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DRAGI CITITORI,

Ne-am reunit într-un spaţiu al comunicării spiritului bariţian pentru a vă împărtăşi
din gândurile, ideile şi faptele prin care existăm încercând să construim. Mesajul nostru
cultural, de suflet se naşte din conştiinţa proiectării viitorului prin bogăţia acţiunilor
prezentului, din responsabilitatea concentrării asupra proiectelor şi iniţiativelor ce
creează edificii spirituale solide. Am creat formule de cooperare prin care valorile să
dăinuie, să ne dezvolte şi să ne împlinească. Vă invităm să lecturaţi, să reflectaţi asupra
experienţelor noastre culturale prin care ne definim explorând noi dimensiuni ale
cunoaşterii într-o lume modernă, dezvoltată tehnologic, aflată în perpetuă transformare.
Vouă, dragi elevi şi profesori ai Colegiului Tehnic „George Bariţiu”, zi de zi implicaţi
prin muncă şi strădanie întru promovarea valorilor autentice, optând pentru înţelegerea şi
afirmarea formelor desăvârşite ale devenirii superioare, respectul şi consideraţia mea
pentru dăruirea actului educativ. şi mai ales credinţa în reuşita răspândirii ideilor
creative – expresii de viaţă şi învăţătură neîncătuşate, potire de adevăr pentru
descoperire, formare şi evoluţie.

Director prof. Camelia Laura BOGDAN
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VIZITĂ DE STUDIU A CLDPS MARAMUREŞ ÎN IRLANDA
În perioada 21-27 octombrie 2012, în
cadrul
proiectului
“Corelarea
ofertei
educaţionale a învăţământului profesional şi
tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect
implementat de Centrul Naţional de Dezvoltare
a Învăţământului Profesional şi Tehnic
(CNDIPT) a avut loc o vizită de studiu a
Comitetului
Local
de
Dezvoltare
a
Parteneriatului Social Maramureş (CLDPS) în
Irlanda, la Dublin.
În cadrul acestei vizite, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş a fost
reprezentat de Prof. Ana Lucreţia Maria Moldovan, inspector şcolar general şi Prof. Livia
Pop, inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul profesional şi tehnic.
Din delegaţia condusă de domnul Mihai Lăcătuşu din partea CNDIPT au mai
făcut parte reprezentanţi ai Administraţiei locale, Camerei de Comerţ şi Industrie,
Sindicatului Liber din Învămământ, Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă,
Direcţiei Agricole, Asociaţiei Părinţilor şi oameni de afaceri.
Scopul vizitei a fost acela de a prelua şi adapta din experienţa pozitivă a unor state
europene cu rezultate deosebite pe linia învăţământului profesional şi tehnic.
În cele 5 zile de întâlniri, au fost vizitate organizaţii şi instituţii cu atribuţii pe linia
învăţământului profesional şi tehnic din regiunea Dublin şi Wexford.
Coordonarea generală a întregului program a fost asigurată de POBAL (în
traducere: comunitate) – o organizaţie guvernamentală non profit cu atribuţii în
gestionarea programelor guvernamentale irlandeze.
În primele zile ale acestui schimb de experienţă delegaţia s-a bucurat de
coordonarea doamnei Maria Rauch, expert internaţional în cadrul proiectului şi
coordonator general al vizitelor de studiu.
Organizaţiile vizitate au fost: Northside Partnership, Darndale Discovery Centre,
Community Education Centre, Ballymun Parthnership, Ballymun Jobs Centre, Wexford
Local Development, Teagasc şi nu în ultimul rând POBAL.
Fiecare zi de vizită s-a încheiat cu un raport încheiat de câte doi dintre membrii
delegaţiei, raport care a fost prezentat în plen în dimineaţa zilei următoare.
Concluziile şi raportul final au sintetizat
aspectele pozitive identificate pe parcursul celor 5
zile de întâlniri precum şi propuneri de îmbunătăţire
a activităţii CLDPS şi a planificării ofertei
educaţionale.
Un schimb de experienţă interjudeţean la
care au participat membrii CLDPS din cele 6 judeţe
ale regiunii de Nord-Vest (Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare, Bihor şi Bistriţa-Năsăud)
a contribuit la împărtăşirea concluziilor vizitelor de studiu realizate de fiecare CLDPS.
Prof. Ing.Livia POP,
Inspector şcolar de specialitate – discipline tehnice,
ISJ Maramureş
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PROGRAMUL BILATERAL FRANCO-ROMÂN PROFIL FLE
În societatea de azi, cunoaşterea limbii engleze nu mai este suficientă pentru a
îndeplini una dintre cerinţele esenţiale pentru a fi angajat la o companie care are capital
străin sau care lucrează cu străinii. Ideea de bază este aceea că, dacă ştii mai multe limbi
străine, ai mai multe oportunităţi de angajare.
Statistici recente arată că limba franceză nu mai este cea dintâi între preferinţele
vorbitorilor români de limbi străine. Cu toate acestea, oamenii sunt din ce în ce mai
conştienţi că a vorbi mai multe limbi străine este un lucru indispensabil într-o Europă
poliglotă şi, astfel, franceza captează din nou interesul românilor datorită utilităţii sale în
viaţa profesională şi în cea personală.
De ce mai este franceza atractivă azi pentru noi ? Din mai multe motive: este
foarte răspândită pe glob(este vorbită de 150 milioane de nativi şi 200 de milioane de
oameni o vorbesc ca limbă străină), este limbă de origine latină, există multe burse de
studiu pentru studenţi, oferă oportunităţi de angajare şi, nu în ultimul rând, este o limbă
stăină cu o muzicalitate aparte, numită pe bună dreptate „limba dragostei”. În acest sens,
cântăreaţa Céline Dion spunea: „Si vous voulez faire une déclaration de guerre, faites-la
en anglais, mais si vous voulez faire une déclaration d’amour, faites-la toujours en
français!”
Acestea au fost şi motivele pentru care Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului împreună cu Ambasada Franţei în România au pus bazele unui
program bilateral de predare-învăţare a limbii franceze în sistemul educativ românesc, în
concordanţă cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine(CECRL).
Obiectivele acestui proiect sunt: armonizarea programei, a suporturilor şi a
sistemului de evaluare în predarea-învăţarea limbii franceze; punerea în practică a unei
strategii comune de formare continuă a profesorilor de limbă franceză; formarea
profesorilor de limbă franceză debutanţi şi promovarea predării limbii franceze în
sistemul educativ românesc.
Prima fază a acestui program a vizat stabilirea judeţelor-pilot. Din acest punct de
vedere, Maramureşul este privilegiat, fiind inclus în cele 15 judeţe unde se va promova
proiectul. Fiecare judeţ-pilot presupune existenţa formatorilor (unul dau doi) şi a trei
unităţi şcolare-pilot: un liceu teoretic, un liceu vocaţional şi o şcoală gimnazială. În ceea
ce priveşte judeţul nostru, acestea sunt Colegiul Naţional DRAGOŞ VODĂ SighetuMarmaţiei, Liceul Tehnologic GRIGORE C. MOISIL Tg. Lăpuş şi Şcoala Gimnazială
Nr. 1 Moisei.
Formarea formatorilor a avut loc în perioada mai-decembrie 2012 la Casa
Corpului Didactic Sibiu, în prezenţa doamnei Claire BOURGUIGNON, Maître de
Conférences HDR, IUFM de l`Académie de Rouen .
În cadrul unităţilor-pilot, se va urmări reînnoirea demersului didactic la limba
franceză prin experimentarea abordării din perspectivă acţională, ameliorarea nivelului de
performanţă lingvistică a elevilor, dezvoltarea activităţilor inovatoare, a activităţilor
extra-şcolare şi a partenariatelor educative care vizează dezvoltarea competenţelor de
limbă franceză în rândul elevilor.
Prof. Daniela BANCOŞ
Inspector şcolar de specialitate – limba franceză,
ISJ Maramureş
Formator naţional în cadrul Programului PROFIL FLE
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LET´ S BE ELECTRO
- Culisele unui bal reuşit –
Andreea TIHOVAN, cls a X-a E
A fost odată ca niciodată Balul Bobocilor 2012 la Colegiul Tehnic “George
Bariţiu” din Baia Mare. La început a fost ideea, apoi n-a mai fost…bună ideea. Inspiraţia
era cea care avea să salveze evenimentul, şi aşa s-a întâmplat să apară ideea unui bal cu
tema inspirată din profilul liceului. După îndelungi discuţii, propuneri, variante,
deliberări, s-a stabilit ca anul acesta şcolar să votăm pentru electro, so Let´s be electro. A
început agitaţia, nebunia, entuziasmul, însă cei din poveste aveau să fie constienţi că
munca şi ritmul susţinut sunt cele care pot conduce spre succesul proiectului. Ceea ce s-a
şi întâmplat: toată lumea a primit sarcini, de care s-a achitat onorabil, iar produsul final sa concretizat într-un spectacol de zile mari: dans, parada modei, teatru, muzică de bună
calitate, ca să nu mai vorbim despre probele la care au fost supuşi bobocii, totul fiind
impregnat cu emoţiile inerente specifice apariţiilor pe scenă. Aceasta este partea văzută
din afară, însă culisele au si ele povestea lor. Iată ce marturisesc o parte din organizatori:
Odată cu intrarea noastră în clasa a XI-a, ne-am făcut remarcată dorinţa de a organiza
Balul Bobocilor. Primele dificultăţi le-am întâmpinat chiar la început, deoarece fiecare
elev din colectivul de organizatori avea alte idei, aşa că singura modalitate pentru a le
combina a fost să ne întâlnim în afara şcolii şi să punem totul pe hârtie până în cele mai
mici detalii, astfel a apărut idea iniţială “Star Night”. După selecţia bobocilor, am
început să ne mobilizăm, fiecare membru organizator având sarcina de a-i instrui pe
aceştia: unii s-au orientat spre dans, alţii spre probele de originalitate, iar alţii s-au
implicat

