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Motto: 

 "Învață tot ce poți, în orice moment disponibil, de la oricine și întotdeauna va veni o   

vreme când te vei simți recompensat pentru ceea ce ai învățat."  

Sarah Caldwel 
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 În loc de ...prefaţă 

 

,,Învaţă de la toate, să ai statornic drum 

Învaţă de la flăcări, că toate-s numai scrum 

Învaţă de la umbră, să taci şi să veghezi 

Învaţă de la stâncă, cum neclintit să crezi 

Învaţă de la soare, cum neclintit s-apui 

Învaţă de la piatră, cum trebuie să spui, 

Învaţă de la vântul ce-adie prin poteci 

Cum trebuie prin lume de liniştit să treci. 

Învaţă de la toate, că toate sunt surori 

Cum treci frumos prin viaţă 

Cum poţi frumos să mori, 

Învaţă de la vierme, că nimeni nu-i uitat, 

Învaţă de la nufăr, să fii mereu curat, 

Învaţă de la flăcări, ce-avem de ars în noi, 

Învaţă de la ape, să nu dai înapoi. 

Învaţă de la umbră, să fii smerit ca ea. 

Învaţă de la stâncă, să-nduri furtuna grea. 

Învaţă de la soare, ca vremea să-ţi cunoşti, 

Învaţă de la stele, că-n cer sunt multe oşti; 

Învaţă de la greier, când singur eşti, să cânţi. 

Învaţă de la lună, să nu te înspăimânţi; 

Învaţă de la vulturi, când umerii-ţi sunt grei. 

Şi du-te la furnică, să vezi povara ei... 

Învaţă de la floare, să fii gingaş ca ea, 

Învaţă de la soare, să ai blândeţea sa; 

Învaţă de la păsări, să fii mai mult în zbor, 

Învaţă de la toate, că totu-i trecător. 

Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci. 

Să-nveţi din tot ce piere - cum să trăieşti pe veci.'' 
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Proiectele școlii 

 

 

Titlul proiectului : INCLUSION ON THE WAY TO EUROPE  
 

Nr referinţă: 2016- 1- LT01- KA219-0231445 
 

 Tip proiect: KA2 – Parteneriat strategic pentru susţinerea de bune practici în domeniul şcolar, 

proiecte  doar între şcoli 

 

Data de început : 01-09-2016  

Durata :24 luni  

Data încheiere proiect: 31-08-2018  

 

PARTENERI : 

 

KAUNO ''VYTURIO" GIMNAZIJA- LITUANIA( coordonator proiect) 

STÅLFORSSKOLA SF 2 - ESKILSTUNA - SUEDIA  

COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI" – ROMAN- ROMANIA  

IBRAHIM TANRIVERDI SOSYAL BILIMLER LISESI-SAMSUN -  TURCIA  

  

 

OBIECTIVE: 

 

Priectul îşi propune să :  

 

1.  promoveze includerea elevilor  care se încadrează în categorii  de risc de excludere  socială :  

cei cu lipsa de competențe de bază,  riscul de abandon, cu nevoi speciale, contribuind la 

favorizarea integrării lor în învățământul de masă și societate.  
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2. se aplice  noi strategii  educaţionale,  pentru depășirea lipsei de competențe de bază ale 

elevilor,  în știință, matematică și tehnologie .  

3. conducă la aplicarea unor noi metode în domeniul dezvoltării sociale și emoționale ale 

copilului,  ca parte a curriculum practic  pentru elevii cu   nevoi educaționale speciale .  

4. pentru a crea un mediu de învățare stimulativ și abordări pentru sprijinirea dezvoltării 

sociale și emoționale a copilului.  

5. pentru a pune la dispoziție (asigurate) pentru profesori metode diferite de educație și 

împărtășirea de  bunele practici în domeniul educaţional .  

 

ACTIVITIVITĂŢI: 

I. Introducerea de noi strategii în procesul instructiv de predare învăţare -evaluare 

Strategiile includ: - Învăţarea prin cooperare,   

                              - Peer tutoring,   

                              - Învăţarea în echipă , 

                              - Învăţarea bazată pe proiecte, 

                              - Învăţarea interactivă centrată pe elev. 

 Fiecare şcoală parteneră va studia două  dintre aceste strategii şi o va aplica la clase, în 

două specializări ale grupului STEM ( matematică, ştiinţe, artă , tehnologie, inginerie) , în 

funcţie de specificul şcolii.  

 Aceste strategii vor oferi soluţii moderne şi eficiente pentru a dezvolta la elevi 

competenţe de bază şi de integrare .  

II. Transfer de bune practici  

III. Activităţi locale 

 Vor oferi elevilor participanţi la proiect oportunitatea de a-şi dezvolta abilităţi de bază 

precum: comunicarea în limba maternă, competenţe TIC, analiza datelor, participarea la 

seminarii ştiinţifice, participarea la evenimente culturale, creare logo- ului proiectului, 

crearea unei broșuri , calendare, dicţionare, etc. 

IV. Întâlnirile de proiect: 

                       - Întâlniri transnaţionale - 2  
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ACTIVITĂŢI DERULATE DE FIECARE 

SCOALĂ : 

 

A1. Colectarea şi analiza datelor. 

A2. Organizarea de activităţi în şcolală în concordanţă cu stadiile proiectului, pentru fiecare 

întâlnire de proiect.  

A3. Selectarea elevilor care vor participa la activităţile de predare-învaţare pe termen scurt. 

A4. Participarea elevilor la activităţi de predare - învaţare pe termen scurt. 

A5. Diseminarea rezultatelor după fiecare vizită.  

A6. Actualizarea paginii web a proiectului cu date relevante. 

A7.  Realizarea unui manual de călătorie. 

A8. Activitaţi realizate cu elevii . 

A9.  Publicarea de articole în presa locală. Organizarea de  conferinţe locale la sfârşitul 

fiecărui an de proiect.   

 

ETAPELE PROIECTULUI: 

 

ETAPA I  

- Alcătuirea Echipei de management şi a Echipei de implementare a proiectului. 

- Crearea colţului Erasmus+. 

- Diseminarea proiectului în comunitatea locală . Distribuirea de pliante, broşuri . 

- Realizarea unei mini-conferinţă la nivel local.  

ETAPA II  

LT - Întâlnire transnaţională- noiembrie 2016 -coordonatori proiect 

- Strategia: "Învăţarea prin cooperare" 

ETAPA III 

SU- Activitate de predare - învăţare pe termen scurt pentru elevi- 2017  

- Strategia:" Peer tutoring"  

ETAPA  IV 

RO - Activitate de predare- învăţare pe termen scurt pentru elevi - mai 2017  

- Strategia: " Învăţarea  în echipă". 

- Efectuarea de activităţi în spaţiul eTwinning. 
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ETAPA V  

Evaluarea activităţilor după primul an de proiect, realizarea raportului intermediar.  

 

ETAPA VI  

LT- Activitate de predare- învăţare pe termen scurt pentru elevi - noiembrie  2017 

- Strategia: "Învăţarea bazată pe proiecte" 

 

ETAPA VII 

TU-Activitate de predare- învăţare pe termen scurt pentru elevi - februarie  2018 

- Strategia: " Învăţarea interactivă centrată pe elev" . 

- Proiectarea revistei proiectului care va conţine şi rezultatele proiectului.  

 

ETAPA VIII 

LT - Întâlnire transnaţională- aprilie  2017 -coordonatori proiect 

- Scrierea raportului final al proiectului . 

- Analiza statistică a documentelor de monitorizare si evaluare a proiectului, a chesionarelor 

iniţiale şi finale.  

ETAPA IX 

Stabilirea sarcinilor de planificare şi organizare a activităţilor ce asigură sustenabilitatea 

proiectului. 

 

 

 

ACEST PROIECT ESTE CO-FINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN 

PROGRAMUL ERASMUS+  

  

                                                                                                 

                                                                                                                       

                                                                                                               Prof. Mihaela Stan  
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SIMPOZION REGIONAL ECOSCIENCE 

REFERATE, COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ȘI EXPOZIȚIE 

MOTTO : DE LA ȘTIINȚĂ LA CONȘTIINȚĂ 

EDIŢIA III –16  IUNIE  2016 

ECHPA DE PROIECT: 

PROF. STAN MIHAELA - COORDONATOR PROIECT  

COLABORATORI : 

 PROF. DASCĂLU MARIANA GABRIELA- DIRECTOR  

 DR. INGINER  CÎRLIG DOINIŢA- REPREZENTANT AGENŢIA PENTRU 

 PROTECŢIA MEDIULUI NEAMŢ 

 PROF. MANOLICĂ NICUŞOR  

 PROF. PESCARIU MONICA  

 PROF. NIŢĂ MARICICA 

 PROF. GAVRIL PARASCHIVA 

 LAB. DĂMOC CRISTINA  

      PROF. HURJUI MIRELA  
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Din lucrările expuse …. Ecoscience  
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PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS LA                                  

COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI  ROMAN 

 Începând din 30.XI 2013 colegiul nostru s-a alăturat unităţilor şcolare de pe tot globul 

care implementează Programul internaţional Eco-Schools. 

 Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l 

implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul 

Inconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, care acţionează la nivel naţional 

în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2014, 58 de ţări au 

implementat Programul mondial ECO-SCHOOLS.Pe plan mondial, Programul este susţinut de 

Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu 

 Programul Eco-Şcoala a debutat pe mapamond  ca o necesitate a implicării tinerilor 

în  găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. 

 În România, Programul Eco-Școala a debutat în anul 1999 cu doar 5 şcoli pilot, 

ajungându-se  la finele anului școlar 2014/2015 la  un număr de 312 unități școlare să fie active, 

sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu 

drepturi depline al FEE.  

 Implementarea programului are ca obiectiv sprijinirea evoluţiei elevilor în  

conştientizarea privind problemele de mediu, în cadrul şcolii şi la nivelul comunităţii locale.  

