parcă dulceața vorbei, oameni care nu pot exprima vo-

cal adevărul tainic al sufletului împovărat sau neobișnuit cu "verbul", deși intuiesc și 

nu le este străină eliberarea de după articulare. 

Este vorba despre blocaje, neputințe sau timidități care fac aproape imposibilă 

rostirea unor cuvinte ("Te iubesc!", "Iartă-mă!", "Mulțumesc!", "Am nevoie de aju-

tor!"). 

Aici intervine o altă magie, a omului cu rostul lui firesc, primit ca o pecete de la 

începuturi, acela de a tresări la strigarea subtilă a semenului căzut într-o muțenie fără 

utilitate. Este omul receptiv la chemarea tăcută a celui în impas, om care, prin cuvânt, 

privire, strângere de mână sau orice formă de exprimare, susține și declanșează în 

celălalt un alt fel de ființare. Omul care nu judecă, tocmai pentru că nu este străin du-

rerii. Omul care atinge cu o vorbă bună, dând, poate fără să știe, din ce are mai bun în 

el. 

Cuvintele au energia și forța pe care noi le-o oferim. Stă, deci, în puterea noastră 

să alegem ca toate cuvintele pe care le folosim să bucure și să însenineze, să ajute și să 

dea impuls pentru o stare de bine, să aducă lumină și liniște, să producă schimbări 

înăuntru și afară. 

„Viaţa seamanǎ cu 
o poveste, ceea ce 

importǎ nu e 
lungimea ei, ci 
valoarea ei”. 

Seneca 
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 BENEFICIILE DANSULUI PENTRU ELEVI! 
prof. Davidoiu Emilia 

De ce am ales dansul ca parte integrantă a proiectului ROSE?  

Am considerat că acesta are numeroase beneficii: 

• Îmbunătățirea sănătății fizice. Condiție fizică excelentă. 

Practica obișnuită de dans poate crește flexibilitatea, mișcarea, forța fizică și re-

zistența elevului. Mișcările repetitive pe care le implică pot îmbunătăți tonusul mus-

cular, pot corecta o postură incorectă, pot crește echilibrul și coordonarea și pot 

îmbunătăți sănătatea cardiovasculară.  Având o formă aerobică de exerciții fizice, 

dansul îi poate ajuta pe elevii supraponderali să piardă în greutate. 

• Ajută la concentrare.  

Dansurile prin antrenament și repetitii, ajută elevii să asculte de instrucțiunile 

oferite și să realizeze mășcările pe rând și cu răbdare, îmbunătățind concentrarea. 

• Este o activitate distractivă și relaxantă. 

Pe lânga beneficiile fizice și psihologice pe care le are dansul asupra elevilor, 

există și factorul de destindere și bunădispoziție. Dansul având și rolul de a scădea și 

nivelul de anxietate al elevilor, pentru că, dansul este un mod de descărcare psiholo-

gică și de comunicare a trăirilor prin limbaj nonverbal. 

• Stimularea abilitățile sociale și încrederea în forțe proprii. 

Dansul stimulează socializarea și aptitudinile de comnunicare ale elevilor, îi 

învață să lucreze în echipă, să dezvolte un sentiment mai mare de încredere și coo-

perare și să-și facă noi prieteni. Prin dans se dezvoltă încrederea în sine! Elevii învață 

să facă față expunerii în public. 

• Dezvoltarea randamentului școlar. 

A deveni un dansator bun necesită abilități de practică, disciplină și concentrare 

care pot fi utile și în alte domenii ale vieții elevilor Elevii care participă în mod regu-

lat la lecțiile de dans tind de obicei să se descurce mai bine din punct de vedere aca-

demic decât colegii lor neparticipanți. Studiile recente au demonstrat că elevii care 

au un background în dans tind să obțină note mult mai mari și să se descurce mai 

bine în competițiile de matematică și stiintă. 

Sârguinţa şi meseria 
sunt surori.  

 
Proverb românesc 
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• Creșterea stimei de sine. 

