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Învățământul românesc și nevoia de inovație 

        
Director, prof. Vasile Pop Grațian 

 
Noile tehnologii au produs schimbări, modificări în toate domeniile și era de aștep-

tat ca la un moment dat acest progres să influențeze și procesul de predare-învățare. 
Astfel, elevii sunt nevoiți să învețe să gestioneze un număr impresionant de informații,să 
le analizeze, să ia decizii să- și dezvolte cunoștințele pentru a face față provocărilor teh-
nologice actuale. În ceea ce privește personalul didactic, sunt necesare eforturi de forma-
re profesională. Totalitatea instrumentelor care aparțin tehnologiei informațiilor și comuni-
cării sunt binecunoscute sub denumirea de TIC. În această categorie aș include: calcula-
torul, internetul, poşta electronică, imprimanta, videoproiectorul. Toate acestea reprezintă 
realități pe care elevii le experimentează în fiecare zi. La rândul lui, cadrul didactic este 
pus în situația de a opta între continuarea demersului său educațional în mod conserva-
tor, folosind metodele tradiționale, ignorând tendințele de schimbare sau acceptarea pro-
vocării și implementarea în același timp a noilor tehnologii în activitatea sa didactică. În 
cadrul orelor de limba și literatura română, instrumentele TIC facilitează procesul de pre-
dare-învățare și uneori chiar și evaluare (chiar dacă ne gândim la simplele teste alcătuite 
cu ajutorul calculatorului,la imprimanta sau scannerul care ne ajută să multiplicăm materi-
alele) ne oferă posibilitatea de a căuta, ne învață a colecta şi procesa în mod corect infor-
maţia. 

Scopul învățământului de azi constă în dezvoltarea capacităților intelectuale ale 
elevilor, a capacității de a gândi, pentru rezolvarea de probleme, a înțelege, a inova, a lua 
decizii și a comunica eficient. Pentru a atinge acest țel, școala trebuie să ofere o atmosfe-
ră cât mai favorabilă dezvoltării gândirii, să încurajeze discutarea și exprimarea ideilor, 
convingerilor. Școala devine astfel un centru de stimulare a gândirii și învățării, în care 
informația constituie catalizatorul gândirii in primul rând și nu punctul final al acesteia. 

Trecerea de la tradițional la modern se bazează pe trecerea de la un curriculum 
tradițional care respecta nevoile sistemului de învățământ specific național, la un curricu-
lum bazat pe competența care respecta nevoile și dorințele elevului, acesta deținând con-
trolul asupra metodei, conținutului și ritmului. 

Ca urmare, procesul de învățământ cunoaște acum o abordare modernă, centrată 
pe elev si/sau pe grup. Ambii agenți educaționali (profesorul si elevul) vor avea de înde-
plinit noi roluri și își vor asuma noi dimensiuni ale performanței la finele demersului de 
predare-învățare. Elevul, din actor supus scenariilor didactice, se va transforma in co-
autor la conturarea si afirmarea propriei personalități. 

Profesorul va selecta si va folosi cu măiestrie și eficiență logistica didactică moder-
nă (metode, tehnici, procedee și mijloace de învățământ) în sensul creșterii gradului de 
participare/implicare personală a elevului la dezvoltarea structurilor cognitiv-motrice și 
practico-aplicative. 
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Profesiunea didactică este asociată cu câteva categorii fundamentale de roluri, ac-

ceptate de majoritatea sistemelor de formare a profesorilor: proiectare, managementul și 

organizarea activităților de învățare, consiliere psiho-educațională, managementul clasei 

de elevi, comunicare cu elevii, părinții și colegii, dezvoltare profesională de-a lungul vieții, 

participare la perfecționarea procesului educațional și a inovațiilor din școală, oferirea de 

servicii educaționale pentru comunitate etc. pe lângă activitatea didactică profesorul des-

fășoară și o activitate extrașcolară sau cultural-educativă.  

Desfășurându-și activitatea profesională în cadrul școlii, dascălul nu încetează de 

a fi un educator și în afara ei, urmărind, bineînțeles, obiective specifice și apelând la mij-

loace și forme adecvate. Numai în măsura în care profesorul își continuă misiunea și în 

afara cadrului profesional pe care îl oferă școala poate fi considerat un educator al popo-

rului său. Cele două laturi ale activității sale, școlară și extrașcolară, nu numai că se pre-

supun, dar se și întregesc și se completează reciproc, imprimând acestei profesiuni un rol 

sporit în progresul general al patriei noastre. 

Profesorul este cel care orientează și stimulează curiozitatea naturală și interesul 

spontan al elevilor pentru descoperire, cel care îndrumă și încurajează activitatea de or-

ganizare și integrare a datelor culese, a cunoștințelor reactualizate în vederea aplicării lor 

la soluționarea problemelor date, lăsându-le: libertatea de examinare a faptului real ori de 

analiză critică a conținutului unui text; independență în activitate; operativitate și rapiditate 

în reacții (cognitive, afective, motrice); deplină responsabilitate pentru ceea ce întreprind. 

În literatura de specialitate se apreciază că profesiunea didactică nu se poate re-

strânge doar la cea de simplă sursă de cunoștințe. Rolul conducător al profesorului în ac-

tivitatea didactică rămâne însă una dintre coordonatele de bază ale misiunii sale. Wolfolk 

menționează următoarele funcții ale profesiunii didactice: luarea deciziilor privitoare la ce-

ea ce se întâmplă în procesul de învățământ; declanșarea și întreținerea interesului elevi-

lor, curiozității și dorinței lor pentru activitatea de învățare; conducerea grupului de elevi; 

îndrumă persuasiv elevii, îi sfătuiește și observă comportamentul acestora; reprezintă un 

model pozitiv de personalitate și comportament pentru elevii săi; înțelege, reflectează 

asupra întâmplărilor din clasă, studiază fenomenele psihopedagogice cu care se confrun-

tă. 

Asumându-și o multitudine de roluri, profesorul trebuie să conștientizeze că exerci-

tarea lor depinde de personalitatea pe care și-o modelează. În acest sens, un rol deose-

bit în exercitarea acestei profesiuni îl au anumite componente ale personalității: cultura 

profesională, calitățile atitudinale și cele aptitudinale. De fapt, pentru ca anumite cunoștin-

țe să fie transmise de la o persoană la alta și acceptate, trebuie întotdeauna ca între ele 

să existe un schimb afectiv format din încredere și dispoziție receptivă dintr-o parte și din 

alta. 

Rolul profesorului poate să fie analizat și din perspectiva relației profesor-elev. 

Având în vedere valorile societății contemporane (libertate, responsabilitate, toleranță, 

cooperare), se impune o nouă abordare a relației profesor-elev: asumarea de către profe-

sor și elevi a unei responsabilități morale comune în cadrul relației educaționale, condu-

când la angajarea afectivă și efectivă în procesul educațional; recunoașterea reciprocă a 

„dreptului de a fi altfel‖ și valorizarea fiecărei ființe umane în parte, indiferent de 

cât și de cum este diferită; încrederea în posibilitățile fiecărei ființe umane de a 

progresa; recunoașterea faptului că toți elevii și profesorii sunt parteneri sociali 

cu funcții complementare, dar cu responsabilitate comună; considerarea școlii ca 

mediu de construcție culturală; renunțarea la principiul „căii optime unice‖ și con-

știentizarea faptului că majoritatea problemelor sociale și umane au mai multe 

soluții echi-finale și echivalente; promovarea autenticității și sincerității – a fi tu 

însuți este mai important decât a avea dreptate. 
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E VIAȚA MEA! EU ALEG! 
 

                                      prof. coordonator, dir. adj. Popescu Simona 

 

 

   
  
 E VIAȚA MEA! EU ALEG! reprezintă unul 
dintre proiectele de prevenire pe care Colegi-
ul Tehnic ‖ George Barițiu‖ l-a  inițiat în acest 
an școlar. Prima ediție a acestui proiect se 
desfășoară în perioada februarie – iunie 
2016, în parteneriat cu Centrul de Prevenire 
Evaluare și Consiliere Antidrog Maramu-
reş, cu Inspectoratul de Poliție al Județului 
Maramureș,cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureş și cu Centrul Județean de 
Resurse si Asistență Educațională, Maramureș. 
  Scopul proiectului este acela de a forma în rândul tinerilor liceeni abilităţi și de-
prinderi de viaţă sănătoase, necesare luării unor decizii informate, corecte și respon-
sabile în legătură cu consumul de substanțe ilegale. Unul dintre cele mai importante 
obiective este acela de a conștientiza tânăra generație cu privire la consecințele ne-
faste ale consumului de droguri, indiferent că e vorba de droguri ușoare, etnobotanice, 
cannabis, marihuana, sau hașiș. 
  În implementarea acestui proiect sunt implicați elevi din 12 clase de a IX-a și de a 
X-a din cadrul colegiului,care au participat la reuniuni interactive cu reprezentanți ai Cen-
trului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Maramureș și reprezentanți ai  In-
spectoratului de Poliție al Județului Maramureș. 
 Activitățile de team–building desfășurate au făcut cunoscute elevilor etapele tre-

cerii de la consum ocazional la abuz, iar apoi la dependenţă, precum și modul în care cu-

riozitatea şi presiunea grupului influenţează comportamentul de consum. 

 Totodată, au fost identificate strategiile de evitare a consumului de droguri și 

caracteristicile unui stil de viaţă sănătos. 