Pentru primul an de activitate,  2014  am ales tema Managementul deșeurilor,  iar pentru anul  

2015 “Apa – dimensiunea ecologică fundamentală a existenţei”,  teme dintre cele 12 impuse de 

coordonarea internaţională.  Am continuat și în anul 2016 cu “ Natura și biodiversitatea”. 
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 PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS LA  

COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI  ROMAN 

 

 În acest demers s-au avut drept obiective: implicarea elevilor în procesul de luare a 

deciziilor şi crearea posibilităţilor de a acţiona la orice nivel, implicarea activă a întregului corp 

didactic al unităţii şcolare, dorinţa de a începe şi continua o acţiune cu rezultate pe termen 

lung. 

 Acțiunile colectivului colegiului nostru au avut un impact pozitiv asupra form[rii 

atitudinilor şi a unei conștiințe ecologice, atât în rândul elevilor, părinților dar și a celor din 

jurul nostru. 

 Ne-am implicat cu entuziasm în desfășurarea unor activități de ecologizare a spațiului 

școlar, plantare de puieți de salcâm și flori,  colectare de deșeuri de hârtie, plastic dar și 

electrice, confecționare de produse ornamentale din deșeuri reciclabile, am marcat prin 

simpozioane, dezbateri teme din calendarul ecologic, am făcut echipă cu Ocolul Silvic Horia, 

Agenția Națională de Protecția Mediului Neamț, Primăria Municipiului Roman dar și cu mulți 

alții… 

 Într-un alt mod exprimat, timid, încet, cu modestie ne-am alăturat și noi toți din Colegiul 

Tehnic “Petru Poni” Roman  celor îngrijorați de viitorul copiilor noștii, de una din cele mai 

stringente și actuale probleme contemporane: protejarea împotriva poluării mediului 

înconjurător. 

 Activitățile noastre desfășurate în perioada  anilor 2014, 2015, au fost evaluate de către o 

comisie cu reprezentanți de la Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, ANPM Neamț, 

Inspectoratul școlar Neamț în data de 25.05.2016. 

Și am obținut Steagul Verde  ce asigură titlul de Eco-Şcoală  colegiului noastru, arborandu-l în 

loc de cinste!  

 Mulțumim cu toată sinceritatea elevilor, colegilor,  personalului școlii şi partenerilor 

implicaţi  pentru faptul că au răspuns la chemarea noastră pentru un   scop atât de nobil: 

protejarea viitorului planetei noastre! 

 

 

        Coordonatori proiect:  

 

Prof. Niţă Maricica 

Prof. Gavril Paraschiva 

Laborant Dămoc Cristina 
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Din activitățile noastre …   
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Din activitățile noastre …   
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FĂRĂ GRANIŢE 

 La Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman a avut loc prima ediţie a 

activitatăţii extracurriculare: „Fără graniţe”, un proiect propus de                 

”Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi 

promovarea interculturalităţii” la care au participat elevii claselor de 

Economic şi Comerţ, fiind  coordonaţi de profesorii de la catedra economic: Stolnicu Simona, 

Juravle Cristina, Nechifor Maria şi Curpăn Adina. 

 Proiectul a constat în prezentarea de tradiţii, obiceiuri specifice diferitelor culturi ale lumii 

care, întâlnite în interiorul aceleiaşi ţări, simbolizează multiculturalitatea.   

 În prima etapă, s-au aratat câteva astpecte 

tradiţional româneşti ce au constat în cântece, 

dansuri şi port popular tradiţional românesc 

precum şi nelipsitul colac şi sare. A urmat 

prezentarea de informaţii referitoare la cultura 

specifică  ţărilor: Japonia, India, Grecia, 

Brazilia, Egipt şi Turcia. Informațiile aufăcut 

referire la obiecte, port tradiţional, dansuri, arta 

culinară şi religie. 

Elevii participanţi au pregătit standuri de prezentare pentru fiecare cultură in parte. 

Spectatorii au putut vedea steagul ţării, obiecte specifice tradiţiilor culturale, port popular 

tradiţional, muzică specifică şi aspecte  interesante referitoare la obiceiurile şi tradiţiile fiecărei 

culturi prezentate. 

Scopul  proiectului a fost să facă cunoscute elevilor aspecte culturale specifice unor ţări 

cu bogate tradiţii  astfel încât, atunci când sunt în situaţia de a interacţiona cu membrii 

diferitelor popoare, să nu intervina discriminarea. 

Elevii s-au familiarizat cu aspecte unice ale culturilor vizionate. Eleva Maxinoaei 

Alexandra de la clasa a X a B a fost foarte încântată de cele urmărite şi a afirmat:”Cel mai mult 

mi-a plăcut echipa Japoniei. Am 

descoperit importanţa ceaiului în 

cultura japoneză, ceea ce m-a 

făcut să-mi doresc să vizitez 

cândva această ţară.” 

 

Prof. Stolnicu  Simona 
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ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI 

WORLD TEACHERS’ DAY 

JOURNEE MONDIALE DES ENSEIGNANTS 

Motto: 

„Educația este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul.” 

Platon 

 

 Ziua mondială a educației (Journée mondiale des 

enseignants / World Teachers' Day), marcată în fiecare an la 5 

octombrie, are ca temă, în 2016, "Să-i prețuim pe profesori, să le 

îmbunătățim statutul", potrivit site-ului unesco.org. În acest an, 

Ziua mondială a educației se serbează pentru prima dată în cadrul 

unei noi agende mondiale, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 

(adoptată de ONU în septembrie 2015), care garantează o educație de calitate. 

 În același timp, în 2016, de Ziua educației, se marchează 50 de ani de la adoptarea 

Recomandării UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii cu privire la statutul cadrelor 

didactice (1966). Astfel, tema din acest an reia principiile fundamentale ale Recomandării 

adoptate în urmă cu 50 de ani, punând totodată în evidență necesitatea de a acorda susținere 

profesorilor, în acord cu obiectivele dezvoltării durabile ale Agendei 2030 a ONU. Obiectivul 

numărul 4 dedicat educației vizează "asigurarea accesului la o educație de calitate pentru toți, în 

mod egal, precum și promovarea posibilităților de învățare pe tot parcursul vieții". 

 Această zi a fost desemnată la 5 octombrie de către UNESCO pentru a marca 

semnarea, în 1966, a ''Recomandării UNESCO/OIM (Organizația Internațională a Muncii) 

privind statutul profesorilor'' (1966) și ''Recomandarea privind învățământul 

superior'' (1997), principalele documente de referință privind cadrele didactice la nivel 

internațional. 

 Din documentele ce au ajuns până în vremea noastră se poate deduce că chinezii au avut 

școli cu mult înainte ca societatea lor să se împartă pe clase. Cu toate acestea școlile din China 

antică devin treptat un monopol al aristocrației. Spre deosebire de alte școli din orientul antic, în 

China se acordă mare atenție formării deprinderilor de comportare, urmărindu-se mai ales 

cultivarea supunerii atât față de cei mai în vârstă, cât și față de cei superiori ca situație socială. 

Educația morală din școala chineză era puternic influențată de religie. 
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ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI 

WORLD TEACHERS’ DAY 

JOURNEE MONDIALE DES ENSEIGNANTS 

      

 

  Din doi în doi ani, cu ocazia Zilei educației, se oferă și Premiul Hamdan, care 

recompensează practicile și performanțele profesorilor. Premiul a fost creat în 2008, pentru a 

contribui la creșterea eficienței profesorilor și la ameliorarea procesului de învățare. Numele 

distincției vine de la S.A Sheikh Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum, viceprim-ministru al 

Emiratelor Arabe Unite (1971-1973), care susține proiectul. Suma acordată în cadrul premiului 

este de 300.000 de dolari americani, împărțiți între trei laureați ale căror proiecte își propun să 

îmbunătățească performanțele și eficiența profesorilor. Astfel, Premiul Hamdan 2015-2016 se 

decernează, în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Paris, la 5 octombrie 2016. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

-https://ro.wikipedia.org/wiki/Educație 

-http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/10/05/ziua-mondiala-a-educatiei-07-33-51 

 

Eleva Frîncu Mariana - Georgiana / Clasa a XIIa F 

Coordonator : Prof. Nicușor Manolică 
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Alessandro Volta ... 
 

  

 Alessandro Giuseppe Antonio 

Anastasio Volta a fost un fizician italian care 

a trăit între 18 februarie 1745 şi 5 martie 

1827. S-a născut în oraşul italian Como, într-o 

familie nobilă. A studiat în şcolile publice din 

oraşul său, intrând apoi, în 1758, la colegiul 

iezuit. De la vârsta de 14 ani începe să fie 

atras de ştiinţă şi refuză să urmeze cariera 

bisericească, o tradiţie în familia sa. În anul 

1769 publică prima sa lucrare despre 

electricitate (un subiect ştiinţific "la modă" în 

vremea sa) - De vi attractiva ignis electrici - 

care atrage atenţia asupra sa şi îl ajută să obţină postul de profesor de fizică la liceul din Como, 

unde a activat între anii 1774-1779. 

În paralel cu activitatea de profesor, Volta îşi continuă studiile şi experimentele, 

devenind cunoscut în domeniu, iar în anul 1779 obţine numirea în funcţia de profesor la 

Universitatea din Pavia, unde îşi continuă munca în domeniul electricităţii şi face o serie de 

invenţii revoluţionare, care îi aduc importante distincţii, printre care medalia Copley (1791) a 

Royal Society din Londra al cărui membru era, Legiunea de onoare şi altele. 

În anul 1801 Napoleon îl invită la Paris şi îi acordă statutul de membru al Institut de 

France şi îl numeşte conte, iar mai târziu senator al Lombardiei, în 1810. Cea mai mare onoare 

a primit-o din partea comunităţii oamenilor de ştiinţă, care, în cinstea lui, au numit unitatea de 

măsură pentru forţa electromotoare şi potenţialul electric – "volt". 

Contribuţia sa în domeniul fizicii şi al electricităţii în special a fost deosebit de 

importantă, fiind punctul de plecare pentru numeroase cercetări şi descoperiri ulterioare. A 

făcut cercetări şi în domeniile chimiei (în 1778 a fost primul savant care a izolat metanul, 

principalul constituent al gazului natural), meteorologiei (a inventat electrometrul, instrument 

de măsurare a electricităţii atmosferice). 