pe partea de sponsorizări. Ca de fiecare dată însă, prima idee nu este

întotdeauna cea mai bună, aşa că am decis să mergem mai mult pe originalitate, iar asta
s-a transformat pentru noi în “Let`s Be Electro”. Ideea schimbării a adus oarecum
beneficii, deoarece pentru noi, noua temă presupunea ingeniozitate, spontaneitate, dar şi
amuzant şi multă energie. Este adevărat că în spatele tuturor aparenţelor, la baza unui
bal reuşit se află ore întregi de muncă şi repetiţii, mai ales când, în acelaşi timp, trebuie
să acorzi atenţia necesară învăţăturii şi şcolii. Zilele dinaintea balului au fost cele mai
copleşitoare şi mai epuizante, deoarece după prima repetiţie generală aveam impresia că
suntem abia la început, iar tensiunea şi stresul şi-au făcut simţită prezenţa. În cele două
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zile dinaintea balului s-a muncit asiduu, dar eram convinşi că munca noastră va fi
răsplatită cu reuşita balului. Noaptea dinaintea balului nu dormisem deloc, unii dintre
noi făceau ultimele piese pentru decor, alţii munceau la desfăşurătorul pe timp, iar alţii
ocupându-se de sonorizare şi lumini. Cu toate că în dimineaţa balului eram extenuate am
continuat pregătirile, ştiind că tot efortul depus se va reflecta în spectacolul din acea
seară. Bobocii făceau ultimele repetiţii, iar profesorii coordonatori se îngrijeau de buna
desfăşurare a programului. Odată ajunşi la Casa de Cultură, noi, organizatorii, am
început prin a-i pune pe boboci în “priză” pentru repetiţiile finale. În timp ce bobocii
repetau, noi făceam ultimele retuşuri la decor pentru a fi totul perfect. După ore de
repetiţii, bobocii se retrăgeau pentru a-şi pregăti costumaţiile şi tot necesarul pentru
seara ce avea să urmeze. După-amiaza trecuse foarte repede şi ajunşi din nou la Casa de
Cultură emoţiile se fac simţite. Sala era tot mai plină şi mai plină, iar noi, organizatorii,
tot mai convinşi de reuşită. Balul începuse, iar momentele se derulau în ordinea
prevăzută. Din reacţia publicului ne dăm seama că balul va fi unul nemaipomenit.
Finalul serii când s-au anunţat Miss şi Mister a coincis cu finalul maratonului la care
participam de mai mult de două luni. Bobocii, norocoşii câştigători din acea seară
minunată au fost Larisa Borca din clasa a IX-a E şi Darius Ghişa din clasa a IX-a C.
Finalul evenimentului ne-a adus pe buze mult zâmbet, satisfacţia reuşitei, multe felicitări
şi îmbrăţişări cordiale din partea celor prezenţi, povesteau nostalgice Bianca Dobra şi
Tania Dobroiu din clasa a XI-a D. O altă mărturisire din culise avem din partea elevilor
Bugnăruc Mădălina şi Paşca Ionuţ, din clasa a XI-a D:" Trebuia să începem treaba
serios, să începem cu adevărat munca şi să punem cap la cap fiecare pas (nu mă refer
neapărat la paşii balului, mă refer la paşii de dans). Totul a început cu dialogul
următor "- Nicu! Ai făcut coregrafiile ? – Nu! Găseşte o melodie, care îţi place ţie şi
facem ce e mai frumos pentru ei!", acum e amuzant când stau să mă gândesc la acea
scenă, care pe atunci era tensionată. S-a pus muzica şi rând pe rând au legat încetişor,
cu multă răbdare, paşi care la un moment au format primul lor dans, dansul de început al
bobocilor. Erau toţi aşa frumoşi, cu multă emoţie, se străduiau să facă totul aşa cum le
explica coregraful nostru, Nicu Toma. Au trecut câteva zile de repetiţii în care au reuşit
să pună stăpânire pe ritmul de lucru care li se impunea, dar cum un dans nu era
suficient, trebuiau să înveţe din ce în ce mai mult, trebuiau să repete din ce în ce mai
mult. Muzică, dans, sincronizare, forţă, răbdare, oboseală, nervi, replici dure, distracţie,
toate aceste lucruri pe lângă mulţi alţi factori, de multe ori perturbatori, au pus stăpânire
pe bobocii noştri care puneau suflet în tot ceea ce făceau. Au apărut momente de
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oboseală, momente în care unii simţeau că pur şi simplu locul lor nu e acolo, simţeau că
duc în spate un sac cu cunoştinţe noi, prea mare pentru ei, era prea mult.. Ne-am dat
seama cu toţii, să dansezi nu este chiar aşa de simplu, mai ales într-un colectiv mare care
trebuie execute totul împreună pentru a ieşi ceva frumos. Îi motivau faptul că orele până
la ziua cea mare erau numărate, treceau aşa repede încât nici nouă nu ne venea să
credem. Încet, încet forţele lor în loc să scadă au crescut, în ciuda tuturor întâmplărilor
neplăcute care au pus stăpânire uneori pe unii dintre ei, au reuşit.., iar noi toţi suntem
mândri de ei … ne-au demonstrat că au acele abilităţi pentru care fuseseră aleşi".
Trebuie să menţionăm faptul că în organizarea balului s-au implicat elevi din mai multe
clase a XI-a, cu toţii participând din plin la reuşita acestuia (Ioana din a XI-a A, Izabela
din a XI-a B, Filip Mihai, Cordea Ioana, Săsăran Alex, Mîţu Daniela-prezentatoarea
evenimentului din clasa a XI-a D, Crişan Vlăduţ-prezentatotul evenimentului din clasa a
XI-a G şi mulţi alţii care nu se vor supăra dacă nu işi vor vedea numele aici). Nu în
ultimul rând trebuie menţionată şi contribuţia elevului Nicu Toma din clasa a X-a C la
reuşita acestui spectacol, prin realizarea coregrafiei care s-a dovedit a fi una inspirată.

Coordonator prof. Daniela Chinde
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HALLOWEEN –UL LA BARIŢIU
Noiembrie 2012

Vampiri,

vrăjitoare,

piraţi,

zombie,

faraoni, vârcolaci, bostani luminaţi, zâmbind la
trecători cu feţele lor groteşti, toţi defilând în
atmosfera incendiară creată de vocile elevilor
scandându-şi cu fervoare numele liceului unde studiază. În Bariţiu este o tradiţie ca elevii
să participe la Parada de Halloween. La această ediţie de Halloween am avut onoarea de
a deschide parada şi, mai mult, ca în fiecare an, premiile nu s-au lăsat aşteptate: elevul
Florin Călăuză din clasa a 10-a B a câştigat premiul al II-lea la secţiunea costume, iar
elevul Denis Săsăran. din clasa a 9-a D a câştigat menţiune.
Iată câteva impresii de-ale participanţilor:
Halloween-ul de anul trecut a fost unul
reusit, cu mulţi „monştri”. Costumele au fost
extraordinare. Ca în fiecare an s-a organizat un
concurs de costume. Evident, liceul nostru a fost la
putere. În timp ce juriul alegea câştigatorii
concursului, liceele participante au făcut un „tur al
oraşului”. Cu săbii, cuţite, cuie, fiecare cu ce era,
pe tot parcursul drumului strigau numele liceului din care proveneau. Eu am fost
costumat într-un „pacho mexican” şi am avut o mască din filmul „Scary movie”. Am fost
puţin dezamăgit de alegerea mea, dar, la urma urmei a meritat. Când am ajuns la
Bibiloteca judeţeană, s-au desemnat câştigătorii, apoi s-au împărţit dulciuri. M-am simţit
foarte bine alături de colegii mei şi d-na dirigintă.(Ghiriţan Bogdan, a 9-a B).
Ideea de paradă de Halloween e foarte bună deoarece a trezit imaginaţia
elevilor. Unii au venit îmbrăcaţi în personaje pozitive, alţii în vampiri, zombie, pisici,
măcelari etc. Mi-au plăcut foarte mult desenele cu tematica de Halloween prezentate
publicului la Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu (Olar Raul a10-aB).
Eu am fost costumat în sperietoare de ciori din filmul „HUSK”, purtam o
salopetă albastră ruptă ici-colo cu o mască pictată, zâmbăreaţă şi nişte cuie legate de
degete simbolizând armele sperietoarei. La paradă au fost multe persoane în costume
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deosebite: mumii, doctori, chiar şi moartea în vacanţă. Temperatura a fost puţin scăzută,
dar prin faptul că liceul nostru conducea parada m-am mai încălzit niţel. Per total,
această paradă a fost o experienţă grozavă şi abia aştept Halloween-ul următor (Zdroba
Marian a 9-a B).
Costumul meu a reprezentat un
zombie. Sora mea m-a ajutat în realizarea
personajului meu, ea desenându-mi pe
obraz

o

gură

sângerând.

Crearea

costumului a durat în jur de 3 ore, foarte
mult timp, dar aşteptarea a meritat pentru
că am caştigat locul al II-lea (Călăuz
Florin a10-a B).
Pentru mine a fost o experienţă inedită. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera
creată de elevii bariţieni. De asemenea, m-a bucurat faptul că am fost şi premiat,
costumaţia mea de măcelar din filme de groază a avut un puternic impact asupra
organizatorilor şi a celorlalţi participanţi. În ceea ce mă priveşte, aştept următoarea
ediţie când sper că voi fi la fel de inspirat în ceea ce priveşte costumaţia”. (Denis
Săsăran, a 9-a D)
Parada a fot uimitoare şi ne-am distrat foarte tare prin oraş. Am avut ocazia să
îmi fac prieteni noi. A meritat să îndur tot frigul şi oboseala drumului deoarece la sfârşit
am primit cu toţii dulciuri şi am fost ovaţ’’ionaţi de privitori. Abia aştept Halloween-ul
viitor! (Pop Roxana a 10-a B).

Prof. Manuela Conea
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CALCULATORUL, RECEPTOR DE MICROUNDE?
Prof.ing.Tiberiu MOCIRAN
Articolul este alcătuit pentru pasionaţii de tehnică de calcul care doresc să
utilizeze calculatorul pentru recepţionarea transmisiunilor realizate pe sateliţi, putând
avea acces astfel la nenumărate canale de radio şi televiziune, la ştiri, muzică, informaţii
culturale, altele decât cele pe care le pot obţine folosind conexiuni uzuale la internet,
televiziune.
Microundele sunt unde Herţziene a căror lungime de undă este cuprinsă între 1
mm (300 GHz) şi 1 m (0,3 GHz). Undele Hertziene sunt acele unde electromagnetice la
baza producerii cărora stau oscilaţiile electronilor în circuite oscilante LC sau în circuite
electronice speciale. Există o modalitate foarte simplă de a transforma calculatorul
desktop într-un receptor de programe de radio digitale, televiziune digitală, programe care
sunt emise de pe sateliţi. Pot fi recepţionate şi alte informaţii cum ar fi canale de date
precum şi alte comunicaţii dacă nu sunt criptate.
Avem nevoie de următoarele:
-placă care intră în slotul PSI de tip SKYSTAR 2 sau SKYSTAR 2 HD. Această placă
după instalarea hardware va fi dotată cu driverele necesare oferite de fabricant. Programe
de utilizare sunt mai multe. Unul din cele mai complete şi uşor de folosit este programul
PROGDVB care se poate descărca de pe internet. Versiunile mai vechi dar pe deplin
funcţionale ale programului se pot obţine gratuit.