 Prin conștientizarea beneficiilor a 

adoptării unui stil de viaţă echilibrat, tinerii 

vor adopta cele mai bune decizii pentru 

viitorul lor și cel al comunității lărgite din 

care fac parte. 
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Sugestii metodologice privind CDS-ul 

 
Inspector școlar prof. Mihaiela Abraham 

      

 La mai mult de zece ani de la introducerea curriculum-ului la decizia 
şcolii, putem considera că potenţialul acestei componente a curriculum-ului 
naţional este valorificat parţial. Scrierea programelor din oferta centrală a 
progresat în raport cu momentul de debut, dar o analiză mai profundă ne 
permite să identificăm diferenţele dintre nivelul declarativ (prezent explicit în 
argumentul/nota de prezentare a programelor) şi structurarea celorlalte com-
ponente. 
         În raport cu priorităţile actualei etape, oferta naţională de curriculum la 
decizia şcolii cuprinde teme care se adresează direct domeniilor de compe-
tenţe-cheie: învăţământ primar (Educaţie europeană, Drepturile omului, Edu-
caţie pentru sănătate) gimnaziu (Drepturile copilului, Educaţie interculturală); 
liceu (Educaţie civică, Drepturile omului, Migraţiile contemporane, Educaţie 
interculturală, O istorie a comunismului din România, Istoria minorităţilor na-
ţionale din România, Competenţă în mass-media).  
          Totuşi, dincolo de intenţii, anumite componente ale programelor (mai 
ales conţinuturile şi sugestiile metodologice) trebuie să devină mai mult un 
suport pentru demersuri didactice actuale în raport cu universul referenţial al 
elevului, dar şi cu perspectivele rolurilor lui ulterioare (sociale, profesionale 
etc.). Un posibil punct de plecare pentru conceperea programelor, în ansam-
blul lor, poate fi afirmaţia următoare: „Invocarea experienţei de învăţare mar-
chează o nouă evoluţie în procesul de conceptualizare a curriculum-ului. 
Sursa de elaborare nu o mai reprezintă numai structurile cunoaşterii sau ale 
culturii, ci trebuinţele, interesele, aspiraţiile celor care sunt beneficiarii edu-
caţiei, iar în organizarea învăţării contează nu numai ce se învaţă, ci şi cum, 
în ce manieră se învaţă‖.  
       O consecinţă a acestui mod de a concepe învăţarea se poate identifica 

uşor la nivelul componentelor programelor şcolare din România. Focalizarea 

învăţământului pe dezvoltarea de competenţe, în concordanţă cu tendinţele 

europene şi cu noile concepţii pedagogice asupra învăţării trebuie să includă 

şi componenta de curriculum la decizia şcolii, valorificând potenţialul inovativ 

intrinsec. Revizuirea recentă a programelor (care a vizat îndeosebi 

înlocuirea obiectivelor prin competenţe) implică transformarea obli-

gatorie şi a finalităţilor CDŞ spre asumarea de competenţe gene-

rale şi specifice. 
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Violența, o problemă ce poate fi combătută prin educație 

 
            

prof. Mureșan Petronela 
         Colegiul Tehnic ‖George Barițiu‖Baia Mare 

 
Colegiul Tehnic ‖George Barițiu‖ din orașul maramureșean Baia Mare are și ipo-

staza de școală europeană datorită rezultatelor în domeniul educativ curricular, dar și 
extracurricular, printre care enumerăm multiple proiecte europene de tip Comenius, Leo-
nardo sau, mai recent, Erasmus+. 

În calitate de dirigintă a clasei a XII-a A am avut bucuria ca, alături de colectivul 
clasei, să participăm la un proiect european care are ca temă combaterea violenței de 
mai multe tipuri.  

Este o realitate crudă a școlii românești, și nu numai, faptul că actele de violență 
își fac simțită prezența într-un mediu în care ar trebui să se manifeste educația, dorința 
de a evolua, cultura, prietenia sau toleranța. Sunt, prin urmare necesare acțiuni, activități, 
proiecte cât mai diverse pentru a putea preveni manifestări care pot avea urmări nepotri-
vite sau chiar tragice. Mass-media relatează frecvent asemenea ieșiri nepotrivite ale ado-
lescenților care își exprimă frustrări, carențe educaționale, care au cauze familiale, socia-
le sau, nu de puține ori, personale. Pericolul substanțelor interzise se apropie tot mai mult 
de mediul educațional, iar școala trebuie să stăvilească o asemenea amenințare. 

Am primit cu bucurie deci oferta de a mă înscrie în Proiectul European ‖Tineri îm-
potriva violenței de gen‖ alături de elevii clasei la care sunt dirigintă, care erau, la început, 
în clasa a X-a, ca la finalul proiectului să ajungă în clasa a XII-a, deci perioada în care am 
fost angrenați a fost de trei ani școlari. 

Proiectul ‖Tineri împotriva violenței de gen‖ este cofinanțat de Comisia Europeană 
și a fost împlementat la nivelul municipiului Baia Mare de Serviciul Public ‖Asistență Soci-
ală‖. Coordonatorul proiectului la nivel european este Citta di Torino, Italia-Servizio 
Cooperazione internazionale e Pace. Proiectul s-a desfășurat simultan în 11 teritorii, 7 
din Europa: Collegno, Genova, Baia Mare, București, Andalusia și Galicia, două din Ame-
rica de Sud: Varzea Paulista și Fortaleza din Brazilia și două din Africa: Mozambic și Ca-
pe Verde. 

Proiectul a început în 1 martie 2013 și s-a încheiat în 28 februarie 2016. Fiecare 
an școlar din cei trei a avut o temă specifică: 

Anul I (2013-2014): modele de masculinitate pozitivă; 
Anul al II-lea (2014-2015): lupta împotriva violenței asupra femeilor; 
Anul al III-lea: (2015-2016): combaterea discriminării împotriva populației LGBT. 

Obiectivele proiectului au urmărit:  
 Reducerea violenței de gen prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor gru-

purilor de tineri din centre de tineret, licee și grupuri active de tineret în teritoriu, pe teme 
legate de apărarea și dezvoltarea drepturilor omului; 

 Extinderea gradului de conștientizare a societății civile asupra violenței de gen, 
pornind de la tineri; 
 Dezvoltarea de campanii de conștientizare a opiniei publice: trei campanii specifi-
ce pe: masculinitate pozitivă; combaterea împotriva femeilor și combaterea violenței îm-
potriva populației LGBT.  
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Campaniile (una pe an de proiect) au fost concepute de tineri și au fost diseminate 
prin canalele de comunicare instituțională ale partenerilor locali. Campaniile s-au desfă-
șurat în Italia, Spania și România.  

În Baia Mare au fost incluse în proiect 12 clase de liceeni de la 9 unități de învăță-
mânt, iar conceptul-cheie a fost cel de PEER EDUCATION - Educație de la egal la egal, 
de la tineri înspre tineri. 

Clasa la care sunt dirigintă a participat activ în fiecare etapă a proiectului la patru în-
tâlniri a câte două ore ca tineri voluntari, iar activitățile au fost, în opinia lor, dinamice, in-
teresante, interactive, cu jocuri de rol și tehnici psihodramatice. 

La sfârșitul celor patru activități, în cei trei ani, clasa a conceput filmulețe, PPT-uri și 
materiale educative cu care au concurat cu alți elevi implicați în proiect de la alte licee. 
Materialele au apărut pe pagina web a proiectului și sunt utilizate în cadrul campaniilor de 
conștientizare organizate în cadrul proiectului. 

Alte activități la care au participat elevii clasei a XII-a A sunt: patru work-shop-uri de 
conștientizare/informare/diseminare/comparare cu grupuri și asociații de tineri, elabora-
rea de propuneri de îmbunătățire a politicilor și programelor publice împotriva violenței de 
gen, definirea lansarea și diseminarea unei campanii publice de conștientizare a opiniei 
publice, publicarea pe platforma web a proiectului a materialelor realizate și participarea 
la un schimb de experiență internațional de două zile între tinerii voluntari pentru disemi-
narea activității desfășurate, respectiv în Spania-2014, România-2015 și Italia-2016. 

A fost un proiect util, interesant, cu activități pe placul elevilor, interactiv și din care nu 

am avut decât de câștigat, atât elevii cât și profesorii colegiului nostru implicați direct. La 

sfârșitul anilor de liceu, activitățile din cei trei ani de proiect vor rămâne cu siguranță o 

amintire plăcută, educativă și utilă, alături de alte multe proiecte în care au fost implicați 

toți elevii clasei. 

 

Confesiune 
 

Elev: Vlad Indrecan 
Clasa: a XI-a A  

prof. Dan Camelia 

 

 

A fost un moment de cumpănă, 
am cedat ispitei, 

mi-am înstrăinat mintea şi sufletul, 
iar corpul meu a devenit prizonierul întunericului. 

Calvarul minţii m-a copleșit… 
au fost clipe de coşmar, care încă mă bântuie, 

și de care cu greu m-am desprins. 
Nu realizez nici acum, 

că eu, cel care știam ce vreau de la viaţă, 
am greșit, 

dar am învins. 
Am reînvăţat să trăiesc frumos, 

să-mi apreciez familia, prietenii și să fiu mulţumit de mine însumi. 
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Energia întunecată 
 

Eleva Costin Romina 
cls. a IX-a A 

prof. Marchiş-Medan Luminiţa 

 

Sunt mai multe lucruri necunoscute 
decât cele pe care le cunoaştem. 

Ştim câtă energie întunecată există deoarece 
ştim cât de mult afectează aceasta expansiu-
nea Universului. Celelalte lucruri rămân un 
mister. Totuşi, este un mister important. Se do-
vedeşte că aproximativ 70% din Univers este 
constituit din energia întunecată. Materia întu-
necată reprezintă până la 25%. Restul – tot 
ceea ce există pe Pământ, tot ceea ce a fost 
vreodată observat de aparatura noastră, toată 
materia obişnuită – reprezintă până la 5% din Univers. Dacă ne gândim mai mult la acest 
lucru, poate că nici nu ar trebui numită materie ―obişnuită‖ din moment ce reprezintă o 
fracţiune atât de mică din Univers. 

Această diagramă arată schimbări în rata de ex-
pansiune a Universului începând cu apariţia lui de 
acum aproximativ 15 miliarde de ani. Cu cât devi-
ne mai plată curbura, cu atât creşte rata expansiu-
nii. Curbura s-a modificat considerabil cu 7,5 mili-
arde de ani în urmă, când obiectele din Univers au 
început să se îndepărteze într-un ritm mai alert. 
Astronomii susţin că rapiditatea ratei de expansiu-
ne se datorează unei forţe misterioase, întunecate, 
care îndepărtează galaxiile. 