Anunțând descoperirea grămezii voltaice, Volta a plătit tribut influențelor lui William 

Nicholson, Tiberius Cavallo, Abraham Bennet. 
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… Alessandro Volta 
 

 

            Acumulatorul realizat de Volta este creditat ca fiind unul dintre primele celule 

electrochimice. Se compune din doi electrozi: unul din zinc, cealaltă din cupru. Electrolitul este 

fie acid sulfuric amestecat cu apă sau o formă de saramură cu apă sărată. Electrolitul există în 

formă 2H + și SO42-. Zincul, care este mai mare în seria electrochimică decât cuprul şi 

hidrogenul, reacționează cu sulfatul încărcat negativ (SO42-). Ionii de hidrogen încărcați 

pozitiv (protoni) de captare a electronilor din cupru, formează bule de gaz de hidrogen, H2. 

Acest lucru face tija de zinc electrodul negativ și tija de cupru electrodul pozitiv. 

Cu toate acestea, această celulă are, de asemenea, are unele dezavantaje. Este nesigur de 

manevrat, din cauza acidului sulfuric. Chiar și în cazul în care este diluat, poate fi periculos.   

De asemenea, puterea celulei scade în timp, deoarece gazul de hidrogen nu este eliberat.           

În schimb, se acumulează pe suprafața electrodului de cupru și formează o barieră între metal și 

soluția de electrolit. 
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Albert Einstein  -  un geniu creativ…  
  

 Albert Einstein (n. 14 martie 1879, Ulm – d. 18 aprilie 

1955, Princeton) a fost un fizician teoretician de etnie evreiască, 

născut în Germania, apatrid din 1896, elvețian din 1899, emigrat 

în 1933 în SUA, naturalizat American în 1940, profesor            

universitar la Berlin și Princeton. A fost autorul teoriei 

relativității și unul dintre cei mai străluciți oameni de știință ai 

omenirii. În 1921 i s-a decernat Premiul Nobel pentru Fizică. 

 Cele mai multe dintre contribuțiile sale în fizică sunt legate 

de teoria relativității restrânse (1905), care unesc mecanica cu electromagnetismul, și de teoria 

relativității generalizate (1915) care extinde principiul relativității mișcării neuniforme, 

elaborând o nouă teorie a gravitației. 

 Alte contribuții ale sale include cosmologia relativistă, teoria capilarității, problem clasice 

ale mecanicii statistice cu aplicații în mecanica cuantică, explicarea mișcării browniene a 

moleculelor, probabilitatea tranziției atomice, teoria cuantelor pentru gazul monoatomic, 

proprietățile termice ale luminii (al căror studiu a condus la elaborarea teoriei fotonice), teoria 

radiației (ce include emisia stimulată), teoria câmpurilor unitară și geometrizarea fizicii. 

 Cea mai cunoscută formulă a lui Einstein este E=mc², care cuantifică energia disponibilă 

a materiei. Pe această formulă se bazează atomistica, secțiunea din 

fizică care studiază energia nucleară. 

 Einstein nu s-a manifestat doar în domeniul științei. A fost un 

activ militant al păcii și susținător al cauzei poporului evreu căruia îi 

aparținea. Einstein a publicat peste 300 de lucrări științifice și peste 

150 înalte domenii. 

 Einstein s-a născut la 14 martie 1879 la Ulm, în  Germania,     

într-o familie de evrei nepracticanți, fiul lui Hermann (comerciant) și 

Pauline Einstein. Pe măsură ce creștea, se    manifestau tot mai clar 

înclinația sa către dispositive mecanice și modele fizice, precum și pasiunea sa pentru          

matematică: înțelegea cu abilitate conceptele ei dificile. 

Contribuții științifice : ."Annus mirabilis", Teoria Relativității Restrânse, Teoria relativității 

generalizate, .Mecanica statistic, Teoria gravitației, Astronomie, Teoria unitară a câmpului,  

Ipoteza fotonică, .Mișcarea browniană,  Ecuațiile lui Einstein, Statistica Bose-Einstein,      

Modelul Schrödinger, Efectul Einstein - de-Haas, Girocompasul, Refrigeratorul Einstein. 
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… Albert Einstein  -  un geniu creativ 

 Charlie Chaplin, pe de altă parte, s-a născut zece ani mai târziu decât Einstein, în 1889 

în Anglia, având o copilarie trista, caracterizată de săracie din cauza tatălui alcoolic și mamei 

care și-a pierdut vocea de cântăreață pe când Chaplin avea doar 5 ani. La 19 ani s-a angajat         

într-o trupă lndoneză de teatru cu care, în cei cinci ani de colaborare, a ajuns de două ori în 

America. La sfarșitul celui de-al doilea turneu în SUA Charlie Chaplin a decis să nu se mai 

întoarcă în Anglia ci să rămână în Statele Unite, primind o ofertă de angajare ca actor de la 

Keystone Studios, o companie producatoare de filme din California. Charlie Chaplin și-a facut 

debutul pe marile ecrane în februarie 1914, la trei luni de la mutarea sa la Los Angeles și curând 

după aceasta a inventat personajul Vagabondul pe care l-a interpretat cu succes în cateva zeci 

de filme de scurt- si lung-metraj. În 1918 era printre cei mai faimoși actori din lume. 

 Albert Einstein și Charlie Chaplin s-au întâlnit mult mai târziu, în timpul anilor ’30 ai 

secolului trecut, când Einstein mergea déjà spre 50 de ani iar Chaplin spre vârsta de 40 de ani, 

legând o prietenie sinceră. Cu toate că locuiau în colțuri opuse ale Statelor Unite, Einstein la 

Princeton, pe coasta de est, iar Chaplin la Hollywood, în California, cei doi s-au vizitat de mai 

multe ori, atât în cadru privat cât și ca invitați reciproc la evenimente sociale la care participa 

unul dintre ei. 

 Un astfel de prilej a fost lansarea filmului City Lights (Luminile orașului) al lui Chaplin 

în 1931, eveniment la care Charlie Chaplin i-a invitat și pe sotii Einstein. Mai mult, cele două 

cupluri au mers împreună către cinematograf, la coborarea din mașină fiind ovaționați în egală 

măsură atât Chaplin cât și Einstein. Omul de 

știintă, mai puțin obisnuit cu ovațiile publice,   și

-ar fi exprimat uimirea față de această primire și 

l-ar fi întrebat pe prietenul său de ce oamenii au 

reacționat așa față de el, când eroul zilei ar fi 

trebuit să fie Chaplin. Răspunsul lui Chaplin a 

rămas în legendă: “Pe mine mă aplaudă pentru 

că ma înteleg toți. Pe tine te aplaudă pentru că nu 

te întelege nici unul”, ca o masură a faptului că 

oamenii obișnuiți, deși nu încearcă neaparat să ințeleagă o teorie precum cea a relativității, 

realizează însă importanța acesteia. 

Elev  Doboș Andrei / Clasa  a XIIa F 

Coordonator: Prof. Ioan Șchipor 
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 Poluarea reprezintă contaminarea mediului 

înconjurător cu materiale care interferează cu 

sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția 

naturală a ecosistemelor (organismele vii și mediul 

în care trăiesc). Poluantul sau agentul care 

poluează poate fi orice susbstanţă (solidă, lichidă, 

gazoasă), formă de energie (termică, fonică) sau 

radiaţie electromagnetică. 

 

 Radiaţia electromagnetică (REM) este o energie care se propagă în spaţiu sub formă de 

aşa-zise unde, fiind clasificată în funcţie de frecvenţa acestora.  

 Printre metodele de poluare se numără și poluarea electromagnetică a mediului înconjurător. 

  Poluarea electromagnetică (numită și electro-smog) se produce, desigur, la expuneri 

prelungite și depinde de nivelul și frecvența câmpului electromagnetic.  

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 În natură, electro-smogul, perturbă, adeseori, echilibrul ecologic. Un exemplu concret al 

acestei poluări asupra naturii constă în experimentul unui apicultor elevețian care a vrut să 

demonstreze faptul că albinele amplasate lângă o antenă-releu de telefonie, vor începe să 

dispară. Astfel, din 12 colonii pe care le-a așezat lângă o antenă-releu, jumătate au murit.  

  La momentul actual, oficial, nu este recunoscut decat efectul termic produs de undele 

electromagnetice asupra mediului si a corpului uman. 

Știați că...? 

... câmpul electromagnetic este un câmp fizic 

produs în jurul corpurilor care sunt incărcate 

electric?  

... câmpul electromagnetic se propagă indefinit în 

spațiu, fiind una dintre forțele principale ale 

naturii? 

... câmpul electromagnetic care se propagă în 
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Surse de poluare electromagnetică 

   

 Toate dispozitivele eletromagnetice artificiale, 

de la banalele prize, cabluri electrice, becuri, 

televizoare, calculatoare, dispozitive wireless, 

cuptoare cu microunde, telefoane mobile şi până la 

antenele parabolice, electrice şi de telecomunicaţii 

înregistrează pierderi de energie electromagnetică 

(de peste 50 Hz) în mediul înconjurător, pe care unii 

cercetători le numesc „electricitate poluată”.   

 Doctorul şi cercetătorul Sam Milham defineşte 

electrictatea poluată ca fiind „voltajul de înaltă 

frecvenţă care tranzitează firele electrice”.     

 Dincolo de beneficiile pe care le-a adus oamenilor tehnologia electrică (din ce în ce mai 

avansată) a secolului XXI, merită să ne punem întrebarea dacă această „îmbăiere” fără 

precedent a umanităţii în radiaţii electromagnetice artificiale nu are cumva şi efecte secundare, 

m a i  a l e s  p e n t r u  s ă n ă t a t e a  u m a n ă .  

  Un alt caz de poluare electromagnetică 

îl reprezintă antenele parabolice pentru satelit. 

