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De	ce	Tehnic	Vorbind…

	

	

	

Pentru	că	Liceul	Tehnic	Buzau	a	înțeles	importanța	școlii	în

pregătirea	complexă	a	elevilor	pentru	viață,	pentru	o	viață

culturală,	socială,	economică	și	tehnologică	în	continuă

efervescență	și	dezvoltare,	a	construit	un	model	de	școală

nouă,	un	model	de	școală	pentru	viață	și	acest	lucru	face

diferența	de	strategie	și	abordare	în	aplicarea	programelor

dedicate	elevilor,	părinților.	Școala	care	oferă	elevilor

experimentarea	cunoașterii	își	împlinește	menirea	sacră,

aceea	de	a	fi	făuritoare	de	Oameni.

	

prof.	Anca	Fotin
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Meseriaș	în	țara	ta!

prof.	ing.	Adriana	Rimniceanu

Director	Liceul	Tehnic	Buzau	

														Învățământul	profesional	din	România	a	avut	de	suferit	cu	ceva	timp	în	urmă,	atunci

când	din	motive	care	nu	au	depins	de	noi,	 liceele	tehnologice	au	rămas	fără	clase	de	școală

profesională.Timpul	a	dovedit	că	fără	meseriași	bine	pregătiți	în	orice	domeniu	vom	ieși	singuri

din	competiție	și	nu	ne	vom	putea	dezvolta	din	punct	de	vedere	economic.
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ACUM	este	momentul	să	conștientizăm	cu	toții,	elevi,	profesori,	părinți		că	numai	prin

abordarea	pregătirii	practice	la	invățământul	profesional		și	cel	dual,	împreună	cu	operatorii

economici	vom	putea	să	repunem	la	locul	lui	Meseriașul	!

	 	 	 	 	 	 Nu	 întâmplător	 produsele	 cu	 eticheta

„fabricat	 în	 Elveția”	 sau	 „made	 in	 Germany”

ne	 conving	 că	 sunt	 făcute	 „meseriaș”.	 În

aceste	 țări	 este	 implementat	 învățământul

profesional	 dual,	 sistem	 care	 prevede	 ca

școlile	 să	 funcționeze	 în	 colaborare	 cu

companiile	private	și	să	pregătească	elevi	 în

funcție	 de	 nevoile	 acestora.	 Companiile

asigură	stagii	de	practică	și	 îi	susțin	pe	elevi

cu	 burse,	 iar	 la	 finalul	 studiilor	 le	 asigură

locuri	de	muncă.	

			Sistemul	 invățământului	profesional	dual	a

fost	 preluat	 și	 în	 țara	 noastră	 începând	 din

2017,	și	România	are	acum	oportunitatea	de

a	pregăti	elevii	prin	învățământul	professional

și	profesional	dual	în	parteneriat	cu	operatori

economici.

	 	 	Conducerea	Liceului	Tehnic	s-a	preocupat

pentru	 introducerea	 învățământului

profesional	 dual	 din	 anul	 școlar	 2019-	 2020

și,	 în	 parteneriat	 cu	 operatori	 economici	 din

domeniul	mecanic	și	 turism	și	alimentație,	s-

au	început	cursurile	pentru	pregătirea	elevilor

în	două	clase	de	învățământ	dual,	în	meseria

de	Mecanic-auto	și	de	Bucătar	cu	asigurarea

pregătirii	 practice	 direct	 la	 operatorul

economic.

	 	 	 	 Există	 o	 corelație	 directă	 între

învățământul	 profesional	 al	 unei	 țări	 și

industria	 ei	 iar	 dacă	 ne	 raportăm	 la	 Europa

Occidentală,	 se	 dovedește	 că	 modelul

învățământului	 dual	 e	 unul	 din	 cele	 mai

eficiente	 pentru	 că	 stă	 la	 originea	 unor

industrii	performante.	
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MADE	IN	ROMANIA!

	 	 	 Elevii	 noștri	 au	 înțeles	 că	 școala

profesională	 le	 oferă	 oportunitatea	 de	 a

învăța	meseria	la	ea	acasă,	că	este	minunat

să	 poți	 realiza	 un	 produs	 cu	 propriile

cunoștințe	 și	 abilități,	 să	 vezi	 apoi	 că

rezultatul	muncii	 tale	aduce	aprecierea	celor

din	 jur,	 că	poți	 fi	 independent	 financiar	și	 pe

picioarele	 tale	 după	 absolvirea	 școlii

profesionale	de	3	ani,	că	poți	avea	un	loc	de

muncă	stabil	și	bine	remunerat.

					Școala	profesională	trebuie	să	ocupe	locul

bine	meritat,	iar	meseriașii	să	fie	una	din	cele

mai	 respectate	 categorii	 profesionale,	 să

putem	 spune	 :	 “	 Să	 fii	 absolventul	 unei

asemenea	instituții	de	învățământ	e	o	onoare

și	o	mândrie	pentru	tine	!	“
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ORA	DE...PRACTICA

Inginer	GĂINUŞĂ	DUMITRU	

Consultant	Tehnic	SC	ROED	PROAUTO	SRL

				 	 	 	 	Condiţia	ca	societatea	românească	să

cunoască	 o	 dezvoltare	 	 economică

armonioasă	 şi	 sustenabilă	 presupune	 ,	 în

primul	rând,	asigurarea	forţei	de	muncă	bine

pregătite	şi	educate	în	spiritul	muncii	care	să

asigure	 stabilitate	 şi	 predictibilitate	 agenţilor

economici	care	susţin	bugetul	de	stat	.	

	 	 	 	 	 	 	 	Dacă	până	nu	demult	 ,	de	pregătirea

forţei	 de	 muncă	 se	 ocupa	 numai	 şcoala,

astăzi	suntem	în	faţa	unor	provocări	benefice

atât	 din	 partea	 şcolii	 cât	 şi	 din	 partea

agenţilor	economici	în	a	elabora	noi	planuri	şi

proiecte	de	învăţământ,	de	a	ne	uni	eforturile

în	 munca	 comună	 de	 combatere	 a

abandonului	şcolar,	în	crearea	unor	condiţii	şi

facilităţi	 care	 să-i	 cheme	 pe	 tineri	 spre

meseriile	 solicitate	 de	 piaţa	 muncii	 din

România,	 din	 Uniunea	 Europeană	 sau	 din

celelalte	zone	ale	lumii.

	 La	 acest	 proiect	 comun	 am	 participat	 şi

participăm	şi	noi,	SC	ROED	PROAUTO	SRL

Buzău,	 prin	 asigurarea	 practicii	 la	 locul	 de

muncă	 a	 10-12	 elevi	 din	 învăţământul

profesional	 şi	 invăţământul	 profesional-dual

care	 se	 pregătesc	 în	 meseria	 de	 mecanic

auto	 ,	 în	 prezent	 avem	 şapte	 elevi	 la

învăţământul	dual	(5	clasa	a	X-a	şi	2	clasa	a

IX-a)	şi	cinci	la	învăţământul	profesional	.	

	 	 	 Din	 experienţa	 anilor	 anteriori	 am

concluzionat	 că	 elevii	 sunt	 interesaţi	 să

înveţe	 ,	 să	 dobândească	 aptitudini	 şi

deprinderi	 în	 utilizarea	 corectă	 a	 sculelor	 şi

dispozitivelor	 în	 operaţiunile	 de	 demontare,

montare	 şi	 reglare	 a	 subansamblurilor,

pieselor	 şi	 accesoriilor	 ce	 echipează

autovehiculele	 .	 Dintre	 ei,	 am	 angajat	 trei

absolvenţi,	 ultimul,	 promoţia	 2019	 .	 Am

format	 cu	 ei	 o	 echipă	 unită,	 performantă	 şi

pregătită		să	repare	orice	marcă	şi	model	de

autoturism	 şi	 autoutilitară	 realizată	 pe	 şasiul

acestora	.
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	 	 	 Mulţumim	 pe	 această	 cale	 conducerii	 Liceului	 Tehnic	 Buzău,	 profesorilor	 şi

diriginţilor	cu	care	colaborăm	,	analizăm	şi	evaluăm	zilnic		activitatea	elevilor	aflaţi

în	practică	în	societatea	noastră	.	Aducem	mulţumiri	elevilor	care	au	efectuat	sau

efectuează	practica	în	unitatea	noastră	,	care	ne	poartă	cu	mândrie	ţinuta	de	lucru

cu	 ecusoanele	 de	 identificare	 şi	 care	 ne	 ajută	 efectiv	 la	 scurtarea	 timpilor	 de

producţie.

	

					Vă	urăm	succes	în	noul	an	şcolar	şi	vă	aşteptăm	să	învăţăm	împreună	tainele

meseriei!
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ORA	DE...

PROIECTE	EUROPENE

prof.	Robert	Harabagiu

Dimensiunea	 europeană	 a	 Liceului	 nostru	 se	 dezvoltă	 continuu	 începând	 cu	 anul

2006.	 În	 prima	 etapă	 mai	 multe	 cadre	 didactice	 participă	 la	 diverse	 stagii	 de	 formare	 în

străinătate	 în	 cadrul	 programelor	Socrates,	Comenius,	Grundtvig,	 transversal.	 Imediat	 însă

experiența	 dobândită,	 contactele	 avute	 orientează	 activitatea	 liceului	 către	 proiectele

dedicate	 elevilor	 astfel	 că,	 în	 decembrie	 2007	 obținem	 finanțare	 pentru	 prima	 vizită

pregătitoare	a	unui	parteneriat	Comenius.	Rezultatele	încep	să	apară.
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1.	 08-PM-328-BZ-FR	 Parteneriatul	 Școlar	 Multilateral

Comenius	"New	Energy	Tehnologies	at	Home"(2008–2010)	Buget:

24.000	euro

Peste	 100	 de	 elevi	 și	 cadre	 didactice	 au	 participat	 la	 un

proiect	 multidisciplinar	 centrat	 pe	 economisirea	 energiei,	 au

realizat	o	turbină	eoliană	și	un	panou	fotovoltaic	cu	sistem	inovativ

de	orientare	după	Soare	pentru	un	randament	maxim.

În	cadrul	mobilităților	în	Franța	și	Germania		am	mai	realizat

o	casă	în	miniatura	cu	pereți	izolatori	din	materiale	ecologice.

Elevii	 și-au	 dezvoltat	 inițiativa,	 premisele	 formării	 unei

personalități	 lipsite	 de	 complexe	 sociale,	 toleranța,	 diversitatea

culturală,	etc.

Am	 realizat	 vizite	 de	 documentare	 la	 Consiliul	 Europei,

Consiliul	Regional	Marsilia,	o	casă	ecologică	din	Marsilia,	Centrala

eoliană	de	la	Topolog,	etc



	12	

2.	 10-PM-762-BZ-FR	 Parteneriatul	 Școlar	 Multilateral

Comenius	WASTE	IN	EUROPE	(2010–2012)	Buget:	24.000	euro

Peste	 120	 de	 elevi	 și	 cadre	 didactice	 au	 participat	 la	 un

proiect	multidisciplinar	centrat	pe	ecologie	și	reciclare.

Am	 avut	 parteneri	 3	 licee	 tehnice	 din	 Franța,	 Slovacia	 Și

Slovenia.	 Am	 reuȘit	 construirea	 unui	 sistem	 de	 benzi	 pentru

transportarea	 și	 selectarea	 deșeurilor	 din	 carton,	 hârtie,	 metal	 și

materiale	neferoase.

Instalația	 cu	 benzi	 rulante	 pentru	 selectarea	 deșeurilor,

aparatul	 de	mărunțit	 PET-uri,	 studierea	 senzorilor,	 experimentele

pentru	 evidențierea	 curenților	 turbionari	 utilizați	 în	 selectarea

materialelor	 neferoase,	 banda	 desenată,	 nuvela,	 site-ul,

prezentările,	articolele,	studiile	și	broșurile	au	 fost	adecvate	ariilor

curriculare	 implicate:Tehnologii	 (mecanică,	 electronic,	 protecția

mediului)	dar	și	fizică,	chimie,	engleză	sau	informatică.
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3.	 13-PM-22-BZ-RO	 Parteneriatul	 Comenius	 Life-Giving

Water	(2013-2015)	Buget:	24.000	euro

Proiectul	 s-a	 desfășurat	 intre	 6	 țări	 (România,	 Portugalia,

Germania,	 Italia,	Bulgaria,	Polonia)	 fiind	un	schimb	de	experiență

științifică,	 practică,	 competențe	 IT,	 comunicare	 în	 limba	 engleză,

abilități	 antreprenoriale,	diversitate	culturală	 -	 în	ceea	ce	priveste

managementul	 resurselor	 de	 apă,	 astfel	 încât	 am	 implementat

dezvoltarea	 durabilă	 și	 sustenabilitatea	 acestora,	 precum	 și

formarea	unui	comportament	adecvat	de	consum	 rațional	al	apei

la	nivel	individual,	comunitate	locală,	națională,	europeană.

Produsele	 finale	 au	 inclus	 dispozitive	 tehnice	 (inclusiv	 o

instalație	 de	 desalinizare	 a	 apei	 după	 niște	 schițe	 realizate	 de

Henri	 Coandă	 și	 nefolosite	 până	 acum),	 prezentări	 Power	 Point,

creații	literare,	artistice,	broșuri.
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4.	 LLP-LdV/IVT/2012/RO/342	 Proiectul	 de	 mobilitate	 IVT	 (Leonardo)	 ”Rezolvarea	 de

probleme	 și	 organizarea	 locului	 de	 muncă	 (2012-2013)	 prin	 care	 40	 elevi	 (20	 din	 domeniul

economic	 și	 câte	 10	 din	 domeniile	 mecanic	 și	 electronică	 au	 efectuat	 3	 săptămâni	 de	 pregătire

practică	la	firmele	de	specialitate	din	Valencia	(Spania)	și	Barcelos/Braga	(Portugalia)	dezvoltându-

și	 competențele	 profesionale	 necesare	 practicării,	 la	 standarde	 europene,	 a	 profesiilor	 din

domeniile	 de	 activitate,	 și-au	 îmbunătățit	 competențele	 sociale	 și	 de	 comunicare	 în	 vederea

dezvoltării	 personale	 și	 au	 acumulat	 cunoștinte	 lingvistice	 de	 specialitate,	 informații	 despre

specificul	culturii	și	traditiei	spaniole/portugheze.

Programul	de	pregătire	a	fost	certificat	la	înalte	standarde	europene:	certificate	de	mobilitate

europass	 pentru	 cele	 90	 ore	 de	 pregătire	 practică	 în	 toate	 domeniile,	 atestate	 de	 pregătire

lingvistică	pentru	limba	spaniolă/portugheză	și	engleză.