Sursa:  http://www.scientia.ro/47-univers/astronomie/2517-energia-intunecata-si-materia-intunecata.html 
 
 

Curcubeul  
 

Elev Lazăr Adrian 
cls. a XII-a seral 

prof. Marchiş-Medan Luminiţa 
 

Ştiaţi că: 
Zeița curcubeului este Iris, cea care, în fiecare seară, dă la o parte perdeaua ce acoperă 
bolta cerească, lăsând să apară stelele. 
Pluralul de la curcubeu este curcubeie. 
Cerul de deasupra curcubeului are întotdeauna o nuanță mult mai închisă decât cerul din 
interiorul curcubeului. 
În condiții de vizibilitate bună uneori se poate observa și un curcubeu mai slab, concentric 
cu primul, ceva mai mare și cu ordinea culorilor inversată. 
Curcubeul nu are forma unui arc de cerc: fiecare curcubeu are forma unui cerc întreg. 
Vedem arce de cerc pentru că suntem cu ―picioarele pe pământ‖, iar Pământul nu ne lasă 
să vedem întregul cerc. Din aer însă, lucrurile se schimbă. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Iris_(mitologie)
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 În zilele de vară, nu vei vedea niciodată un 
curcubeu după ora 9.00 și înainte de ora 16:00. Și 
aceasta pentru că un curcubeu poate fi văzut doar 
dacă soarele se află pe bolta cerească la un unghi 
mai mic de 42 de grade față de privitor (altfel spus, 
ceva mai jos de ―jumătatea cerului‖). 
  
 Curcubeul poate fi văzut doar atunci când 
stai cu spatele la soare (iar picăturile de apă care 
refractă lumina soarelui – pentru că astfel se formează feno-
menul optic pe care îl numim ―curcubeu‖ – se află în fața ta). 
Sursa: http://webcultura.ro/10-curiozitati-legate-de-curcubeu/  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Istoricul energetic al lumii 
 

                                                             prof.  Săsăran Vasile
       

 Toată lumea știe că fără energie nu se poate trăi, de aceea pe parcursul mileniilor  
de evoluție, lumea s-a străduit să găsească forme de energie care să o protejeze și să o 
ajute în dezvoltarea tehnologică.         
 Prima apariție energetică în istoria omenirii a fost focul, el fiind o apariție acciden-
tală care a ajutat omenirea la prepararea hranei, la prelucrarea metalelor și la încălzirea 
locuințelor.            
 Focul a fost obținut  atunci când a fost fabricat de om (și nu prin efecte naturale) 
din lemn.  Lemnul fiind multă vreme principala resursă de foc a omenirii.   
 Când societatea a evoluat și a primit cunoștiințe pe baza evoluției, adică observați-
ile de zi cu zi, a apărut ca resursă de foc cel mai inferior și mai tânăr dintre cărbuni și 
anume turba.           
 Turba a fost folosită exact ca lemnul pentru a produce căldură pentru încălzirea 
locuințelor, energie pentru gătit și prelucrarea rudimentară a metalelor.   
 În momentul când s-au cerut temperaturi mai înalte la prelucrarea fierului și a oțe-
lului s-au căutat și alți combustibili. Un combustibil cu putere calorică mare descoperit și 
apoi aflat la îndemână a fost mangalul obținut din lemn.     
 Creșterea populației și necasarul de fontă și oțel a dus la dezvoltarea industriei 
cărbunelui și a celor cu putere calorică mare cum ar fi în ordinea puterii: antracitul, huila 
și lignitul.          
   Încet lumea a căutat să găsească un produs și mai bun 
pentru furnale și atunci au realizat cocsul, care este un cărbune obținut prin 
arderea antracitului sau a huilei.  În epoca cărbunelui nu numai furnalele 
și topitoriile foloseau cărbunele ci s-a ajuns ca la apariția primelor vapoare cu 
abur și a primelor locomotive cărbunele să fie esențial.    
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 Petrolul a fost un alt combustibil, cunoscut încă din antichitate atunci când 
lumea folosea lemnul și turba, dar care nu a fost folosit decât în activități nesem-
nificative ca și combustibil. Era însă folosit la călăfătuirea corăbiilor și la osiile 
căruțelor pentru a limita frecarea.        
 Mai târziu după ce  petrolul a fost studiat științific ca produs și a apărut au-
tomobilul, s-a pus problema de a se obține un combustibil lichid care să asigure 
arderea. De aceea azi avem o adevărată industrie a petrolului din care se obțin 
produse și derivate ale lui, făcând  posibilă alimentarea majorității mijloacelor de 

transport cu petrol. Dar creșterea populației umane și a numărului mijloacelor de trans-
port au dus la cercetări științifice în vederea găsirii unor noi combustibili. Actualmente 
se fac cercetări în domeniul energiei nucleare, a hidrogenului, a utilizării energiei 
soarelui, a luminii zilei, a mareelor oceanice.      
 Aceste cercetări în prezent avansează destul de bine în domeniile: utilizării ener-
giei soarelui, a luminii zilei, a mareelor oceanice, și mult mai încet în domeniile utili-
zării hidrogenului și a energiei nucleare.       
 Din păcate acolo unde se credea că se poate avea la dispoziție o resursă infinită 
de energie și cu putere mare cum ar fi energia nucleară,  obținută prin fuziunea nucleară, 
s–au produs accidente grave în Ucraina și Japonia, sau sunt probleme de ordin tehnolo-
gic, cum ar fi  cazul energiei verzi obținute din fisiunea nucleară.    
 Din fericire pentru activitățile  terestre desfășurate omenirea are tehnologie și re-
surse atât clasice cât și moderne. Dar omenirea nu are un combustibil sigur și capabil de 
a o duce să colonizeze spațiul cosmic. 
 

 Telefoanele inteligente, încotro ? 

prof Claudiu Buxbaum  

 
  
 Evoluţia telefoanelor inteligente, pare a nu se opri…. La fiecare lansare a unor noi 
modele suntem uimiţi de facilităţile pe care acestea le oferă iar cele mai extravagante 
previziuni ale literaturii şi filmelor de science fiction sunt depăşite. 
 Telefonul nu mai este un simplu mijloc de comunicare, el este practic un mic cal-
culator, care în curând echipat cu senzori din ce în ce mai performaţi va deveni un dispo-
zitiv utilizat în multe domenii,  primele beneficiare fiind îngrijirea sănătăţii şi industria. 
 „Revoluţa senzorilor‖ a început cu senzorii camerelor foto care  echipează acum 
toate telefoanele inteligente, aceşti senzori transformându-le în rivali de temut a celor mai 
performante aparate foto. Nu a crescut numai rezoluţia camerelor foto, existând telefoane 
cu camere de 13 Mpixeli, ceea ce reprezenta un vis acum  un deceniu, dar şi datorită 
unor senzori (MEMS – Micro Electro Mechanical Systems) realizaţi cu tehnologii specia-
le, este posibilă reglarea distanţei focale a acestora.  
 

 
 
 
 
Fig. 1 Un motor (actuator) pe siliciu comparativ  
cu dimensiunea unui fir de păr [1]        
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 Senzorii MEMS sunt o combinaţie de componente electronice şi mecanice minia-
turale – dimensiunea comparabilă cu a unui fir de păr, ca în figura 1 –  microtehnologiile 
permiţând realizarea unor senzori şi micromotoare pentru diverse aplicaţii. 
 Telefoanele inteligente actuale conţin cel puţin câţiva dintre următorii senzori: ac-
celerometru, magnetometru, giroscop, senzori de temperatură, presiune, altitudine, etc. 
Pentru a ne face o idee cu privire la posibilităţile acestor tehnologii imaginea din fig 2 cre-
dem că este edificatoare. Versiunea în miniatură a primei maşini Toyota, a fost  realizată 
la scara de 1 la 1000 faţă de original, echipată cu un motor magnetic având dimensiunea 
de 0,67 mm, funcţional, care alimentat la 3V şi 20 mA c.a. prin fire conductoare de Cu de 
grosimea de 18 micrometri dezvolta o turaţie de 600 rpm, echivalentă unei viteze de 5-6 
mm/s.  
 Dar  tehnologia MEMS nu şi-a spus ultimul cuvânt în cazul telefoanelor inteligente. 
Noi senzori vor fi integraţi în structura acestora, care deşi ocupând spaţii miniaturale (2 
până la 5 mm) vor realiza detectarea, măsurarea şi analiza unor mărimi sau parametri 
care anterior erau realizate de laboratoare de dimensiuni de cel puţin 500 de ori mai 
mari ! 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig 2 Masina Toyota realizată de firma Denso 
  
 Printre aceste chip-uri se vor regăsi: senzori capabili să detecteze deplasările du-
pă 9 axe, senzori de detecţie biochimici (gaze cum ar fi CO sau altele potenţial dăunătoa-
re în concentraţii mari, sau microorganisme, viruşi sau bacterii), senzori de detecţie a ni-
velului radiaţiilor ultraviolete, sau ale  altor tipuri de radiaţii, picoproiectoare multimedia, 
care vor proiecta imagini sau clipuri video.  
În figura 3 , sunt reprezentate cu roşu chip-urile MEMS care vor fi încorporate  în viitor în 
telefoanele inteligente:                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3 Telefonul inteligent al viitorului şi chip-urile MEMS reprezentate cu roşu  
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O tendinţă care ia amploare în ultimii ani es-
te reprezentată de integrarea mai multor 
senzori pe acelaşi chip împreună cu un nu-
cleu procesor şi unităţi de memorie 
obţinându-se astfel aşa numiţii „senzori inteli-
genţi‖ care oferă o gamă variată de  posibili-
tăţi de utilizare producătorilor  

 Senzorul iNEMO M1 din fig 4, deşi are dimen-
siuni reduse, înglobează un procesor ARM pe 32 de 
biţi, un giroscop digital pe 3 axe, un modul geomag-
netic acţionând în 6 axe şi multiple posibilităţi de in-
terfaţare, în funcţie de aplicaţia unde  va fi utilizat. 
  

Fig 4 iNEMO M1 senzor inteligent [4]  
Bibliografie 
[1] Berkeley Sensor and Actuator Center, http://bsac.eecs.berkeley.edu 
[2] Denso Corporation, http://www.denso-int.com 
[3]Karen Lightman – MEMS and Sensor Trends, Smaller, Fater and available on the Mass Market 
[4] MEMS Overview 2013 –ST Electronics 

 

Energia punctului zero 

prof.  Săsăran Vasile 

 

Energia punctului zero este importantă deoarece este vorba despre o nouă formă 
de energie, care poate fi infinită ca și cantitate, condiția să fie energie cinetică. 

La baza acestei energii stau descoperirile din fizica cuantică si cea relativista, sur-
sa primara fiind, in acest caz, ceea ce fizicienii denumesc vidul cuantic, radiatia de 0 K 
(zero point energy) sau continuumul spatio-temporal.  

Adică la 0 K (zero point energy)  există vibrații  ale particulelor cuantice care gene-
rează o energie pe baza vibrațiilor acestora ca și cum ar fi legate de un resort și ar vibra. 
Cu toate acestea energia punctului zero nu este luată în serios pe plan mondial pentru a 
fi dezvoltată. 