Placa SKYSTAR 2

PROGDVB în funcţiune

-antenă parabolică care trebuie să fie montată astfel încât să poată fi direcţionată către
sateliţii geostaţionari care sunt amplasaţi pe ecuatorul ceresc.
-LNB (low noise block) se amplasează în focarul antenei şi are rolul de a amplifica si
translata frecvenţele de recepţie din gama 10,7Ghz-12,75Ghz într-o gamă de frecvenţe
mai accesibilă transportului pe cablul coaxial şi acordului, 950Mhz-2150Mhz.
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Low noise block

Antena parabolica

-câţiva metri de cablu coaxial de bună calitate cu care se realizează legatura de
radiofrecvenţă şi de alimentare între placa SKYSTAR din calculator şi LNB.
În continuare se caută un satelit de televiziune prin orientarea manuală a antenei
parabolice dacă nu dispunem de un mecanism ajutător şi recepţia canalelor este rezolvată.

Chiar şi cu o antenă de dimensiuni mici (70 cm) se pot recepţiona mii de
transmisii de radioteleviziune şi de date. Este totuşi recomandabilă o antenă cu diametrul
de 1 m pentru recepţie stabilă şi în condiţii meteorologice deosebite. Coordonatele
sateliţilor şi acoperirea geografică pot fi obţinute uşor de pe site-ul
http://www.satbeams.com/
Funcţionează bine, au multe programe necodate, au acoperire bună pentru Europa
sateliţii ASTRA, HOTBIRD, SIRIUS, THOR, EUTELSAT, AMOS.
Placa Skystar a fost concepută de fapt pentru asigurarea conexiunilor de date în
modul în care este arătat mai jos.

C o l e g i u l T e h n i c „ G e o r g e B a r i ț i u ” | 12

Traficul aşa cum rezultă din figură este asimetric, calculatorul trimite cererea de
fişiere către furnizorul de servicii care va pune la dispoziţia clientului fişierele cerute
după un program comunicat anterior. Fişierele vor fi înmagazinate automat pe hardiscul
calculatorului fără intervenţia clientului, dacă este pornit programul de gestionare a
comunicaţiei pe calculator. Există variantă de conexiune internet prin satelit şi fără
conexiune de joasă viteză.( toowaydirect)
Fără a avea vreo convenţie cu furnizorii de date, cu ajutorul unor programe
specializate, putem recepţiona experimental transmisii necriptate.
Programul de calculator SkyGrabber a fost dezvoltat de cercetătorii ruşi pentru
interceptarea transmisiilor video ale avioanelor robot (MQ-1 Predator) americane care
erau folosite în Iraq şi ale căror transmisiuni nu erau criptate. S-a optat la început pentru
necriptare din considerente de viteză de transmisie. După ce problemele de securitate ale
transmisiilor video au fost rezolvate, programul a devenit public şi poate fi folosit de
amatori, bineînţeles în alte aplicaţii. Programul poate fi obţinut pentru experimente
gratuit de pe internet pentru o perioadă limitată de timp (trial version). El este folosit
acum pentru descărcarea informaţiilor de pe mediul internet-satelit pe calculator dacă
acesta este dotat cu placă tuner DVB-S (Skystar). Putem descărca astfel pe hard disk
filme, muzică, fotografii, software etc. Dacă conţinuturile transmisiunilor nu pot fi alese,
putem în schimb să le filtrăm după tipul de fişiere, adrese internet, adresa MAC (media
access control), porturi sursă şi/sau destinaţie. Conectarea la sateliţii geostaţionari
depinde de locul geografic unde ne situăm. În figură este prezentată situaţia sateliţilor de
interes. Ei se află la o altitudine de 35786 Km deasupra ecuatorului şi au viteza
unghiulară egală cu cea a Pământului.
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Este evident că vom putea recepţiona transmisii numai de pe sateliţii care sunt
destinaţi pentru acoperirea unei zone geografice rezultate din amplasarea pe orbită a
acestora. Această zonă se numeste zonă de acoperire. Dacă ne aflăm la marginea zonei de
acoperire a unui satelit, va trebui să folosim o antenă parabolică mai mare în diametru şi
un LNB mai performant. Accesând site-urile de mai jos se pot obţine informaţii
interesante despre această lume a comunicaţiilor spaţiale.

Informaţii şi imagini au fost luate de pe paginile:
http://wiki.satgate.net
http://www.vdr-wiki.de
http://www.satbeams.com/
http://www.skygrabber.com
http://www.progdvb.com
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FUNCŢIILE DE BAZĂ ALE UNEI MAŞINI INTELIGENTE
prof. ing. Doina Ciutac
Prin maşină se înţelege un obiect manufacturat care interacţionează cu mediul său.
Maşinile inteligente interacţionează cu mediul lor prin intermediul unor intrări
(informaţii, energie, material, acţiune mecanică a mediului asupra maşinilor) precum şi a
unor ieşiri (informaţii, energie, acţiuni exercitate de maşini asupra mediului
O viziune mai mult sintetică a inteligenţei este deci, a putea repeta sau crea în mod
liber, legături între obiecte. Prin extensie, astăzi se găsesc şi alte conotaţii în acest cuvânt:
rapiditate, adaptabilitate, facultatea de a analiza, aptitudinea de a învăţa şi de a se
perfecţiona.
Alan Turing (părintele informaticii moderne) a elaborat textul: “o maşină este
inteligentă, dacă comportamentul său seamănă cu al omului care o poate înlocui” .
În literatură a fost prevăzută de multă vreme, cu mult înaintea apariţiei calculatoarelor,
inteligenţa maşinilor. Prima denumire a fost de „creier electronic” şi cea de „neuroni”.
În prezent, cercetările în domeniul inteligenţei artificiale includ:


Educarea maşinii - reprezentând un proces prin care un calculator învaţă să rezolve
noi probleme. În anumite limite, maşinile pot învăţa la fel ca şi oamenii, prin
intermediul unor exemple cu ceea ce este corect şi cu ceea ce este greşit, prin
compararea lor.



Înţelegerea limbajului - reprezentând procesul prin care un computer este învăţat să
înţeleagă mesajele vorbite. Chiar dacă maşina a înţeles cuvintele, cea mai grea
sarcină este să înţeleagă semnificaţia mesajului din acele cuvinte..



Raţionament case (case-based reasoning) - reprezentând o tehnică de inteligenţă
artificială care se bazează pe precedent. Această tehnologie creează o bază de date
pentru a descrie situaţiile anterioare şi înregistrează operaţiunile efectuate.



Inteligenţă artificială distribuită - fiind o versiune de inteligenţă artificială care pleacă

de la ideea că mai multe inteligenţe mici pot face mai mult decât o inteligenţă mai
mare.


Diferenţa între inteligenţa naturală şi cea artificială - inteligenţa naturală se

deosebeşte de cea artificială prin influenţa conştienţei asupra inteligenţei omului.
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Domeniile lor de aplicabilitate sunt variate: inginerie nucleară, industrie
alimentară, tehnică aero-spaţială, construcţii, transport, inginerie biomedicală, exploatare
minereu, gaz, petrol, stingere incendii, aplicaţii militare, intervenţii subacvatice etc
Funcţiile de bază ale unei maşini inteligente

Funcţiile de bază ale unei maşini inteligente
sun cele prezentate în figura1:
-

funcţia de percepţie;
funcţia de cunoaştere;
funcţia de execuţie.

Fig. 1 Funcţiile de bază ale unei maşini
inteligente

1. Funcţia de percepţie - asigură necesarul de informaţii despre stadiul actual al
sistemului şi mediului în care operează acesta. Pentru realizarea acestei funcţii se
utilizează senzori, traductori şi sisteme de achiziţii de date. Informaţiile colectate sunt
organizate şi procesate pentru a reduce incertitudinea privind starea maşinii şi a mediului.
2. Funcţia de cunoaştere - constă în a planifica şi iniţia acţiunile maşinii, având la bază
percepţia. Cunoaşterea se referă la luarea unor decizii privind acţiunile pe care le va
întreprinde maşina.
Analogia creier – computer (Fig.2)
Calculatorul are cinci componente hard
fundamentale: unitate logică aritmetică, unitate
de control, memorie şi echipamentele de
intrare şi ieşire. Această structură este similară
cu cea a creierului şi a sistemului senzorial
uman.
Ochii au rolul echipamentelor de intrare,

Fig. 2 Analogia creier – computer

corzile vocale pe cel al dispozitivelor de ieşire
iar sistemul nervos central asigură rolul de
control, memorie şi calcule logice.
3. Funcţia de execuţie - constă în a iniţia, desfăşura, controla şi încheia acţiunile maşinii,
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pe baza instrucţiunilor primite de la cunoaştere şi de la percepţie.
Acţiunile maşinii constituie interacţiunea maşinii cu mediul său. Elementele principale
din structura subsistemului de execuţie sunt actuatorii.
Cine sunt actuatorii?
Actuatorii reprezintă partea activă a sistemului, care în plus faţă de aceştia conţine şi
sursa de energie necesară, la care se adaugă uneori şi dispozitivul de conversie a energiei
în forma acceptată.
Există o mare varietate de actuatori din punct de vedere funcţional şi constructiv, care
utilizează diverse surse de energie cum ar fi: electrică, mecanică, hidraulică, chimică sau
radiaţii solare.