Proiectul	 a	 reprezentat	 un	 moment	 de	 cotitură	 pentru	 liceul	 nostru.	 A	 fost	 primul	 proiect

dedicat	direct	pregătirii	profesionale	a	elevilor	noștri,	primul	proiect	cu	buget	foarte	mare	(118.868

euro),	primul	proiect	cu	rezultate	imediate,	vizibile.	Este	momentul	în	care	începem	o	colaborarea

cu	firme	și	organizații	din	Barcelos,	Braga,	Portugalia,	colaborare	care	continuă	și	astăzi.	Din	acest

moment	înțelegând	oportunitatea,	în	cadrul	Comisiei	pentru	Proiecte	Europene	din	liceul	nostru,	o

echipă	se	va	dedica	în	special	acestei	categorii	de	proiecte.
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5.	 2014-1-RO01-KA102-001054	 Proiectul	 Erasmus+	 VET

learner	and	staff	mobility	”Tranziția	de	la	școală	la	viața	activă”	prin

care	 57	 de	 elevi	 (15	 de	 la	 transporturi,	 14	 tehnică	 de	 calcul,	 11

protecția	mediului	 și	 17	 de	 la	 economic)	 au	 efectuat	 în	 perioada

iunie-iulie	 2015	 un	 stagiu	 de	 pregătire	 de	 3	 saptamani	 in

Portugalia.	 Anterior	 deplasării	 4	 ingineri	 (1/specializare)	 au

efectuat	un	stagiu	de	5	zile	 în	 luna	mai	2015	 la	un	grup	de	 licee

tehnice	 din	 Portugalia.	 Este	 primul	 proiect	 în	 care	 ne	 dovedim

capacitatea	 logistic	 deplasând	 simultan	 un	 grup	 de	 57	 elevi	 și	 8

profesori,	 primul	 proiect	 prin	 care	 devenim	 ”eligibili”	 pentru

activitățile	de	”audit	de	system”	deoarece	bugetul	proiectului	este

de	152.918	euro.
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6.	 2015-1-RO01-KA102-014890	 Proiectul	 Erasmus+	 VET

learner	and	staff	mobility	”Facilitarea	tranziției	de	la	școală	la	viața

activă	prin	eficientizarea	stagiilor	de	practică"	prin	care	alți	84	elevi

(câte	 16	 de	 la	 economic,	 administrație,	 mecanic	 auto,	 14	 de	 la

protecția	 mediului,	 câte	 7	 de	 la	 transporturi,	 tehnică	 calcul,	 5

cofetari-patiseri	 și	 3	 mecatroniști)	 însoțiți	 de	 12	 profesori	 au

efectuat,	în	iunie-iulie	2016,	un	stagiu	de	3	săptămâni	de	practică

în	Portugalia.	Mobilitatea	se	desfășoară	în	două	fluxuri	decalate	cu

o	săptămână	astfel	încât	timp	de	2	săptămâni	vom	avea	un	număr

record	 de	 persoane	 deplasate	 în	 aceeași	 locație	 (85	 elevi	 și	 12

profesori),	 cel	 mai	 mare	 proiect	 din	 regiune	 cu	 un	 buget	 de

218.184	euro.
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7.	 2016-1-RO01-KA102-024141	 Proiectul	 Erasmus+	 VET

learner	 and	 staff	 mobility	 ”Formare	 practică	 de	 calitate	 la

standarde	europene”	prin	care	60	elevi	au	efectuat	un	stagiu	de	3

săptămâni	 de	 practică	 la	 firme	 din	 Portugalia,	 in	 aprilie	 (flux1),

iunie	 (flux2)	2017.	Este	proiectul	 cu	cel	mai	mare	 impact	 la	nivel

național	 și	 European:	 primul	 proiect	 prezentat	 la	 televiziuni

naționale	 (Kanald)	 și	 primul	 proiect	 în	 care	 recunoașterea

proiectelor	 noastre	 depășește	 granițele	 țării	 –	 suntem	 invitați	 să

prezentăm	 proiectele	 noastre	 Primului	 Ministru	 al	 Portugaliei

Excelența	Sa	domnul	Antonio	Costa	asistat	de	Ministrul	Educației

și	 directorul	 Agenției	 Naționale	 din	 Portugalia,	 întâlnirea	 fiind

programată	 la	reședința	oficială	a	primului	ministru,	participăm	cu

o	 delegație	 format	 din	 2	 profesori	 și	 2	 elevi.	 Bugetul	 proiectului

154.344	euro.
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8.	 2017-1-RO01-KA102-036872	 Proiectul	 Erasmus+	 VET

learner	 and	 staff	 mobility	 ”Experiență	 europeană	 în	 Portugalia	 -

șansă	pentru	integrarea	pe	piața	muncii	buzoiene”	prin	care	85	de

elevi	au	efectuat	un	stagiu	de	2	săptămâni	de	practică	la	firme	din

Portugalia,	in	aprilie-mai,	iunie-iulie	2018.	Au	participat	59	elevi	de

la	 învățământul	 liceal:	 18	administrație,	14	protecția	mediului,	 15

tehnică	de	calcul,	12	mecatronică	precum	și	26	de	 la	 învățământ

profesional:	 13	 mecanici-auto	 și	 13	 cofetari-patiseri.	 Este	 ultimul

proiect	 depus	 individual,	 separat,	 deoarece	 în	 august	 2017

obținem	 Carta	 de	 mobilitate	 VET.	 Bugetul	 proiectului	 180.030

euro.
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9.	 2018-1-RO01-KA116-048382	 Proiectul	 Erasmus+	 VET

learner	and	staff	mobility	”Facilităm	integrarea	absolvenților	liceului

nostru	pe	piața	muncii	buzoiene”	prin	care	85	de	elevi	au	efectuat

un	 stagiu	 de	 3	 săptămâni	 de	 practică	 la	 firme	 din	 Portugalia,	 în

anul	 școlar	 2018-2019.	Au	 participat	 65	 elevi	 de	 la	 învățământul

liceal:	17	gastronomie,	17	protecția	mediului,	17	tehnică	de	calcul,

14	 mecatronică	 precum	 și	 20	 de	 la	 învățământ	 profesional:	 10

mecanici-auto	și	10	cofetari-patiseri.	A	fost	un	proiect	cu	un	impact

deosebit	la	nivel	național,	posturile	de	televiziune	DigiTV	si	Antena

1	 transmițând	 reportaje	 despre	 impactul	 acestui	 proiect.	 Bugetul

proiectului	268.153	euro.
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10.	 2018-1-RO01-KA101-048278	 Proiectul	 Erasmus+	 de

mobilitate	 în	 domeniul	 educației	 școlare	 ”Reușim	 împreună.

Competențele	profesorilor	 îmbunătățite	pentru	elevi	motivați”	prin

care	9	profesori	din	liceul	nostru	au	participat	la	cursuri	de	formare

organizate	 de:	 EUROPASS	 Teacher	 Academy	 (Curs:	 ,,Flipped

Classroom”,	 Dublin,	 Irlanda,	 19.11.2018-24.11.2018	 (3	 cadre

didactice),	 Curs:	 ,,Conflict	 Management,	 Emotional	 Intelligence

and	 Bullyng	 Prevention”,	 Barcelona,	 Spania,

17.12.2018-22.12.2018	 (3	 cadre	 didactice))	 și	Atempo	 (Curs:	 ,,A

school	 for	 tomorrow	 –	 how	 Finland	 is	 preparing	 for	 the	 future”,

Helsinki,	 Finlanda,	 19.05.2019-24.05.2019	 (3	 cadre	 didactice).

Obiectivul	 principal	 a	 fost	 însușirea	 a	 cel	 puțin	 3	 metode	 de

stimulare	 a	 creativității	 pentru	 9	 cadre	 didactice,	 organizate	 în	 3

echipe,	 reprezentând	 fiecare	 arie	 curriculară,	 de	 la	 Liceul	 Tehnic

Buzău.	Bugetul	proiectului	22.395	euro.
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11.	 2018-1-RO01-KA229-049241	 Proiectul	 Erasmus+	 de

parteneriat	 strategic	 în	 domeniul	 educației	 școlare	 ”I’M	 Safe	 at

School”	 reunește	 6	 licee	 din	 diferite	 colțuri	 ale	 Europei	 care

încearcă	să	abordeze	o	problemă,	bullying-ul	și	efectele	acestuia

asupra	 vieții	 școlare	 și	 a	 progresului	 școlar:	 pierderea	 interesului

pentru	școală;	 reticența	de	a	 frecventa	școala;	note	mici;	 contact

social	 limitat,	 comportament	 antisocial,	 abandon	 școlar.	 Tema

acestui	parteneriat	a	fost	propusă	de	liceul	român	după	analizarea

cazurilor	 de	 bullying	 din	 unitatea	 lor	 (rapoarte	 din	 ultimii	 3	 ani

școlari	 ai	 comisiei	 de	 disciplină)	 și	 observarea	 unei	 creșteri	 a

numărului	 de	 situații	 de	 agresiune,	 în	 ciuda	 inițiativei	 locale.

Proiectul	 trebuia	 să	 se	 finalizeze	 în	 2020	 dar	 a	 fost	 prelungit	 în

contextual	COVID	19.	Bugetul	proiectului	27.990	euro.
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12.	 2019-1-RO01-KA116-062319	 Proiectul	 Erasmus+	 VET

learner	and	staff	mobility	”Mobilitate	VET	în	Portugalia	–	baza	unei

cariere	de	succes”	prin	care	85	de	elevi	vor	efectua	un	stagiu	de	3

săptămâni	 de	 practică	 la	 firme	 din	 Portugalia,	 în	 anii	 școlari

2019-2020	și	2020-2021(proiectul	a	fost	prelungit	cu	încă	un	an	în

contextual	COVID	19).	A	 fost	un	proiect	 în	care	ne-am	confruntat

cu	provocări	noi	reușind	să	deplasăm	primele	3	fluxuri	de	elevi	în

noiembrie	 2019,	 ianuarie	 2020	 și	 februarie	 2020.	 După

declanșarea	 pandemiei	 am	 sistat	 deplasările	 dar	 am	 reușit,	 cu

eforturi	 deosebite	 să	 deplasăm	 21	 elevi	 în	 perioada	 august-

septembrie	 2020	 și	 încă	 27	 elevi	 în	 octombrie	 2020.	 Au	 rămas

pentru	perioada	următoare	doar	2	 fluxuri	de	câte	8	elevi.	Bugetul

proiectului	273.763	euro.
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13.	 2020-1-RO01-KA116-079130	 Proiectul	 Erasmus+	 VET

learner	 and	 staff	 mobility	 ”Future	 professionals	 UP	 for

euromobilities	 in	 Portugal”	 prin	 care	 85	 de	 elevi	 vor	 efectua	 un

stagiu	de	3	săptămâni	de	practică	 la	 firme	din	Portugalia,	 în	anul

școlar	 2020-2021.	 În	 cadrul	 proiectului	 avem	 și	 o	 activitate	 de

jobshadowing	 pentru	 10	 cadre	 didactice.	 Bugetul	 proiectului

291.893	euro.
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14.	 2020-1-PL01-KA229-081982_2	 Proiectul	 Erasmus+	 de

parteneriat	 strategic	 în	 domeniul	 educației	 școlare	 ”Regional

Education	in	Common	European	Culture	and	Education”	depus	la

Agenția	 din	 Polonia	 prin	 care	 ne	 propunem	 ca	 tinerii	 din	 6	 țări

europene	 să	 își	 cunoască	 rădăcinile,	 prin	 ridicarea	 nivelului	 de

conștientizare	 în	 cadrul	 comunității,	 să-și	 dezvolte	 abilitățile	 de

viață,	să	recunoască	și	să	practice	tradiții	strămoșești,	în	contextul

incluziunii	și	al	diversității.		Bugetul	proiectului	28.467	euro.
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Proiectul	 Erasmus	 KA1	 ,,Reușim	 împreună.	 Competențele

profesorilor	îmbunătățite	pentru	elevi	motivați.”		

	

Coordonator	proiect:	Prof.	Anca	LEONTE

	

	 	Profesorii	de	 la	Liceul	Tehnic	Buzău	 implementează	 tot	 felul	de

proiecte,	 astfel	 încât	 să	poată	 face	din	predare	un	act	 interesant

pentru	 elevi,	 să	 vină	 în	 întâmpinarea	 lor	 și	 să	 ,,construiască”

împreună	,,școala	ideală”,	o	școală	în	care	ei	să	vină	cu	plăcere.

	

						Am	încheiat	un	proiect	Erasmus+	KA1,	în	care	s-au	derulat	9

mobilități,	 pentru	 cadrele	 didactice	 de	 la	 Liceul	 Tehnic	 Buzău.

Proiectul,,Reușim	 împreună.	 Competențele	 profesorilor

îmbunătățite	 pentru	 elevi	 motivați.”	 	 2018-1-RO01-

KA101-048278,	 a	 fost	 cofinanțat	 de	 la	 Uniunea	 Europeană	 prin

Programul	Erasmus+,	acțiunea-cheie	1:	mobilitatea	persoanelor	în

scopul	 învățării.	 Perioada	 de	 implementare	 a	 fost	 de	 14	 luni:

01.09.2018-31.10.2019.	

	

	 	 	 	 În	 cadrul	 acestui	 proiect	 3	 profesori	 au	 participat	 în	 perioada

19.11.2018-24.11.2018	 în	 Dublin,	 Irlanda	 la	 cursul,,Flipped

Classroom”.	 Al	 doilea	 flux	 s-a	 desfășurat	 în	 perioada

17.12.2018-22.12.2018	 și	 a	 avut	 drept	 temă,,Conflict

Management,	 Emotional	 Intelligence	 and	 Bullying	 Prevention”.

Ultima	 deplasare	 a	 avut	 loc	 în	 Helsinki,	 Finlanda	 la	 cursul	 cu

tema:,,A	 school	 for	 tomorrow	 –	 how	 Finland	 is	 preparing	 for	 the

future”,	în	intervalul	19.05.2019-24.05.2019.

	

	Obiectivul	principal	al	proiectului	a	fost	implementarea	unui	set	de

instrumente	și	resurse	inovative	capabile	să	stimuleze	creativitatea

elevilor.

	

	 	 	 Profesorii	 implicați	 în	 proiect	 au	 fost	 încântați	 de	 deschiderea

elevilor	dar	mai	ales	a	profesorilor	din	școlile	pe	care	le-au	vizitat	și
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au	apreciat	în	mod	deosebit	tehnicile	de	predare	și	învățare.

	

	 	 Întorși	 în	 școală	 ei	 au	 aplicat	 cele	 învățate	 integrand

instrumentele	inovative	în	cadrul	orelor,	multiplicand	și	exploatând

astfel	 rezultatele	proiectului.	Astfel,	pe	perioada	de	desfășurare	a

proiectului,	aproximativ	72%	dintre	elevii	Liceului	Tehnic	Buzău	au

avut	 ocazia	 să	 devină	 beneficiary	 indirecți	 ai	 proiectului.	 S-a

aplicat	 metoda	 de	 predare	 de	 tipul	 team	 teaching,	 în	 care	 elevii

sunt	coordonați	în	timpul	orei	de	către	doi	profesori.	Elevii	au	creat

o	 carte	 digital	 folosind	 aplicația	 Book	 Creator,	 sub	 îndrumarea

doamnelor	 profesoare	 Anca	 LEONTE	 și	 Andreia	 Rădulescu.

Experiența	 acestei	 ore	 i-a	 impresionat	 în	 mod	 plăcut	 pe	 elevi.