Primul savant care a vorbit și s-a preocupat de energia punctului zero a fost Ni-
cola Tesla. Acesta declara că peste tot în univers este energie deoarece deoarece peste 
tot există mișcare în univers, potențialul universului în puncte fiind zero. Atunci când acel 
zero dispare dintr-un loc universul prin energia lui proprie tinde să reechilibreze acel 
punct din univers. 

Contează cum este acea energie a punctului zero cinetică sau statică. Dacă este 
energie statică preocuparea noastră este în van, deoarece acea energie nu va putea fi 
folosită. 

Un experiment relevant pentru demonstrarea existentei EPZ este răcirea heliului la 
cateva milionimi de grad de temperatura zero absolut. Chiar si în aceste condiții, heliul 
rămâne lichid. EPZ este singura sursă de energie care poate face ca heliul să nu înghețe, 
și acest lucru este datorită vibrațiilor subparticulelor atomice din materie. 

Energia punctului zero este manifestată la nivel grosier, prin ceea ce numim mate-
rie; este starea cea mai densă pe care această energie o poate lua. 

http://bsac.eecs.berkeley.edu/
http://www.denso-int.com
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Alt mod de a dovedi existența energiei vidului a fost pusă în evidență  în nenumă-
rate rânduri prin efectul Casimir. Acest fenomen a fost prevăzut pentru prima dată de 
către Hendrick Casimir in 1948. Savantul a descoperit faptul că două plăci conductoare, 
situate într-un mediu vidat la o foarte mică distanță una de alta, sunt  împinse una spre 
cealaltă de către o forță necunoscută. Această forță este produsul  fluctuațiilor punctului 
zero, fluctuații care se manifestă ca urmare a particulelor virtuale ce apar și dispar în și 
din  manifestare. 

Datorită acestei fluctuații a punctului zero, particulele virtuale care au un spectru 
larg de lungimi de undă acționează asupra plăcilor din vid. Având un spectru larg de unde 
acestea ar trebui să se manifeste uniform asupra plăcilor dar din cauza că plăcile sunt 
foarte apropiate, doar undele cu lungime de undă mică vor exercita presiuni între plăci și 
asupra plăcilor, cele cu lungime mai mare  nu se pot manifesta între plăci ci numai asu-
pra plăcilor, prin urmare prin însumarea tuturor lungimilor de undă pe exteriorul plăcilor 
va exista o presiune mai mare în exteriorul plăcilor  decât între ele, astfel plăcile vor avea 
tendința să se apropie. 

Accesarea energiei punctului zero a fost pusă la punct pe plan internațional 
prin  dispozitivul MEG, care este de fapt un dipol, fiind alcătuit din două plăci încărcate 
cu energie. Thomas Bearden inventatorul lui explică faptul că vidul creează un flux de 
fotoni virtuali încărcați cu energie electromagnetică care susține potențialul electric al di-
polului. Potențialul dipolului constituie un element de echilibru între momentul de încărca-
re și descărcare de energie a fotonilor care apar și apoi dispar din planul material (fotonii 
descarcă energia pe care o conțin în aparat, apoi se întorc în punctul zero). Prin urmare 
un câmp electrostatic nu este static deloc; el pare astfel, precum o cădere de apă văzută 
la distanța ce ne apare ca un zid nemișcat; dacă îl privim îndeaproape, vom vedea că 
acest zid alcătuit din milioane, miliarde de particule este în continuă mișcare. 

Secretul dispozitivului MEG este să NU descărcăm dipolul încărcat de fotonii vir-
tuali în același circuit, ci să descărcăm energia colectată într-un circuit secundar (baterie, 
consumator, etc) pentru a menține diferența de potențial dintre vid și colectorul MEG ast-
fel încât vidul, în tendința lui de a echilibra sistemul, să îl încarce din nou cu energie. In 
acest mod, energia vidului poate fi colectă și descărcată în consumatori, deoarece tot 
timpul între dipoli și punctul zero va exista o diferență de potențial. 
Bibliografie: 
1)http://www.ecolife.ro/articole/stiinta/43-energia-punctului-zero-de-la-vis-la-realitate.html 

2)http://www.energielibera.net/Ce-este-vidul/energia-vidului.html 

Electronica – de la simplu la complex 
 

prof. ing. Tiberiu Mociran  
 

 Pentru ca unitățile de învățământ tehnic să reușească să pregătească tineri mai 
puțin preprogramați, tineri mai personali și pasionați  în acțiunile lor,  trebuie să încuraje-
ze aplicarea metodelor moderne de predare-învățare, modalități de învățare active, unde 
șansa de reținere a informațiilor este ridicată, iar nevoia actualizărilor continue a cunoș-
tințelor pentru evitarea uitării este mai redusă.  
 Folosirea predominantă a tehnicii de calcul în procesul de instruire prin 
intermediul softurilor educaționale determină atragerea elevilor către studiu, 
creșterea interesului pentru școală. Softurile educaționale de desenare și simu-
lare a circuitelor electrice și electronice creează condiții pentru construirea acti-
vă a cunoașterii în domeniu, stimulează activitatea intelectuală, promovează 
reflecția, deschide calea pentru reprezentări multiple și dinamice ale realităților 
fizice din circuite, asigură provocarea intelectului elevului pentru descoperiri.  

http://www.zeropointbooks.com/casimir.htm
http://jnaudin.free.fr/meg/meg.htm
http://freeenergynews.com/Directory/Inventors/Bearden/index.html
http://www.ecolife.ro/articole/stiinta/43-energia-punctului-zero-de-la-vis-la-realitate.html
http://www.energielibera.net/Ce-este-vidul/energia-vidului.html


16 

COLEGIUL TEHNIC “GEORGE BARIȚIU ”  BAIA MARE  - MESSENGER CULTURAL 

 
 Cunoștințele dobândite prin simulare și implementare practică a propriilor 
descoperiri nu sunt uitate de către elevi. 
 O exemplificare a modului în care elevii pot fi provocați pentru învățare 
prin descoperiri proprii se poate realiza folosind programe de desenare-simulare 
simple în care profesorul prezintă necesități tehnice izvorâte din realitate, urmând 
ca elevii să realizeze circuite proprii folosind softuri de specialitate adecvate. În 

condițiile în care elevii se adaptează rapid la modul de folosire a softurilor, profesorului îi 
revine rolul ca, în mod subtil, să dirijeze descoperirea, pentru ca elevii să nu generalizeze 
cazuri particulare, să nu tragă concluzii  nepotrivite. Ancorarea cunoașterii în spațiul reali-
tăților tehnice concrete este esențială. 
 În cazul aprofundării cunoștințelor despre tranzistorul TECMOS în regim de comu-
tație, se poate propune elevilor realizarea unui circuit care asigură funcționarea  unui mo-
tor de curent continuu în două sensuri.  
Profesorul poate prezenta o variantă simplificată cu întrerupătoare (schemă voit incom-
pletă) într-un soft educațional foarte simplu, ca în figură:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Așa cum rezultă din figură, este vorba de o punte „H‖ incompletă în care nu este 
evitat scurtcircuitul pe sursă. Dacă întrerupătoarele vor fi închise pe diagonale manual, 
vor asigura funcționarea în două sensuri. Elevilor li se va propune găsirea de soluții cu 
tranzistoare cu efect de câmp, evident, cu evitarea scurtcircuitelor. Internetul poate fi la 
dispoziția elevilor, pentru că soluții sunt multe, dar acestea trebuie coroborate cu informa-
țiile din „datasheet‖-urile tranzistoarelor folosite (pentru ca ulterior lucrarea să poată fi re-
alizată practic cu ce este disponibil în laboratoare). 
Una din soluțiile simple desenată și simulată în „National Instruments-Multisim‖ este pre-
zentată în continuare:  
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 Simularea funcționării este arătată pentru perechea de tranzistoare Q1-Q4. În pa-
ralel cu motorul, se poate plasa un bec pentru ca simularea circuitului să fie  mai vizuală. 
Tranzistoarele sunt în fabricație cu parametri în datasheet-uri ușor de găsit. Comanda 
funcționării o face tasta SPACE a tastaturii. Evident, circuitele de comandă complete se 
vor realiza cu componente suplimentare, cu tranzistoare sau circuite integrate logice sau 
analogice cu ocazia altei ore de laborator. Astfel, se realizează și învățarea prin interdis-
ciplinaritate și transdisciplinaritate cu alte module de specialitate, cum ar fi „Bazele elec-
tronicii digitale‖, „Acționări electrice‖ etc. 
  
 Dacă circuitele anterior descrise au fost înțelese atât la nivel de concepție cât și 
tehnologic, se poate trece la un nivel superior de complexitate prin folosirea circuitelor 
integrate dedicate cum este de exemplu circuitul L293 sau L293D produs de Texas 
Instruments. Schema bloc a circuitului și tabelul de funcționare sunt prezentate în figură: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informațiile relevante, elevii pot să le obțină din foaia de date foarte generoasă a 
componentei electronice care are 17 pagini și care se poate obține ușor de pe mediul in-
ternet. Cu acest integrat pot fi comandate două motoare de curent continuu în ambele 
sensuri de rotație, patru motoare într-un singur sens de rotație, un motor bipolar pas cu 
pas în ambele sensuri de rotație sau un motor unipolar pas cu pas în ambele sensuri de 
rotație. Realizarea aplicației cu aceasta componentă complexă devine foarte simplă dacă 
au fost  parcurși pașii firești în asimilarea cunoasterii pornind de la concepte simple, ușor 
de explicat și înțeles, la circuite cu complexitate moderată, urmând ca în final elevii să se 
bucure de reușita unor implementări moderne ale schemelor teoretice. 
 Pentru motivarea studiului, profesorul nu trebuie sa uite să exemplifice căteva apli-
cații concrete ale problemelor propuse pentru analiză, soluționare teoretică și implemen-
tare cu componente, deschizând astfel calea dezvoltării personale ale fiecărui 
elev în domeniu tehnic, atât în profunzime cât și printr-o acoperire extensivă a 
problematicii. Pentru majoritatea temelor din programele școlare, pentru modu-
lele de specialitate, se poate proceda astfel, satisfacția în activitatea elevilor fi-
ind asigurată. 



18 

COLEGIUL TEHNIC “GEORGE BARIȚIU ”  BAIA MARE  - MESSENGER CULTURAL 

 

Calculatorul în procesul de învățământ 

prof. Lucaciu Mariana 

 

Utilizarea calculatorului în procesul de învățământ devine o necesitate în ziua de 
astăzi, când tehnologia informației și a comunicațiilor ( TIC ) evoluează rapid. 