Actuatorii sunt specifici aplicaţiilor din mecatronică, în general au

structura următoare (fig. 3):

Fig.3 Structura actuatorilor

Mişcări:
- prin tarare;
- prin păşire;
- prin sărituri repetate;
- prin intermediul
roţilor - pe şenile;
- pe baza unor soluţii
hibride

Concluzie
Nu poate nimeni prezice viitorul în detaliu, dar computerele cu un nivel de inteligenţă,
egal cu al omului sau mai mare, vor avea un impact uriaş asupra vieţii noastre de zi cu zi
şi asupra civilizaţiei viitoare. Este posibil să construim maşinării care pot raţiona şi învăţa
la fel ca un om.
Sursa:
1. Guzga Florin, Inteligenţa artificială, Tehnologie;
2. http://www.mecatronica.ro/ce_este_mecatronica.html
3. Menssana, editor www.descopera.org
4. http://www.alingliga.go.ro

CONTACTUL CU NOILE TEHNOLOGII ELECTRICE, ELECTRONICE ŞI
MECATRONICE – START PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES
Prof. Loredana PĂCURAR
Prof. Camelia DAN
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În cadrul săptămânii “Şcoala altfel” din anul şcolar precedent, la nivelul liceului,
s-a luat iniţiativa organizării unei excursii tematice, având ca resurse umane elevii
claselor a XI-a şi a XII-a ai Colegiului Tehnic “George Bariţiu” şi ca profesori însoţitori:
prof. Darolţi Mariana, prof. Păcurar
Loredana, prof. Dan Camelia.
Destinaţia aleasă a fost renumitul
oraş din inima Transilvaniei, Cluj-Napoca,
care reprezintă un spaţiu cultural aparte.
Demersul iniţiat a avut ca punct de plecare
parteneriatul încheiat între Colegiul Tehnic
“George Bariţiu” din Baia Mare şi
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei.
Scopul acestui parteneriat a fost
implementarea unui proiect care vizează
asigurarea educaţiei formale, nonformale
şi informale precum şi orientarea şi
consilierea profesională a elevilor din
ciclul superior al liceului, din domeniul
Electronică-automatizări, având ca titlu:
„Contactul cu noile tehnologii electrice,
electronice şi mecatronice – start pentru o
carieră de succes”. Acest proiect a avut ca
scop deschiderea de orizonturi ştiinţifice
în domeniul electric, electronic şi
mecatronic pentru elevii din Colegiul Tehnic „George Bariţiu”, desfăşurarea unor
programe educaţionale formale, nonformale şi informale pentru dobândirea
competenţelor cheie şi tehnice profesionale, precum şi orientarea lor profesională spre
aceste domenii.
Cu ocazia acestei excursii am avut
posibilitatea de a vizita câteva dintre laboratoarele
şi atelierele de specialitate din cadrul Facultăţii de
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei. Pe parcursul acestei vizite cu scop
documentar, am fost impresionaţi de dăruirea şi
priceperea îndrumătorilor noştri: Vlad Buda şi
Vlad Ciolte, foşti absolvenţi ai Colegiului Tehnic
„George Bariţiu” şi actuali studenţi ai Facultăţii
anterior menţionată. Alţi doi studenţi ai aceleiaşi
Universităţi au avut amabilitatea şi disponibilitatea de a ne prezenta o lucrare de
laborator, care a suscitat interesul elevilor.
De asemenea, ni s-a prezentat oferta lor educaţională, modalitatea de admitere,
posibilităţile de cazare şi au avut loc discuţii libere.
Iată câteva impresii ale elevilor despre această excursie-vizită:
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„Această excursie a fost una dintre cele mai interesante activităţi extraşcolare la
care am luat parte, simţindu-mă
foarte bine alături de colegii mei,
ceea ce a reprezentat un bun prilej
de a întări relaţiile de prietenie
dintre noi. Am vizitat Facultatea
de Electronică, Telecomunicaţii şi
Tehnologia

Informaţiei,

unde

studenţii îndrumători ne-au oferit
informaţii

despre

Universităţii
posibilităţile

profilele
Tehnice,

de

cazare

şi

activităţile lor extraşcolare. După vizitarea facultăţii, am avut timp suficient pentru a
vizita oraşul şi a cumpăra suveniruri.” (Mădălina OŞAN, XII A)
„Excursia de la Cluj mi s-a părut interesantă deoarece am văzut lucruri deosebite
în laboratoarele Facultăţii, care mi-au stârnit interesul şi m-au ajutat să iau mai uşor o
decizie în ceea ce priveşte
orientarea mea profesională.”
(Adrian CHIRA, XII A)
„M-am

simţit

foarte

bine în excursie, am vizitat
câteva laboratoare specifice
profilului

tehnic

şi

mi-ar

plăcea să mai facem excursii
de acest gen.”(Dan BONTO,
XII A)

REUNIUNE
INTERNAŢIONALĂ DE PROIECT

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” a fost reprezentat în perioada 14-19 octombrie
de trei profesori şi şase elevi la cea de-a şasea reuniune internaţională din cadrul
proiectului de parteneriat Leonardo da Vinci, intitulat „Microcotroller applications in
vocational education”, proiect care face parte din programul Lifelong Learning şi este
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cofinanţat de Comisia Europeană. Reuniunea a avut loc în Bulgaria la Lomonosov High
School of Electrical Engineering and Electronics din oraşul Gorna Oryahovitsa şi a
găzduit peste 30 de profesori şi elevi ai şcolilor partenere din: Austria, Belgia, Italia,
România, Spania, Slovenia şi Turcia. Finalitatea acestui proiect constă în realizarea unui
kit educaţional care să permită dobândirea de noi competenţe în utilizarea
microcontrolerelor.
Agenda reuniunii a cuprins numeroase activităţi şi workshop-uri, menite să
dezvolte competenţele tehnologice şi lingvistice ale celor prezenţi. Elevii au participat la
concursul de electronică aplicată – „I can and I know how” şi la concursul pe teme de
cultură şi civilizaţie balcanică. Profesorii ingineri, împreună cu elevii au testat, în cadrul
mai multor ateliere de lucru funcţionalitatea modulelor hardware şi aplicaţiile software
corespunzătoare. Totodată, s-au distribuit sarcinile fiecărui partener în redactarea unui
manual de utilizare a kitului educaţional şi a unei broşuri, care să ofere informaţii despre
istoria, cultura, tradiţiile şi obiceiurile fiecărei ţări partenere.
Următoarea reuniune de proiect va avea loc în luna martie a anului viitor la şcoala
parteneră „Ies Palomeras Vallecas” din Madrid, Spania.

Coordonator proiect – profesor
Simona POPESCU

START ÎN AFACERI ! TOPUL TINERILOR ANTREPRENORI
Teodora BUGHEŞIU, cls a XII-a F
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Aflat la a treia ediţie, concursul
judeţean “Start în afaceri ! Topul tinerilor
antreprenori, adresat elevilor grupurilor şi
colegiilor tehnice, se bucură de o largă
participare în rândul viitorilor absolvenţi de
liceu, deoarece tineri cu aptitudini
antreprenoriale sunt încurajaţi să aleagă
drumul unei cariere care poate avea un
puternic impact asupra unei mari reuşite în
viaţă.
La vârsta la care unii elevi preferă
distracţia, alţii aleg să lanseze propriile
afaceri, plecând de la idei nu neapărat originale, dar cu siguranţă îndrăzneţe. Mulţi tineri,
fie că sunt absolvenţi de liceu, de studii universitare sau postuniversitare îşi doresc
venituri cât mai mari. Chiar dacă uneori experienţa lor este redusă, pretenţiile materiale
rămân ridicate, afirmaţie susţinută de tendinţa lor de a candida pentru posturi din domenii
bine plătite, dar pentru care nu au calităţile necesare.
Specialiştii în recrutare au observat că un sfert dintre tineri se încadrează în
această categorie a „vânătorului de venituri”. Tot ei au remarcat faptul că un alt sfert
dintre tinerii de pe piaţa muncii din prezent, aleg să-şi construiască o carieră urmându-şi
pasiunile şi stabilindu-şi cu atenţie viitorii paşi, prin:





Îmbogăţirea cunoştinţelor şi informaţiilor concrete despre funcţionarea unei
afaceri;
Conştientizarea importanţei educaţiei în realizarea unei cariere şi impactul pe care
îl are asupra viitorului tinerilor;
Formarea şi dezvoltarea unor abilităţi şi aptitudini antreprenoriale;
Încurajarea spiritului competiţional, a calităţii şi responsabilităţii.

Fiecare echipă constituită la nivelul şcolilor participante, parcurg următoarele două
probe: prezentarea unei idei de afaceri, respectând un plan de afaceri, cu o structură
bine precizată şi prezentarea unei reclame pentru ideea de afacere propusă.
O comisie de coordonare şi evaluare a concursului, constituită conform
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, incluzând profesori
şi membri care nu au elevi sau rude participante la concurs, realizează evaluarea
proiectelor prezentate, conform unui barem de evaluare care respectă cerinţele specificate
pentru fiecare probă.
Toţi elevii şi cadrele didactice participante la concurs primesc diplomă de participare
din partea inspectorului şcolar de specialitate şi a organizatorilor, iar pentru locurile I, II
şi III se acordă premii speciale.

Experienţe şi abilităţi dobândite prin program:
Cererea pieţei şi necesitatea formării
profesionale la nivel european au reprezentat
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motivele esenţiale pentru a include acest proiect în procesul de învăţare.
Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază
care sunt importante pe piaţa muncii, ţinându-se cont şi de cerinţele agenţilor economici.
Conţinutul probelor concursului sunt astfel propuse, încât să vină în sprijinul elevilor
din clasele terminale pentru a oferi o pregătire a lor privind următoarele competenţe:
 Analizarea producţiei ca rezultat al procesului de producţie
 Cunoaşterea unor aspecte ale organizării şi planificării producţiei
 Programarea de activităţi specifice locului de muncă.

Acestea sunt doar câteva argumente care vin să justifice importanţa acestui proiect
realizat la nivelul claselor a XII-a şi a XIII-a, ajuns la a treia ediţie.

Profesor coordonator ing. Păuniţa PÎRLOG

PROIECT EUROPEAN – COMENIUS BILATERAL
To Study Or To Work? To Stay Or To Emigrate?
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INTERVIU CU D-NA Prof. Daniela CHIINDE – COORDONATOR PROIECT
REPORTER : Anca RUS – CLASA a X-a E
Bună ziua. Ştim că liceul nostru a
câştigat un nou proiect European. În
calitate de coordonator ne puteţi da
mai multe informaţii despre acest
proiect?
Da, bineînţeles. Titlul proiectului este
TO STUDY OR TO WORK ? TO STAY
OR TO EMIGRATE? Este un proiect
bilateral
Comenius
din
cadrul
Programului de învăţare pe tot
parcursul vieţii . Scopul proiectului este
de a da posibilitatea tinerilor din două
ţări europene, România şi Letonia să
colaboreze
pentru a-şi dezvolta
capacitatea de a se integra în societatea
multiculturală europeană contemporană.
Ce înseamnă un proiect bilateral
Comenius?
Un Proiect bilateral Comenius este un
proiect de parteneriat şcolar, în care
sunt implicate doua instituţii de
învăţământ din două ţări diferite din
Uninunea Europeana. Scopul este de a
promova diversitatea lingvistică in
Europa si utilizarea tuturor limbilor
oficiale ale Uniunii. Proiectele bilateral
au o durată de doi ani si implica
schimburi reciproce de elevi între
instituţiile partenere.
Care sunt partenerii noştri în acest
proiect?
Acest proiect are ca parteneri Colegiul
Tehnic “George Bariţiu “ Baia Mare şi
Vidusskola No 2, din Jelglava, Letonia.
Ambele şcoli au nivel liceal deci vârstele
elevilor sunt asemănătoare.

Care este perioada de desfăşurare a
proiectului?
Proiectul se va desfăşura pe o perioada
de doi ani şcolari – A început în August
2012 şi se va încheia în Iulie 2014. Pe
parcursul celor doi ani sunt planificate

activităţi pe tema proiectului în fiecare
lună.