Aflate în preajma unei linii electrice, acestea 

amplifică câmpul electromagnetic de joasă 

frecvență din jurul liniei. De aceea se 

recomandă să nu se stea în preajma lor chiar 

și când acestea sunt oprite. Spre exemplu, în 

Annaplois Valley și Nova Scotia din Canada 

prezența stațiilor radar din zonă au determinat 

mari probleme începând cu anul 1982, de 

când au fost instalate, brusc au apărut diferite 

forme de cancer și scleroze în plăci, a crescut 

rata mortalității infantile, în unele ferme de gâște nu s-au mai obținut ouă fertile. 
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 Efectele negative asupra sănătății umane    

  Principala acţiune a câmpurilor electromagnetice asupra organismului uman constă în 

agravarea sau accelerarea apariţiei bolilor cardiace, vasculare, neurologice şi psihice. Această 

influenţă, care depinde de intensitatea câmpurilor electromagnetice şi de durata de expunere, 

este în continuă creştere datorită măririi numărului de surse poluante cu câmpuri 

electromagnetice. Aproximativ 10% din populația globului acuză simptome HSEM , adică 

”Sensibilitate electromagnetică” sau ”Sindromul intoleranței la câmpurile electromagnetice”. 

 Cercetătorii au observat o creștere continuă a multor tipuri de cancer (independent de 

cancerele datorate tutunului, sau de creștere a populației), pe care mulți dintre aceștia o 

consideră direct proporțională cu creșterea nivelurilor câmpurilor electromagnetice, care le 

includ pe cele din domeniile microundelor și radiofrecvențelor (RF/MW).  

  Oamenii de ştiinţă avertizează că următoarele 

categorii de persoane sunt cele mai expuse la efecte 

negative asupra sănătății cauzate de radiațiile 

electromagnetice emise de telefoanele mobile:copiii, 

femeile însărcinate, persoanele în vârstă; 

persoanele suferind de maladii imunodepresive; 

persoanele cu hipersensibilitate la radiaţiile 

electromagnetice (persoane electrosensibile). 

  

Bibliografie 

http://www.dzr.org.ro/poluarea-electromagnetica-dauneaza-grav-sanatatii/# 

http://auraumana.ro/undele-electromagnetice-omului-si-mediului/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Magnetit 

http://www.scientia.ro/univers/40-terra/215-campul-magnetic-al-pamantului.html 

http://www.scritub.com/stiinta/fizica/Undele-electromagnetice-Poluar81593.php 

onlinestudent.ro/referate/30180f83290f5511547a9baaf14eea02.doc 
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Dr. Joseph Moses Juran  

- O legenda vie a managementului calităţii - 

 
Dificilul drum spre succes 

 

 Părintele calităţii Dr. Josep Moses Juran s-a 

născut la Brăila la data de 24 decembrie 1904. La vârsta 

de trei ani, adică în 1907, s-a mutat cu familia la Gura 

Humorului, unde a locuit până în la vârsta de 8 ani, 

adică până în 1912. Tatăl său, cizmar de meserie, a 

plecat în 1909 în SUA pentru un trai mai bun, iar după 

trei ani familia, formată din soţia Gitel şi trei copii, 

Joseph , Nathan şi Minerva, se reuneşte şi se stabileşte 

în Mineapolis, din statul Minnesota, la graniţa cu 

Canada. Au plecat în căutarea unui trai mai bun dar, la 

început, au schimbat căsuţa din chirpici, înconjurată de 

flori, pe care o aveau la Gura Humorului, cu o baracă 

din lemn acoperită cu carton gudronat, înconjurată de 

pădurile de lângă Mineapolis. Aici , ca şi în Moldova, nu aveau nici apă, nici electricitate. Nici 

meseria de cizmar nu era căutată deoarece încălţămintea se producea industrial. În aceste 

condiţii copilul Juran a făcut diverse munci necalificate, acceptând orice activitate cerută de 

comunitatea în care trăiau. A lucrat ca îngrijitor de cai, vânzător de încălţăminte, lustragiu, 

vânzător la băcănie şi contabil. La toate acestea s-a adăugat durerea pierderii mamei sale, care 

a  d e c e d a t  c â n d  J o s e p h  J u r a n  a v e a  d o a r  1 6  a n i . 

 După mai mulţi ani declara: „Noi am crescut fără să ne fie teamă de a munci din greu, 

timp de multe ore, zilnic. Am învăţat din această experienţă că trebuie să foloseşti orice ocazie 

apărută şi că poţi învăţa din orice eroare sau eşec propriu sau al altora. Am acceptat fiecare 

responsabilitatea de-a ne făuri un viitor sigur. Principiile etice învăţate la locurile noastre de 

muncă ne-au fost utile pe tot parcursul vieţii."   

 În 1920, la vârsta de 16 ani, Juran s-a înscris la Facultatea de Inginerie Electrică a 

Universităţii din Minnesota. Şi-a plătit studiile singur, din banii strânşi din timp pe un cont de 

economii pentru studii superioare.  În 1924 a absolvit facultatea de inginerie, iar în 1936 obţine 

şi titlul de doctor în ştiinţe juridice de la Loyole University Chicago School of Law.  
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Dr. Joseph Moses Juran  

- O legenda vie a managementului calităţii - 

 
Cum a aparut... calitatea   

 

 În timpul celui de Al Doilea Război Mondial, Juran se ocupa de fabricarea 

echipamentelor militare livrate aliaţilor sovietici şi britanici. A obserservat că 80% dintre 

defecte erau determinate doar de 20% din cauzele care conduceau la rebutarea produselor şi, 

pornind de aici, a formulat „Principiul Pareto" pe care l-a extins mai  târziu  şi asupra vânzărilor 

când a constatat că 20% din clienţi asigură 80% din profit. După război a fost solicitat de 

japonezi să-i ajute să-şi schimbe reputaţia de „producători de rebuturi". Ei erau foarte convinşi 

că pentru aceasta este nevoie de o schimbare şi au acceptat în totalitate idelile lui Juran despre 

asigurarea calităţii.  

 Printre altele au înfiinţat cercurile de calitate care deşi contribuie numai într-o proporţie 

de 10% la ameliorarea calităţii produselor, au avut un impact important asupra relaţiilor umane 

la locul de muncă. În scurt timp Japonia a ajuns o superputere economică prin calitate şi, ca 

recunoaştere a meritului lui Juran în iniţierea miracolului japonez, Împăratul Japoniei i-a oferit 

Ordinul Trezoreriei Sacre. În 1951 a publicat cartea Quality Control Handbook care l-a 

consacrat ca părinte al calităţii, alături de Deming. Juran defineşte calitatea ca utilitatea de 

folosire, nu simpla conformitate cu specificaţiile. De asemenea, Juran ia în considerare clientul, 

ţinând seama de necesităţile acestuia. Trilogia calităţii , „Planificarea calităţii , controlul calităţii 

şi îmbunătăţirea calităţii" este cunoscută ca o contribuţie importantã la asigurarea calităţii. 

Prima parte a trilogiei este preocupată de identificarea clientului, cerinţele pentru produs şi 

prioritatea obiectivelor afacerii. Cea de-a doua parte implică folosirea metodelor de control 

statistic. În cea de-a treia parte, convingerea lui Juran este că îmbunătăţirea calităţii trebuie să 

fie continuă. Juran a adăugat dimensiunea socială necesară controlului statistic al calităţii şi a 

avut o contribuţie esenţială la apariţia a ceea ce se numeşte astăzi „Managementul Total al 

Calităţii". 
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Dr. Joseph Moses Juran  

 - O legenda vie a managementului calităţii - 
 

 

 În anul 1992, cu ocazia alegerii sale ca membru de onoare din străinătate al Academiei 

Române, spunea:  

 „Sunt, desigur, recunoscător pentru onorurile pe care le-am primit din partea instituţiilor 

româneşti. ,,Sunt, de asemenea, conştient că naţiunea a îndurat mulţi ani dificili şi că drumul 

înainte este lung şi dificil. Dar mai ştiu încă, după zeci de ani de experienţă, că atingerea 

conduitei calităţii este un element vital pentru atingerea unei economii prospere". 

 În 1994, cu ocazia împlinirii a 90 de ani, la solicitarea Societăţii Române pentru 

Asigurarea Calităţii, a transmis următorul mesaj:  

 „Doresc să folosesc şi această ocazie pentru a transmite 

salutările mele personale românilor. După cum poate 

cunoaşteţi, m-am născut în România şi mi-am petrecut acolo 

copilăria înainte de a emigra în America, la vârsta de opt ani. 

M-am maturizat american, dar am păstrat memoria copilăriei 

despre pământul rădăcinilor mele. În două rânduri am avut 

prilejul să vizitez România. Am avut chiar prilejul să revizitez 

locurile în care am trăit - Brăila şi Gura Humorului. Aceste 

vizite au constituit pentru mine experienţe emoţionale." 

 În 1998 a acceptat, la solicitarea câtorva personalităţi 

din România, ca Premiul Român pentru Calitate să-i poarte 

numele şi să fie acordat anual, din 2000, de către Fundaţia 

Premiul Român pentru Calitate J.M. Juran" persoanelor cu rezultate în implementarea 

principiilor calităţii. S-a stins din viaţă în data de 28 februarie 2008, la New York. 

 Deşi avea 103 ani, a fost, până în ultima clipă, în deplinătatea forţelor fizice şi intelectuale !  

 

 

Sursa: http://www.art-emis.ro/personalitati/1088-joseph-moses-juran-parintele-

managementului-calitatii.html 

 

 

Eleva: Balan Bianca – Cls. a-XII-a F            Cordonator: Prof.  Manolică Nicuşor 
 

 . 
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Produse bancare pentru tineri 

Băncile oferă o varietate de produse atractive destinate tinerilor; de la credite pentru 

studii până la banalul card, cu care puteți  încasa bursa sau alți bani primiți. 

Pentru o bună informare citiți  cu atenție informațiile furnizate pe site-urile băncilor și 

dacă nu sunteți lămuriți rugați un funcționar bancar să vă dea mai multe detalii. 

Nu vă opriți doar la credite ci fiți atenți  și la depozite, nu se știe când veți  avea ceva 

bani în plus și veți dori să-i păstrați  în siguranță și de ce nu să vă aducă și ceva câștig. 

 Folosirea cardului 

 Avantaje: 

 Siguranţă - fiecare card are un cod PIN pe care doar utilizatorul îl cunoaşte; 

 Rapiditate – se pot efectua plăţi electronice într-un timp foarte scurt; 

 Reprezintă un mijloc de economisire a banilor. 