Tânăra generație, obișnuită deja cu avalanșa de informații multimedia, percepe 
conceptul de asistare a procesului de învățământ cu calculatorul ca o cerință lăuntrică, cu 
atât mai mult cu cât oamenii trebuie să își asigure o dezvoltare profesională rapidă, iar 
acest lucru nu se poate realiza decât dacă fiecare individ are competențele necesare 
pentru a trăi și munci într – o societate care se schimbă în permanență. Încă din 2005, 
Comisia Europeană atrăgea atenția asupra faptului că fiecare individ ar trebui să aibă cu-
noștințe de TIC, să știe limbi străine, să aibă cultură tehnologică, simț antreprenorial și 
aptitudini de socializare. 

Utilizarea calculatorului a devenit deja o rutină în ceea ce privește comunicarea, 
informarea sau instruirea. Conceptul în sine de asistare a procesului de învățământ cu 
ajutorul calculatorului descrie foarte bine triunghiul educațional Predare – Aplicare – Veri-
ficare. Materializarea acestui concept se observă foarte bine la clasă prin faptul că: 

 Lecțiile de comunicare a cunoștințelor sunt ușor de predat. 

 Sistematizarea noilor cunoștințe este foarte bine realizată. 

 Lecțiile sau grupul de lecții sunt verificate în mod automat. 

La baza acestui concept stă softul educațional, care reprezintă modalitatea curen-
tă a procesului de învățare, unde elementele de fond rămân aceleași, modificându- se 
doar mijlocul de schimb și instruire a cunoștințelor. Cineva afirma despre sistemul educa-
țional că reprezintă „inovația tehnologică cea mai importantă a pedagogiei moder-
ne”. 
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CombustibiliBIO 

prof. Big Radu 

 
  
De ce  mediul înconjurător ? 
 

Prin mediu înconjurător sau mediu ambiant înţelegem ansamblul de elemente şi 
fenomene naturale şi artificiale de la exteriorul Terrei, care condiţionează viaţa în general 
şi pe cea a omului în particular. Sensul dat acestei noţiuni în cadrul Uniunii Europene es-
te cel al unui ansamblu de elemente care, în complexitatea relaţiilor lor, constituie cadrul, 
mijlocul şi condiţiile de viaţă ale omului, cele care sunt ori cele care nu sunt resimţite.     
Formele de poluare a mediului  

 Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor polu-
anţi, ca urmare a activităţii omului, şi care provoacă prin natura lor, prin concentraţia în 
care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii (Conferinţa 
Mondială a O.N.U., Stockholm, 1972). Din cuprinsul definiţiei se poate constata clar că 
cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă omul. 

Poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe 
măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre importantele preocupări ale 
specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale între-
gii populaţii a pământului. Poluarea mediului privită îndeosebi prin prisma efectelor nocive 
asupra sănătăţii a îmbrăcat de-a lungul timpului mai multe aspecte concretizate în diferite 
tipuri de poluare şi anume: 

Poluarea biologică, cea mai veche şi mai bine cunoscută dintre formele de polua-
re, este produsă prin eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a germenilor micro-
bieni producători de boli.  Poluarea chimică constă în eliminarea şi răspândirea în medi-
ul înconjurător a diverselor substanţe chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai 
evidentă, atât prin creşterea nivelului de poluare, cât mai ales prin diversificarea ei. Peri-
colul principal al poluării chimice îl reprezintă potenţialul toxic ridicat al acestor substanţe.  

Poluarea solului este considerată ca o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau 
practici necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor 
rezultate din activitatea omului, a deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a 
unor substanţe chimice în practica agricolă. Criza mondială de energie din ultimul timp a 
pus pe jar comunitatea ştiinţifică internaţională. Preţul ţiţeiului este tot mai greu de contro-
lat. Se pare că soluţia cea mai bună o reprezintă înlocuirea combustibililor convenţionali, 
fosili cu combustibili obţinuţi din surse regenerabile. Aceştia se numesc biocombustibili şi 
deja s-a început procesul de substituire treptată a combustibililor convenţionali cu acest 
nou tip de carburant. Din ce se pot obţin biocombustibilii? După cum o spune şi definiţia 
lor – din resurse regenerabile, adică dintr-o materie primă care poate fi refăcută 
permanent. O sursă permanentă de materie energetică o reprezintă plantele 
care conţin glucide sau poliglucide care înmagazinează energie. O astfel de 
plantă este porumbul. Orice crescător de animale ştie că porumbul conţine mult 
amidon, care este transformat de animalul care îl consumă în energie, care, da-
că depăşeşte necesităţile energetice ale organismului este stocată sub formă 
de ţesut adipos.  
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Amidonul poate fi transformat însă cu ajutorul enzimelor în glucoză, care poate fi 
fermentată cu ajutorul microorganismelor în etanol. Iată, deci o altă modalitate de 
a exploata energia înmagazinată în porumb, şi anume transformarea ei în etanol, 
care poate fi amestecat cu benzina şi ars în motoare. Pe lângă porumb, se mai 
folosesc şi alte produse vegetale pentru obţinerea de biocombustibili: sfecla de 
zahăr, soia, rapiţa, sau chiar uleiurile rezultate de la restaurante după prăjirea 
alimentelor. Grăsimile animale reprezintă o altă sursă regenerabilă de biocom-

bustibili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 
1.Stănciulescu G. -Promovarea prin reglementări a energiei electrice produse din surse regenerabile de 
energie 2005. 
2.Bataga, N., Burnete, N., s.a., -Combustibili, lubrifianti si materiale speciale pentru automobile. Editura 
Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biodiesel 
 

 
 

Firma de exercițiu – Metodă modernă de  
Consiliere Și Orientare profesională 

 
 

prof. Păcurar Loredana 
 

Elevii Colegiului Tehnic „George Barițiu‖ au făcut parte din grupul țintă al proiectu-
lui POSDRU/175/2.1/S/152091 „DIN FIRMA DE EXERCIȚIU ÎN FIRMA REALĂ‖. Obiecti-
vul principal al proiectului  a fost îmbunătățirea perspectivelor de inserție pe piața muncii 
pentru 600 de elevi din unitățile de învățământ secundar din regiunile Vest și Nord Vest 
prin optimizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională și utilizarea metodelor 
inovative de tip firme de exercițiu.  

În cadrul proiectului am prezentat grupului țintă  conceptul de firmă de exercițiu, 
avantajele activității din firma de exercițiu, asemănările și deosebirile dintre firma de exer-
cițiu și firma reală. Am familiarizat elevii cu specificul activităţilor comerciale din cadrul 
firmelor reale, explicându-le faptul că ei, prin firma de exerciţiu, vor simula acele activităţi 
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Am efectuat descrierea activității zilnice și a principalelor evenimente specifice din 

firma de exercițiu  prin prezentarea amănunțită a acestora. Am coordonat alegerea formei 

juridice, a ideii de afaceri – obiectului de activitate. Am prezentat elevilor formele juridice 

recunoscute legislativ, cu posibilităţile lor de a fi transpuse într-o firmă de exerciţiu, am 

decis domeniile de activitate atractive pentru ei, atât financiar, cât şi ca specific. 

Am coordonat  alegerea denumirii firmei și procedura de rezervare a denumirii la ROCT, 
prin completarea formularului și transmiterea acestuia la roct. Am coordonat parcurgerea 
etapelor de înființare a firmelor de exercițiu pe platforma ROCT, inclusiv  completarea 
documentelor de înființare. După confirmarea denumirii am creat contul firmelor de 
exerciţiu pe platforma ROCT, iar apoi am parcurs etapele de înfiinţare a firmei de 
exerciţiu prin completarea documentelor specifice, scanarea lor pentru validare. 

În cadrul firmelor de exercițiu am prezentat elevilor conceptul de organigramă, ca 
structură de organizare a resurselor umane, am prezentat categoriile de personal nece-
sare bunei  funcţionări a unei societăţi comerciale. De asemenea, am familiarizat elevii cu 
noţiuni elementare despre codul muncii, înţeles drept cadrul legislativ pentru asigurarea 
cu resurse umane a unei societăţi comerciale. Am sprijinit elevii în identificarea persona-
lului necesar desfăşurării activităţilor din fiecare firmă, în funcţie de domeniul de activitate 
ales. Am îndrumat elevii în realizarea organigramelor. Am familiarizat elevii din firmele de 
exerciţiu cu etapele procesului de selecție în urma unui interviu, am prezentat și am de-
scris elevilor tipurile de interviuri de angajare. Am explicat elevilor ce presupune pregăti-
rea candidatului pentru interviu și le-am prezentat etapele de pregătire a intervievatorului 
pentru interviu și tehnici de intervievare. Am familiarizat elevii cu întrebări  posibile din ca-
drul interviului cu ajutorul unei fișe de lucru, după care am simulat interviurile de angajare 
a candidaților în firmele de exercițiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am stabilit împreună cu elevii conţinutul anunţurilor de angajare (condiţii, docu-

mente necesare, modalităţi de recrutare şi selecţie). Am învăţat elevii să completeze  CV 
în format Europass şi să conceapă scrisoarea de intenţie, după ce au studiat fișele de 
documentare aferente. 
Am coordonat activitatea de documentare a elevilor cu privire la elementele de identifica-
re a unui produs, definind conceptul de bun sau serviciu din punct de vedere economic, 
astfel încât elevii să poată promova atât bunuri, cât şi servicii. Am sprijinit elevii în identifi-
carea elementelor definitorii pentru  produsele pe care doresc să le oferteze în 
cadrul firmelor de exerciţiu din care fiecare face parte. Am coordonat întocmirea 
portofoliului de produse din cadrul celor trei firme de exerciţiu, evidenţiind impor-
tanţa realizării unui portofoliu atractiv, realist care să atragă cumpărătorii. Elevii 
au fost învățați să prezinte produsele insistând asupra avantajelor acestora din 
perspectiva clienţilor, astfel încât să stârnească interesul. 
 Am coordonat elevii în activitățile de contactare a clienților și de întocmire 
a documentelor de evidență contabilă aferente tranzacțiilor. 
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În cadrul proiectului s-a organizat și Târgul firmelor de exercițiu, târg la care elevii 
noștri au obținut premii și mențiuni, cum ar fi: Premiul II la secțiunea „Cel mai bun 
catalog on-line‖ pentru FE Royal WebArt SRL, premiul III la secțiunea „Cel mai 
bun stand‖ pentru FE Hardware Geeks SRL, premiul  III la secțiunea „Cel mai 
bun catalog‖ pentru FE Royal Webart SRL și mențiune pentru FE PROTOUR 
SRL la secțiunea „Cea mai bună prezentare a firmei‖. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNOVATIVE LEARNING AND TEACHING ACTIVITIES 