Testele	 inițiale	 de	 la	 începutul	 acestui	 an	 școlar	 au	 fost	 date

folosind	 platforme	 de	 testare	 online.	 Interesant	 de	 remarcat	 este

faptul	 că,	 pe	 lângă	 cei	 9	 profesori	 direct	 implicați	 în	 proiect,	 alți

cinci	profesori	au	testat	și	folosit	aceste	instrumente	de	evaluare	în

testarea	inițială,	ajutați	de	către	participanții	 la	cursuri.	Astfel	37%

dintre	testele	inițiale	date	în	acest	an	au	folosit	aceste	instrumente.

	

				Beneficiari	finali	ai	proiectului,	elevii	au	răspuns	cu	interes	noilor

tehnici	aplicate	 la	clasă	și	 chiar	au	 recunoscut	 faptul	 că	 li	 se	par

extrem	de	interesante.

	

				Experiența	trăită	de	către	participanții	la	proiect:

	

,,Ce	a	însemnat	pentru	mine,	ca	și	coordonator	de	proiect?

O	provocare,	o	ieșire	din	zona	de	confort,	o	evoluție,	o	deschidere

de	 noi	 orizonturi	 și	 oportunități,	 o	 șansă	 de	 a	 cunoaște	 oameni

minunați,	 de	 a	 învăța	 metode	 moderne,	 digitale	 prin	 aplicarea

cărora	întreaga	interacțiune	dintre	profesor	și	elevi	este	schimbată,

printr-o	 raportare	 corectă	 la	 generațiile	 actuale	 de	 elevi.	 Orele

creează	o	atmosferă	mult	mai	relaxantă.	Elevii	sunt	mult	mai	activi

și	 dornici	 să	 cunoască,	 să	 învețe,	 datorită	 aplicațiilor:	 de

recapitulare,	 dar	 mai	 mult	 de	 testare,	 pentru	 că	 ei	 vor	 să	 vadă
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podiumul,	 vor	 să	 vadă	 răspunsul.	 Elevul	 actual	 nu	 mai	 vrea	 să

aștepte	 două	 săptămâni	 până	 primește	 răspunsul	 la	 test.”	 (Anca

LEONTE,	profesor	TIC)

“Experiența	 Erasmus	 a	 însemnat	 interacțiunea	 cu	 ceilalți

profesori	 din	 Europa,	 oportunitatea	 de	 a	 cunoaște	 cultura	 și

civilizația	 Irlandei	 într-un	 mod	 inedit,	 exersarea	 competențelor

lingvistice	 și	 îmbunătățirea	 calităților	 pedagogice.	 În	 prezent

utilizez	 aplicațiile	Google	 cu	 care	m-am	 împrietenit	 și	 pe	 care	 le

împărtășesc	 cu	 drag	 elevilor	 mei.”(Cecilia	 Nicolae,profesor

geografie)

“Cursul	 m-a	 ajutat	 foarte	 mult	 în	 lărgirea	 orizonturilor

personale	 și	 profesionale.	 M-a	 învățat	 noi	 abordări	 în	 predare	 și

evaluare,	folosind	tehnologia,	ceea	ce	este	un	plus,	ținând	cont	că

noua	 generație	 o	 folosește	 din	 ce	 în	 ce	 mai	 mult.	 Materialele

prezentate	 la	curs	au	fost	relevante	și	aplicabile	 în	sala	de	clasă.

De	 asemenea	 cursul	 a	 contribuit	 la	 conturarea	 unei	 imagini	 mai

clare	 asupra	 altor	 sisteme	 de	 educație	 din	 Europa,	 la	 curs	 fiind

participanți	din	alte	6	țări	europene	cu	care	am	avut	discuții	foarte

interesante.	 Pentru	 mine	 acest	 curs	 a	 reprezentat	 o	 șansă

educațională,	o	oportunitate	de	a	avea	acces	la	un	spațiu	cultural

diferit.	 Cu	 siguranță	 aș	 repeat	 oricând	 o	 astfel	 de	 experiență.”

(Silvia	Mavrodin,	profesor	matematică)

„Participarea	 la	 acest	 curs	 m-a	 făcut	 să	 înțeleg	 mai	 bine

fenomenul	de	bullying	și	cum	poate	fi	el	combătut.	Într-o	lume	care

este	 în	continuă	mișcare	și	noi,	profesorii,	 trebuie	să	 ținem	pasul

cu	schimbările,	să	știm	să	facem	față	provocărilor.	Cursul	a	avut	și

o	dimensiune	social	și	culturală,	am	vizitat	spectaculoasele	opere

de	 artă	 ale	 lui	 Antoni	 Gaudi.	 Acest	 curs	 mi-a	 format	 o	 atitudine

pozitivă	 față	 de	 schimbare.	 Schimbarea	 nu	 trebuie	 așteptată,	 ci

provocată.”(Eduard	Mavrodin,	profesor	discipline	tehnice)

,,Participarea	 la	 cursul	 „Flipped	 Classroom”	 în	 Dublin,

Irlanda	 în	 cadrul	 Proiectului	 Erasmus+	 ,,Reușim	 împreună.

Competențele	 profesorilor	 îmbunătățite	 pentru	 elevi	 motivați”,	 a

însemnat,	pentru	mine,	pe	 lângă	oportunitatea	dezvoltării	pe	plan
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profesional,	 o	 adevărată	 experiență	 culturală.	 Mi-a	 oferit	 sentimental	 că	 aparțin	 unei

comunități	mari	și	variate,	unde	toți	putem	învăța	unii	de	la	alții,	ducând	apoi,	mai	departe,	în

comunitățile	 noastre,	 exemple	 de	 bune	 practici,	 idei	 și	 abordări	 noi.	 Este	 o	 experiență	 pe

care	 aș	 recomanda-o	 oricărui	 profesorși	 pe	 care	 aș	 repeta-o	 oricând.”	 (Mădălina	 Bușoi,

profesor	de	limba	engleză)

,,Participarea	 la	 cursul	 din	 Finlanda	 a	 însemnat	 pentru	 mine	 oportunitatea	 de	 a

observa,	 din	 interior,	 unul	 dintre	 cele	mai	 performante	 sisteme	 de	 învățământ	 din	 lume	 și

posibilitatea	de	a	lua	contact	cu	metodele	moderne	care	sunt	folosite	aici.	Am	avut	privilegiul

de	 a	 învăța	 de	 la	 profesori	 universitari	 doctori	 în	 educație,	 în	 tehnologia	 informației	 și	 am

plecat	din	această	țară	cu	dorința	fierbinte	de	a	adapta	la	posibilitățile	din	școala	noastră	tot

ce	am	acumulat	într-o	săptămână.	Sunt	foarte	mandra	să	văd	felul	în	care	acest	curs	a	adus

schimbări	 în	 modul	 de	 predare	 al	 colegilor,	 încântarea	 cu	 care	 doresc	 elevii	 să	 învețe

folosind	 metodele	 modern	 și	 dorința	 profesorilor	 de	 a	 colabora	 pentru	 a	 îmbunătăți

performanțele	acestora.”(Andreia	Rădulescu,	profesor	engleză)
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ȘCOALA	FINLANDEZĂ	-	MODEL	ȘI

DEZIDERAT	

Prof.ing.	Rîmniceanu	Adriana	

	 	 	 Studiile	 de	 specialitate	 arată	 că	 elevii

din	 școlile	 finlandeze	 se	 numără	 printre

cei	 	 mai	 buni	 din	 întreaga	 lume.	 Acest

lucru	poate	părea	bizar,	de	vreme	ce	copiii

își	petrec	mult	mai	puțin	timp	la	ore	decât

colegii	 lor	 din	 alte	 țări,	 iar	 temele	 pentru

acasă	 nu	 le	 răpesc	 mai	 mult	 de	 30	 de

minute	în	fiecare	zi.	

	 În	 cadrul	 proiectului	 Erasmus+	 de

mobilitate	 în	 domeniul	 educației	 școlare

”Reușim	 împreună.	 Competențele

profesorilor	 îmbunătățite	 pentru	 elevi

motivați”	 am	 avut	 posibilitatea	 să	 fac

cunoștință	 cu	 sistemul	 de	 învățământ

finlandez,	 considerat	 a	 fi	 unul	 de	 succes

datorită	vizitelor	efectuate	în	mai	multe	școli

din	Helsinki	,în	mai	2019.	

Colegii	 nostri	 finlandezi	 ne-au	 prezentat

câteva	 lucruri	 minunate	 caracteristice

școlilor	 din	Finlanda	pe	 care	 vreau	 să	 vi	 le

împărtășesc	.	
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Elevii	nu	sunt	notați	până	în	clasa

a	3-a	

		

Sistemul	de	notare	în	Finlanda	conține	10

puncte.	Până	în	clasa	a	3-a,	însă,	elevii	nu

sunt	evaluați	prin	note.	Din	clasa	a	3-a	și

până	 în	clasa	a	7-a,	 se	acordă	calificative

de	 la	 “se	 poate	 mai	 bine”	 până	 la

“perfect”.	 Notele	 și	 calificativele	 sunt

confidențiale,	 nu	 sunt	 utilizate	 pentru	 a

crea	ierarhii	 	sau	a	fi	motive	de	mustrare,

ci	exclusiv	pentru	a-i	motiva	pe	elevi	să-și

îmbunătățească	 aptitudinile	 și

cunoștințele.	

Elevii	pot	veni	 la	ore	dacă	doresc

în	…	pijamale	

Uniforma	 este	 un	 concept	 inexistent	 în

școlile	 din	 Finlanda.	 Elevii	 pot	 veni	 la

școală	 în	 orice	 fel	 de	 ținută	 doresc,	 cât

maiconfortabilă,	 chiar	 dacă	 este	 vorba

despre	 pijamale.	 De	 altfel,	 copiii	 pot	 fi

vazuți	deseori	la	ore	descălțați	de	pantofi,

doar	în	șosete	și	haine	lejere.	Poate		suna

puțin	 extrem	 pentru	 cultura	 noastră,	 însă

finlandezii	 privesc	 acest	 lucru	 ca	 fiind

unul	normal	și	benefic	copiilor.	
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Nu	se	stă	doar	în	bancă	la	ore	

Clasele	 din	 școlile	 finlandeze	 sunt

organizate	 astfel	 încât	 să	 permită	 elevilor

să	 se	 simtă	 în	 largul	 lor	 în	 timpul

cursurilor.	Covoarele	 din	 săli,	 canapelele,

fotoliile	 și	 pernele	 cu	 care	 sunt	 dotate	 le

oferă	 copiilor	 prilejul	 sa	 se	 așeze	 cum

doresc	 și	 să	 acumuleze	 informațiile	 într-

un	 cadru	 mai	 puțin	 formal,	 relaxați	 și

receptivi	la	tot	ce	li	se	spune.	

Temele	sunt	scurte	și	interesante	

Profesorii	din	Finlanda	consideră	că	elevii

au	nevoie	de	odihnă	și	de	timp	de	calitate

în	 familie	 după	 cursuri.	De	 aceea,	 temele

sunt	 puține	 și	 necesită	 o	 perioadă	 foarte

scurtă	 de	 timp	 pentru	 a	 fi	 realizate.

Cerințele	 temelor	 sunt	 și	 ele	 ieșite	 din

comun.	De	pildă,	o	temă	la	istorie	poate	să

ceară	 elevului	 să	 realizeze	 un	 scurt

interviu	 cu	 bunicii	 săi,	 prin	 care	 să

evidențieze	 diferențele	 de	 trai	 din

perioada	 anilor	 50,	 comparativ	 cu	 anul

2020.	
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Nu	există	examene	

Profesorii	 finlandezi	 acționează	 pe	 baza	 dictonului	 “Un	 om	 trebuie	 să	 fie	 pregătit	 fie

pentru	viață,	fie	pentru	examene.	Noi	alegem	prima	variantă”.	Din	acest	motiv,	examenele

lipsesc	din	sistemul	lor	de	învățământ.	Testele	se	dau	elevilor	după	propriile	reguli	stabilite

de	dascăli.	Există	o	singură	examinare	obligatorie	pe	care	o	susțin	toți	elevii	la	vârsta	de

16	ani,	la	absolvirea	ciclului	gimnazial.	

Pauzele	sunt	lungi	

Orele	 în	 Finlanda	 durează	 45	 de	minute	 și	 sunt	 despărțite	 de	 pauze	 care	 se	 întind	 pe	 o

durată	de	15	minute,	cea	mai	lungă	din	întreaga	lume.	

Învățarea	se	face	prin	explorare	

Sistemul	de	învățământ	finlandez	a	preluat	recent	învățarea	bazată	pe	explorare.	În	locul

lecțiilor	obișnuite	la	materiile	de	sine	stătătoare,	se	urmează	sesiuni	de	6	săptămâni	în	care

elevii	 studiază	 un	 anumit	 subiect	 din	 mai	 multe	 puncte	 de	 vedere.	 De	 pildă,	 subiectul

popoarelor	migratoare	se	analizează	din	punct	de	vedere	geografic	(de	unde	provin),	istoric

(ce	 s-a	 întâmplat)	 și	 cultural	 (obiceiuri,	 tradiții	 etc.).	 Copiii	 își	 pun	 întrebări	 și	 găsesc

singuri	răspunsuri,	fiind	asistați	de	profesori	și	sprijiniți	în	procesul	cunoașterii.

	Profesorii	sunt	prețuiți	și	motivați	

Concurența	pentru	un	loc	la	Universitatea	Helsinki,	la	Facultatea	de	Pedagogie	și	Științele

Educației,	este	de	20	de	candidați	pe	loc.	Pentru	un	post	de	profesor	se	luptă	10	absolvenți.

Salariul	mediu	cu	care	sunt	remunerați	dascălii	este	de	3500	de	euro.	Profesorii	se	bucură

de	un	prestigiu	deosebit	 în	 societate,	 iar	 acest	 lucru	 se	observă	 în	calitatea	predării	și	 în

rezultatele	 obținute	 cu	 elevii.	Nu	 există	 o	 programă	 fixă,	 iar	 în	 fiecare	 clasă	 există	 și	 un

asistent,	care	observă	ce	se	întâmplă,	asistă	predarea	și	ajută	copiii	să-și	ducă	la	bun	sfârșit

sarcinile.	
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Învățarea	este	una	aplicată	

Sistemul	de	învățământ	finlandez	nu	pune

deloc	 accent	 pe	memorarea	 informațiilor,

ci	 pe	 lucrurile	 practice	 pe	 care	 copiii	 le

învață	 la	 cursuri.	 Pentru	 documentare

există	 acum	 internetul,	 așadar	 nu	 își	mai

are	 rostul	 învățarea	 pe	 de	 rost.	 Însă	 este

foarte	 important	 ca	 elevii	 să	 știe	 să

realizeze	 proiecte	 și	 mecanisme,	 să-și

creeze	 singuri	 un	 site	 web	 sau	 să

surprindă	printr-un	proiect	inovator	care	ar

putea	 ajuta	 la	 conservarea	 mediului

natural.	