Pe măsură ce elevii se adaptează la mișcările și pozițiile necesare dansului, încep 

să obțină o percepție mai bună asupra corpului lor. Devenind din ce în ce mai confort-

abili în propria piele, automat se îmbunătățește încrederea și stima de sine. Mai mult, 

lecțiile de dans pot încuraja elevii să promoveze o atitudine mai pozitivă și să-și ex-

ploreze cu ușurință propria exprimare. Acest lucru poate fi deosebit de benefic pentru 

elevii cu deficiențe fizice sau psihice sau pentru cei care încearcă să facă față unor 

probleme emoționale semnificative. 

• Îi ajută sa fie mai responsabili. 

Elevii învață să se adapteze în grupuri și să respecte regulile acestuia. Învată șă 

asculte, să încurajeze, spriritul competitiv 

• Le îmbunătateste memoria. 

Pasii de dans repetitivi pun la lucru memoria elevului. Memoria le este stimultă 

prin repetiții continue! 

Fotografii realizate în anul II de proiect. 

Scopul educatiei este 

Acela de a schimba o 

minte goala cu una 

deschisa. 

Forbes 
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 CARAVANA CJE PRAHOVA 
Măciucă Bianca, Lungu Diana, Matei Yvonne—clasa a 10-a A 

 Astăzi 26 ianuarie 2021, în cadrul orelor 12:00 și 13:30 eu secretara consiliului 

elevilor, Măciucă Bianca Ioana, alături de președinta consiliului elevilor  LICEULUI 

TEHNOLOGIC ,,1MAI’’ PLOIEȘTI, Lungu Diana, am organizat CARAVANA CJE 

PRAHOVA   alături de secretarul executiv al CJE-ului Mișcă Răzvan. Am încercat să 

construim o dezbatere liberă,în care elevii liceului nostru să își poată spune punctul de 

vedere liber și fără teama de ceilalți. 

 Din punctul meu de vedere,consider că am avut ocazia de a ne exprima parerile  

și de a ne spune ofurile.Am dezvăluit unele probleme și ne-am gândit împreună la 

soluționarea lor. Ca orice societate avem și noi problemele noastre și încercăm să 

facem noua generație să înțeleagă că schimbarea trebuie să pornească de la fiecare 

persoană în parte. Este important să ne înțelegem și să fim toleranți unii cu ceilalți.De 

noi depinde absolut totul pentru ca noi suntem noua generație care trebuie să facă o 

schimbare. 

 M-am simțit foarte bine pentru că am descoperit potențialul elevilor din liceul 

nostru,am văzut dorința lor la o schimbare în bine a sistemului de educație din 

România.Au comunicat cu noi,și-au spus opinia liber și au transmis o stare foarte 

bună,dovada care mă bucură pentru ca într-adevăr liceul nostru are elevi foarte buni ,au 

fost serioși și punctuali,pentru acest lucru le mulțumim.Suntem bucuroși pentru că am 

putut interacționa cu o comunitate atât de frumoasă,ca dovadă că perioada aceasta de 

izolare nu a fost un impediment.Le mulțumesc tuturor și le sunt recunoscătoare  pentru 

că m-au făcut să mă simt foarte bine.O experiență de neuitat. 

 ,,Din păcate nu ne-am întâlnit față în față. Și ne pare foarte rău, ne-am fi dorit 

să interacționăm cât mai mult, dar hai să privim și partea bună, însfârșit Caravana CJE 

Prahova, a ajuns și în liceul nostru. Suntem bucuroși că v-am avut alături chiar și așa, 

online.Am fost atât de dornici să vă arătăm puțin din cea ce facem noi mai exact. Nu-

mele meu este Diana Lungu și sunt președinte CȘE și împreună cu Răzvan Mișcă,  

‘’Scopul educaţiei 
este sǎ transforme 

oglinzile în 
ferestre’’. 

Sydney Harris 
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secretar executiv, în cadrul CJE Prahova am facilitat acestă prezentare care s-a desfășu-

rat puțin mai ciudat, altfel de cum eram obișnuiți.  