 Dezavantaje: 

 Este limitat de reteaua de mijloace electronice de plată în Romania; 

 Există riscul pierderii sau furtului cardului, timp în care el nu poate fi utilizat; 

  În momentul în care utilizatorul doreşte să verifice soldul sau să retragă o sumă de bani, 

acesta plătește băncii un comision. 

Există bănci ce oferă produse speciale pentru tineri, precum :  

 Visa Electron Xteen BCR, cu un design foarte atractiv, permite efectuarea de plăţi la 

comercianţi, pe Internet sau prin ridicare de numerar la ATM-urile BCR fără nici un 

comision; serviciul Tranzacţii Mobile permite accesul nelimitat la contul personal de pe 

telefonul mobil, atât pentru verificarea soldului contului cât şi pentru efectuarea de 

transferuri de bani către prieteni pe baza numărului de telefon (sau cunoscând numărul de 

cont); un bonus de dobândă de 0,2%/an peste dobânda oferită la Planul de economii. 

 pentru tinerii peste 14 ani, elevi sau studenți care își primesc bursele ori drepturile 

banești într-un cont Bancpost, banca a grupat în Pachetul FUNtastic contul curent în lei, 

cardul de debit MasterCard® Standard și acces la serviciul Fastbanking®. Pachetul nu 

are costuri de administrare lunară, iar cardul de debit este emis gratuit. 

 Pachetul “Independent” este dedicat tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani de la 

CEC Bank.Cardurile de debit incluse în pachete permit efectuarea de tranzacții 

comerciale directe, cu comision zero, în țară și în străinatate, precum și tranzacții 

securizate 3D Secure, pentru comerț electronic. 

 Eleva Enache Andrada / Clasa a X a A Coordonator : Prof.  Curpăn Adina 
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Cum a schimbat Facebook viața omului…  
Apariție 

 Știați că Facebook-ul a fost creat de către Mark Zuckerberg în anul 2004 pentru a oferi 

posibilitatea de a contacta persoane apropiate, 

dar și persoane încă necunoscute. În acest 

moment facebook este una dintre cele mai 

răspândite rețele sociale din lume. Apreciat a fi 

al doilea site social mondial după google.com, 

luat după numărul de vizite, facebook face parte 

din fenomenul recent denumit Web 2.0. 

 Creat inițial la Harvard, SUA, facebook 

era la origine o rețea socială cu circuit închis pentru studenții universității, ulterior ea s-a 

deschis și altor universități americane. La început verificarea apartenenței la universitate se 

făcea prin adresa de poștă electronică (e-mail) a studentului, dar începând din septembrie 2006 

rețeaua este deschisă tuturor. Imediat rețeaua facebook a devenit foarte populară , dar și 

controversată, fiind interzisă în câteva țări din Orientul Mijlociu. De asemenea, prin 

intermediul acestei rețele au fost provocate și coordonate unele manifestații protestatare 

din Republica Moldova  și Iran . 

 În România Facebook-ul avea 0,5 milioane de utilizatori în ianuarie 2010 și 2,4 milioane 

în ianuarie 2011 . În septembrie 2011 România avea peste 3,7 milioane de utlizatori de 

facebook .  

 Reţeaua socială Facebook are peste 800 de milioane de utilizatori activi. 50% din aceştia 

intră pe pagina personală cel puţin o dată în fiecare zi. „Volumul reţelelor sociale din mediul 

online este atât de mare, încât fenomenul parcă a explodat. Şi se pare că devine din ce în ce 

mai răspândit, «înghiţind» viaţa socială reală", observa profesorul de matematică şi de 

informatică Dan Ştefănescu din cadrul Universităţii Suffolk din Boston, SUA. Nici nu este de 

mirare, de vreme ce prietenia în reţelele de socializare nu este condiţionată, de cele mai multe 

ori, decât de proximitate sau de unele interese comune. Ca să devii prieten cu cineva pe 

Facebook nu trebuie să-ţi demonstrezi calităţile, de altfel poate doar criteriile superficiale de 

tipul aspectului fizic contează în astfel de situaţii. „Este mult mai uşor să-ţi faci noi prieteni în 

reţelele de socializare fiindcă, spre deosebire de viaţa reală, o persoană se poate «împrieteni» 

cu prietenii prietenilor la infinit", a completat profesorul Dan Ştefănescu, care foloseşte 

reţelele sociale online ca unealtă de cercetare. Aşa ajunge o persoană să aibă în medie 130 de 

prieteni în viaţa virtuală, faţă de maximum 10 în viaţa reală.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://ro.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
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…Cum a schimbat Facebook viața omului 
Prieteniile virtuale le sabotează pe cele reale  .  

 Evident, o prietenie virtuală nu va fi niciodată la fel de profundă ca aceea care se leagă în 

viaţa reală, decât dacă cele două ajung, la un moment 

dat, să se întrepătrundă. Mulţi psihologi susţin chiar 

că relaţiile virtuale pot afecta în mod considerabil 

viaţa socială reală, având avantajul că pot fi cultivate 

fără absolut niciun deranj. Unii dintre noi nu mai 

comunică nici măcar cu colegii la serviciu în scurtele 

pauze, ci îşi verifică pagina de Facebook. Iar după o zi obositoare de lucru, nu mai au energia 

necesară pentru a ieşi în oraş cu prietenii, în schimb îşi „spionează" până târziu în noapte 

amicii din reţelele de socializare.  

Intimitatea, de domeniul trecutului 

 Singur, „într-o relaţie şi e complicat" sunt etichetele care-i anunţă pe toţi prietenii din 

listă cu privire la viaţa ta de cuplu. În plus, în multe cazuri, situaţii din viaţa personală, dacă nu 

chiar intimă, devin „de postat pe Facebook". De altfel, potrivit statisticilor acestei reţele de 

socializare, în fiecare zi sunt publicate peste 250 de milioane de fotografii. Din acest motiv, 

noţiunea de intimitate a căpătat alt înţeles, iar noi am ajuns să ne expunem tot mai mult.   

Știați că Facebook ne influenţează comportamentul 

 Zilnic, în reţelele de socializare sunt 

popularizate cazuri ale unor persoane bolnave care 

au nevoie de ajutor bănesc pentru a se trata. Atunci 

când li se prezintă o astfel de situaţie, mulţi dintre 

noi îşi dezvoltă latura generoasă şi empatică. 

 Fie că trimitem mai departe anunţul respectiv, fie că venim în ajutorul celui nevoiaş      

într-un mod mai practic, ne dovedim, într-o oarecare măsură, altruismul. De asemenea, prin 

intermediul reţelelor de socializare sunt popularizate şi o serie de probleme de sănătate. Un 

exemplu în acest sens este campania de conştientizare asupra problemei pe care o reprezintă 

cancerul de sân la ora actuală. Chiar dacă majoritatea femeilor nu au făcut decât să posteze pe 

peretele principal (wall) mesaje legate de cancerul mamar, o parte dintre ele au mers mai 

departe de atât. Ele s-au interesat care sunt metodele de monitorizare a sănătăţii sânilor şi chiar 

şi-au făcut analizele necesare. Aceasta înseamnă că reţelele sociale pot să ne influenţeze şi în 

mod pozitiv starea de sănătate.  
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…Cum a schimbat Facebook viața 

omului 

Ne fac mai infantili  

 Unii cercetători în neuroştiinţe spun că timpul îndelungat dedicat socializării online nu 

rămâne fără consecinţe nici asupra fizicului, nici asupra psihicului. De altfel, profesorul 

Susan Greenfield din cadrul Universităţii Oxford consideră că noile reţele de socializare 

„infantilizează" creierul. Mai exact, ea crede că acest tip de socializare ne determină să 

regresăm până la stadiul în care redevenim atraşi de zgomote şi de lumini strălucitoare, să 

avem o atenţie limitată şi să nu  gândim în perspectivă . 

Specialistul Lena Rusti psiholog psihoterapeut  

 Reţelele de socializare sunt un mediu prielnic de decompensare a nevoilor ce nu pot fi 

exprimate plenar „in vivo". În reţelele de socializare putem întâlni de la persoane integrate 

social, care îşi completează viaţa socială împărtăşind lucruri cu prietenii sau care găsesc 

oportunitatea de a face noi cunoştinţe, până la persoane cu probleme serioase de integrare, 

care nu ştiu sau nu se simt în stare să 

interacţioneze natural. Din această cauză, o 

persoană foarte activă pe o reţea de 

socializare nu este numai o persoană 

sociabilă. Diferenţa se poate observa chiar 

dacă nu întâlneşti acea persoană, atunci 

când comunicarea este de mai lungă durată, 

pentru că timpul scoate  la iveală eventualele probleme ale persoanei .  

Consecinţe 

 Reţelele de socializare de tipul Facebook pot crea dependenţă, atrag atenţia psihologii . 

 

Bibliografie :  

 http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/cum-schimba-viata-retelele-socializare-

50acfeb07c42d5a6638d4b6a/index.html 

  https://ro.wikipedia.org/wiki/Facebook 
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Cum au ajuns doi tineri Cum au ajuns doi tineri Cum au ajuns doi tineri 
doctoranzi să creeze o doctoranzi să creeze o doctoranzi să creeze o 

companie care a schimbat companie care a schimbat companie care a schimbat 
lumea. lumea. lumea.       

   
Povestea Povestea Povestea GGGoooooogggllleee   a început a început a început 
în camerele de cămin ale în camerele de cămin ale în camerele de cămin ale 

Universităţii Stanford din Universităţii Stanford din Universităţii Stanford din 
SUA SUA SUA    

   
  

 Google a devenit o superputere globală. Nu doar că este cel mai vizitat website din 

lume, însă Google Android a ajuns cel mai popular sistem de operare din lume. Iar în spatele 

businessului de succes al gigantului, Alphabet, compania sa mamă, valorează peste 543 

miliarde de dolari, scrie Business Insider. 

 Însă lucrurile nu au stat mereu aşa. Publicaţia americană a documentat istoria Google, de 

la începuturule sale în camerele de cămin ale Universităţii americane Stanford, la încercarea 

fondatorilor săi, Larry Page şi Sergey Brin, de a vinde compania, toate astea până la anunţul 

exploziv că Google devenea Alphabet. 