Coordonator proiect, prof. Daniela Chinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şase elevi de la Colegiul Tehnic ―George Bariţiu‖, insotiti de prof. Daniela Chinde, 
au participat la activităţile de învăţare/formare/predare în Gorla Minore, Italia. Sub egida 
programului Erasmus+ , finantat de Comisia Europeana, Parteneriate strategice în 
domeniul şcolar,  în cadrul proiectului “Innovative Learning and Teaching Activities” patru 
ţări europene partenere în proiect au participat la întâlnirea găzduită de Collegio Rotondi, 
Gorla Minore între 28 februarie – 6 martie 2016. Pe parcursul celor 7 zile activităţile la 
care au luat parte elevii au avut ca teme principale de studiu Uniunea europeană în con-
text actual şi Influenţa limbii engleze asupra celorlalte limbi europene. In focus grupuri 
internaţionale, elevii din Romania, Italia, Germania şi Bulgaria au participat la work-
shopuri, conferinţe, dezbateri,  sesiuni de prezentare a materialelor create şi la ore de 
curs, dezvoltăndu-şi astfel competenţele digitale precum şi competenţele de comunicare 
în limba engleză.   
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 Au fost efectuate vizite de lucru la Centrul de documentare ştiinţifică al Uniunii Eu-
ropene - Joint Research Centre din Ispra unde elevii au participat la prezentări şi mese 
rotunde cu oameni de ştiinţă pe tema sustenabilităţii şi conservării planetei. Punctul cul-
minant al vizitei a fost întâlnirea cu cercetatorii români din domeniul nuclear şi al sateliţi-
lor, care au avut discuţii cu echipa din România. “Cel mai mult m-a impresionat vizita la 
Joint Research Centre unde am întâlnit cercetători români, modele demne de urmat care 
te fac sa te simţi mândru că eşti român” Florina Sfara clasa a IX-a 
Pe de altă parte, pe parcursul reuniunii. elevii au avut ocazia de a cunoaşte cultura ital-
iană din interior deoarece au fost cazaţi în familiile partenerilor italieni. “A fost o ocazie 
unică pentru mine să locuiesc cu o familie de italieni şi trebuie să mărturisesc că m-am 
simţit ca acasa încă din prima zi, italienii fiind foarte calzi şi ospitalieri. Aştept cu nerăb-
dare să vină şi ei în Romania să le pot arăta tradiţionala ospitalitate românească fiindcă 
simt că mi-am facut prieteni pe viaţa”.Valentin Ilovan clasa a XI-a. 

 

Este identitatea europeană mai importantă  
decât identitatea naţională? 

 

Elev: Pintea Ionuţ Alexandru 
Clasa: a X-a D 

prof. Dobreanu Adrian 

 

        În contextul zilei de astăzi, identitatea naţională este parte integrantă în marea iden-
titate europeană. Chiar dacă facem parte din marea familie a Europei, nu trebuie să ui-
tăm identitatea noastră naţională, care ne reprezintă şi ne defineşte ca popor. 
       “Marea identitate europeană” poate fi considerată ca “mamă" a fiecărui popor, im-
plicit a naţionalităţii noastre. 
       Identitatea naţională poate fi la fel de importantă ca identitatea europeană, totuşi 
identitatea unui popor este exprimată printr-un sentiment naţional şi o conştiinţă na-
ţională. Sentimentul de identitate naţională este unul propriu şi defineşte fiecare popor în 
parte prin tradiţii, datini, obiceiuri, oameni de cultură reprezentativi, şi nu în ultimul rând, 
prin Constituţie. 
       Identitatea europeană nu se construieşte pe identitatea statelor naţionale, de altfel, 

această identitate poate fi o cauză de globalizare pentru identităţile naţionale; între ele 

trebuie să existe armonie şi necesitate. 

       Identitatea naţională implică o anumită cultură specifică pentru fiecare ţară 

în parte, care poate fi reprezentativă la un anumit nivel şi pentru identitatea eu-

ropeană; fiecare dintre aceste două identităţi trebuie să îşi cunoască locul în 

lume, relaţionând între ele cu poziţii şi opinii corecte şi demne. 
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 Problematica identităţii naţionale este fundamentală, care poate avea 
repercursiuni şi asupra identităţii europene. Identitatea naţională exprimă atitu-
dini, mentalităţi şi comportamente colective cu privire la un stat naţional. 
      Leon Volovici spunea: ,, Europenizarea actuală a statelor europene nu ar 
fi posibilă dacă nu ar exista o foarte bună delimitare naţională, Europa fiind  astfel 
o piaţă pentru identităţile concurente." 
     În cadrul identităţii europene există mai multe practici culturale şi sociale, 
o caracteristică importantă fiind dimensiunea culturală pe care unii o văd ca o 

identitate europeană. 
      Elementele culturale sunt foarte importante: ataşamentul faţă de identitatea na-
ţională este mai puternic decât ataşamentul faţă de Europa, cu toate acestea, identităţile 
europene nu ar mai fi slabe decât din cauza lipsei suportului cultural. 
        Între identitatea naţională şi identitatea europeană nu există un raport de adversi-
tate. Identitatea europeană nu înlocuieşte identitatea naţională şi este construită pe o altă 
bază decât identitatea naţională. Nu este o competiţie între cele două identităţi. 
        Identitatea românească este expresia caracterului naţional. Caracterul naţional 
este moştenit sau dobândit, ceea ce oferă identităţii naţionale o anumită stabilitate în 
legatură directă cu identitatea europeană. 
      Identitatea europeană presupune în sine o anume omogenitate şi respectul pentru 
norme comune, ceea ce face ca în timp, identitatea naţională să sufere anumite modifi-
cări. Identitatea naţională se afirmă într-o identitate pro-europeană, mai ales la probleme 
comune tuturor europenilor. 
 

 

Conferința: Provocările lumii contemporane 

 
prof. Blenche Alexandra 

 

Elevii claselor a XII-a a Colegiului Tehnic ‖George Barițiu‖ au participat la a activi-
tatea iniațiată de domnul Berlingher Vasile, director economic al Universității de Vest 
„Vasile Goldiş‖ - Filiala Baia Mare, cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Episcop Ius-
tin Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a  Maramureşului şi Sătmarului și 
cu sprijinul Inspectorarului Școlar Județean Maramureș, prin Inspector şcolar general ad-
junct Delia Mariana Ardelean, în data de 6 aprilie 2016 s-a desfășurat conferinţa cu tema: 
„PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE ŞI TINERII CREŞTINI― în cadrul Universităţii 
de Vest „Vasile Goldiş‖, în Aula Aris. 

Conferinţa „Provocările lumii contemporane şi tinerii creştini‖ a pornit de la ideea 
necesităţii realizării unui cadru de dezbatere în care provocările lumii contemporane să 
fie abordate din perspectivă educaţională şi moral-creştină, componente atât de impor-
tante pentru tineri, pentru care atât cadrele didactice cât şi preoţii au datoria să-i îndrume 
întru devenierea lor morală şi să-i pregătească în a face faţă tumultoasei vieţi în societa-
tea contemporană. 

 

Obiectivele Conferinţei au fost:  

 

Dezvoltarea unei atitudini pro-familie şi a coabitării elevilor cu valorile şi tradiţiile autenti-
ce, pentru dăinuirea acestui popor; 
Evidențierea unor aspecte legate de viața de familie, ca și celulă a societății și importan-
ța familiei în cadrul Bisericii, ca loc de pornire a lucrării de mântuire; 
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 Dezvoltarea unei mentalităţi pro-familiste active a elevilor de religie ortodoxă şi în 

viaţa parohială, punându-se accent pe dezvoltarea sentimentelor şi responsabilită-
ţii elevilor , a tinerilor din instituţiile sus-amintite; 

 Antrenarea elevilor în lucrarea de îndrumare a altora în ceea ce priveşte promova-
rea şi apărarea vieţii, familiei şi fiinţei noastre româneşti în faţa pericolelor la adre-
sa existenţei noastre ca neam.  

     
       Grup ţintă 
            Elevii din clasele a XI-a şi a XII-a  (Colegiul Tehnic ‖George Barițiu‖) şi elevii din 
clasele a X-a (Colegiul Național ‖Vasile Lucaciu‖). 
          Invitaţi:  
       Pr. insp. Milan Bălan, Pr. protopop dr. Florin Stan 

În deschiderea conferinţei s-a  rostit rugăciunea „ Tatăl nostru‖ şi s-a intonat imnul 

ţării de către corul seminarului teologic Sf. Iosif Mărturisitorul - Baia Mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
În prima parte a conferinţei doamna inspector 

şcolar general adjunct Prof. dr. Delia Mariana Ardelean, 
Pr. insp. Milan Bălan şi Pr. protopop dr. Florin Stan au 
adresat câte un mesaj tinerilor: 

 
 
 
―Trăim într-o lume a provocărilor, trăim într-o lu-

me în care oamenii se schimbă, conferinţa de azi este 
bine venită în plan educaţional şi în planul dezvoltării 
noastre temporale şi civice pentru că un mare decan, un mare filozof german 
spunea: „Omul nu poate deveni om decât prin educaţie, respectiv tot ceea ce 
constituie umanitate, limbajul, gândirea, sentimentele, arta morală, nimic nu 
trece în organismul nostru fără educaţie‖. 