 În această prezentare v-am vorbit puțin despre ce este consiliul elevilor, cum 

funcționează, cum suntem organizați. Statutul elevului după cum știți este documentul 

acela in care se stabilește ce drepturi, ce îndatoriri și ce obligați avem. Dar și cum 

putem fi sancționați pentru ca, drepturile merg mâna in mâna cu responsabilitățile și ca 

sa putem sa le avem pe amândouă trebuie sa ținem cont de toate.  

 

 Prezentarea a început cu un citat de la Nelson Mandela ,,Educația este cea mai 

puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea”. Și cei de la CJE s-au gâ-

ndit la acest citat pentru a discuta cum arată educația in România. A fost o experiență 

unică și mi-a părut extrem de bine că am reușit  să mă apropii de elevii acestui 

liceu !’’-acestea au fost cuvintele președintei  consiliului elevilor din cadrul liceului 

nostru Lungu Diana. 

 ,, Astăzi,26 decembrie 2021,am participat la Caravana CJE Prahova,a fost o 

experiență pe care orice elev ar trebui să o aibă, deoarece am ascultat și dezvoltat 

idei,ne-am exprimat punctele de vedere, mulțumirile și nemulțumirile învățământului 

românesc. 

 Astfel s-a vorbit despre: feedback-ul profesorilor, în mod anonim,ceea ce mi se 

pare foarte interesant, deoarece așa putem să ne exprimăm și noi mulțumirea și 

nemulțumirea profesorilor noștri,de asemenea o altă idee interesantă a fost să vorbim 

despre cum am vedea noi școala și ce am schimba,am fost plăcut surprinsă să aud 

atâtea idei minunate de la colegii mei. 

 Numărul mare de participanți nu a fost o surpriză știind că am niște colegi 

deștepți,punctuali și cu puncte de observație foarte bune. 

 Consider că,noi elevii suntem viitorul țării și de la noi trebuie să pornească 

schimbarea și să luptăm pentru schimbare. Schimbarea vine de la fiecare dintre noi.’’-

acestea au fost cuvintele unei participante.Îți mulțumim Matei Ioana. 

 Îi mulțumim pe această cale doamnei profesoare Vasilecu Simion Emilia 

pentru tot sprijinul acordat  si pentru ca ne-a însoțit pe parcursul activitații online.La 

fel,îi mulțumim și doamnei director adjunct Vicol Vica pentru prezență și cuvintele 

frumoase. Le mulțumim și celor de la CJE PRAHOVA pentru timpul 

,,Educația este cea 
mai puternică armă 
pe care o poți folosi 

pentru a schimba 
lumea” 

Nelson Mandela 
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acordat,explicațiile eleborate,implicare și pentru cuvintele frumoase. 

 Aș vrea să menționez pe final ce profesori minunați avem la noi în liceu. Am 

adresat unei doamnei profesoare la oră următoarea întrebare: ,,Dacă ați avea o super 

putere, care ar fi aceea? Ce super putere v-ar plăcea să aveți?”,Dacă aş avea o super-

putere, Bibi dragă, ar fi aceea de a încuraja fiecare copil să creadă în el însuși, să ac-

cepte provocările, să învețe din greșeli și, nu în ultimul rând, să descopere și să adopte 

puterea lui NU ÎNCĂ.”- acesta a fost răspunsul care m-a fascinat și uimit in același 

timp.   

 Mă bucură extraordinar de mult faptul că există asemenea oameni care se 

gândesc și la elevi și ne demonstrează că sunt niște oameni extraordinari, niște modele 

în viață și le mulțumesc tuturor profesorilor mei pentru că mă ajută să fiu ceea ce sunt, 

pot spune că de când am intrat la Liceul Tehnologic „1 MAI” profesorii mei au avut o 

contribuție majoră la schimbarea și maturizarea mea. Sunt niște oameni extraordinari 

care se implică! 

 

 

Eu am fost Măciucă Bianca Ioana. 

“Spune-mi şi voi 

uita, aratǎ-mi şi imi 

voi aminti, implicǎ-

mǎ şi voi înţelege!” 

CONFUCIUS 
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