Cum vor fi desfăşurate schimburile
reciproce de elevi?
Proiectul implică desfăşurarea unui
număr minim de 24 mobilităţi europene.
Prima reuniune de proiect va avea loc în
Letonia în luna Aprilie 2013. Elevii
români, însoţiţi de profesori vor petrece
10 zile la partenerii lor. Vor fi cazaţi în
familiile elevilor letoni şi vor participa
la cursuri împreună cu partenerii lor
precum şi la activităţile legate de tema
proiectului organizate de către cele două
şcoli în această perioadă. A doua
reuniune de proiect va avea loc în
România în Octombrie 2013, la Colegiul
Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare,
deci noi vom fi gazdele. Elevii letoni vor
fi la rândul lor cazaţi în familiile
partenerilor români vor participa la
cursuri şi la celelalte activităţi din
cadrul proiectului .
Câţi elevi sunt implicaţi în acest
proiect ?
La mobilitatea din Letonia vor participa
25 de elevi, însa echipa de proiect
încearcă sa implice un număr cât mai
mare de elevi la activităţile proiectului
desfăşurate pe plan local. Sunt
planificate
activităţi
în
cadrul
proiectului în fiecare lună - de exemplu
luna aceasta am aplicat un chestionar pe
tema
continuării
studiilor
după
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absolvirea liceului şi a emigrării unui
număr de 300 de elevi. Elevii răspund
pozitiv la activităţile proiectului.
Ce beneficii au elevii care participă la
acest proiect?
Din punct de vedere al profesorului de
limba engleză consider că unul dintre
cele mai mari beneficii este dezvoltarea
competenţelor de utilizare a limbii
engleze. Toate activităţile proiectului se
desfăşoară în limba engleză deci elevii
folosesc limba engleză în situaţii reale
ceea ce este foarte motivant. Pe
parcursul reuniunilor de proiect, fie că
se află în vizită la familiile partenerilor
sau cazează la ei acasă un elev leton
trebuie sa folosească limba engleză.

Pe lângă limba engleză elevii vor învăţa
şi cuvinte şi expresii uzuale în limba
letonă. Ei vor participa la 20 de ore de
pregătire lingvistică în limba letonă
înainte de plecarea la reuniunea de
proiect din Letonia.
Proiectul oferă un alt beneficiu greu de
realizat în alte moduri,
şi anume
cunoaşterea unei alte culturi din
interior. Faptul că elevii petrec o
perioadă de timp în interiorul unei
familii letone le oferă o perspectivă
asupra culturii letone care nu poate fi
obţinută altfel. Şi în egală măsură pot
face cunoscută cultura ţării noastre
străinilor.

Elevii vor deveni conştienţi de beneficiile continuării educaţiei, vor fi încurajaţi să nu
părăsească şcoala prea devreme pentru a începe munca într-o altă ţară ca emigranţi.
Aceste competenţe îi vor ajuta să îşi facă o carieră şi să se descurce pe piaţa muncii.
Mulţumesc pentru interviu şi vă urez succes în derularea proiectului!
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EXAMENE DE LIMBA ENGLEZĂ RECUNOSCUTE INTERNAŢIONAL
Prof. Claudia STAINER
Sunt destul de numeroase examenele care pot fi susţinute în limba engleză şi care
sunt recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă
de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul
examenului de bacalaureat. Le vom trece în revistă pe cele mai cunoscute:
1. PET (Preliminary English Test) este o calificare care atestă capacitatea elevului de
a scrie şi vorbi în limba engleză la nivel intermediar. Examenul constă din trei probe:
prima este cea de citit şi scris care durează o oră şi jumătate, de audiere de circa 30 de
minute şi cea de vorbire de 10,12 minute pentru fiecare candidat. Examenul PET este
primul pas pentru cei care doresc să-şi îmbunătăţească cunoştinţele de limba engleză
şi să treacă la următorul nivel FCE (First Certificate in English). Calificativul obţinut
corespunde nivelului B1 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbile
străine.
2. FCE ( First Certificate in English) atestă capacitatea elevului de a utiliza limba
engleză la nivel “upper-intermediate”, fiind structurat astfel: proba de înţelegere a
unui text citit cu durata de o oră, înţelegerea unui mesaj scris, 1h şi 20 de minute,
verificarea cunoştinţelor de gramatică şi vocabular (“use of English”) de 45 de minute,
înţelegerea unui mesaj audiat care durează 40 de minute şi proba de vorbire în limba
engleză, 14 minute pentru fiecare pereche de candidaţi. Este utilizat pentru studiu şi
pentru angajare fiind cel mai răspândit examen la nivel mondial. Nivelul obţinut este
B2.
3. CAE (Certificate in Advanced English) este o calificare de nivel avansat în limba
engleză, acceptată la nivel mondial de mii de universităţi, angajatori sau companii
guvernamentale oferind nenumărate oportunităţi de a studia şi munci în străinătate.
Cum se desfăşoară examenul: înţelegerea unui mesaj scris 1oră şi 15 minute, proba
scrisă 1 oră şi 30 de minute, verificarea cunoştinţelor de gramatică şi vocabular, 1 oră,
înţelegerea unui mesaj audiat, 40 de minute şi proba de vorbire în limba engleză
aproximativ 15 minute pentru fiecare pereche de candidaţi. Este recunoscut de
majoritatea universităţilor din Marea Britanie ca test de admitere la studii. Nivel
echivalat: C1
4. IELTS ( International Englsih Language System)
Şi examenul acesta este structurat în patru părţi: citit, ascultat, scris şi vorbit. Referitor
la acest examen, există două module diferite: cel academic şi cel general. Ce au în
comun acestea sunt probele de vorbit şi ascultat, în schimb probele de citit şi scris
diferă. Modulul academic este potrivit pentru cei care doresc să urmeze studii
universitare sau postuniversitare sau pentru cei care doresc să practice o profesie.
Modulul general se adresează celor care doresc să se mute într-o ţară vorbitoare de
limba engleză şi celor care doresc să urmeze studii preuniversitare. Nivelul recunoscut
depinde de punctajul obţinut. Astfel: între 4-4,5 puncte se obţine nivelul B1; între 5-6
nivelul B2; între 6,5-7 nivelul C1 ; între 7,5-9 nivelul C2
5. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) este structurat, ca şi examenele
Cambridge, în patru părţi însă deosebirea este că în cadrul acestui examen pot fi
combinate mai multe abilităţi ca de exemplu: citit, ascultat şi vorbit ca răspuns la o
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întrebare sau pot fi mai multe combinaţii între cele patru abilităţi de bază: scris, citit,
audiat şi vorbit. Durata examenului este de aproximativ 4 ore şi jumătate cu o pauză
de 10 minute la jumătatea examenului. Examenul testează abilitatea candidatului de a
utiliza limba engleză la nivel avansat şi oferă oportunitatea de a studia într-o ţară
vorbitoare de limba engleză. Există două versiuni ale examenului: pe hârtie sau pe
Internet, în funcţie de locaţia unde se susţine examenul şi de condiţiile oferite de cei
ce organizează examenul. La fel ca şi în cazul examenului IELTS, nivelul obţinut
depinde de punctajul realizat de candidat.
6. TOEIC (Test of English for International Commnuication) conţine întrebări
referitoare la aspecte din viaţa reală: conversaţii telefonice, întâlniri, călătorii, etc
Examenul este folosit în special de angajatori pentru a testa capacitatea angajatului de
a se descurca în situaţii diferite. Testul este împărţit în două secţiuni: înţelegerea
textului audiat şi citit se desfăşoară în scris şi durează 2 ore şi jumătate, iar a doua
parte, scris şi vorbit se desfăşoară online şi durează 90 de minute. Nivelul obţinut
depinde de punctajul realizat de candidat.

DE CE SĂ OBŢII UN CERTIFICAT LINGVISTIC?








Este recunoscut la nivel internaţional de către mii de angajatori, universităţi
şi departemente guvernamentale şi atestă competenţele şi nivelul de
cunoaştere a limbii engleze când aplicaţi pentru un job sau doriţi să studiaţi
în străinătate;
Dezvoltă toate cele patru competenţe: scris, vorbit, ascultat şi citit
Deschide noi oportunităţi de obţinere a unui loc de muncă;
Creşte încrederea în sine şi motivaţia;
Se echivalează la Bacalaureat, cu proba de competenţe de comunicare într-o
limbă străină
Reprezintă o investiţie inteligentă pentru cei ce işi doresc mai mult de la
viaţă.

Informaţiile au fost preluate de pe site-ul: www.britishcouncil.com
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”LEARN, COMPETE, WIN!”