Școlile	găzduiesc	petreceri	

Câteodată,	elevii	din	Finlanda	organizează

petreceri	la	școală	menitesă	le	consolideze

relația	 cu	 colegii	 și	 profesorii.	 Copiii	 își

aduc	 de	 acasă	 saci	 de	 dormit,	 se	 uită	 la

filme,	 se	 joacă	 și	 dorm	 în	 sala	 de	 sport.

Dimineața,	iau	micul-dejun	împreună.	

Bibliotecile	 pot	 avea	 câini	 special

dresați	să	asiste	lectura	

Multe	 biblioteci	 din	 școlile	 finlandeze

oferă	 un	 companion	 extrem	 de	 plăcut

pentru	 lectură:	 un	 câine	 dresat	 să	 asculte

cu	atenție	când	i	se	citește	o	poveste.	Iată

o	modalitate	 de	 a	 face	 cititul	 o	 activitate

extrem	de	plăcută	pentru	copii!	
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I’m	safe	at	school	!

Coordonator	proiect:	Fotin	Anca-Madalina

	

Parteneriatul	 strategic	 KA229	 I'M

SAFE	 AT	 SCHOOL!	 (proiect	 de	 schimb

interşcolar),	 coordonat	 de	 Colegiul	 Tehnic

Buzău,	urmând	a	fi	implementat	în	perioada

1	septembrie	2018-31	august	2020	reuneşte

6	 licee	 din	 diferite	 colţuri	 ale

Europei(Romania,	 Grecia,	 Marea	 Britanie,

Turcia,	 Polonia,	 Italia)	 cu	 scopul	 de	 a

aborda	 problema	 bullying-ului	 şi	 efectele

sale	 asupra	 tinerilor.	 Folosind	 punctele	 tari

ale	 fiecărei	 instituţii(experienţa	 în

implementarea	de	proiecte,	echipele	sudate,

infrastructura	 existentă),	 expertiza	 fiecărei

şcoli	 în	 domeniul	 proiectului	 va	 fi
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împărtăşită,	dezvoltând	astfel	o	strategie	comună	eficientă	împotriva	bullying-ului.

Activităţile	 propuse	 duc	 la	 o	 creştere	 a	 stimei	 de	 sine	 a	 elevilor	 provenind	 dintr-o

varietate	de	comunităţi,	regiuni,	religii,	vor	fi	descoperite	stiluri	de	viaţă	şi	va	fi	crescut	spiritul

de	toleranţă	al	participanţilor	la	proiect.	Aceştia	vor	deveni	“luptători”	împotriva	bullying-ului	în

toate	formele	sale.	Dintre	activităţile	care	vor	avea	loc	amintim	doar	o	parte	:	filmuleţe	cu	o	zi

din	 viaţa	unui	 adolescent,	 ateliere	pentru	elevi	 şi	 părinţi	 cu	un	psiholog(care	 sunt	 semnele

prin	 care	 recunoaştem	 un	 tânăr	 care	 este	 victima	 bullying-ului,	 cum	 să	 procedăm	 dacă

suntem	martorii	unui	act	de	bullying),	cyberbullying-	cum	să	ne	protejăm	online,	comunicarea
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online	cu	elevii	din	celelalte	ţări,	realizarea	unei	rame	foto	tematice

pentru	Facebook	şi	utilizarea	sa	de	cât	mai	mulţi	deţinători	de	cont

pe	 această	 platformă,	 realizarea	 unui	 spot	 video	 comun	 şi

difuzarea	sa	de	către	televiziunile	locale.

	

16	elevi	de	la	Colegiul	Tehnic	Buzău	şi	profesorii	care	îi	vor

însoţi	vor	participa	la	activităţi	în	Marea	Britanie,	Grecia,	Polonia	şi

Italia.	 Astfel,	 îşi	 vor	 dezvolta	 competenţe	 de	 socializare,

organizare,	 comunicare	 în	 limbi	 străine,	 lucru	 în	 echipă	 şi	 vor

depăşi	 bariere	 personale.	 La	 Colegiul	 Tehnic	 Buzău,	 elevii

beneficiază	de	 condiţiile	 potrivite	 pentru	 dezvoltarea	personală	 şi

profesională	şi	vor	putea	spune	mereu	atât	“I’m	safe	at	school”	cât

şi	“I	LOVE	MY	SCHOOL”.
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ORA	DE...EXTRASCOLAR

prof.	Fotin	Anca-Madalina

	

VOLUNTARIATUL-	ce	este	si	cum	te	ajuta	personal	si	profesional

	

Ar	trebui	să	se	facă	muncă	voluntară?	Ați	avut	ocazia	să	auziți	că	cineva	a	obținut	un	loc	de

muncă	datorită	voluntariatului	sau	că	experiența	sa	de	voluntar	l-a	ajutat	să-și	găsească	un

loc	de	muncă?	Chiar	dacă	voluntariatul	sau	 lucrul	 fără	un	câştig	poate	părea	 lipsit	de	sens

pentru	cineva,	de	fapt	nu	este.

	

Voluntariatul	reprezintă	munca	sau	realizarea	unor	anumite	activități	de	o	importanță	socială.

O	 astfel	 de	 activitate	 nu	 implică	 remunerarea	 sub	 formă	 de	 salarii	 sau	 comisioane,	 ci	 o

angajare	personal	gratuită.	Beneficiile	pe	care	voluntariatul	le	poate	oferi	sunt	multiple	şi	asta
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nu	 doar	 pentru	 organizaţia	 care	 nu	 plăteşte

serviciile	 voluntarului,	 ci	 și	 pentru	 voluntarii

care	dobândesc	experiență.

	

	

În	România,	 Legea	nr.339	din	17	 iulie	 2006

dă	următoarea	definiție

	

"Voluntariatul	 este	 activitatea	 de	 interes

public	 desfașurată	 din	 proprie	 inițiativă

de	orice	persoană	fizică,	în	folosul	altora,

fără	 a	 primi	 o	 contraprestație	materială;

activitatea	 de	 interes	 public	 este

activitatea	 desfașurată	 în	 domenii	 cum

sunt:	 asistență	 și	 serviciile	 sociale,

protecția	 drepturilor	 omului,	 medico-

sanitar,	 cultural,	 artistic,	 educativ,	 de
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învățământ,	 științific,	 umanitar,	 religios,	 filantropic,	 sportiv,	 de	 protecție	 a	 mediului,	 social	 și

comunitar	și	altele	asemenea."

	

	 	 Fie	 că	 ai	 sau	 nu	 deja	 un	 loc	 de	muncă,	 voluntariatul	 te	 responsabilizează,	 te	 învaţă	 cum	 să	 îţi

gestionezi	 timpul,	 îţi	dă	anumite	competenţe	care	 te	vor	ajuta	 la	un	moment	dat	 în	carieră.	Atunci

când	eşti	voluntar	trebuie	să	dedici	un	anumit	interval	de	timp	organizaţiei	în	care	activezi,	trebuie	să

lucrezi	în	echipă	şi	să	înveţi	să	comunici	deschis	şi	calm	cu	colegii	tăi,	trebuie	să	ajuţi	la	soluţionarea

diverselor	probleme,	să	contribui	la	un	anumit	proiect	de	la	început	până	la	final,	ceea	ce	înseamnă

că	 trebuie	 să	 fii	 organizat	 şi	 să	 ştii	 să	 gestionezi	 eficient	 sarcinile	 care	 îţi	 revin.	 Toate	 aceste

competenţe	sunt	absolut	necesare	 la	 locul	de	muncă	şi	 te	pot	ajuta	chiar	să	obţii	 jobul	pe	care	 ţi-l

doreai	sau	să	avansezi	în	carieră.

	

	 	 	 Cum	 privesc	 angajatorii	 munca	 de	 voluntariat?	 Majoritatea	 angajatorilor	 știu	 să	 aprecieze

voluntariatul.	Angajatorii	 recunosc	voluntariatul	ca	un	devotement	suplimentar,	dăruireși	un	semnal

pentru	 un	 anumit	 grad	 de	 profesionalism	 pe	 care	 îl	 poate	 avea	 un	 tânăr,	 nu	 neapărat

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



	41	

neexperimentat.	 Ca	 dovadă	 a	 experienței	 de	 muncă	 dobândite,

este	 bine	 ca	 în	 CV	 să	 fie	 atașată	 o	 scrisoare	 de	 recomandare,

confirmare	 avoluntariatului	 sau	 să	 se	 menționeze	 referințele	 în

care	vor	fi	scrise	joburile	sau	proiectele	specific	în	care	s-a	obținut

experiența	și	disciplina	de	lucru.

	

Acum,	putem	concluziona	cu	argument	clar	definite:	un	tânăr	cu	o

experienţă	de	voluntar	în	spate	e	literalmente	mai	bogat	din	punct

de	vedere	al	dezvoltării	personale	şi	profesionale.	La	întrebarea	”a

fi	sau	a	nu	fi...	VOLUNTAR?”	cred	că,	de	acum	înainte	cu	toţii	vom

cunoaşte	răspunsul.

	

	

Centrul	de	Informare	Europe	Direct	Buzău!

”Să		fii	voluntar		este	cea	mai	frumoasa	provocare	pentru	că

transmiți	 	 cunoștințele	 tale,	 valorile	 tale,	 experiențele

accumulate	 și	 în	 același	 timp	 îi	 încurajezi	 și	 îi	 motivezi	 pe

ceilalți	 să	meargă	mai	 departe.	 Primești	 în	 schimb	mai	mult

decât	dăruiești,	socializezi,	te	dezvolți	personal!”
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CLUBUL	DE	DANS	-	2000	–	2006

	

În	 anul	 2000,	 observând	 că	 spiritul

tradiționalist	 în	 rândul	 tinerilor	 începe	 să

dispară,	din	dragoste	pentru	 folclor	și	 trdiții,

am	hotărât	 să	 înfiintez	 în	 cadrul	 liceului	 un

ANSAMBLU	 FOLCLORIC.	 Munca	 a	 fost

grea	 la	 început,	 dar	 după	 oarece	 efort	 am

reușit	să	conving	un	grup	de	elevi	ai	liceului:

Tănase	 Andrei,	 Frunza	 Valentin,	 Mocanu

Ionut,	 Șerban	 Bogdan,	 Călin	 Cristina,	 Acu

Alina,	 Temelie	 Iulian,	 Căzănescu	 Marian,

Stîngă	Ioana,	etc,	să	se	dedice		folclorului	și

tradițiilor	 românești.	 Pentru	 partea	 artistică,

am	colaborat	cu	domnul	maistru	instructor	al

liceului,	Slăniceanu	Gheorghe,	fost	dansator

la	ansamblul	 judetului.	Ansamblul	s-a	numit

„Junii	 Buzăului”.	 În	 timp,	 tinerii	 au	 prins

gustul	dansului	popular	și	au	reușit	ca	după

un	 an	 de	 pregatire	 să	 participe	 la	 diverse

concursuri	 de	 dans	 și	 competiții	 școlare,

având	 o	 prestație	 deosebită.	 Cea	 mai

importantă	 competiție	 a	 fost	 Festivalul

internațional	de	folclor	“GIRESUN	AKSU

FESTIVAL”,	Giresun,	Turcia	–	competiție	la

care	Ansamblul	 a	 participat	 doi	 ani	 la	 rând

(mai	2002	si	2003).

Ansamblul	 s-a	 desființat	 în	 anul	 2003,

reluându-și	 activitatea	 în	 anul	 2006,	 în	 cu

totul	altă	formulă.
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Ansamblul	de	dansuri	populare

“BALADA”

Colegiul	Tehnic	Buzau

2006	–	prezent

	

Coordonator:	 prof.	 ing.	 CARMENUTA

TANASE

	

Tradiţiile	şi	obiceiurile	strămoşeşti	ale

unui	 popor	 constituie	 cartea	 de	 vizită	 a

naţiunii	 respective.	 Tradiţiile	 şi	 obiceiurile

românilor	 constituie	 o	 minunată	 oglindă	 în

care	se	reflectă	cu	cea	mai	mare	intensitate

frumuseţea	 României,	 istoria	 şi	 mai	 ales

sufletul	neamului.

Trăim	 într-o	 perioadă	 în	 care	 multe

dintre	 obiceiurile	 şi	 tradiţiile	 poporului

nostru,	 odată	 cu	 trecerea	 timpului,	 au

dispărut	 sau	 au	 suferit	 modificări.	 Oamenii

şi-au	 adaptat	 preferinţele	 în	 funcţie	 de

evoluţia	firească	a	societăţii	şi	şi-au	orientat

interesul	către	aspecte	mult	mai	actuale	ale

mediului	în	care	trăiesc.

Tradiţiile	 şi	 obiceiurile	 nu	 trebuie

lăsate	 să	 moară	 sub	 cenuşa	 timpului.	 Ne

vom	aminti	 că	suntem	 români	prin	 ceea	ce

avem	 mai	 de	 preţ,	 prin	 tradiţiile	 care,

preluate	de	tineri	cu	talent	şi	interes,	trebuie

redate	vieţii	pentru	a	dura	în	timp.

	

	 	 Începând	 cu	 anul	 scolar	 2005	 –	 2006,	 în

cadrul	Colegiului	Tehnic	Buzău,	am	decis	să
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reiau	 proiectul	 abandonat	 în	 anul	 2003,	 într-o	 nouă	 formulă,	 care	 să	 corespundă

nevoilor	în	permanentă	schimbare	ale	tinerilor.	Proiectul	s-a	numit	“CLUBUL	DE	DANS”,

cu	 două	 secțiuni:	 FOLCLOR	 si	 DANS	 MODERN.	 Necesitatea	 celor	 două	 secțiuni	 a

apărut	datorită	unei	încercari	noi	de	educație,	și	anume:	educație	prin	dans.

	 	 În	 cadrul	 secțiunii	 de	 folclor	 am	 înființat	 un	 ansamblu	 folcloric	 nou,	 și	 anume

ANSAMBLUL	 DE	 DANS	 „BALADA”.	 Încă	 din	 primul	 an	 de	 activitate,	 echipele	 de

dansatori	au	participat	la	diferite	manifestări	artistice	organizate	de	Inspectoratul	Școlar

Județean,	 Colegiul	 Tehnic,	 instituțiile	 și	 organizațiile	 partenere.	 În	 anul	 2012,	 am

considerat	 oportună	prezentarea	activității	Ansamblului	 de	dansuri	 populare,	 domnului

MARIN	 BARBU	 (Nea	 Marin-	 coregraf	 de	 dansuri	 populare	 și	 vedetă	 de	 televiziune,

fondatorul	 Școlii	 de	 dans	 românesc	 Larisa	 și	 Marin	 Barbu,	 din	 București).	 După

prezentarea	Ansamblului	 și	 a	 portofoliului,	 domnul	 Marin	 Barbu	 a	 considerat	 potrivită

înscrierea	 mea	 în	 ASOCIAȚIA	 COREGRAFILOR	 ANSAMBLURILOR	 FOLCLORICE

ROMANIA,	 în	 calitate	 de	 PROFESOR	 COREGRAF.	 Până	 la	 acea	 dată,	 pregătirea

artistică	a	membrilor	ansamblului	a	fost	făcută	în	colaborare	cu	domnul	Chiriac	Ștefan,

fost	dansator	al	Ansamblului	Plaiurile	Mioriței,	în	prezent,	coregraf	al	acestui	Ansamblu.