 Google şi-a început activitatea în 1996, atunci când doi studenţi doctoranzi la Stanford, pe 

nume Sergey Brin şi Larry Page au avut ideea de a crea „BackRub”, un revoluţionar motor de 

căutare care folosea o tehnologie numită „Page Rank” , care afişa paginile web pe baza 

numărului de căutări anterioare ale aceloraşi pagini.  

 Primul birou al celor doi studenţi, fondatori ai Google, au fost de fapt cele două camere 

de cămin în care locuiau la Stanford. Numele de „BackRub” nu a fost folosit prea mult timp, 

aşa că s-au gândit că „googol” sau numărul unu urmat de 100 de zero-uri după el, ar 

reflecta mai bine baza de date pe care încercau să o pună la dispoziţie. Numele „Google” este 

un joc de cuvinte de la googol, neologism englez pus în circulaţie de către americanul Milton 

Sirotta în anul 1938, prin care acesta desemna numărul uriaş format dintr-un 1 urmat de 

100 de zerouri. 
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 Primul server Google creat vreodată a fost 

construit într-un loc personalizat făcut din piese de 

Lego şi găzduit în campusul Universităţii Stanford. La 

început, era doar google.standford.edu, dar  domeniul 

Google.com a fost înregistrat pe 15 septembrie 

1997. Cel mai probabil, Google a folosit excesiv 

lungimea de bandă a Universităţii Stanford, prin 

urmare departamentul de IT i-a dat afară. Page şi 

Brin au mutat noua companie în garajul celei care 

avea să fie angajat al Google şi şeful YouTube, 

Susan Wojcicki. 

 Cam în aceeaşi perioadă în care s-au mutat în 

garaj, Brin şi Page au primit o finanţare de 100.000 de dolari de la fondatorul companiei 

americane Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim. Cu banii în mână, Google a transformat 

garajul în care îşi desfăşura activitatea în sediu central, în septembrie, 1998. 

 Primul homepage creat de Google nu semăna foarte mult cu un motor de căutare. Însă 

nici Page sau Brin nu aveam prea multă experienţă în ceea ce priveşte limbajul de programare 

HTML, alegând să îşi focuseze atenţia pe algoritmii care îl ajută să funcţioneze. 

 La un moment dat, în 1999, Google a fost la un pas de a fi preluat de Excite, un motor de 

căutare superior pe atunci. Astfel, Excite urma să plătească circa 750.000 dolari cash pentru 

această tranzacţie, însă deal-ul a picat din motive care încă mai sunt dezbătute, Google Page şi 

Brin au decis să îşi transforme demersul într-un business, în cele din urmă. În martie 1999, 

Google s-a mutat în primul său birou oficial în clădirea 165 University Avenue din Palo Alto, 

aceeaşi clădire de birouri care a găzduit companii precum PayPal şi Logitech. 

  

 În jurul vremii în care începuse să facă bani, în 

anul 2000, Google a adoptat filosofia sa corporatistă, 

dar neoficială: „Nu fi rău. Credem cu tărie că pe 

termen lung vom avea servicii mai bune, la fel ca cei 

care deţin acţiuni, din partea unei companii care face 

lucruri bune pentru lume, chiar dacă vom renunţa la 

câştigurile pe termen scurt.  
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 Tot în anul 2000, se lansează Google.com în 

primele zece limbi: franceză, germană, italiană, suedeză, 

finlandeză, spaniolă, portugheză, neerlandeză, 

norvegiană şi daneză. Astăzi, căutarea este disponibilă 

în peste 150 de limbi.  

 Eric Schmidt a fost primul CEO al companiei în 2001, lăsându-i astfel pe cei doi 

fondatori să se concentreze pe partea de tehnologie a Google. În acelaşi timp Google face 

prima achiziţie publică: Usenet Discussion Service de la Deja.com, o arhivă de peste 500 de 

milioane de discuţii Usenet care datează din 1995. Adăugăm funcţii de căutare şi răsfoire şi o 

lansăm sub numele de Grupuri Google. Primul sediu internaţional al Google se deschide în 

2001 la Tokyo, Japonia. 

 

 

În prezent, există mai mult de 40.000 de 

angajaţi Google în spatele instrumentelor 

pe care le utilizaţi în fiecare zi, de la 

Căutarea Google la Chrome.  
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C A L C U L   I N T E G R A L …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   P u n c t  d e  v e d e r e  p e r s o n a l –  p r o f .  A l b u  L u c i a n  

 Clasa : a XII a  

 Capitol : PRIMITIVE 

 Unitatea de învățare : Calcul integral 

  Obiective : Elevii trebuie să cunoască noțiunea de primitivă si să facă diferența între derivata 

unei functii si primitiva acesteia, să poată  calcula diverse integrale nedefinite prin metodele de 

calcul integral specifice : calcul direct, integrarea prin părți, schimbarea de variabilă. 

                     Activitati de invatare :                     

               In primele doua ore se discută noțiunea de primitivă a unei functii.Elevii vor învăța 

cum, folosind proprietatea  primitivei si tabelul de derivate elementare, pot numi primitive ale 

unor functii elementare ( primitive folosite apoi in orice calcul integral, indiferent de metoda 

utilizată). 

               Bazîndu-ne pe  proprietatea fundamentală  a noțiunii de primitivă , 

                                             , 

          din tabelul de derivate ale funcțiilor elementare ,,culegem” primitivele unor funcții : 

                                  a)  : deci f(x) = cosx, F(x) = sinx ; 

                                  b)  : deci f(x) = , F(x) = tgx ; 

                                  c)  : deci , F(x) = arctgx. 

                                              …… 

           Alte relații de derivare se modifică ,,ușor” și obținem alte ,, primitive uzuale” : 

                                  a)  : deci , F(x) = ; 

                                   b)  : deci  , ; 

                                   c) : deci f(x) = sinx , F(x) = - cosx. 

                                              ….. 
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                 C A L C U L   I N T E G R A L …   

       Aceste ,,primitive uzuale” pot fi folosite în tot calculul integral, fără a obliga elevul să 

învețe foarte multe formule pe de rost, multe și complicate, deci greu de reținut și chiar de 

aplicat. Câteva exemple sugestive : 

      a)  : făcând schimbarea de variabilă, se deduce ușor această 

formula; 

      b) ; c)  , a nenul : după 

schimbarea de variabilă, se tratează, conform programei, integralele rationale ( cazurile 

particulare și cazul general ), având în cazul de față, două dintre cazurile particulare 

obligatorii ! 

                  Apoi mă refer la faptul ca două primitive ale aceleasi functii difera printr-o 

constantă. Concluzia : “ O functie admite o infinitate de primitive “. Am ajuns, astfel, la 

notiunea de integrală nedefinită : 

                                                      
                 Analizăm cele două proprietăți ale integralei nedefinite : 

 

                 ; 

                  . 

                 In următoarele două ore, abordăm calculul direct al integralelor nedefinite. Vom 

discuta si aspectul transformării funcției  de sub integrală cu ajutorul formulelor matematice : 

 

                          

                           

                           

                           

            Exercitii propuse :  
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 C A L C U L   I N T E G R A L …   

În următoarele 4 ore discutăm metoda integrării prin părți, unde folosim formula: 

 

                                         

În aplicatiile curente, avem : , unde 

 , conform notiunii de primitivă a unei functii. Pentru a folosi eficient 

această metodă,e necesar să rezolvăm următoarele integrale: 

 

                   
               Alte integrale ce se ,,lucrează” prin părți : 

                          ; ; ; ;  

           Cu aceste integrale, mai punem în evidență și alte aspecte specifice integrării prin părți : 

această metodă de calcul se repetă, la nevoie; 

în cazul integralelor trigonometrice, folosim formula fundamentală din trigonometrie : 

                                         ; 

   3) în unele situații, folosind integrarea prin părți, reapare integrala propusă spre calcul; 

folosind egalitatea dintre primul membru al calculelor și ultimul membru, scoatem integrala 

dorită. 

 Schimbarea de variabilă va fi analizată tot in 4 ore.Explic această metodă de calcul 

integral folosind noțiunea de diferențială pe un caz particular: 

 

                              alegem φ(x)=sinx si folosim ,apoi,notiunea de diferentială a 

unei funcții : , obtinand egalitatea: 

                                           φ(x)=sinx=t 

                                                   d(sinx)=d(t) 

                                                    cosxdx=dt. 

 

 În continuare, cu ajutorul relațiilor : sinx = t, 

                                                                           cosx dx = dt, 

 înlocuim în integrala dată, obținând : С. În primitiva F(t)=arctgt, înlocuim 

pe t , conform relatiei sinx = t si obtinem rezultatul final: 

                                           С. 

  Testarea elevilor se face după fiecare metodă de calcul integral. 

 In ultimele două ore, facem recapitularea tuturor metodelor de calcul integral.Elevii dau o 

ultimă lucrare cu 6-8 integrale. Media aritmetică a celor patru  lucrări va fi nota trecută în 

catalog. 

Prof.  Lucian Albu 
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Badea Cârţan …  

(“Un luptător al cărţii”) 

 Gheorghe Cârțan cunoscut și sub numele de Badea 

Cârțan a fost un țăran român care a luptat pentru independența 

românilor din Transilvania, distribuind cărți românești, aduse 

clandestin din România, la sate. A călătorit pe jos până 

la Roma pentru a vedea cu ochii săi Columna lui Traian și alte 

mărturii despre originea latină a poporului român. În 1877 s-a 

înrolat voluntar în războiul de independență al României.  

 Badea Cârțan a fost un țăran originar din Cârțișoara (Sibiu), unde s-a născut în anul 1849. 

Acest cioban simplu a rămas în istoria românilor ca un luptător pentru unirea românilor 

din Transilvania cu cei din Vechiul Regat, toată viața sa dedicând-o acestui scop. 