CERTIFICATELE CAMBRIDGE SI TOEFLPOARTA SPRE VIITORUL ELEVILOR BARIŢIENI
Prof. Manuela Conea
Limba engleză este una dintre cele mai îndrăgite discipline pentru elevii noştri
pentru că în viaţa cotidiană ei folosesc această limbă în jocurile lor de pe calculator,
pentru a înţelege cântecele artiştilor preferaţi şi în comunicarea cu prieteni din alte părţi
ale lumii. Deci motivarea elevilor pentru un studiu serios, cu o finalitate clar definită –
obţinerea unui certificat de competenţă lingvistică recunoscut internaţional - are mari
sorţi de izbândă având în vedere că engleza e atât de prezentă în viaţa lor.
Argumentele nu se opresc aici. Manualele de limbă engleză aprobate de Minister
cu care elevii lucrează la clasă în anii de liceu sunt concepute în conformitate cu
structura examenelor Cambridge - la clasa a X-a nivelul de studiu este B1 corespunzător
examenului Cambridge PET, la clasa a XI-a se studiază la nivel B2- Cambridge FCE
(First Certificate), iar în clasa a XII-a nivelul este C1 corespunzător pentru Cambridge
CAE (Cambridge Advanced).
Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL) propune criterii
detaliate pentru descrierea competenţelor şi are un potenţial important în evoluţia
practicilor de evaluare. La consfătuirile din toamnă, documentul prezentat cadrelor
didactice de limba engleză din partea Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot
parcursul vieţii afirmă că „În domeniul evaluării, dar şi în cel al politicilor lingvistice şi
ale curriculum-ului, CECRL a devenit un important punct de referinţă.” Actul conţine şi
alte precizări ce fundamentează şi mai mult necesitatea dobândirii acestor certificate:
Evaluarea elevilor pe parcursul anului școlar va fi centrată pe competențele din CECRL,
la care se adaugă elemente de cultură și civilizație, gramatică, vocabularul și tehnicile de
învățare. O parte a evaluării se va referi și la progresele elevului, având rol de stimulare a
implicării active a elevului în desfășurarea orelor și a stimulării autonomiei acestuia.
Ministerul Educaţiei Naţionale din România, Cambridge English Language
Assessment şi British Council România, prin politicile educaţionale elaborate, prin
serviciile educaţionale şi instrumentele de evaluare de înaltă calitate oferite, recunosc
importanţa învăţării limbilor străine în contextul Uniunii Europene şi al Cadrului
European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL). Ministerul Educaţiei Nationale din
România recunoaşte Cambridge English Advanced (CAE) drept examenul care certifică
nivelul maxim de competenţă lingvistică pentru absolvenţii învăţământului liceal de stat.
Începând din ianuarie 2013, în baza Acordului de colaborare nr. 67607/2012, instituţiile
din învăţământul liceal de stat care înscriu candidaţi pentru examenul Cambridge English
Advanced (CAE) pot aplica o reducere de 10% a taxei de înscriere, dacă pun la dispoziţia
British Council dovada înscrierii unui grup de candidaţi de la clasele cu regim bilingv sau
intensiv de limba engleză.
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Luând în considerare toate acestea, putem spune că beneficiem de un climat
favorabil pentru ca noi, profesorii să-i mobilizăm pe elevii noştri să studieze pentru
obţinerea unui certificat. Am lăsat la urmă ceea ce este mai important – părerea elevilor:
Eleva Brigitta Makray a dat examenul Cambridge CAE în anul 2012 şi afirmă
„Cambridge este un examen pentru cei “non-native speakers of English” pentru o anumită
calificare şi cu un anumit scop, de la facultate în străinătate, până la business. Diploma
obţinută în urma acestui examen este permanent valabilă. Acest examen este recunoscut
de majoritatea universităţilor din Marea Britanie ca test de admitere la studii. Pentru mine
a fost de folos, m-a ajutat pentru admiterea la facultate în Danemarca. Despre experienţa
examenului propriu-zis: a fost obositor, deoarece am ajuns târziu şi examenul era
dimineaţa de la ora 8 până în jurul orei 3. Prima zi am susţinut primele 4 probe: Writing,
Listening, Use of English şi Reading. Cu toate că am avut mici pauze între ele, probele mau obosit. A doua zi am susţinut proba de Speaking unde mi s-a părut foarte uşor. Efortul
şi banii cheltuiţi pentru cazare (în Cluj viaţa nu este prea ieftină şi ca să susţii acest
examen trebuie sa rămâi cel puţin o noapte) au meritat - pentru rezultat şi pentru
beneficiile oferite de examenul Cambridge. Încercaţi şi voi şi veţi vedea !” La întrebarea
De ce Cambridge? Elevul nostru Adrian Zaha răspunde :”Am ales să particip la examenul
Cambridge deoarece în viitor aş dori să învăţ sau să lucrez într-o altă ţară, aşa că acest
examen îmi oferă oportunitatea de a-mi demonstra capacitatea de scris şi de vorbire la un
nivel ridicat în limba engleză şi de a-mi îmbunătăţi CV-ul cu un certificat foarte apreciat
în toată lumea. “Un alt elev din Bariţiu, Cezar Mununar afirmă că “susţinând acest
examen, voi putea merge la o facultate în străinătate sau în ţară pentru că unele
universităţi cer acest certificat, iar după terminarea facultăţii acest lucru îmi va prinde bine
la CV pentru că unele firme cer angajaţilor lor să aibă un nivel avansat de engleză. Nu în
ultimul rând, susţin acest examen deoarece nu voi mai fi nevoit să susţin examenul de
competenţe la limba engleză, acest lucru oferindu-mi mai mult timp să învăţ la alte
materii pentru bacalaureat“.
În

concluzie,

avem

recunoaşterea

Ministerului pentru munca depusă de profesori
pentru

obţinerea

certificatelor,

elevii

sunt

motivaţi să studieze, nu-mi rămâne de făcut decât
să-i felicit pe elevii din Bariţiu ce au obţinut
“Cambridge”, iar celor ce urmează…..
SUCCES!

ÉLOGE À TOI
Lucia HORGE, cls a X-a B
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Le Jour de l’Action de grâces représente la fête à l’occasion de laquelle on doit
remercier Dieu pour tous les dons spiritules et matériels qu’Il nous offre avec beaucoup
d’amour.
Il nous surprend tous les jours par des gestes merveilleux, nous donne de la
chaleur et nous aime bien grâce à ses saints rayons de soleil, nous survéille chaque minute
de la vie pour nous protéger le mieux possible. Si Tu n’existais pas, nous serions de
simples poupées sans vie, sans famille et sans âme.
Nous Te remercions pour tout ce que Tu nous donnes à chaque pas. Tu nous
nourris même si nous ne sommes pas dignes de l’acte de ta Création. Chaque journée, Tu
nous bénis par ta lumière, nous montres la meilleure manière de mener notre vie, mais
parfois Tu nous fais attentifs aux détails de cette existence par les obstacles qu’on doit
surmonter.
On Te remercie parce que Tu nous aides à affronter toutes les difficultés et nous
aimes sans conditions. Nous sommes Tes enfants avec les mêmes droits devant Toi.
Toi, Tu connaîs l’essence de cette vie et nous, en tant que gens, nous devrions
T’offrir plus de temps pour Te remercier parce que seulement Toi, Tu peux nous montrer
tant le bien que l’obstacle.
De nos jours, on peut se rendre compte de tout ce que Dieu fait pour nous, comme
Il se donne la peine pour nous rendre heureux sans connaître le mal, afin de ne pas être
défavorisés, tout cela pour quelle raison ? Parce que Notre Père nous souhaite le bien, Il
veut que nous vivons mieux, mais pas tous d’entre nous sont capables de découvrir et de
sentir le mystère de sa Création.
On Te remercie pour Ta présence dans la vie de chacun d’entre nous.Tu rends
notre vie plus facile et nous enchantes par Tes dons. Tu es un vrai Père pour toutes les
âmes qui vivent maintenant. Sans Toi, tous les endroits seraient vides, toutes les âmes
seraient obscures. La vie sans Toi serait pareil à une rivière sèche.
On a de plus en plus besoin de Toi et de Tes valeurs pour donner de la
signification à tous les actes de la vie quotidienne. Sois auprès de nous et fais ce que vaut
mieux pour Tes enfants !
La joie de notre âme c’est de Ta part, le soleil qui brille dans le ciel et qui nous
caresse le visage aussi, tout ce qui nous entoure, visible ou invisible, tremble à cause de
Ta sainteté.
Aide-nous et protège-nous tout au long de notre vie! Donne-nous de la sagesse, de
la bonté, du sérieux, de la patience envers les autres et de la confiance en nos propres
forces !
Nous Te remercions de tout cœur, notre Dieu !
Coordonatori: Prof. Dan Camelia, prof. Popan Mihaela
CONCURSUL “CANGURUL LINGVISTIC” ȘI MOTIVAŢIA DESCOPERIRII LIMBII FRANCEZE
Prof. Popan Mihaela
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Studiul limbii franceze reprezintă pentru elevi o provocare destinată familiarizării
cu un nou mod de a gândi și de a trăi. Limba franceză reprezintă una dintre limbile străine cu
o încărcătură muzicală puternică.
Învăţarea ei presupune un proces cognitiv complex care se bazează pe achiziţiile
anterioare elementare cărora li se alătură o multitudine de modalităţi de perfecţionare și de
progres lingvistic. Din această perspectivă, concursurile școlare reprezintă un mod eficient
de autoevaluare a cunoștinţelor și de depăşire a limitelor lingvistice.
În cadrul Colegiului Tehnic “George Bariţiu” s-a desfăşurat concursul Cangurul
lingvistic, secţiunea franceză – spaniolă, profesori organizatori: prof. Popan Mihaela și prof.
Dan Camelia. Cangurul Lingvistic reprezintă un proiect educaţional care promovează studiul
și utilizarea limbilor moderne, printre care şi limba franceză.
Concursul s-a desfăşurat pe data de 28 noiembrie 2012 şi a avut ca obiective
principale: reactualizarea cunoștinţelor de limbă, cultură şi civilizaţie franceză, punerea în
valoare a creativităţii, a intuiţiei, dezvoltarea capacităţii de a selecta informaţiile. Subiectele
au fost concepute în concordanţă cu cunoştinţele specific vârstei fiecărui elev. Testele conţin
50 de întrebări cu grade diferite de dificultate.
Concursul a stârnit interesul elevilor noştri care şi-au exprimat necondiţionat dorinţa
de a participa cu scopul de a-şi evalua cunoştinţele şi de a-şi trezi spiritul competiţiei şi al
familiarizării cu un astfel de concurs lingvistic. Atitudinea elevilor faţă de acest gen de
concurs s-a dovedit a fi pozitivă, iar maniera lor de a trata subiectele a fost una responsabilă.

DELF-UL – DIPLOMA DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE IN LIMBA
FRANCEZĂ
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Prof. Camelia DAN

DELF-ul (diplôme d’étude en langue française, mai precis, diplomă de studii în
limba franceză) reprezintă diploma oficială emisă de către Ministerul Francez al Educaţiei
Naţionale, care certifică competenţele de comunicare în limba franceză şi este
echivalentul certificatului Cambridge, fiind un atestat pe viaţă. Diploma DELF permite,
spre exemplu, admiterea la universităţi prestigioase din Franța, obţinerea de burse de
studii, înscrierea la masterate, fără test de limbă.Examenul constă în evaluarea celor patru
competenţe specifice unei limbi străine, prezentate în Cadrul European Comun de
Referinţă pentru cele cinci limbi de circulaţie europeană: înţelegerea orală a unui
document sonor, înţelegerea scrisă a unui text scris, exprimarea orală în respectiva limbă
străină şi exprimarea scrisă prin redactarea unei scrisori, a unui eseu sau a unui text
argumentativ. Acest examen presupune ancorarea lingvistică în situaţii concrete ale vieţii
cotidiene, în concordanţă cu civilizaţia și cultura franceză, precum şi pregătirea
psihologică a elevilor în vederea respectării unor principii de conduită şi interacţiune cu
profesorii evaluatori. Aspectele menţionate le ameliorează capacitatea de depăşire a unor
bariere lingvistice şi le permite iniţierea în cadrul formal și respectuos al dialogării cu
evaluatorul. În cadrul Colegiului Tehnic ʺGeorge Barițiuʺ, sub îndrumarea profesorilor de
limba franceză: prof. Popan Mihaela și prof. Dan Camelia, în perioada 5 – 6 mai 2012 sau desfășurat înscrierile pentru susţinerea examenului DELF. În acest sens, elevii înscriși,
în număr de aproximativ 15, au participat la o simulare constând în evaluarea
competenţelor de înţelegere orală, interacţiune orală și monolog dirijat. Cu această ocazie,
elevii noştri au început sa conștientizeze importanţa cunoaşterii unei limbi străine de
circulaţie internaţională, iar pregătirea acestora a devenit şi pentru noi o provocare în
direcţia ameliorarii metodelor de predare şi evaluare. În acest context, elevul este stimulat
sa vorbească, de exemplu, despre sine, despre familie, prieteni, preferinţe, pasiuni și
activități, despre experienţe personale, despre proiecte de viitor. Impactul acestui examen
asupra elevilor noștri s-a dovedit a fi benefic și stimulator în vederea aprofundării
studiului limbii franceze. Datorita acestui fapt, în anul școlar actual ne propunem, la
nivelul catedrei de limba franceză, să repetăm și să retrăim această etapă formatoare atât
pentru elevi cât și pentru noi inșine.