De	 atunci	 și	 până	 în	 prezent,	 activitatea	 clubului	 a	 fost	 foarte	 bogată	 și	 diversă,

participând	la	numeroase	festivaluri	și	concursuri,	printre	care	amintim:	Festivalul	artistic

al	 elevilor	 buzoieni,	 Festivalul	 național	 de	 folclor	 “DRĂGAICA”	 din	 jud.	 Teleorman,

Festivalul	Regional	„Vrancea,	plai	de	dor”,	etc.	De	asemenea,	Clubul	de	dans	a	încheiat

parteneriate	 de	 colaborare	 cu:	 Palatul	 Copiilor	 Buzău,	 Cercul	 Militar	 Buzău,	 Centrul

Județean	 pentru	 Conservarea	 și	 Promovarea	 Culturii	 Tradiționale	 Buzău	 (actualul

Centrul	Județean	de	Cultură	și	Artă	Buzău),	și	alte	instituții	de	cultură.

*	 Serbia	 –	 iulie	 2014,	 elevii	 Ansamblului	 de	 dans	 „Balada”	 au	 participat	 ca	 și

colaboratori	ai	Ansamblului	Plaiurile	Mioriței,	din	cadrul	Centrului	Județean	de	Cultură	și

Artă	 Buzău	 la	 (FESTIVALUL	 INTERNAȚIONAL	 DE	 FOLCLOR	 AL	 STUDENȚILOR	 -

SERBIA,	 LOCAȚIA	 :	 NIȘ-	 SERBIA,	 -	 PERIOADA	 :	 16-20.07.2014),	 însoțiți	 de	 dna

profesor-	coordonator	Carmenuța	Tănase.
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*	PARTICIPĂRI	SI	PREMII:

Elevii	Clubului	de	dans	“BALADA”	au	participat	la	următoarele	activități:

-Tabăra	națională	de	folclor	“Drăgaica”	de	la	Zimnicea-	vara	2009,	2010,pânăîn

2014;

	-Activități	cultural	artistice	în	colaborare	cu	Palatul	Copiilor	Buzău;

-Festivalul	artistic	al	elevilor	Buzoieni		în	fiecare	an	;	

-Festivalul	Național	de	Gimnastică	Ritmicăși	Majorete	–zona	Muntenia	-	Cupa

Femi-	Sport	–

			nov.	2010;

-Proiectul	județean	“Dialoguri	interculturale”	edițiile:	2009,	2010,	2011,

2012,2013,2014	,	2015	și	2016;

-Festivalul	“Cânt	și	joc	pe	plai	străbun”	Bisoca-	1IUNIE	–	2010,	2011,2012,

2013,...,	2018;

-Festivalul-CONCURS	DE	DANS	NAŢIONAL	CU	PARTICIPARE

INTERNAŢIONALĂ			ÎN	PAŞI	DE	DANS	»EDIŢIA	a	IV-a	29.04.2012

ALEXANDRIA,Teleorman	

-Festivalul	Regional		„Vrancea,	plai	de	dor”,	Focşani,	13	octombrie		2012,

noiembrie	2013,	nov.	2014.

-Concurs	interjudețean	,,EURO	DANCE”,nov.	2012,	dec.	2013,	dec.	2014	si	dec.

2015,	ianuarie	2017.

-Festivalul-CONCURS	DE	DANS	INTERNAȚIONAL			ÎN	PAŞI	DE	DANS	»	din

anul	2013,	2014,		2015,	2016,	2017	si	2018,	ALEXANDRIA,Teleorman	

	-A	organizat	Festivalul	Interjudețean	de	folclor	al	elevilor	de	liceu	«	PE	PLAIURI

BUZOIENE	«		ediția	I-26.05.2013,		ediția	a	II-a,	la	nivel	regional	în	2014,	ediția	a

III-a,	Național	cu	participare	internațională,	în	2015,	ediția	a	IV-a	de	asemenea

cu	participare	internaționalăîn	iunie	2017	la	Buzău	și	în	octombrie	2018,	Ediția	a

V-a	–	Festival	național	înscris	în	CAEN	2018,	cu	participare	internațională.

	-Festivalul-CONCURS	DE	DANS	NAŢIONAL	CU	PARTICIPARE

INTERNAŢIONALĂ			ÎN	PAŞI	DE	DANS	»EDIŢIA	a	IV-a	29.04.2012

ALEXANDRIA,Teleorman.

	-Palatul	Copiilor	Bucuresti-	Preselectie	pt.	“Romania	danseza”

	-Concurs	interjudetean	,,EURO	DANCE”,nov.	2012

	-Dialoguri	interculturale-Traditii	si	obiceiuri	de	Craciun								

-Festivalul	regional	de	folclor	“VRANCEA	PLAI	DE	DOR”
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ORA	DE	...	PSIHOLOGIE

Despre	violență

Prof.	dr.	Veronica	Trandafir

Dicţionarul	 Explicativ	 al	 Limbii	 Române	 (DEX-ul),	 defineşte	 termenul	 de	 “agresivitate”

astfel:	 1.	 însuşirea	 de	 a	 fi	 agresiv.	 2.	 (psih.)	 comportament	 ostil,	 destructiv	 al	 unui	 individ.

însuşire	 a	 unor	 agenţi	 patogeni	 de	 a	 ataca	 plantele.	 ostilitate	 a	 animalelor,	 iar	 termenul	 de

“violenţă”	astfel:	1.	însuşirea,	caracterul	a	ceea	ce	este	violent;	putere	mare,	intensitate,	tărie.

2.	 lipsă	de	stăpânire	 în	vorbe	sau	 în	 fapte;	 vehemență,	 furie.	3.	 faptul	de	a	 întrebuinţa	 forţa

brutală;	 constrângere,	 violentare;	 siluire;	 încălcare	 a	 ordinii	 legale.	 faptă	 violentă,	 impulsivă.

(http://dexonline.ro).	

Marele	 Dicţionar	 al	 Psihologiei	 explică	 termenul	 de	 “agresivitate”	 ca	 “tendinţă	 de	 a-l

ataca	pe	celălalt	sau	orice	obiect	susceptibil	de	a	sta	 în	calea	unei	satisfaceri	 imediate”	sau

“ansamblu	 al	 manifestărilor	 reale	 sau	 fantasmatice	 ale	 pulsiunii	 de	 agresiune”	 (Marele

Dicţionar	al	Psihologiei,	2006,	p.	44).	

Dacă	 în	psihologie	se	 foloseşte	cu	precădere	conceptul	de	 „agresivitate”,	 în	domeniul

sociologiei	este	mai	des	utilizat	conceptul	de	„violenţă”.

Aşadar,	 un	 om	 “violent”	 este	 cel:	 “1.	 care	 se	 produce	 sau	 acţionează	 cu	 putere,	 cu

intensitate,	cu	violenţă;	intens,	puternic,	tare.	2.	(despre	fiinţe)	individ	care	are	accese	de	furie,

care	se	lasă	condus	de	mânie,	care	se	înfurie	uşor,	care	are	manifestări	nestăpânite;	coleric,

furtunos,	 impulsiv,	 nestăpânit;	 3.	 (despre	 manifestări	 ale	 fiinţelor)	 care	 arată	 violenţă,

impulsivitate,	nestăpânire,	agresiune.	4.	(despre	acțiune)	care	se	face	cu	forţa;	brutal,	silnic.”

(http://dexonline.ro.)	

Actele	agresive	sunt	cele	care	atrag	atenţia	pentru	că	au	un	caracter	spectacular	şi	un
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potenţial	periculos.	Începând	de	la	gesturile	ameninţătoare	şi	până

la	crimă,	ele	utilizează	forţa	agresorului	sau	un	mediator	(o	armă)

şi	se	pot	exercita	 în	mod	 indirect	 (prin	obiecte).	De	 toleranţa	mai

mică	sau	mai	mare	a	societăţii	în	privinţa	actelor	agresive	depinde

pragul	pornind	de	 la	care	ele	se	 transformă	 în	delicte	sau	crime.

Aceste	acte	au	un	caracter	provocator,	pot	declanşa	o	agresivitate

şi	 mai	 activă	 şi	 se	 concretizează	 în	 ameninţări,	 insulte,	 critici,

răutăţi,	 ironii	etc.	La	copil	şi	 la	adolescent	numeroase	tulburări	de

comportament	 pot	 avea	 o	 conotaţie	 agresivă	 latentă:	 minciuni,

tulburări	 alimentare,	 fugă	 de	 acasă,	 rezultate	 şcolare	 proaste,

conduite	marginale	etc.			

Printre	 elementele	 care	 pot	 fi	 identificate	 ca	 factori	 ce

predispun	 la	 o	mai	mare	 potenţialitate	 agresivă	 se	 pot	 enumera:

existenţa	 unor	 violenţe	 suferite	 în	 copilărie,	 anumite	 antecedente

personale	 de	 agresivitate	 faţă	 de	 ceilalţi,	 dar	 şi	 faţă	 de	 propria

persoană,	 ca	 şi	 unele	 trăsături	 de	 personalitate,	 precum

impulsivitatea,	 labilitatea	 emoţională,	 iritabilitate,	 intoleranţă	 la

frustrări	(neglijenţă,	abandonism)	etc.	

Conform	 unei	 alte	 definţii	 “agresiunea	 este	 un

comportament	care	are	ca	intenţie	lezarea	altei	persoane	(fizic	sau

verbal)	 sau	 distrugerea	 proprietăţii.”	 (Smith,	 E.E.,	 Nolen-

Hoeksema,	S.,	Fredrickson,	B.L.,	Loftus,	G.R,	2005,	pp.	598-599).

Tendinţa	de	acţiune	asociată	cu	 furia	este	atacul.	Oamenii

care	 dau	 curs	 acestui	 impuls	 devin	 fizic	 sau	 verbal	 agresivi.	 La

nivel	 individual,	 mulţi	 oameni	 au	 adesea	 impulsuri	 sau	 gânduri

agresive,	iar	felul	în	care	le	gestionează	are	un	efect	major	asupra

sănătăţii	şi	relaţiilor	interpersonale.	

Teoria	psihanalitică	a	 lui	S.	Freud	priveşte	agresivitatea	ca

pe	o	“pulsiune”,	iar	teoria	învăţării	sociale	o	consideră	“un	răspuns

învăţat”.	Pentru	D.	 Lagache,	 orice	 comportament	omenesc	are	o

legătură	cu	agresivitatea.	

În	 ceea	 ce	 priveşte	 comportamentul	 agresiv	 patologic,

psihanaliştii	 insistă	asupra	rolului	carenţelor	afective	precoce	şi	al

violenţelor	 exercitate	 foarte	 devreme	 de	 către	 tată,	 ducând	 la	 o

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



	48	

tulburare	 a	 identificării	 şi	 la	 o	 defectuoasă	 elaborare	 simbolică:

agresivitatea	nu	poate	să-şi	afle	sensul	pozitiv.	

Teoria	învăţării	sociale	vizează	interacţiunile	umane,	dar	îşi

are	originile	în	cercetările	comportamentului	animal.	Ea	urmăreşte

pattern-urile	de	comportament	dezvoltate	de	oameni	ca	reacţie	 la

evenimentele	din	mediul	lor	înconjurător.	Multe	din	aceste	pattern-

uri	 comportamentale	 sunt	 învăţate	 prin	 urmărirea	 acţiunilor	 altor

indivizi	şi	observarea	consecinţelor	lor.	

Aceeași	 teorie	a	 învăţării	sociale	subliniază	rolul	modelelor

în	 transmiterea	 comportamentelor	 specifice	 şi	 a	 reacţiilor

emoţionale.	 Această	 teorie	 se	 că	 agresivitatea	 este	 similară	 cu

orice	 altă	 reacţie	 învăţată.	 Astfel,	 agresivitatea	 poate	 fi	 învăţată

prin	observare	sau	imitaţie	şi	cu	cât	este	întărită	mai	des,	cu	atât

mai	mare	probabilitatea	ei	de	apariţie	este	mai	mare.	O	persoană

frustrată	 de	 un	 obiectiv	 blocat	 sau	 deranjată	 de	 un	 eveniment

stresant	 trăieşte	 o	 emoţie	 puternică.	 Reacţia	 pe	 care	 această

emoţie	o	declanşează	va	 fi	diferită,	 funcţie	de	 tipurile	de	 răspuns

pe	care	 individul	este	 învăţat	să	 le	 folosească	pentru	a	 răspunde

unor	 situaţii	 stresante.	 De	 obicei	 reacţia	 aleasă	 va	 fi	 cea	 care	 a

dus	 la	modul	 cel	mai	 eficient	 de	descărcare	a	 frustrării	 în	 trecut.

Frustrarea	 declanşează	 agresiunea	 mai	 ales	 la	 persoanele	 care

au	 învăţat	 să	 răspundă	 situaţiile	 adverse	 printr-un	 comportament

agresiv.	

Teoria	 învăţării	 sociale	 spune	 că:	 agresivitatea	este	numai

una	 dintre	 multitudinea	 de	 trăiri	 aversive	 ale	 frustrării	 şi	 că

agresiunea	 este	 o	 reacţie	 care	 nu	 are	 proprietăţi	 de	 pulsiune	 şi

care	 este	 deci	 influenţată	 de	 consecinţele	 anticipate	 ale

comportamentului.	

Cercetătorii	 au	 descoperit	 că	 observarea	 modelelor	 de

agresiune	pe	viu	sau	în	film	măreşte	probabilitatea	ca	privitorul	să

dezvolte	 un	 comportament	 agresiv.	 Acesta	 este	 şi	 unul	 dintre

motivele	pentru	care	copiii	ai	căror	părinţi	folosesc	pedepse	fizice

au	o	probabilitate	mai	mare	de	a	fi	mai	agresivi	decât	media.	

În	 afara	 cazurilor	 bolilor	 psihiatrice	 dovedite,	 care	 îşi	 au
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propriul	 tratament,	 agresivitatea	 poate	 necesita	 o	 intervenţie

terapeutică.

Marele	Dicţionar	al	Psihologiei	definește	violenţa	ca	o	“forţă

brutală	 pe	 care	 o	 fiinţă	 o	 impune	 altora,	 putând	 merge	 până	 la

constrângere	 exercitată	 prin	 intimidare	 sau	 teroare”	 (Smith,	E.E.,

Nolen-Hoeksema,	 S.,	 Fredrickson,	 B.L.,	 Loftus,	 G.R.,	 2005,	 p.

1295).	 Din	 această	 perspecitvă,	 violenţa	 este	 reprezentată	 prin

toate	conduitele	agresive	la	care	un	subiect	mai	puternic	fizic	sau

moral	îl	supune	pe	unul	mai	slab:	rele	tratamente	(copii	maltrataţi),

acte	 de	 violenţă	 asupra	 partenerului	 (femei	 bătute)	 sau	 chiar

acţiuni	criminale	putând	merge	până	la	viol	sau	omor.