 Într-o vreme în care românii din Transilvania aparțineau Imperiului Austro-Ungar și nu 

se bucurau de drepturi, Badea Cârțan a folosit cea mai eficientă armă: cartea. Badea Cârțan, 

care a îndrăgit cu patimă cartea, cartea românească și cartea de istorie, a trecut timp de 30 de 

ani de mai multe ori munții, din porunca inimii, aducând din Vechiul Regat în Transilvania, în 

traistă, sute de cărți românești. Ajuns de mai multe ori laBucurești, el a cunoscut mai mulți 

oameni de cultură, de la care a învățat istoria românilor și mai ales ideea romanității poporului 

român. Dorind să vadă cu propriii săi ochi momentele care erau mărturii ale istoriei poporului 

român, Badea Cârțan s-a hotărât să plece pe jos la Roma. Ajuns acolo, Badea Cârțan s-a dus 

mai întâi la Columna lui Traian. 

  „Cum era singur și al nimănui, cum se făcuse 

seară, s-a așezat pe trotuar și s-a culcat la 

picioarele Columnei. A doua zi dimineața, 

trecătorii, polițiștii, ziariștii, au avut o revelație: 

un țăran din Corjați, un dac la picioarele 

Columnei lui Traian. Presa din Roma a scris în 

ziua următoare:„Un dac a coborât de pe 

Columnă: cu plete, cu cămașă și cușmă, cu ițari 

și cu opinci”. I s-a publicat fotografia, i s-au luat interviuri.” Badea Cârțan a făcut senzație la 

Roma, a fost invitat la mediile politice, culturale, jurnalistice din Italia, fiind primit cu 

simpatie și prietenie. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roma
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cioban
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vechiul_Regat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Columna_lui_Traian
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Corja%C8%9Bi&action=edit&redlink=1
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… Badea Cârţan 

 

 

  În anul 1911, la 62 de ani, Badea Cârțan s-a stins din viață, fără a mai apuca să vadă ziua 

întregirii tuturor românilor. A fost înmormântat în cimitirul de la Sinaia, pe mormântul său 

fiind trecute următoarele cuvinte: „Badea Cârțan doarme aici visând întregirea neamului său”. 

 Badea Cârţan se întoarce la oi după fiecare aventură. Dar o altă idee nu-i dă pace lui: vrea 

să facă negoţ cu carţi. Carţi româneşti. N-a putut prima dată când a cerut autorizaţie. Pentru că 

omul nostru spunea tot ce avea pe suflet şi trimişii împărăteşti nu prea erau de acord. Pleacă la 

Vat, unde era închis Ioan Slavici şi, apoi, la Seghedin, unde erau închisi Memorandiştii de la 

Cluj. Şi despre toate simţămintele lui pune pe hârtie versuri. Pe la 1895, iar cere autorizaţie să 

facă negoţ. Tot carţi româneşti. De data aceasta este arestat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Badea_C%C3%A2r%C8%9Ban 

 http://romaniaistorica.ro/2012/02/25/badea-cartan-un-daccoborat-de-pe-columna/ 

 http://adevarul.ro/locale/sibiu/cine-fost-adevarat-badea-cartan-taranul-carturar-invatat-

citeasca-ciobanie-devenit-celebru-drum-jos-roma-1_57483ef35ab6550cb85bf0d7/

index.html 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/1911
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http://romaniaistorica.ro/2012/02/25/badea-cartan-un-daccoborat-de-pe-columna/
http://adevarul.ro/locale/sibiu/cine-fost-adevarat-badea-cartan-taranul-carturar-invatat-citeasca-ciobanie-devenit-celebru-drum-jos-roma-1_57483ef35ab6550cb85bf0d7/index.html
http://adevarul.ro/locale/sibiu/cine-fost-adevarat-badea-cartan-taranul-carturar-invatat-citeasca-ciobanie-devenit-celebru-drum-jos-roma-1_57483ef35ab6550cb85bf0d7/index.html
http://adevarul.ro/locale/sibiu/cine-fost-adevarat-badea-cartan-taranul-carturar-invatat-citeasca-ciobanie-devenit-celebru-drum-jos-roma-1_57483ef35ab6550cb85bf0d7/index.html
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Dansul, o artă a exprimării sentimentelor…  

 “Dansul este o artă, dansul înseamnă emoție, cucerirea spațiului, curajul de a depăși 

mobilitatea, ne învață să fim armonioși în întreg limbajul gesturilor. Frumusețea dansului este 

efemeră ca și multe alte ramuri ale artei, dar reușește să lase oamenilor trăirile pe care nu numai 

că le-au simțit, ci știu că nimic altceva nu le poate înlocui sau exprima. Dansul oferă satisfacții, 

fără a le uita însă pe cele estetice și este singurul care ne menține în formă.” 

 Ansamblul Aretti a luat nastere 

iniţial in anul 1990, dar oficial prima 

ieşire a fost pe 28 octombrie 1994, în 

cadrul spectacolului ,,Ziua marelui 

NU!’’, la Teatrul Naţional din 

Bucureşti, acesta fiind începutul 

debutului in rândul ansamblurilor în 

frunte cu doamna Ţura Aurica 

(instructor coordonator) şi domnul 

Păduraru Mihai (coregraf). 

Numele de ,,ARETI" a fost dat de domnul profesor Florin Varducă, simbolizând „cultul 

vechilor atenieni de creşterea copiilor în spiritul sănătăţii fizice, intelectuale şi morale’’. 

 Acest ansamblu face parte din Comunitatea Elenă din Roman si a avut parte de circa 100 

dansatori de-a randul anilor, în prezent fiind reprezentată de a 7-a generație. A participat la 

toate edițiile de Festival al Elenismului din România, înca din anul 1994,obțînând dimplome și 

premii. 

 După cinci ediţii desfăşurate la Bucureşti (1992 - 2004), două ediţii la Constanţa (2006, 

2007), două la Braşov (2008, 2009), ulterior la Bucureşti (2010), Galaţi (2011), Ploieşti (2012) 

şi Galaţi (2013) , Iași (2014), Pitești (2015) FESTIVALUL ELENISMULUI DIN ROMÂNIA 

ajunge la a şaisprezecea ediţie în Atena, Grecia. An după an, amploarea acestui eveniment care 

reuneşte eleni și filoeleni din toată ţara a crescut. 

 Atât Uniunea Elenă din România, organizator al acestui festival, cât şi domnul preşedinte 

Dragoş Zisopol au depus nenumărate eforturi, aceste festivaluri putând fi considerate chiar o 

sărbătoare a elenismului.  

 An de an, fiecare festival, iniţiat de Uniunea Elenă din România, este cofinanţat de 

Guvernul Românei - Departamentul pentru relaţii interetnice şi Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional.  
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… Dansul, o artă a exprimării sentimentelor 

 Mă numesc Cătalin Mihăica, şi fac parte din ansamblul Aretti din Roman, din anul 

2012.Încă de mic mi-am dorit să fac parte din acest ansamblu datorită sentimentelor ce le 

aveam faţă de arta dansului. 

 Toata povestea a început de la vârsta de 8 ani când am observat că dansul este pentru 

mine un mod de exprimare a sentimentelor, iar apoi împreuna cu trecerea anilor, a devenit parte 

din viaţa mea. Am facut parte din cateva ansambluri de copii, dar,  pentru mine cea mai mare 

provocare, la momentul respectiv, era să ajung in Ansamblul Aretti.În momentul în care am 

ajuns să fac parte,nu mă asteptam să fie atât de fantastic. 

 Îmi imaginam că o să fie total diferit,din ce îmi imaginam când îmi povesteau verii 

mei.Însă când am ajuns acolo, toţi m-au primit cu braţele deschise pline de dragoste, a fost o 

senzaţie atât de frumoasă. Apoi am realizat că a face parte din ansamblu înseamnă a face parte 

din familia Aretti, o familie extraordinar de frumoasă, cu oameni frumoşi, iubitori şi fantastici 

şi cu momente extraordinare ce aveau să se petreacă, de care, de fiecare dată când îmi amintesc 

parcă le-aş retrăi.De fiecare dată când  merg la repetiţii, mereu merg cu acelaşi entuziasm şi 

aceeaşi stare de bucurie, de parcă ar fi prima zi, deoarece s-a legat ceva între noi, ceva frumos, 

pot spune că este frumosul sentiment de dragoste a comunicării între noi dar şi spectatori, prin 

această arta.  

 Am avut ocazia să particip la numeroase activităţi şi festivale, şi de a călători aproape în 

toată ţară, dar şi peste graniţa, unde am acumulat experienţe fabuloase. Iubesc această familie, 

şi aceste persoane, avem o 

gramadă de amintiri frumoase 

acumulate pe care le vom 

poveşti, copiilor şi de ce nu, 

chiar şi nepoţilor, dar în 

special celor din jur. Însă, 

vreau să ţineţi minte un lucru, 

vă aşteptăm în familia 

noastră, cu aceleaşi braţe şi 

inimi cum am fost primiţi şi 

noi! 

Elev Mihăică Cătălin 

Clasa a XII a D 
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 Primul apel de pe un telefon 

mobil datează din 1973. Acesta a fost 

efectuat de către Martin Cooper directorul 

general al diviziei Communications 

Systems din cadrul Motorola. Telefonul 

cântărea peste un kilogram şi semăna cu o 

cărămidă, dar era o noutate pentru acea 

vreme când singurele telefoane mobile 

erau cele instalate în automobile. 
 

  

 Nokia Mobira Cityman, primul 

telefon Nokia a apărut în 1987, era 

preferatul lui Gorbaciov. Liderul       

sovietic Mihail Gorbaciov folosea mereu 

un Cityman şi există chiar şi o poză     

celebra cu el telefonându-i unui ministru 

din Moscova folosind handsetul din 

Finlanda. 

  
 Cel mai vândut telefon  mobil 

din istorie este Nokia 1100. Acesta a 

fost vândut în peste 250 de milioane de     

bucăţi în întreaga lume. 