 
 

mesaj adresat tinerilor 
inspector școlar general adjunct Prof. dr. Delia Mariana Ardelean 
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 „În primul rând felicit iniţiativa, felicit universitatea pentru că, în cadrul uni-
versităţilor şi în cadrul oricărui sistem de învăţământ, teologia sau cuvântul des-
pre Dumnezeu, interesul pentru Dumnezeu a fost din cele mai vechi timpuri, de 
la începuturile universităţilor până în ziua de astăzi pentru că era un interes fi-
resc. 
 În introducerea acestei dezbateri, vreau să fac deja această provocare de 
altfel cum este şi titlul aceste conferinţe. Oare în viaţa mea există Dumnezeu sau 
nu mai există Dumnezeu ? Oarecum este parafrazarea aceea sau exprimarea To 

be, or not to be. Sunt eu cu adevărat om, sunt deplin sau nu sunt deplin ? 
 În ce măsură cresc pe dimensiunea orizontală şi în ce dimensiune pe măsura mea 
verticală. 
 Iată dragi prieteni, aceasta este condiţia noastră antropologică, antropos – ridica-
rea pe verticală şi noi nu avem doar dimensiunea noastră, a relaţiei cu oamenii şi cu ma-
teria ce ne înconjoară ci ridicarea noastră verticală.‖ 

mesaj adresat tinerilor 
Pr. insp. Milan Bălan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‖Am posibilitatea să vă vorbesc astăzi câteva lucru despre provocările lumii con-
temporane şi după aceea să avem o dezbatere, sper să fie cât mai frumoasă şi fructuoa-
să. Dacă ar fi să înşirăm problemele lumii contemporane, cu siguranţă fiecare din noi am 
avea o listă lungă de la sărăcie până să ajungă la un flagel mondial, prin impactul că, o 
sută de oameni stăpânesc o jumătate din planetă. 
 După aceea ar fi bolile incurabile şi aici paradoxal avansul tehnologic care a reuşit 

să stăpânească sau chiar să distrugă sau să lupte împotriva unor boli, dar au apărut alte-

le precum în acele basme în care tăiai capul balaurului şi creşteau alte 10 capete la un 

loc. După aceea, infracţionalitatea, care este un flagel mondial, se pare în creştere, şi oa-

menii se întreabă de ce, de ce oamenii devin infractori şi când spun infracţionalitate nu 

mă refer doar la hoţii de buzunare, mă refer la toate tipurile de infracţiuni de la cele mai 

banale, mai vulgare până la infracţiunile intelectuale. După aceea, o altă problemă ar fi 

pentru noi, europenii, imigraţia. Dar pentru noi creştinii ar fi căsătoriile de acelaşi gen. Am 

putea să continuăm  o listă foarte lungă, dar mă gândesc că ar fi util să vorbesc despre 

lucrul acesta, pentru că nu ştiu în ce măsură aceste provocări reuşim să le schimbăm. 
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Şi eu vreau să vă spun acum că cea mai mare provocare pentru noi suntem chiar 
noi înşine. Când vă văd pe voi mă văd pe mine acum 20 de ani, eram aşa de tânăr ca şi 
voi, eram la fel de doritor ca şi voi, aveam la fel atât de multe întrebări ca şi voi, împliniri, 
nemulţumiri, chiar revolte şi într-adevăr vârsta adolescenţei este vârsta cea mai tulburată 
a unui tânăr. 

Noi, cei care am trecut prin aceste perioade putem să vorbim de lucrurile acestea, 
voi încă nu reuşiţi poate în totalitate să înţelegeţi ceea ce să spun. Dar cum spunea Marin 
Preda „Copiii când sunt mici nu înţeleg, dar când sunt mari îşi aduc aminte‖. Eu vă vor-
besc acum nu ca să mă înţelegeţi, ci ca să vă aduceţi aminte la momentul potrivit.’’ 

Mesaj adresat tinerilor 
Pr. protopop dr. Florin Stan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Câteva consideraţii metodice 

 

prof. Pop Anca  Elena 

 

 Preocuparea constantă a profesorului este creşterea ce se poate asigura prin îm-
bunătăţirea activităţii lui,pe de o parte cât şi prin implicarea activă a elevului în procesul 
învăţării pe de altă parte. 
În metodica moderă se renunţă treptat la metode clasice expozitive în favoarea metode-
lor cu caracter formativ.Tendiţa actuală este de a transforma profesorul într-un tehnician 
care,cu ajutorul unei baze materiale corespunzatoare să realizeze deziderate de ordin 
teoretic şi practic. 
 Obiectul de studiu al analizei matematice îl constituie în principal numerele 
reale şi funcţiile reale.Dar, spre deosebire de utilizarea acestora în algebra,în 
analiza matematică se întâlnesc noi tipuri de raţionamente şi de calcul baza-
te,prin excelenţa pe noţiunea de limita.Elevii au intâlnit diverse probleme practice 
de fizică,economie,tehnologie,etc a căror rezolvare nu era posibila cu ajutorul 
metodelor oferite de algebra si geometria elementara. Metodele analizei matema-
tice dau răspunsuri la aceste noi tipuri de probleme. 
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 Elevii trebuie să dobândească un sistem de cunoştinte ştiinţifice relativ la şi-
ruri convergente,limita unei funcţii,continuitate,derivabilitate,primitive,integrale. 
 Dezvoltarea gândirii elevilor,capacităţilor de analiză şi sinteză, intuitie și 
rationamentului. Acest obiectiv se poate considera atins daca la finele studiului 
analizei matematice din liceu elevii au asimilat noţiunile de bază ale analizei ma-
tematice şi au o privire de ansamblu asupra corelatiilor logice in inlantuirea aces-

tora;ei pot incadra diverse probleme în clasa corespunzătoare din care fac parte 
ele,având o atitudine activă:înţeleg problema,întocmesc planul de rezolva-
re,realizează acel plan,şi realizează o privire retrospectivă asupra soluţiei obţinu-
te,inclusiv o verificare a verosimilităţii rezultatului cât şi o interpretare a acestuia. 

 Formarea unor trăsături ale personalităţii elevilor.Înţelegerea analizei matematice 
creează la elevi perseverenţă,tenacitate,voinţă,răbdare,putere de sinteză,intuiţie 
superioară şi spirit de inventivitate.Ca şi alte discipline analiza matematică contri-
buie mult la aspectul formativ stimulând subiectul să participe la observa-
ţie,comparare,clasificare,experienţa,inducţie,deducţie,analogie,simţ al realită-
ţii,capacitate de modelare,de stimulare. 

 
Din metodele utilizate în predarea analizei matematice,menite să realizeze un 

grad mai înalt de participare activă a elevilor,amintim:conversaţia,expunerea sistematică 
a cunoştiinţelor,problematizarea,învaţarea prin descoperire,fixarea cunostiintelor însuşi-
te,recapitularea. 

Conversaţia este una din metodele de bază ale dialogului necesar între profesor 
şi elev.În funcţie de tipul lecţiei se pot folosi conversaţia euristică si cea de consolidare,de 
sistematizare şi verificare a cunoştiinţelor de analiză matematică. 

Expunerea sistematică a cunoştiinţelor rămâne o metodă de bază cu numeroase 
valenţe instructiv educative.Ea trebuie să suscite imaginaţia elevilor,să fie cla-
ră,accesibilă,expresivă. 

Problematizarea conduce pe elevi la rezolvarea unor „situaţii problemă‖ la depăşi-
rea unor stări conflictuale care apar între nevoia găsirii de către elevi a soluţiei unei pro-
bleme şi experienţa redusă sau priceperea nesatisfăcătoare a elevului. 

Învăţarea prin descoperire este o metodă prin care elevii sunt îndrumaţi să îşi 
apropie virtuţi ale muncii de cercetare.În această metodă elevului nu i se predă produsul 
cunoaşterii ci mai ales căile prin care se ajunge la acest produs. 

Fixarea cunoştiinţelor şi recapitularea nu presupune reluarea tuturor cunoştiinţelor 
învăţate ci mai degrabă o sinteză cu caracter creator pe plan pedagogic. 

 

Secretul performanței - continuitatea 
 

prof. ing. Tiberiu Mociran  
 

 Concursul „ELECTROTEHNIADA‖ - Creativitate în ştiinţă şi tehnologii, organizat 
anual de Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-
Napoca în cadrul "Zilelor Facultăţii de Inginerie Electrică" este un eveniment important, 
așteptat de elevii pasionați de tehnologiile electrice și electronice din cadrul Colegiul Teh-
nic „George Barițiu‖.  Pentru participarea la concurs elevii trebuie să proiecteze şi să ela-
boreze practic, într-un mod creativ, un produs care poate fi un dispozitiv experimental, un 
demonstrator, o machetă funcțională a unei instalații complexe care este realizată cu fan-
tezie tehnică. 
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Criteriile de evaluare sunt bine precizate în invitația la concurs, acestea fiind axate 
pe calitatea prezentării lucrărilor de către elevi,  pe contribuția nemijlocită în realizarea 
lucrării, pe gradul de originalitate. Absolvirea liceelor de specialitate cu diplomă de baca-
laureat cu nota minimă 8 și clasarea pe locul 1,2 sau 3 la aceasta competiție permite în-
scrierea elevilor  la Facultatea de Inginerie Electrică Cluj-Napoca, fără concurs, la secția 
dorită, ceea ce constituie un imens avantaj pentru tinerii care vor să creeze din pasiune o 
profesiune. 
 În anul 2016 concursul s-a desfășurat în data de 22 aprilie. Din partea Colegiului 
Tehnic „George Barițiu‖ au participat două echipe coordonate de prof.ing Tiberiu Mociran. 
Prima echipă a fost compusă din elevii Nistor Paul și Chechișan Raul din clasa a XI-a. 
Elevii au studiat principiile și utilitatea orientării panourilor fotovoltaice și au constatat că 
de cele mai multe ori acestea se montează fixe, chiar în condițiile în care astfel piederile 
în achiziția energiei provenite de la soare sunt însemnate. Circuitele și instalațiile care ar 
putea asigura mișcarea acestora sunt dificil de realizat și sunt costisitoare, mai ales par-
tea care cuprinde senzorii care identifică poziția de flux luminos maxim care cade asupra 
panourilor pe care sunt amplasate celulele solare. O deplasare unghiulară spațială com-
plexă (azimut și elevație) precalculată ar crea dezavantaje majore în cazul în care soare-
le este obturat de nori pentru că fluxul luminos maxim va veni din altă direcție. În urma 
studiilor de luni de zile elevii au elaborat și realizat lucrarea „Orientarea panourilor foto-
voltaice cu senzor piramidal‖. Macheta complet funcțională este prezentată în figură; 
 Performanțele sistemului sunt remarcabile: 
 folosirea de motoare care funcționează în curent continuu cu preț de cost redus 
 circuite de acționare fiabile și ușor de întreținut 
 senzori dispuși pe fețele piramidei cu preț mic, cu spectru de sensibilitate identic cu 
cel al celulelor fotovoltaice 

 reglaj de sensibilitate performant și filtrarea fenomenelor tranzitorii de scurtă durată 
care elimină mișcările pe întuneric respectiv pe cele inutile 
 consum de energie proprie redus 

  
 Lucrarea a avut parte de o susținere excepțională din partea elevilor, de-

monstrațiile practice au fost reușite, juriul nu-
mit de Decanatul Facultăţii de Inginerie Elec-
trică a acordat elevilor Nistor Paul și 
Chechișan Raul,  locul I. 
   Lucrarea va fi prezentată la ediția a X-a 
a Salonului de Inventică și editia a VI-a Salo-
nul „Energii Regenerabile și Alternative‖ orga-
nizat de Camera de Comerț și Industrie  în lu-
na mai 2016.  
 