Lucrările	 lui	A.	Gorceix	 disting	 între	 violenţa	 elementară	 şi

violenţa	modificată.	 Prima	 este	 legată	 de	 stările	 confuzionale	 de

destructurare	 şi	 tratamentul	 ei	 poate	 respecta	 anumite	 reguli.	 În

violenţa	 modificată,	 locul	 sedativelor	 este	 mai	 delicat	 şi

soluţionarea	 crizei	 rămâne	 în	 prim-planul	 conduitei	 de	 urmat.	 Ea

necesită	 analiza	 plângerilor	 pacientului,	mai	 ales	 în	 reacţiile	 sale

cu	 anturajul,	 a	 cărui	 intoleranţă	 sau	 agresivitate	 sunt	 adesea

factorii	declanşatori	ai	crizei.		

Expunerea	copiilor/elevilor	 la	violenţă	 în	și	 în	 jurul	școlii	 ar

trebui	să	fie	o	preocupare	crescândă.	Provocările		recente	precum

agresiunea	 școală	 și	 producerea	 a	 tot	 mai	 multe	 evenimente	 de

hărțuire	(bullying)	pe	internet	au	condus	la	inițiative	prioritare	care

vizează	violenţa		și	prevenirea	violenței.

A	elabora	strategii,	proiecte	de	prevenire	a	violenței	școlare

implică	a	ține	cont	de	toți	factorii	(temperamentali,	sociali,	familiali)

care	 pot	 determina	 comportamentul	 violent	 al	 copilului/elevului.

Școala	are	un	rol	important	în	prevenirea	violenței	și	asta	nu	numai

în	condițiile	în	care	sursele	agresivității	sunt	în	mediul	școlar,	ci	și

în	situația	în	care	sursele	se	află	în	exteriorul	granițelor	şcolii.

Strategiile	 de	 prevenire	 și	 combaterea	 violenţei	 școlare	 la

copii/elevi	(metode	de	evaluare,	prevenire,	 intervenție	în	violență)

includ:

*	 implementarea	 proiectelor	 fără	 finanțare	 și	 cu	 finanțare
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externă	 care	 au	 obiectiv	 prioritar	 îmbunătățirea	 climatului	 de

securitate	 în	 școală	 și	 în	 afara	 acesteia	 (inclusiv	 proiecte	 cu

finanţare	 europeană	 nerambursabilă:	 Erasmus+,	 POCU,

transfrontaliere,	Banca	Mondială	şi	altele	similare);

*	 parteneriat	 eficient,	 real	 și	 permanent	 cu	 reprezentanții

poliției	 pentru	 informarea	 unităţilor	 şcolare	 cu	 privire	 la

împrejurările	 în	 care	 elevii	 au	 fost	 depistaţi	 absentând	 de	 la

cursurile	şcolare	şi	stabilirea	unor	măsuri	împreună	cu	conducerea

acestor	 şcoli	 pentru	 diminuarea	 abandonului	 şcolar,	 inclusiv	 prin

cooptarea	părinţilor	în	monitorizarea	acelor	elevi	cu	comportament

deviant	 pentru	 prevenirea	 implicării	 acestora	 în	 activităţi

infracţionale	sau	contravenţionale;	

*	 mediatizarea	 cazurilor	 de	 victimizare	 gravă	 punându-se

accentul	 pe	 măsurile	 de	 precauţie	 necesare	 evitării	 unor	 situaţii

similare	 şi	 intensificarea	 patrulărilor	 operative	 ale	 structurilor

poliţiei	 şi	 celorlalte	 instituţii	 cu	 care	 se	 acţionează	 în	 sistem

integrat	în	mediul	şcolar;

*	 efectuarea	 unui	 număr	 mai	 mare	 de	 activităţi	 punctuale

pentru	 identificarea	situaţiilor	de	risc	şi	monitorizare	a	acestora	în

sistem	 integrat	 concomitent	 cu	 informarea	 autorităţilor	 publice

locale	pentru	a	dispune	măsuri	 în	 vederea	diminuării	 acestora	 în

special	 în	 zonele	 vulnerabile	 unde	 tinerii	 se	 asociază	 pentru

petrecerea	 timpului	 liber	 sau	 atunci	 când	 absentează	 de	 la

cursurile	şcolare;	

*	 identificarea	 imediată/rapidă	 a	 unităţilor	 de	 învăţământ

care	 înregistrează	în	mod	constant	 infracţiuni	comise	 în	 incintă	şi

contactarea	 conducerii	 acestora	 în	 vederea	 stabilirii	 de	 comun

acord	 a	 unor	 măsuri	 adecvate	 care	 să	 contribuie	 la	 reducerea

incidenţei	situaţiilor	de	risc	criminogen;	

*	 în	 funcţie	 de	 datele	 şi	 informaţiile	 operative	 deţinute	 la

nivelul	 poliţiilor	 teritoriale,	 organizarea	 unor	 acţiuni	 şi	 controale

punctuale	 în	 incinta	 şi	 zonele	 adiacente	 unităţilor	 de	 învăţământ

împreună	 cu	 celelalte	 structuri	 cu	 atribuţii	 în	 domeniu	 pentru

prevenirea	 şi	 combaterea	 absenteismului	 şcolar,	 a	 delincvenţei
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juvenile	 şi	 a	 victimizării	 minorilor	 sau	 cadrelor	 didactice	 cât	 şi

pentru	securizarea	obiectivelor	aparţinând	unităţilor	şcolare;	

*	 verificarea	 personalului	 de	 pază	 de	 la	 unităţile	 de

învăţământ	 preuniversitar	 cu	 privire	 la	 modul	 de	 intervenţie	 în

situaţii	 deosebite,	 executarea	 serviciului	 de	 pază	 şi	 	 sesizarea

imediată	a	poliţiei	pentru	dispunerea	de	măsuri	legale	etc.

Rezultatele	așteptate	ar	putea	fi	concretizate	în:

*	 Îmbunătăţirea	 capacităţii	 instituţionale	 de	 prevenire	 şi

combatere	a	fenomenului	violenţei	în	mediul	şcolar	(violența	fizică

și	psihologică).

*	 Îmbunătăţirea	 capacităţii	 instituţionale	 de	 prevenire	 şi

combatere	 a	 fenomenului	 de	 bullying,	 raportată	 la	 situația

statistică	de	mai	jos:

	

VIOLENȚA	PSIHOLOGICĂ	-	BULLYING	

pentru	învățământul	preuniversitar	din	județul	Buzău

	

Prezentul,	 din	 păcate,	 este	 caracterizat	 printr-un	 ridicat

acces	 la	arme	și	muniții,	acte	de	 terorism,	 furie,	găşti	și	 violență,

un	mediu	 care	 favorizează	expunerea	a	mult	 prea	mulți	 copii	 de

vârstă	 şcolară	 la	 un	 nivel	 ridicat	 de	 violență	 în	mediul	 lor	 social.

Deși	 “modalitatea	 socio-emoţională	 prin	 care	 trauma	 determină

delincvență	și	 violență	pentru	unii	 tineri,	 dar	nu	şi	pentru	alţii,	 nu

sunt	încă	pe	deplin	înțelese”	(Maschi	&	Bradley,	2008),	cercetătorii

au	 demonstrat	 că	 tinerii	 care	 raportează	 niveluri	 ridicate	 de

expunere	 la	 traume	 sunt	 mult	 mai	 predispuşi	 la	 violență	 și

delincvență.	

Un	 stil	 de	 viață	 stresant,	 experiențele	 traumatice,

problemele	 emoţionale	 nerezolvate	 şi	 furia	 asociate	 copiilor	 de

şcoală	 pot	 duce	 la	 furie	 continuă,	 comportamente	 agresive,	 și	 la

alte	 forme	de	violență	în	 interiorul	sau	 în	afara	școlilor	 (Maschi	&

Bradley,	2008;	Turner,	Powell,	Langhinrichsen-Rohling,	&	Carson,

2009).

Produsă	asupra	copiilor,	violenţa	domestică	este	regăsită	în
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abordări	 sub	 numele	 de	 maltratarea,	 abuzul	 asupra	 copiilor.

Violenţa	 domestică	 are	 un	 impact	 negativ	 asupra	 tuturor

persoanelor	 implicate,	 studii	 referitoare	 la	 copiii	 martori,	 de

exemplu,	relevă	că	din	punct	de	vedere	al	traumei,	efectele	asupra

acestora	sunt	similare	cu	cele	produse	de	abuzurile	fizice.

Cadrele	didactice	 	 trebuie	să	continue	să	 fie	conștiente	că

expunerea	 copiilor	 la	 violență	 are	 efecte	 asupra	 socializării,	 a

educației,	 și	 a	 comportamentului	 în	 școli.	 	 “Permanenţa	 violenței

școlare	subliniază	necesitatea	desfășurării	unor	evaluări	în	fiecare

școală	 ca	 o	 componentă	 de	 bază	 în	 procesul	 de	 intervenție”

(Benbenishty,	Astor	 si	Estrada,	2008).	Planificarea	și	 colaborarea

sunt	 esențiale	 în	 pregătirea	 sistematică	 și	 temeinică	 pentru

prevenire	și	reducerea	actelor	de	violență.
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Adolescenţa	explicată

prof.	Anca	Teodoriu

	

	

	

“Atunci	 când	 ești	 adolescent,	 emoțiile	 tale	 sunt	 atât	 de

tumultoase	 și	 asa	 de	 imprevizibile…	 Doar	 încerci	 să	 te

ințelegi.”	(Penelope	Mitchell)

	

Cine	sunt	adolescenții?

	

ADOLESCENȚA	 (în	 lb.	 latină	 =	 “creștere”)	 reprezintă	 o

perioadă	 importantă	 în	 dezvoltarea	 fizică	 și	 mentală	 a

oamenilor,	marcând	trecerea	de	la	starea	de	copil	(10	ani)	la

cea	de	adult	(19	ani);	adolescenții	nu	mai	sunt	copii,	dar	nu

sunt	 încă	 nici	 adulți.	 Ei	 sunt	 în	 proces	 de	 dobândire	 a

anumitor	abilități	și	se	confruntă	cu	multe	situații	noi	ce	pot

prezenta	 riscuri	 pentru	 sănătatea	 și	 bunăstarea	 lor.	 De

aceea,	 pentru	 a-I	 ințelege	 și	 a-i	 putea	 sprijini	 trebuie	 să

descoperim	împreuna	nevoile	vârstei	adolescentine.	Cam

care	ar	fi	aceste	nevoi?	

	

Nevoia	de	cunoaștere

	

Adolescentul	simte	o	puternică	nevoie	de	a	ști,	o	curiozitate

față	de	tot	ce	îl	inconjoară,	dar:

	

ATENȚIE!	 Abundența	 informațională,	 nu	 doar	 că	 îl

stimulează,	 ci	 îl	 și	 intimidează,	 îl	 tulbură	 și	 îl	 înspăimantă

uneori.



	54	

Sugestie:	Dragi	adolescenți,

	

Căutați	 informații	 de	 calitate,	 analizați-le	 critic,	 discutați	 cu	 persoanele	mature	 de	 încredere

(părinți,	profesori,	specialiști)!

	

Nevoia	de	afecțiune

	

Adolescentul	 simte	 nevoia	 de	 a	 fi	 iubit	 și	 protejat	 de	 către	 părinți,	 simte	 nevoia	 să	 se

descopere	pe	sine,	devine	instabil	emoțional,	dar	și	vulnerabil	la	critica.

	

Sugestie:	Dragi	adolescenți,	

	

Invățați	 să	vă	verbalizați	 trăirile	și	 să	 le	exprimați	adecvat.	Atunci	când	sunteți	 indispuși	 sau

furioși	încercați	să	găsiți	răspunsul	la	întrebarea	“De	ce	sunt	așa?”

	

Nevoia	de	relații	și	de	grup

	

În	această	etapă,	prietenia	capătă	o	nouă	valență	și	un	nou	conținut,	iar	ruperea	ei	este	trăită

ca	o	adevarată	dramă.	Tot	acum,	un	nou	conținut	îl	capătă	și	prietenia	cu	persoanele	de	sex

opus,	acest	subiect	fiind	unul	delicat	și	intens	trăit	emoțional.	

	

Sugestie:	Dragi	adolescenți,	

	

Conștientizați	cu	atenție	ce	anume	trebuie	să	existe	la	baza	prieteniei,	înlăturați	statutul	social

al	 familiei,	 necesitățile	 egoiste	 și	 obținerea	 de	 profituri	 sau	 de	 atenție	 din	 partea	 celorlalți.

Încercați	să	găsiți	prietenul	cu	care	să	vă	împărtășiți	 trăirile,	 la	care	puteți	apela	după	ajutor,

căruia	să-i	fiți	util	și	cu	care	să	legați	o	prietenie	trainică	și	frumoasă.
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Nevoia	de	independeță	și	autodeterminare

	

Majoritatea	 adolescenților	 încearcă	 să	 scape	 de	 tutela	 părinților,	 în	 favoarea	 “societății”

tinerilor	 de	 aceeasi	 vârstă,	 manifestând	 nu	 doar	 independență	 comportamentală,	 dar	 și

spirituală.	 Independența	adolescentină	 va	duce	 la	 sporirea	 responsabilităților,	 la	dezvoltarea

voinței	și	autocontrolului,	dacă	țineți	cont	de	această	sugestie:

	

Dragi	adolescenți,	

	

Asumați-vă	 responsabilitatea	 pentru	 propriile	 acțiuni,	 câștigați	 încrederea	 părinților	 voștri

pentru	a	putea	obține	mai	multă	libertate,	învățați	să	vă	recunoașteți	propriile	greșeli	pentru	a

putea	 să	 le	 corectați.	Apreciați-vă	 și	 respectați-vă	 părinții,	 colegii,	 profesorii,	 pentru	 ca	 doar

oferindu-le	asta,	puteți	fi	la	rândul	vostru	apreciați,	respectați	și	stimați	de	către	aceștia.

	

Nevoia	de	împlinire

	

Cine	nu	își	dorește	să	devină	”cineva”	și	să	fie	în	același	 timp	el	însuși?	Cine	nu	pendulează

între	teamă	și	visare?	Cine	nu	își	elaborează	propria	concepție	despre	viață?	Știm	răspunsul

acestor	întrebări.	

	

Sugestie:	Dragi	adolescenți,

	

Analizați-vă	propria	conduită	în	diverse	situații,	țineți	cont	de	părerea	celor	din	jur,	planificați-

vă	responsabil	timpul	și	activitățile,	analizând	obstacolele	care	vă	generează	neîncredere	și	vă

abat	de	la	planurile	voastre.	Aveți	încredere	deplină	în	voi	și	incapacitățile	voastre	de	a	visa	și

de	a	vă	împlini	toate	visurile.
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STIMA	DE	SINE	LA	ADOLESCENȚI

Prof.	psih.	Carmen	Mărgăritescu
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Adolescența	este	o	perioadă	de	tranziție	de

la	 copilărie	 (pubertate)	 la	 vârsta	 adultului

tânăr	 (maturitate).	 Conform	 Organizației

Mondiale	 a	 	 Sănătății	 cuprinde	 intervalul

15-18	 ani	 la	 fete	 și	 16-18	 ani	 la	 băieți,

perioadă	 care	 se	 termină	 în	 jurul	 vârstei	 de

19-21	 de	 ani	 la	 ambele	 sexe.	 Această

perioadă	 de	 tranziție	 presupune	 atât

modificări	 la	 nivel	 fizic,	 cât	 și	 modificări	 la

nivel	comportamental	și	de	personalitate.	