 Primul mouse a fost inventat de 

Douglas Engelbart, ajutat de William 

Bill K English, în 1963 şi lansat în 

1968. Acesta era format dintr-o carcasă 

cubică din lemn şi două roţi greoaie din 

metal. Mouse-ul a început să se impună pe 

piaţa calculatoarelor după 1990, într-o 

formă uşor diferită. 
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Centrul Național pentru  

Artele Spectacolului, China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat 67, Montreal, Canada 

Colectivul de juniori-Redactori 
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  AUTOCUNOAŞTERE  ŞI  DEZVOLTARE PERSONALĂ 

« Principala sarcină din viața unui om este să se nască,  

să devină ceea ce îi permite potențialul. Cel mai important  

produs al efortului său este propria personalitate. » 

Eric Fromm 

Orice om este înzestrat cu resurse interne de o inegalabilă valoare, iar prin descoperirea 

și valorizarea acestora, personalitatea umană poate atinge cote maxime, optimizand evoluția și 

integrarea socială. 

Totalitatea resurselor achiziţionate de-a lungul vieţii sunt rezultatul interrelaţionarii cu 

membrii familiei, prieteni, şcoală, comunitate religioasă şi mediul social în care trăim. 

Inventarierea lor poate genera şi nemulţumire, ceea ce impune o evaluare, modificându-le în 

direcţia dezvoltării optime şi spre regăsirea interioară. De asemenea, mediul este într-o 

permanentă schimbare, oamenii evoluează într-un ritm alert, iar achizițiile tind să nu mai 

corespundă noilor cerinţe, fiind necesară o reinventariere, repoziţionare şi reorganizare a 

acestora. 

Astfel, cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt esenţiale în adaptarea optimă, dar și în 

menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale. Acest proces de autocunoaștere se dezvoltă odată cu 

timpul sub influența experienţelor personale, iar avansarea în vârstă conduce spre dobândirea 

unei capacități mai crescute de autoreflexie, generând o conştientizare a ceea ce sunt şi a ceea 

ce pot să fac. Autocunoaşterea şi formarea imaginii implică mai multe dimensiuni, printre care 

se pot evidenția: 

 eul fizic: încorporarea şi acceptarea propriei corporalităţi 

 eul cognitiv: receptarea conţinuturilor informaţionale şi operearea cu ele, 

 eul emoţional: totalitatea sentimentelor şi emoţiilor faţă de sine, lume şi viitor 

 eul social: dimensiunea personalităţii expusă lumii; „vitrina persoanei” 

 eul spiritual: reflectă valorile şi credințele unei persoane 

 eul viitor proiecția in viitor raportată la potențialului de dezvoltare personală 

 eul ideal: ce ne-am dori să fim 

Totalitatea activităților de autocunoaștere au rolul de a facilita calea spre o cunoaștere de 

sine, de autovalorificare și descoperire a propriului potențial. Aplicațiile folosite în activitățile 

de consiliere sub coordonarea psihologilor, psihoterapeuților pot fi accesate la nivel individual,    

în grup sau colectiv. 
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Cât de bine vă cunoaşteţi? 

 

I. Din lista de mai jos, identificaţi 5 termeni care consideraţi că vă descriu cel mai exact. 

Scrieţi-i pe o foaie separată de hârtie. Fiţi sincer, nu are rost să vă faceţi iluzii că sunteţi altfel 

decât sunteţi. Includeţi aspectele pe care le consideraţi atuuri esenţiale, dar şi cel puţin o 

slăbiciune. 

Activ     Pasiv     Tăcut 

   Nestatornic    Încrezător     Sensibil 

Imperturbabil    Rezervat     Încordat 

Nesociabil    Vorbăreţ     De încredere 

Optimist     Calm     Sociabil 

Paşnic     Agitat     Autoritar 

Agresiv     Ultrasensibil    Cordial 

Relaxat     Cumpătat     Meditativ 

Stăpânit     Serios     Motivat 

Iritabil     Timid     Răbdător  

Vioi     Deschis     Pesimist  

Anxios     Atent     Indolent  

Impulsiv     Capricios     Sensibil  

Cât de bine se potriveşte propria descriere cu tipul de persoană care ar avea succes şi ar simţi 

satisfacţie având slujba sau cariera vizată de dumneavoastră? 

 II. Acum rugaţi pe cineva care vă cunoaşte bine să selecteze 5 termeni din listă. Rugaţi 

persoana să fie sinceră şi să includă cel puţin un punct slab. Autoevaluarea poate fi semnificativ 

îmbunătăţită dacă aflaţi cum văd alţii interacţiunea cu dumneavoastră. Reacţiile primite din 

partea altora sunt o sursă nepreţuită de informaţii absolut necesare, în special când e vorba de 

căutarea unui loc de muncă. 

La sfârşit, comparaţi foile. Vă surprind asemănările şi deosebirile dintre cele două 

liste?  

Ce a corespuns? ____________________________________________________  

Ce nu a corespuns? __________________________________________________  

Ce vă spune aceasta despre acurateţea autoevaluării dumneavoastră? Cum vă percep 

ceilalţi? 

BIBLIOGRAFIE: 

Activităţi şi teste pentru orientarea profesională a tinerilor, https://www.scribd.com . 

Psiholog Talmaciu Elena Iulia 

https://www.scribd.com/
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 Interviul ECOSCIENCE: 

Elevi reprezentativi ai Colegiului Tehnic „Petru Poni‖ din Roman  
 

Interviu realizat de către Dragoș Atodiresei (XI F) și Sorin Botez (X F) 

 

Pentru început, te rugăm să ne spui câteva cuvinte 

despre tine. 

Sunt o fire foarte veselă, mereu pusă pe treabă, 

glumeață, agitată și perfecționistă. Mereu vreau ca 

totul să iasă ca la “carte”. 

Studiezi la Colegiul Tehnic “PetruPoni” din 

Roman. De ce ai optat pentru profilul “Protecția 

Mediului”?  

Sincer, nu mi-am dorit la început săi învăț la acest 

liceu sau la acest profil. Ce-i drept, după ce am 

descoperit mai bine cum e profilul cu adevarat, mi-am dat seama că nu regret că am intrat la 

acest liceu și nici la acest profil. Invăț niște lucruri foarte interesante care-mi vor folosi în 

viață....și se pare că îmi plac! 

 Dintre toate materiile studiate în clasa a X-a, ai o disciplină preferată? Preferi 

disciplinele de cultură generală sau de specialitate?  

Prefer disciplinele de cultură generală, în special limba și literatura română. 

Care este relația ta cu doamna dirigintă ? 

Relația mea cu doamna dirigintă este una foarte bună, chiar foarte apropiată!  

Cum te înțelegi cu colegii de clasă?  

Cu colegii mă înțeleg foarte bine, ne ajutăm de fiecare dată cand avem nevoie și cam 

totdeauna e o stare de voie bună între noi. 

Există vreun profesor pe care-l poți considera prieten? Sau cu care te poți sfătui? 

Da, doamna dirigintă și domnul profesor de limba și 

literartura româna. Îmi place foarte mult maniera cu care discut 

cu dânșii. 

 Știm că ai talent și pasiune pentru folclor. Ne poți da 

mai multe detalii? 

 La începutul anului 2010, doamna învățătoare, Biber 

Maria căreia îi voi mulțumi enorm toată viața, m-a îndrumat în 

urma câștigării unui concurs de talente sa iau cursuri de canto,  

Oprea Larisa 
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să merg în continuare pe acest drum al muzicii populare, deoarece am talent. Am avut încredere 

în sfaturile primite și am început să fac canto la Clubul Lucky Dance din Roman.  

Am activat în acest club 4 ani, aici pot spune că s-a format temelia muncii mele, am căpătat 

experiență, am fost la numeroase concursuri unde am obținut premii, trofee, medalii, am 

participat la numeroase filmări TV și am susținut numeroase spectacole. În 2014 m-am înscris 

enutuziasmată la Școala Populară de Arte “Carmen Saeculare” din Piatra Neamț pentru a-mi 

perfecționa studiile în acest domeniu. Învăț și acum la această școală și sunt tare mandră că 

evoluția mea se observă pe zi ce trece.  

Cum se desfasoară orele de pregatire muzicală, cum este atmosfera la Școala Populară 

de Arte “Carmen Saeculare” din Piatra Neamț?  

Orele de pregatire muzicală încep prin a face vocalize cu doamna profesoară, după care cânt 

diferite piese din repertoriul meu sau din repertoriul altor cântăreți.  

Ce alte preocupări ai,în afara muzicii? 

În afara muzicii, îmi place foarte mult să-mi ocup 

timpul cu prietenii, să ne plimbăm, să ieșim la film, să 

povestim, să radem....să ne facem amintiri frumoase! 

Care sunt modelele tale, personale care te inspiră?  

Modelele mele sunt doamna Adriana Ochișanu, 

doamna Laura Lavric si doamna Mihaela Gurău, niște 

cântărețe excepționale pe care le admir din toate punctele 

de vedere. 

Care este cel mai important lucru pentru tine din punct de vedere profesional?  

Din punct de vedere professional cel mai important lucru îl reprezintă plăcerea cu care eu 

mă dedic acestui har. Dacă nu facem totul din pasiune, există posibilitatea ca lucrurile să nu mai 

meargă așa cum ne dorim.  

După terminarea liceului, îți dorești să continui studiile sau te axezi doar pe folclor? 

După terminarea liceului mi-aș dori să-mi continui studiile la conservator! Nu aș putea 

renunța la muzică, deci cred ca fac ceea ce e mai corect, îmi urmez visul! 

 Redacția Revistei “Ecoscience” îti urează mult succes la școala și note cât mai mari. 

Succes la finalizarea studiilor muzicale și un viitor profesional așa cum ți-l dorești.               

În încheiere te rugăm să transmit câteva cuvinte cititorilor noștri.  

Nici un vis nu se poate îndeplini fără muncă și fără eforturi. Îndrăzniți să visați dar nu 

lăsați ca nimic și nimeni să vă împiedice să vă atingeti scopul. E atât de frumos să faci ceea      

ce-ți place și mai ales să reușești să-i bucuri și pe ceilalți prin ceea ce faci. Fiți voi înșivă!  
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M o ș  C r ă c i u n  b a t e  l a  u ș ă ,  

S c o a t e  m â n a  d i n  m ă n u ș ă ,  

Ș i  v ă  d ă  d i n  p a l m a  l u i ,  

D a r u r i l e  c e r u l u i ,  

L â n g ă  b r a d  ș i  l â n g ă  f o c ,  

S ă  v ă  u m p l e  d e  n o r o c !  
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