RELIGIA ÎNTRE MITOLOGIE ŞI SACRALITATE
Prof. Florina METEŞ
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”Tare sunt singur, Doamne, și pieziș!
Copac pribeag uitat în câmpie…”
T. Arghezi
Ca și indivizi care trăim într-un timp și spațiu limitat, ne punem adeseori o
mulţime de întrebări referitoare la originea noastră, la ce se întâmplă cu noi după moarte,
de unde venim şi încotro ne îndreptăm. Suntem dominați de stări de incertitudini și
nesiguranță, mai ales când mass-media pune accentul pe teme care ne înfricoșează, cum
ar fi aceea a sfârșitului lumii. La toate aceste întrebări răspund pe de o parte ştiinţa, iar pe
de altă parte diverse domenii precum religia, istoria, literatura, dar și capacitatea noastră
de a înțelege lucrurile într-un mod aparte, de a face conexiuni și legături ce țin nu doar de
știință, ci și de profunzimea sufletului și a legilor morale, nescrise, după care ne ghidăm.
Dintotdeauna oamenii şi-au îndreptat atenţia spre o putere superioară, spre o forţă de o
perfecţiune desăvârşită, spre o anume divinitate sau spre mai multe zeităţi. Din acest
punct de vedere educaţia religioasă nu se reduce doar la ceea ce învaţă un individ într-o
instituţie, ci şi la credinţele lui, părerile şi comportamentul lui din alte sfere şi domenii.
Credința, și prin urmare educaţia religioasă a fost una dintre priorităţile unei
comunităţi în toate timpurile şi la toate popoarele. Fie că se credea într-o singură forţă sau
în mai multe, indiferent de felul în care a fost percepută această forţă, ca răzbunătoare sau
ca binefăcătoare, educaţia religioasă a fost întotdeauna în relaţie directă cu morala,
supunerea, respectul, ritualul, ceremonia. Din acest punct de vedere religia poate fi
considerată ca un alt fel de mărturie despre felul de a gândi al oamenilor în anumite
perioade.
Cuvântul religie nu însemna la veghii greci şi romani ceea ce înseamnă azi pentru
noi. Dacă azi, prin religie înţelegem mai multe dogme şi porunci care trebuie respectate,
o doctrină asupra lui Dumnezeu, un simbol de credinţă, pentru antici, religia avea alt
sens. „...acelaşi cuvânt însemna un ansamblu de rituri, ceremonii, acte ţinând de un cult
exterior.”1 În mod obişnuit, religiile evoluează dinspre sau către mitologie şi au drept
caracteristici necesitatea credinţei şi un mod specific de a gândi şi a acţiona pe care
credincioşii sunt îndemnaţi să le respecte.
La greci şi la romani educaţia religioasă începea şi se desăvârşea în cadrul
familiei. Tatăl era considerat şeful suprem, el orânduia toate ceremoniile cultului:”Nimeni
din familie nu îi contestă supremaţia sacerdotală”2. El este primul care slujeşte focul
sacru, locul în jurul căruia se desfăşurau cele mai importante evenimente religioase:
naşterea, căsătoria, moartea etc. El era cel care tăia animalele pentru sacrificiu, cel care
rostea formula de rugă pentru a atrage asupra lui şi asupra familiei protecţia zeilor. La
moarte, el va deveni o fiinţă divină, un zeu protector al familiei pe care urmaşii îl vor
invoca. Fiul cel mare va avea privilegiul de a prelua toate atribuţiile tatălui, săvârşind
toate ceremoniile cultului, aducând ofrande funebre şi rostind formulele de rugăciune.
Religia, la fel ca şi alte domenii, nu oferea femeii un rang la fel de înalt. Ea lua
parte la actele religioase, în schimb nu avea acelaşi rol important ca şi pater familias, nu
era stăpâna vetrei sacre. Ea nu deţinea religia prin naştere, ci învăţa de la soţul ei
rugăciunea pe care o rostea. Menirea ei era aceea de a veghea ca focul sacru să nu se
stingă niciodată. „Acolo unde ea nu este, cultul casnic este incomplet şi ineficient.”3

1

Fustel de Coulanges, Cetatea antică, editura Meridiane, Bucureşti, 1984, vol I, pag. 241
idem, pag.130
3
Fustel de Coulanges, Cetatea antică, editura Meridiane, Bucureşti, 1984, vol I, pag. 141
2
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Timpul a adus multe schimbări în ceea ce privește perceperea elementelor și
noțiunilor religioase. Generațiile care au urmat triburilor romane au contribuit intens la
schimbarea modului de gândire și simțire a forțelor sau forței divine superioare.
Moștenirea spirituală a strămoșilor noștri romani nu a fost în întregime abandonată, însă
omenirea și-a construit un alt fel de reper. Contemporanii nu mai cred în zei, în schimb se
roagă și cer ajutor de la o mulțime de sfinți, considerați ca fiind ajutători în rezolvarea
diverselor probleme. Echivalentul zeității supreme al romanilor este considerat
Dumnezeu, perfecțiunea desăvârșită, creatorul și coordonatorul întregului univers.
Modernitatea, în schimb, are tendința de a abandona aceste concepte religioase,
înlocuind tot ceea ce pentru strămoșii noștri a însemnat tradiție și obicei creștinesc cu
obiceiuri preluate în special de la americani. Crăciunul nu mai înseamnă Nașterea
Mântuitorului, ci petreceri, cadouri, fiind aproape tot timpul asociat cu venirea lui Moș
Crăciun. Este tendința omului modern de a se îndepărta de tot ceea ce strămoșii noștri
considerau a fi valoare și reper de existență, de a se îndrepta spre un spațiu și un timp
profan. Dominat de spaima de singurătate, de nevoia de a fi în centrul lumii, stăpânit de
dictonul american ”time is money”, individul modern este într-o continuă luptă cu toate
problemele și grijile construite mai degrabă în mintea lui, pierzând esențialul existenței.
Vrem semne, minuni, alte minuni....deoarece în lipsa acestora nu mai putem crede.
De cele mai multe ori trebuie să trăim drame, să ajungem la limite existențiale, ca să avem
la certitudinea că Dumnezeu există. Credința, în schimb, este raportată la simțire, și nu la
lucruri palpabile, perceptibile. Deși uneori avem senzația că cerul lui Dumnezeu este un
spațiu cu porțile închise, trebuie să credem într-o entitate superioară. Lipsa credinței sau
negarea existenței lui Dumnezeu aduce cu sine lipsa reperelor, a orizonturilor și a
principiilor, omul având senzația că este părăsit, neajutorat, străin, trăind o existență
similară orizonturilor bacoviene și pierzându-și până la urmă sensul existenței. Doar
având certitudinea existenței lui Dumnezeu vom putea simți pacea și bucuria adevărată a
sărbătorilor, lumina și adevărata mulțumire lăuntrică de care avem nevoie pentru a
transcede timpul.

CRĂCIUNUL ÎN SUFLET ŞI LUME
Bianca DOBRA, Clasa a XI-a D
„Hristos se naşte măriţi-L!
Hristos din ceruri întâmpinaţi-L!”
(catavasiile la Naşterea Domnului)

33 |

Naşterea Domnului Iisus nu s-a petrecut la întâmplare, ci a fost pregătită prin
lucrarea Lui Dumnezeu, de la facerea lumii. Naşterea Pruncului în ieslea din Betleem a
împărţit istoria lumii in doua: înainte şi după Hristos; s-a încheiat perioada de plângere şi
durere sub povara morţii veşnice. De atunci şi până astăzi, Hristos striga necontenit: “Eu
sunt Lumina lumii!” ( In. 8,12). Prorocul Isaia, cu mult timp înainte, a spus: “Fecioara va
lua în pântece fiu şi vor chema numele lui Emanuel.” (Isaia 7,14).
Prin întruparea Fiului, Dumnezeu îşi arăta nemărginita iubire faţă de oameni şi
întreaga creaţie: “Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat
ca oricine crede in El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (In. 3,16). Această venire în
lume a Fiului lui Dumnezeu în chipul cel mai smerit cu putinţă, în fânul unei iesle, în
staulul de animale, din părinţi modeşti, ne arată că taina a fost de neînţeles pentru vremea
aceea. Ca dovadă incredibilă meschinatate sufletească şi micime de cuget a regelui Irod,
care a fost capabil sa ucidă paisprezece mii de prunci nevinovaţi, doar pentru a lua viaţa
Pruncului-Împărat care îi “ameninţă” tronul. Ceva asemănător se poate recunoaşte şi în
marketingul comercial contemporan care tinde să reducă taina Naşterii Domnului, la o
simplă “sărbătoare” marcată de dezmăţ şi îmbuibare.
Praznicul Naşterii Lui Hristos trebuie să ne cuprindă sufleteşte prin lucrarea de
curăţire a inimii, dar nu printr-o pocăinţă marcată de tristeţe ci de bucurie, prin care să
simţi că eşti unul dintre magii sau păstorii care au cântat împreună cu îngerii: “Slavă întru
cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună-voire.”( Lc.2,4).
Sărbătoarea înseamnă bucurie şi veselie, bunătate şi omenie; orice abuz de mâncare şi
băutură, riscă să ne păgubească de calitatea de creştin botezat în Hristos. Păstrarea
echilibrului în viaţă creştină înseamnă buna-cuviinţă, măsura, păstrarea omeniei faţă de
semeni.
Crăciunul adevărat începe odată cu primirea colindătorilor, care aduc vestea
Naşterii Mântuitorului. Trebuie să reuşim să dăm sens tuturor tradiţiilor, îmbrăcându-le în
harul trăirii creştineşti personale pentru zidire sufletească. Să jertfim şi noi ceva din
puţinul nostru şi să-L primim pe Iisus în ieslea sufletelor noastre, în raza stelei
călăuzitoare a sufletului nostru sper Împărăţia lui Dumnezeu către care viaţa de aici să ne
poarte ca pe nişte magi şi păstori spre Ierusalimul cel de Sus, la leagănul de îngeri al lui
Iisus, în slava cea nepieritoare a vieţii veşnice “ căci Împărăţia Mea nu este din lumea
aceasta!” (In 18,36).