		

Adolescentul	 devine	 mai	 preocupat	 de

propria	 imagine,	 de	 cunoașterea	 trăsăturilor

personale	și	de	poziția	sa	în	raport	cu	cei	din

jur,	de	exemplu	grupul	de	prieteni	sau	colegii

de	școală.

	

Identificarea	 corectă	 a	 emoțiilor	 și	 transferul

lor	 în	 viața	de	zi	 cu	zi	 joacă	un	 rol	 la	 fel	 de

important,	 proces	 facilitat	 de	 empatia

părinților,	 încrederea,	 respectarea	 intimității

sau	a	spațiului	privat	al	adolescentului.

	

Adolescentul	 tinde	 să	 se	 îndepărteze	 de

părinți,	 în	 încercarea	 de	 a	 fi	 independent	 și

de	 a	 decide	 pentru	 el	 însuși,	 iar	 nevoia

părinților	de	control	și	de	supraveghere	poate

deveni	 incongruentă	 cu	 noile	 nevoi	 de

dezvoltare	 și	 de	 comunicare	 ale

adolescentului,	 putând	 surveni	 neînțelegeri

sau	conflicte	între	aceștia.

Dezvoltarea	 corectă	 a	 adolescenților	 se

bazează	 pe	 stimularea	 mai	 multor	 arii	 de

cunoaștere	 în	 strânsă	 legătură	 cu

activitatealor.	Un	adolescent	echilibrat	allege

activități	 care	 contribuie	 la	 dezvoltarea

caracterului,	 creșterea	 încrederii	 în	 sine,

dezvoltarea	 abilităților	 de	 socializare,

identificarea	pasiunilor	și	luarea	deciziilor.	

Imaginea	 de	 sine	 a	 adolescentului	 se

conturează	 în	 mare	 parte	 din	 propria

experiență,	 dar	 rezultă	 și	 din	 modul	 în	 care

ceilalți	 oameni	 se	 comport	 față	 de	 el.

Procesul	constituirii	imaginii	de	sine	parcurge

mai	multe	etape,	de	la	reprezentarea	propriei

persoane,	 continuând	 cu	 imaginea	 pe	 care

celălalt	 și-o	 formează	 despre	 el,	 apoi

reflectând	 asupra	 imaginii	 de	 sine,	 din

perspective	 corespondenței	 sau

necorespondenței	 între	 aceasta	 și	 judecata

celuilalt.

De	 unde	 vine	 imaginea	 de	 sine?	 Bazele

modului	 în	 care	 percepem	 propria	 noastră

imagine	 vine	 din	 copilărie,	 atunci	 când	 noi

încă	 nu	 avem	 un	 sistem	 de	 valori	 bine

conturat	 la	 care	 să	 ne	 raportăm.	 Nu	 avem

decât	 părerea	 părinților	 față	 de	 actele

noastre.	 Părinții	 sunt	 primii	 oameni	 care	 ne

pot	aprecia	pentru	ceea	ce	facem	sau	ne	pot

penaliza	 pentru	 ceva	 greșit.	 De	 exemplu,	 o

atitudine	 extrem	 de	 critică	 a	 părinților	 face

adolescentul	 să	 înțeleagă	 faptul	 că,	 nu	 e

suficient	de	“bun”.	
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	Una	dintre	modalitățile	de	adaptare,	pe	care

le	 poate	 găsi	 adolescentul,	 este	 să	 caute

acele	 "trenduri"	 care	 să-l	 facă	 "mai	 bun	 sau

mai	 interesant",	 căutând	 un	 grup	 care	 să-l

accepte	 așa	 cum	 este	 sau	 își	 păstrează

părerea	proastă	despre	sine.	

	

Stima	 de	 sine	 este	 rezultatul	 estimării

propriei	valori	pe	care	o	 face	un	adolescent,

manifestată	 ca	 satisfacție	 sau	 insatisfacție

asociată	 imaginii	 de	 sine.	 Este	 sentimentul

de	 autoapreciere	 și	 de	 încredere	 în	 forțele

proprii	 și	 se	 asociază	 cu	 așteptarea

succesului,	cu	optimismul	în	ceea	ce	privește

performanțele	 viitoare,	 cu	 lupta	 pentru

atingerea	scopului	și	persistența	în	depășirea

obstacolelor.	 O	 stimă	 de	 sine	 pozitivă	 și

realist	 dezvoltă	 capacitatea	 de	 a	 lua	 decizii

responsabile	 și	 abilitatea	 de	 a	 face	 față

presiunii	grupului.

	

Când	adolescenții	au	o	stimă	de	sine	pozitivă

își	 asumă	 responsabilități,	 sunt	 mândri	 de

realizările	 lor	 și	 își	 exprimă	 emoțiile	 positive

sau	negative.	Sunt	flexibili,	nu	au	dificultăți	în

a	iniția	activități	noi,	recunosc	când	au	nevoie

de	 ajutor	 și	 nu	 se	 sfiesc	 să-l	 ceară,	 nu	 au

dificultăți	 în	 a-și	 susține	 punctual	 lor	 de

vedere.

	

În	 schimb,	 când	 adolesceții	 experimentează

nivelul	unei	stime	de	sine	scăzute,	nu	se	simt

valoroși	și	pot	avea	emoții	negative	de	tipul

tristeții,	fricii	sau	furiei,	cauzate	de	cele	mai

multe	ori	de	experiențe	negative	sau	datorită

anticipării	eșecului.	Ei	gândesc	adesea:	“Nu

sunt	bun	de	nimic”,	“Nimeni	nu	mă	place”,

“Sunt	urât”,	“Sunt	un	prost”,	sunt	nemultumiți

de	felul	lor	de	a	fi	și	au	tendința	de	a-i

învinovăți	pe	alții	pentru	propriile	eșecuri.

Riscurile	 unei	 stime	 de	 sine	 scăzute	 sunt

semnificative	 mai	 ales	 în	 adolescență.	 De

aceea,	 este	 important	 să	 vă	 descoperiți

unicitatatea	 și	 propriul	 potențial,	 să	 vă

dezvoltați	ca	o	persoană	autonomă,	capabilă

să-și	 propună	 scopuri	 clare	 și	 să	 acționeze

pentru	a	le	realiza.

Ce	poți	 face?	Dacă	 dialogul	 interior	 amintit

mai	 sus	 te	 "sabotează",	 te	 poți	 întreba	 în

forul	interior:	"A	cui	este	vocea	interioară”?	A

mamei,	a	tatălui,	a	altei	persoane	importante

pentru	mine?	Este	bine	să	explorezi	diverse

întrebări	 și	 răspunsuri,	 pentru	 că	 autostima

nu	se	construieste	dintr-o	dată,	ci	 reprezintă

un	 proces	 complex,	 în	 care	 elementul

fundamental	 îlreprezintă	 dorința	 și

capacitatea	 de	 avea	 grija	 de	 propria

persoană.	 *	 conștientientizează	gândurile	 pe

care	le	ai	despre	propria	persoană	și	dă-le	o

formă	pozitivă.	De	exemplu,	dacă	greșești	 la

matematică,	ai	putea	gândi	că	ești	întotdeuna

slab	 la	 aceasta	 materie	 sau	 ai	 putea	 gândi

faptul	că,	ai	 făcut	câte	ceva	bine	 la	celelalte

tipuri	 de	 probleme.	 Primul	 gând	 nu	 te	 ajută

pentru	 încrederea	 în	 sine,	 în	 vreme	 ce	 al

doilea	 te	 ajută	 să	mergi	mai	 departe	 și	 să-ți

îmbunătățești	abilitățile.
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*	 listă	 cu	 planurile	 îndeplinite	 până	 în	 momentul

prezent.	 Analizează	 obiectiv	 ce	 calități	 și	 resurse

personale	ai	folosit	pentru	realizarea	obiectivelor.	

Adolescenții	 cu	 imagine	 de	 sine	 scăzută	 vor	 atribui

succesele	 unor	 factori	 externi.	 Indiferent	 dacă	 factorii

exterior	 ar	 fi	 putut	 favoriza	 succesul,	 drumul	 către

atingerea	acelui	success	este	datorat	persoanei	care	a

avut	 capacitatea	 de	 a	 se	 folosi	 de	 factorii	 externi,

aceasta	fiind	în	sine	o	calitate.

*	transformă	eșecul	în	feedback:	analizează	ce	nu	a	funcționat	în	trecut,	pentru	a	nu

mai	repeat	aceeași	greșeală	și	pentru	a	adduce	îmbunătățiri	în	viitor.	

	

*	începe	o	acțiune	cu	pași	mici.	Dacă	obișnuiești	să	eviți	acțiunea	din	teama	de	a	nu

eșua,	o	listă	zilnică	cu	obiective	ușor	de	atins,	te	poate	ajuta.	Apoi,	la	sfârșitul	zilei	analizează

ce	a	mers	bine	și	ce	nu,	luând	decizii	pentru	ziua	următoare.	După	o	perioadă	de	practică,	poți

stabili	 obiective	 mai	 mari	 și	 pe	 termen	 mai	 lung.	 Îndeplinirea	 obiectivelor	 personale

contribuie	la	întărirea	autostimei	de	sine	și	îmbunătățește	propria	imagine.



	61	

Ora	de….	istorie

prof.	Ionel	Oprea
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Istoria,	magistra	vitae

	

În	 rândurile	 următoare	 o	 să	 încerc	 să	 vă	 aduc	 câteva

argumente	 care	 să	 demonstreze	 rolul	 important	 al	 istoriei	 în

momentul	de	faţă.	Istoria	este	o	ştiinţă	care	se	bazează	pe	dovezi

pentru	 a	 ne	 ajuta	 să	 înţelegem	ceea	 ce	 s-a	 întâmplat	 în	 trecutul

mai	 apropiat	 sau	mai	 îndepărtat.	 După	 cum	 cred	 că	 ştiţi	 deja,	 o

definiţie	simplă	a	istoriei	ar	fi	aceea	că	este	o	ştiinţă	care	studiază

evoluţia	 omului	 şi	 a	 societăţii	 din	 cele	mai	 vechi	 timpuri	 până	 în

prezent.	O	definiţie	foarte	frumoasă	şi	profundă	a	istoriei	îi	aparţine

lui	 Nicolae	 Bălcescu,	 cunoscut	 paşoptist,	 care	 afirmă	 că	 “Istoria

este	 cartea	 cea	 dintâi	 a	 unei	 naţii.	 Într-însa	 ea	 îşi	 vede	 trecutul,

prezentul	şi	viitorul.	O	naţie	fără	istorie	este	un	popol	încă	barbar;

şi	vai	de	acel	popol…”.

Pentru	a	 înţelege	 faptele	 istorice,	 istoria	 se	desfăşoară	pe

două	 mari	 coordonate,	 spatial	 şi	 timpul.	 Astfel,	 spatial	 poate	 fi

definit	 ca	 naţional	 sau	 universal	 (şi	 astfel,	 noi,	 românii	 vorbim

despre	o	 istorie	 a	 românilor,	 respectiv,	 istorie	 universală),	 fiecare

stat	 şi	 naţiune	 au	 o	 istorie	 proprie	 care	 a	 evoluat	 într-un	 context

mai	 larg,	 universal,	 uneori	 cu	 importante	 conexiuni	 (de	 exemplu:

marele	 crah	 din	 1929,	 cele	 două	 războaie	mondiale	 etc).	 Timpul

istoric	este	împărţit	în	epoci	istorice	(preistoria,	antichitatea,	epoca

medieval,	 epoca	 modernă,	 epoca	 contemporană),	 duratele

timpului	istoric	măsurându-se	în	milenii,	secole,	ani	etc.

În	analiza	omului	şi	a	societăţii	umane,	 istoria	se	 foloseşte

de	 mai	 multe	 ştiinţe	 auxiliare	 (ajutătoare)	 precum	 	 arheologia,

genealogia,	 numismatica,	 heraldica,	 epigrafia	 etc,	 capabile	 să

ofere	 răspunsuri	 obiective	 cu	 privire	 la	 trecut.	 Astfel,	 arheologia

studiază	 artefacte	 descoperite	 în	 pământ	 şi	 oferă	 o	 interpretare

reală	 a	 trecutului.	 Pentru	 epoci	 îndepărtate	 precum	 preistoria,

adeseori,	arheologii	sunt	singurii	 în	măsură	să	ne	ofere	 informaţii

şi	să	reconstituie	trecutul	pe	baza	descoperirilor	şi	datării	acestora

.	Genealogia	este	o	ştiinţă	auxiliară	a	istoriei	care	studiază	filiaţiile

şi	legăturile	din	cadrul	unei	familii	sau	dinastii.	Chiar	şi	copiii	pot	fi

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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genealogi	amatory	atunci	 	când	 încearcă	să	 reconstituie	arborele

genealogic	al	propriei	familii.

De	ce	mai	avem	nevoie	de	istorie	astăzi?	De	ce	mai	este	ea

importantă?	 Am	 auzit	 aceste	 întrebări	 frecvent,	 din	 păcate,	 iar

răspunsul	 este	 unul	 complex,	 sau,	 de	 fapt,	 sunt	 mai	 multe,

numeroase	 chiar.	 Istoria	 este	 importantă	 ca	 fiecare	 să	 înţeleagă

cine	este,	de	unde	vine,	de	ce	este	cum	este,	ce	va(putea)	fi		şi	de

ce.	Adeseori,	chiar	 în	discuţiile	cotidiene,	 tinerii	 fac	apel	 la	 trecut,

la	 istorie	atunci	când	povestesc	amănunte	din	viaţa	 lor,	a	 familiei

lor,	 a	 bunicilor	 etc.	 Tot	 ceea	 ce	 trăim	 este	 istorie	 sau	 va	 deveni

istorie.	 Fiecare	 dintre	 noi,	mai	mult	 sau	mai	 puţin	 conştient	 este

martor	 la	 curgerea	 istoriei:	 suntem	 martori	 la	 alegerea	 unui

preşedinte,	participăm	la	un	miting,	protestăm	pentru	respectarea

drepturilor	 şi	 libertăţilor	 noastre	 fundamentale,	 pe	 scurt,	 trăim

istoria,	 aşa	 cum	 strămoşii	 nostrii	 au	 trăit-o	 la	 timpul	 lor	 şi	 ne-au

lăsat	mărturii	 în	acest	sens	(scrise	sau	nescrise).	Trecutul	familiei

tale,	al	ţării	tale	estea	deseori	definitoriu	pentru	a	înţelege	de	unde

vii	şi	ce	poţi	deveni.	Atunci	când	 intri	 în	contact	cu	cineva	dintr-o

altă	 ţară,	 unele	 dintre	 primele	 impresii	 sunt	 cele	 legate	 de	 viaţa

cotidiană,	 de	 trecut	 şi	 de	 prezent;	 oamenii	 din	 alte	 ţări	 cu	 care

relaţionezi	vor	să	te	cunoască,	să	ştie	ceva	despre	 locul	din	care

vii,	despre	 ţara	 ta.	Aşa	cum	ştiţi,	 românii	au	 în	vocabularul	 lor	un

cuvânt,	 “dor”,	 care	 evidenţiază	 nişte	 trăiri	 aparte;	 atunci	 când	 îşi

amintesc	 despre	 trecut	 şi	 despre	 oamenii	 dragi,	 despre	 	 locurile

lăsate	 în	 urmă,	 această	 amintire	 este	 tot	 o	 formă	 de	 istorie,	 o

istorie	sentimentală	cu	aromă	de	“dor”.

În	 concluzie,	 istorie	 este	 tot	 ceea	 ce	 ni	 se	 întâmplă	 şi	 tot

ceea	ce	trăim,	suntem	parte	a	istoriei,	martori	 la	evenimente	care

se	vor	 regăsi	 în	cărţile	despre	 trecut.	Cunoaşterea	evenimentelor

istorice	 ne	 poate	 ajuta	 nu	 doar	 să	 înţelegem	 prezentul,	 ci	 şi	 să

prevedem	viitorul.
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ORA	DE	GEOGRAFIE

Puse	cap	la...cap	

Prof.Cecilia	Nicolae

Geografic	vorbind	există	un

cap[1]	 fascinant	 situat	 la

71°10′21″N	 și	 25°47′04″E

în	 extremitatea	 nordică	 a

Europei,	 Capul	 Nord,	 o

stâncă	 ce	 înaintează	 din

Insula	 Magerøya	 spre

Marea	 Norvegiei	 și	 Marea

Barents,	 la	 contactul	 dintre

Oceanul	Atlantic	și	Oceanul

Arctic.	

[1]capul	este	un	termen	geomorfologic	ce	definește

o	porțiune	de	uscat	stâncoasă	care	înaintează	în	mare

și	pornește	din	continent	sau	dintr-o	insulă,	o

peninsulă.	POSEA,	Grigore,	Geografia	de

la	A	la	Z.Dicționar	de	termeni

geografici,	Editura	Științifică	și

Enciclopedică,	București,	1986,	p.34.	
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ORA	DE	GEOGRAFIE

Acest	 capăt	 de	 lume	 din	 Norvegia,	 Nordkapp,	 se

ivește	 la	307	m	altitudine,	 fiind	o	dovadă	a	 trecerii

timpului	 de	 peste	 500-600	 de	 milioane	 de	 ani.

Geologia	 locului	 păstrează	 și	 astăzi	 un	 amestec	 de

șisturi	cristaline,	micașisturi	și	cuarțite.		



	66	

						Deși	se	ajunge	cu	greu	în	acest	loc,	în	anul	1553	o	expediție

sub	 comanda	 englezului	 Richard	 Chancellor	 atinge	 țărmul

insulei	pentru	a	căuta	o	nouă	rută	către	China.	Astăzi	insula	este

conectată	printr-un	 tunel	 submarin	 (6870	m	 lungime;	construit

între	 1993-1999)	 cu	 Peninsula	 Porsanger,	 având	 acces	 spre

drumul	internațional	E69.		

	 	 	 	Nimic	nu	este	 imposibil	pentru	cei	peste	200.000	de	 turiști

care	sosesc	anual	aici	pentru	a	descoperi	„Luminile	Nordului”,

nopțile	 cu	 soare	 din	 mai	 până	 în	 iulie	 sau	 pentru	 a	 admira

paradisul	 păsărilor,	 în	 condițiile	 în	 care	 se	 înregistrează	 iarna

valori	 cuprinse	 între	 -3°C	 	 și	 -15°C,	 iar	 vara	 între	 10°	 C	 și

25°C.	Insula	oferă	activități	de	tip	safari,	cum	ar	fi	Bird	Safari

în	rezervația	naturală	Gjesværstappan,	unde	se	pot	observa	cele

mai	 mari	 colonii	 de	 pufini,	 cormorani,	 furtunari,	 alca	 torda,

vulturi,	 Crab	 Safari	 în	 căutarea	 de	 crabi	 giganți	 de	 peste	 2	m

sau	 Snowmobile	 Safari	 pentru	 a	 explora	 insula.	 Un	 punct	 de

atracție	faimos,	un	reper	pentru	latitudinea	extremă,	îl	constituie

globul	geografic	construit	în	1978	în	memoria	regelui	Oscar	al

II-lea	al	Suediei	și	Norvegiei	care	a	vizitat	acest	loc	în	1873.

				Alte	repere	sunt:	centrul	turistic	Nordkapphallen	(North	Cape

Hall),	 	 muzeul	 Nordkapp	 și	 satul	 pescăresc	 Honningsvag,

Capela	 St.	 Johannes	 	 cu	 arhitectură	 unică,	 templul	 Thai

construit	în	onoarea	regelui	Chulalongkorn	al	Thailandei	care	a

vizitat	 în	 1907	 Capul	 Nord,	 Grota	 luminilor,	 monumentul

Children	 of	 the	 Earth	 ce	 simbolizează	 prietenia,	 speranța	 și

bucuria		
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Children	 of	 the	 Earth	 ce	 simbolizează	 prietenia,	 speranța	 și

bucuria.	

	 	 	 	 Experiența	 unei	 nopți	 cu	 soare,	 dansul	 luminilor,	 Aurora

Borealis,	 rămân	 întipărite	 pentru	mult	 timp	 pentru	 a	 reedita	 o

nouă	 călătorie	 la	 marginea	 lumii.	 Pasionații	 	 colecționari	 de

amintiri	 pot	 obține	 și	 o	 diplomă	 de	 membru	 onorifică	 că	 au

atins	Capul	Nord	al	Europei	de	la	Clubul	Regal	North	Cape.	
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ORA	DE...TEHNOLOGIE

prof.	Toader	Nicolae

prof.	Emilian	Marieta

Cum	se	fabrica…-	imprimanta	3	D	

Imprimanta	 face	 parte	 din	 categoria	 perifericelor	 de	 ieșire,

aceasta	 fiind	 utilizată	 pentru	 transpunerea	 informației	 din

calculator	 pe	 hârtie	 (un	 document,	 o	 poză	 sauoricealtfel	 de

fișier	grafic,	un	e-mail,	un	articol	etc.).	

Imprimantele	se	clasează	după	mai	multe	criterii,	de	exemplu	în

funcție	 de	 scop	 (imprimare/tipărire)	 și	 de	 rapiditate,	 de

procedeu,	 de	 dimensiunile	 maxime	 ale	 hârtiei	 pe	 care	 se

imprimă	 și	 altele.	 Printre	 cele	 mai	 noi	 tipuri	 se	 numara	 si

Imprimanta	 3D.	 Imprimarea	 3D	 este	 un	 proces	 de	 formare	 a

unui	obiect	solid	tridimensional	de	orice	formă,	realizat	printr-

un	 process	 repetitiv	 de	 adaugare	 de	 straturi	 succesive	 de

material	 în	 diferite	 forme.	 Imprimarea	 3D	 este,	 de	 asemenea,

distinctă	de	tehnicile	de	prelucrare	tradiționale,	care	se	bazează

în	 principal	 pe	 eliminarea	materialelor	 prin	 metode	 cum	 ar	 fi

tăiere	sau	de	foraj	(procesele	substractive).	

Aplicatii	ale	imprimantelor	3D	

Imprimarea	3D	este	folosita	in	prezent	in	foarte	multe	domenii

si	pune	bazele	unui	nou	salt	tehnologic,	cu	implicatii	in	toate

aspectele	vietii	personale,	comerciale	si	industriale	de	zi	cu	zi	–

cu	specificatia	ca	exista	o	diferenta	majora	intre	imprimantele

3D	destinate	uzului	personal	si	cele	intrebuintate	in	alte	scopuri.
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Exemple	de	domenii	sau	situatii	in	care	se	foloseste	in

prezent	printarea	3D:	

·								in	arhitectura:	crearea	in	miniatura	a	unui	model	arhitectural

sau	machete;	

·								in	industrie:	crearea	de	obiecte	mici	si	cu	o	forma	sau

structura	complexa,	prototipizarea	rapida	a	unor	modele	de

obiecte	;	

·								in	arheologie:	reconstructia	de	artifacte	si	de	fosile;	

·								in	criminalistica:	recrearea	de	obiecte	fizice	deteriorate	sau

incomplete;	

·								in	medicina:	crearea	de	tesuturi	(de	exemplu	organe,	vase

sangvine,	s.a.)	care	sa	fie	compatibile	cu	o	anumita	persoana,

constructia	de	implanturi	dupa	o	anumita	forma	–	de	exemplu

implanturi	dentare	sau	de	os;	

·								in	aeronautica:	productia	de	structure	metalice	sau	plastice

cu	o	forma	complexa	sau	de	o	compozitie	superioara	fata	de

cele	obtinute	in	sectorul	industrial;	

·								in	gastronomie:	pentru	prepararea	de	elemente	culinare	cu	o

structura	sau	forma	complexa;	

·								in	cinematografie:	crearea	de	masti	sau	costume

personalizate;	

·								in	domeniul	artizanatelor:	crearea	de	obiecte	decorative;	

·								in	domeniul	imobiliar:	constructia	de	locuinte;	

·								in	domeniul	personal	sau	casnic:	crearea	de	obiecte	de	uz

personal	sau	de	menaj	ce	contin	elemente	personalizate.	

	VA	INVITAM	SA	URMARITI	FILMULETUL	DESPRE	IMPRIMANTELE	3D	ALE	LICEULUI

https://www.facebook.com/1894997010586219/videos/

917147178724075
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Ora	de	....sport	

prof.	Suditu	Stefania

		

Istoria	fotbalului

	Fiecare	sport	are	o	istorie.	Dar	nici	una	dintre	ele	nu	este	atât

de	 interesantă	 ca	 istoria	 fotbalului.	 Fotbalul	 este	 un	 fenomen

global	și	probabil	va	deveni	din	ce		în	ce	mai	iubit,	pe	măsură

ce	 internetul	 și	 social	 media	 face	 urmărirea	 meciurilor	 și

competițiilor	tot	mai	accesibilă	în	diferite	părți	ale	globului.

Deci	cine	a	inventat	fotbalul?	Se	pare	că	fotbalul	a	fost	inventat

în	Anglia,	 făcându-și	 apariția	 în	 secolul	 al	 XIX-lea.	 Cu	 toate

acestea,	 există	 afirmații	 precum	 că	 scoțienii	 ar	 fi	 inventat

fotbalul	pe	care	îl	știm	astăzi,	dar	că	și	chinezii	au	jucat	un	rol

esențial	în	nașterea	jocului.	Deci,	haideți	să	investigăm	cine	a

inventat		fotbalul.	

Se	 consider	 că	 fotbalul	 este	 un	 sport	 cu	 o	 tradiție	 de

aproximativ	2000	de	ani,	 însă,	 forma	sa	inițială	este	destul	de

diferită	de	cea	din	prezent.	Jocurile	cu	mingea	au	existat	 încă

din	antichitate,	fiind	descoperite	numeroase	dovezi	ale	acestora

în	 istoria	 diverselor	 civilizații.	 FIFA	 a	 recunoscut	 China	 ca

fiind	 țara	de	origine	a	 fotbalului,	datorită	 faptului	 că,	 în	anul

200	 i.	Hr.,	 în	 timpul	dinastiei	Han,	o	parte	din	poporul	chinez

juca	 un	 sport	 asemănător,	 numit	 Tsuh-Kuh.	 În	 acea	 vreme,

mingea	 era	 umplută	 cu	 iarbă	 sau	 câlți,	 învingătorii	 primeau

premii,	iar	echipa	care	pierdea	era	biciută	de	proprii	suporteri.

Principala	 competiție	 avea	 loc	 cu	 ocazia	 zilei	 de	 naștere	 a

împăratului,	 iar	 antrenamentele	 făceau	 parte	 din	 pregătirea

militară.	Numele	vine	de	la	“a	lovi”-	tsuh,	iar	kuh	se	referă	la

mingea	folosită	în	timpul	jocului.	Porțile	erau	înalte	de	8	metri,

cu	plase	de	mătase	de	30	de	cm,	prin	care	jucătorii	trebuiau	să

treacă	mingea	cu	ajutorul	piciorului.			
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Fotbalul	în	China	Antică	

În	jurul	anului	476	î.Hr.	până	în	anul	221	î.Hr.,	un	sport	numit

cuju	 a	 fost	 popular	 jucat	 în	 China.	 Numele	 este	 aproximativ

tradus	ca	“a	lovi	mingea	cu	piciorul”.	Pentru	a	înscrie	un	gol,

jucătorii	 trebuie	 să	 bage	 mingea	 într-o	 bucată	 de	 pânză

atârnată	 între	 doi	 poli.	 Jocul	 a	 devenit	 atât	 de	 popular,

deoarece	 a	 fost	 practicat	 de	 liderii	 militari	 ca	 un	 sport

competitive	pentru	a	menține	soldații	în	formă	fizică.

Pe	măsură	ce	jocul	a	devenit	tot	mai	popular,	curțile	regale	au

început	 să	 organizeze	 meciuri	 cuju	 jucate	 de	 jucători

profesioniști.	Echipe	compuse	din	femei	și	civili	au	participat	și

la	turnee.	

Originea	fotbalului	în	Roma	antică	

Fotbalul	din	Roma	antică	nu	are	reguli,	strategii	sau	tactici.	A

fost	 jucat	 de	 54	 de	 jucători	 (27	 în	 fiecare	 echipă),	 al	 căror

singur	scop	era	să	ducă	mingea	spre	poarta	echipei	adverse.	A

devenit	atât	de	popular	încât	a	fost	inclus	în	Jocurile	Olimpice

timpurii.	Firește,	mulți	jucători	s-au	rănit	în	timpul	jocului.	

Fotbal	în	Evul	Mediu	

Se	poate	spune	că	în	general	englezii	au	fost	cei	care	au	păstrat

tradiția	 fotbalului	 în	 viață	 în	 Evul	 Mediu.	 O	 formă	 foarte

populară	a	sportului	din	mijlocul	secolului	al	14-lea,	Anglia,	se

numește	fotbal	de	gloată.	A	fost	jucat	de	un	număr	nelimitat	de

jucători.	 În	 acel	 moment,	 încă	 nu	 era	 nimeni	 care	 să	 creeze

reguli.

Jucătorilor	 li	 s-a	 permis	 să	 continue	 să	 joace	 atât	 timp	 cât

acțiunilelor	 nu	 conduc	 la	 omor	 prin	 imprudenţă.	 Aceștia	 au

jucat	pe	străzi	și	au	transformat	orașele	în	terenuri	uriașe.

Deoarece	 oricine	 se	 putea	 alătura	 jocului	 și	 din	 cauza

puținelor	reguli,	fotbalul	medieval	s-a	încheiat	cu	revolte.	Jocul

pe	 străzi	 a	 cauzat,	 de	 asemenea,	 probleme	 locuitorilor	 și

comercianților.	
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