Coordonator prof. Marcela HAIDUC

SUBVENȚII VIZITE DE STUDIU
Specialiștii în educație și formare profesională pot obține subvenții din partea
UE pentru a participa la vizite de studiu – Termen limită de înregistrare: 28 martie
2013
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Specialiștii în educație și formare sunt invitați să se înscrie pentru următoarea
rundă de vizite de studiu care include 119 vizite de studiu în 28 de țări, programate în
perioada septembrie 2013 – februarie 2014. Programul de vizite de studiu este coordonat
de CEDEFOP - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale:
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
Participanții selectați în program vor primi o subvenție UE pentru acoperirea
cheltuielilor aferente acestor vizite.
În cadrul acestor vizite, cu o durată de trei până la cinci zile, participanții vor
studia aproximativ 30 de teme diferite conexe educației și formării profesionale la nivel
european, printre care:






Dobândirea competențelor-cheie (învățarea și predarea limbilor străine, educație
pentru cetățenia activă, folosirea tehnologiilor informaționale etc.);
Învățarea prin muncă și tranziția de la sectorul de educație și formare pe piața
muncii;
Cooperare între școli și instituțiile de formare, companii și comunitățile locale;
Oportunități egale pentru grupuri dezavantajate;
Formare inițială și continuă a profesorilor, formatorilor și liderilor din domeniul
educațional.
Cine poate beneficia?

* Persoanele cu putere de decizie în domeniul educației și formării – la nivel
local, regional sau național;
* Reprezentanții asociațiilor de angajați și ai sindicatelor;
* Directori de școli, centre de formare, servicii de consiliere și de centre de
validare și acreditare;
* Profesori formatori;
* Inspectori în domeniul educației și formării.
Candidații interesați să participe vor lua legătura cu agențiile naționale din țara lor
și vor completa formularul de înscriere online pe pagina de internet dedicată vizitelor de
studiu, până pe data de 28 martie 2013, ora 12:00 CET.
În România, Programul este coordonat de Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP):
http://www.anpcdefp.ro/
Informații

despre

datele

de

contact

pentru

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/list/reports.asp?cmd=45&per_id=66
Context

România:
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Programul de vizite de studiu, coordonat de Cedefop, este parte din programul
Comisiei Europene pentru învățare continuă pe întreg parcursul vieții, program care se va
încheia în 2013. Aceasta este penultima rundă de înscrieri.
În intervalul 2008 – 2012, 10.063 persoane din 33 de țări au primit subvenții din
partea UE pentru a participa într-un număr de 934 de vizite de studiu, organizate în 30 de
țări. Mai mult de 600 de instituții și organizații de educație și formare au fost gazdele
acestor vizite. 97% dintre participanți și 96% dintre organizatori au declarat că au fost
mulțumiți și foarte mulțumiți de experiența acestor vizite de studiu.
Despre Cedefop
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) este o
agenție a Uniunii Europene cu sediul la Salonic, Grecia, și sprijină dezvoltarea de politici
europene în domeniul învățământului și formării profesionale. www.cedefop.europa.eu

FUNDAŢIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII MARAMUREŞ

CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare
Tel/Fax: 0262.224870, 222.409, 221380
Email: europedirect@cdimm.org
Web: www.europedirect.cdimm.org
Facebook: http://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures

EXPERIENȚĂ ȘI PROFESIONALISM LA NIVEL EUROPEAN
Prof. ing. Mihaela Markovits- responsabil proiect

Pentru a satisface cerințele pieții muncii și nevoile elevilor săi legate de
dobândirea competențelor tehnice necesare antrenării în activități de producție, precum și
a competențelor lingvistice care permit accesul la informații din sfera domeniului de
pregătire ales, Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare a implementat proiectul
„Formarea de noi competențe profesionale în meseria de tehnician electronist”.
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Inclus în Programul Sectorial Leonardo da Vinci/Acţiunea Mobilitate, proiectul s-a
derulat prin Asociaţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi
Sportului, unde a fost înregistrat cu numărul LLP-LdV/IVT/2011/RO/050.
În cadrul proiectului au participat 16 elevi din clasa a XII-a G, care se califică prin ruta
progresivă în domeniul Electronică automatizări pentru meseria de Tehnician electronist.
Ei au efectuat stagiul de pregătire practică comasată aferent modulului IX, „Circuite
electronice” la centrul de formare profesională ZAW Leipzig, Germania.

ZAW Zentrum fur Aus- und
Weiterbildung Leipzig GmbH

Timp de trei săptămâni, în perioada 04-24 iunie 2012, participanții au desfășurat cele 90 de
ore corespunzatoare stagiului de pregătire practică comasată în cabinetul de electronică din
centrul de formare din Leipzig, unde s-au familiarizat cu aparate și echipamente moderne la
standarde europene, precum și cu modelul de lucru german. Ei au devenit mai motivați în
drumul lor spre învățarea meseriei de electronist și mai încrezători în obținerea unui loc de
muncă care să corespundă calificării pentru care s-au pregătit.
Sarcinile de lucru au constat în identificarea și
verificarea componentelor electronice pe care elevii leau plantat pe cablaje pentru a realiza diferite montaje:
redresoare,
filtre,
stabilizatoare,
oscilatoare,
amplificatoare, circuite basculante, circuite logice ș.a.
Cu ajutorul aparatelor de măsură și control (multimetre,
osciloscoape) au fost evaluați parametrii specifici
circuitelor electronice.
La sfârșitul programului zilnic participanții au completat
fișe de lucru, au fost verificați de tutore și au fost
interpretate rezultatele obținute.
O parte din activitățile de la ZAW s-au desfășurat și
în laboratorul de IT, echipat cu 25 de calculatoare pe
care erau instalate aplicații software pentru diferite
domenii tehnice, printre care și electronica. Aici,
elevii au utilizat programul L@BSOFT pentru a
simula funcționarea unor circuite logice SAU, ȘI,
NU, pe care ulterior le-au și realizat practic. Au avut
astfel posibilitatea să interpreteze rezultatele obținute
și să determine erorile absolute și relative care au
apărut în diferite faze ale operațiilor.
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Pentru rezolvarea sarcinilor primite elevii au lucrat individual, dar și în echipă, au
colaborat permanent între ei și cu tutorele ZAW, d-l ing. Manfred Kurby, astfel încât șiau dezvoltat abilitățile de cooperare, interrelaționare și comunicare în limba engleză.
În ultima zi a stagiului elevii au susținut testul de
evaluare final, o probă practică care a constat în
realizarea unei surse de alimentare în curent
continuu. Validarea plasamentului s-a făcut prin
Certificatul de Mobilitate Europass, care descrie
competenţele dobandite de elevi în urma evaluării,
certificatul fiind emis de Colegiul Tehnic „George
Bariţiu” Baia Mare și semnat de organizația de
primire, ZAW, prin dl. Frank Muller- director și dl. Manfred Kurby- tutore.

Fiecare participant a mai primit un certificat de formare, de la ZAW, pentru
formarea profesională în calificarea de tehnician electronist și un certificat de participare,
de la Wisamar-organizație intermediară în cadrul proiectului, ca recunoaștere a
participării la toate activitățile desfășurate în perioada mobilității. Centrul de limbi
moderne „Echo” Baia Mare le-a eliberat tuturor participanților câte un certificat lingvistic
ca recunoaștere a dobândirii competențelor de limba engleză nivel B1, evaluate prin test
scris la finalul celor 40 de ore de pregatire lingvistică efectuate. Mobilitatea din Germania
le-a adus elevilor pe lângă satisfacțiile profesionale și multe împliniri în plan personal. În
fiecare weekend au fost organizate excursii la Berlin, Halle și Dresda, unde d-l Martin
Glewe, tutore Wisamar, i-a informat pe participanți despre viața culturală, economică și
socială a landului Saxonia, prezentându-le cele mai reprezentative obiective turistice.

Imagini din excursiile la Berlin, Dresda și Halle
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Meciurile de fotbal și baschet, precum și serile culturale organizate de Wisamar au fost un
bun prilej de distracție și de dezvoltare a relațiilor interpersonale.
Vizitele zilnice prin Leipzig, supranumit „orașul de sub tei” au fost o încântare pentru
elevii băimăreni. Ei s-au bucurat de parfumul florilor de tei, au participat la concertele în
aer liber organizate cu ocazia sărbătoririi marelui compozitor Johann Sebastian Bach și sau plimbat cu barca sau cu canoia pe râul Weiße Elster care traversează orașul.

Consider că proiectul a răspuns în totalitate nevoilor de formare precizate în formularul de
candidatură. Participanții au fost complet satisfăcuți de modul în care mobilitatea LdV i-a
ajutat în formarea lor profesională, dezvoltarea personală și carieră.
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Imnul Bariţienilor
Identificăm succesul,
Remarcăm subtil progresul,
Luăm esenţa, lăsăm restul,
Ne găsim în şcoală sensul!
Hei, Bariţiu, suntem cei mai buni!
Noi suntem din Bariţiu şi suntem cei mai buni!
Iubim competiţia,
Conservăm tradiţia,
Cu centrale digitale
Răspăndim scopuri finale
Avem tehnică de calcul,
Calculăm potenţialul,
Cu telecomunicaţii
Dăm răspuns la afirmaţii.
Prin studiu, muncă, disciplină
Proiecte multe am realizat
În tehnică şi educaţie
Specialişti am promovat.
Motivaţi de performanţă
Prin cutezanţă am reuşit
Suntem Şcoală-europeană
Noi Bariţiu am devenit.

Vlad MÂNDRAŞ, clasa a XII-a A (promoţia 2012)
Laura DRUŢĂ, clasa a XII-a B
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Colectivul de redacţie mulţumeşte tuturor colaboratorilor, elevi şi profesori,
care au contribuit la realizarea acestui număr al publicaţiei şcolare
„Messenger cultural” – decembrie 2012

Elevi:
Tihovan Andreea XE

Profesori:
Prof. Camelia Bogdan - director

Pașca Ionuț XID

Prof. ing Pop Livia – inspector de specialitate,

Bonto Dan XIIA

Prof. Bancoș Daniela – inspector limba franceză

discipline tehnice

Bugheșiu Teodora XIIF

Prof. Chinde Daniela – consilier educativ

Bugnăruc Mădălina XID

Prof.ing. Ciutac Doina

Călăuz Florin XB

Prof. Dan Camelia

Chira Adrian XIIA

Prof. Haiduc Marcela

Dobra Bianca XID

Prof. ing. Markovits Mihaela

Dobroiu Tania XID
Horge Lucia XB

Prof. Meteş Florina
Prof. ing. Mociran Tiberiu

Kotzbacher Anton XE

Prof. Popescu Simona

Oșan Mădălina XIIA

Prof. Ștainer Claudia

Săsăran Denis IXD

Prof.Conea Manuela

Rus Anca XE
Săsăran Alexandru XID
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