 A doua echipă a Colegiului Tehnic 
„George Barițiu‖  a fost formată din eleva Sas 
Marina din clasa a XI-a și elevul Danco Ale-
xandru din clasa a X-a. În urma studiu-
lui electronicii moderne și a istoriei rea-
lizărilor în tehnica de calcul și-au pro-
pus realizarea unor circuite care efec-

tuează operații matematice fără componente electronice active, alimentate de un 
circuit care folosește componente moderne de stabilizare a tensiunii din generația 
a II-a. Lucrarea a fost prezentată cu succes și a obținut locul II.   
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Nistor Paul, Sas Marina, Danco Alexandru, prof.ing Tiberiu Mociran 
  
 Coordonarea lucrărilor s-a realizat prin folosirea metodei germane a  „celor 6 pași‖ 
din învățământul tehnic. Metoda celor şase paşi este o cale modernă de învăţare, folosită 
cu succes în învăţământul preuniversitar german. Această metodă presupune implicarea 
activă a elevului în procesul de învăţare şi stimulează lucrul în echipă. Desfășurarea acti-
vității este realizată în următoarele etape: informare, planificare, elaborarea deciziei, exe-
cuție, control și evaluare. Învățarea orientată spre acțiune practică este strâns legată de 
cerința redefinirii rolului profesional al profesorului. Situarea profesorului în afara acțiunii 
centrale obligă elevii la un studiu de investigație consistent,  inter și transdisciplinar. Rea-
lizarea unor lucrări care să aibă șansa obținerii unui calificativ bun la un concurs cum es-
te „Electrotehniada — Cluj Napoca‖  cere identificarea unor domenii de regulă exotice un-
de funcționarea circuitelor este delicată și cer un efort consistent în documentare și im-
plementare. Profesorul trebuie să îndrume documentarea, pentru că există o tendință de 
evadare de la subiectul propus, având consecințe nefavorabile asupra consumului de 
timp, care este limitat. Prezentarea la concurs cu lucrări nefuncționale impecabil are con-
secințe nedorite afectând obținerea punctajului necesar  premiilor.  
Continuitatea în activitatea competițională generează experiență, prin preluarea bunelor 
practici de către elevi, aceștia împărtășindu-și cu pasiune pașii care i-au făcut pentru obți-
nerea performanței.  
 

 

 
Reguli de viață 

 
prof. Cristescu Ștefan 

 

―Sunt două feluri de a-ți trăi viața: unul, de a crede că nimic nu este un miracol; al doilea, 

ca și când totul este un miracol.‖ - Albert Einstein 

 ‖Viaţa este o curgere, este un fluviu, este o mişcare continuă. Dar oamenii au impresia 

că ei înşişi reprezintă ceva static. Numai obiectele sunt statice, numai moartea este în-

cremenită; viaţa este o continuă schimbare. Cu cât există mai multă schimbare, cu atât 

viaţa este mai abundentă. Iar o viaţă abundentă aduce cu sine extraordinare schimbări, 

clipă de clipă.‖ – Osho 

‖Viata este un joc dur și halucinant, viața înseamnă salturi cu parașuta, înseamnă risc, 

înseamnă să cazi și să te ridici, înseamnă alpinism, înseamnă voință să ajungi în punctul 

cel mai înalt și să te simți nemuțumit.‖ – Paulo Coelho  
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 Regulile de viață prezentate mai jos, decente, pline de înțelepciune și spiritualitate, 
învățăminte care ne apropie mai mult de viață și de splendoarea sa, i-au fost atribuite 
lui Dalai Lama, liderul spiritual al Tibetului. 
 
1. Ține minte întotdeauna că marea iubire ași marile realizări implică riscuri imense. 

2. Când pierzi în viață, nu pierde și lecția pe care viața a vrut să ți-o dea. 

3. De-a lungul întregii tale vieți pe acest pământ, ține cont de cei 3 R: 
- Respectul față de sine, 
- Respectul pentru alții 

- Responsabilitatea pentru tot ceea ce faci și întreprinzi 

4. Chiar dacă vei fi tentat să uiți atunci când ești dezamăgit, amintește-ți că a nu obține 
ceea ce vrei poate fi uneori o minunată lovitură de noroc. 

5. Învață regulile ca să știi cum să le încalci corespunzător. 

6. Nu lasă o disputa mică să strice o prietenie mare. 

7. În momentul în care realizezi că ai greșit, acționează imediat pentru a-ți repara greșea-
la. 

8. Rezervă-ți timp în fiecare zi pentru a-l petrece în propria companie. 

9. Deschide brațele către schimbare, dar atunci când le deschizi nu lăsa să-ți plece valo-
rile cu totul. 

10. Nu uita ca tăcerea este uneori răspunsul cel mai bun. 

11. Traieste o viață bună, onorabilă pentru ca atunci când vei fi bătrân și vei arunca o pri-
vire înapoi, să te poți bucura de viața pentru a doua oară. 

12. O atmosferă caldă și iubitoare acasă reprezintă fundația pentru viața ta. 

13.Neîntelegerile cu persoanele la care ții, discuta doar de situația prezenta. Nu aduce în 
discuție trecutul. 

14. Împărtășește-ți cunoștințele. Este modalitatea cea mai sigură de a caștiga nemurirea. 

15. Fii blând cu pământul. 

16. O dată pe an, du-te într-un loc în care nu ai mai fost niciodată. 

17. Amintește-ți că relația cea mai bună și mai corectă este una în care IUBIREA unuia 
pentru celălalt depășește NEVOIA unuia pentru celălalt. 

18. Judecă-ți succesul raportându-te la lucrurile la care a trebuit să renunți pentru a-l obți-
ne. 

WEBLIOGRAFIE 
www.garbo.ro 
https://florinrosoga.ro/blog/citate-despre-viata-osho-paulo-coelho-gandhi/ 
https://www.facebook.com/Reguli-de-viata 
http://www.libertatea.ro/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama
https://florinrosoga.ro/blog/citate-despre-viata-osho-paulo-coelho-gandhi/
https://www.facebook.com/Reguli-de-viata
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Curiozități despre numere 

prof. Cadar Maria 

 Numerele sunt peste tot în jurul nostru şi ne ajută în multe feluri. Nu doar 
socotim cu ele, ci le socotim ca ne sunt de nădejde. Fără numere nu am ştii ora 

sau data. Nu am fii în stare să cumpărăm lucruri, să calculăm câte lucruri avem ori să dis-
cutăm despre câte lucruri lipsesc. 
Deci,  a trebuit sa fie inventate numerele 
Povestea originilor este plina de meandre şi 
reveniri fascinante , iar omenirii  i-a  trebuit 
mult timp ca să ajungă la sistemul simplu pe 
care îl folosim astăzi. 
 Astăzi, numerele sunt pretutindeni şi 
avem nevoie de ele pentru orice. Haide să ne 
imaginăm ,doar, cum ar arăta lumea , dacă 
nu am fi avut numerele…. 
Atunci când oamenii au început prima data să numere este aproape sigur că şi-au folosit 
degetele de la mână. Cum cei mai mulţi oameni au zece degete la mâini, era firesc să se 
socotească în zeci, astfel a apărut sistemul modern de numărare  (sistemul zecimal). 
Dacă oamenii ar fi avut doar opt degete ,probabil am fi numărat in baza opt. 
Dacă oamenii pot trăii fără numere , de ce s-au apucat de numărat? Ȋn primul rând pentru 
ca să împiedice înşelătoria. Dacă ai zece peşti şi rogi  un prieten să-ţi ducă acasă, el ar 
putea fura câţiva şi tu nu ai afla asta, dacă nu poţi număra. 
 Oamenii sunt fascinați de magie. Uneori chiar visăm la puteri magice, care ne-ar 

face cu totul deosebiţi. Cei dintâi magicieni au fost oameni din triburi străvechi, care fă-

ceau magii cu ajutorul matematicii. Ei puteau găsii drumul şi să prezică anotimpurile, dar 

nu prin magie ci observând Soarele, Luna şi stelele. Ȋntr-adevăr matematica te poate aju-

ta să faci lucruri cu adevărat magice. 

Trucuri Mate—Magice 
 
 

Formidabilul calculator magic 
Dă un calculator unui prieten şi cere-I să tasteze de două ori ori 

care număr de 3 cifre, încât să rezulte un număr de 6 cifre. Spu-

ne-i că şansa împărţirii exacte  a unui număr oarecare la 7 este 

de 1 la 7. Cere-I să facă împărţirea .îi dă cu rest? Nu. Ai avut 

noroc! Acum cere-I să împartă rezultatul la 11 şi spune-i că şan-

sa împărţirii exacte este de 1 la 11. Îi dă cu rest ? Formidabil-

nu! Acum aceea şi poveste cu 13.Dă cu rest? Nu – uluitor! Ca-

să-l dai gata, întreabă rezultatul. Este exact numărul inițial !!!

Cum se poate? 

Este sigur că matematica  ne-a ajutat să descoperim multe din secretele universului. 
Şi astfel, ea a împins civilizația spre progres. 
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Stabilirea C.D.Ş la nivelul unităţii şcolare 
 
 

prof. Muntean Ioan 
 

 
 Investigarea nevoilor pentru stabilirea C.D.Ş. la nivelul şcolii este una dintre condi-

ţiile care stau la baza implementării acestora dar şi la personalizarea actului învăţării, val-

orificând astfel disponibilităţile elevului, experienţele de viaţă ale acestuia. De aceea, în 

perioada ianuarie‑februarie a fiecărui an, înainte de întocmirea proiectului de încadrare 

pentru anul viitor, fiecare comisie metodică  stabileşte o ofertă de proiecte de opţionale 

pe care o supune dezbaterii consiliului de administraţie al şcolii, consiliului reprezentativ 

al părinţilor, consiliului elevilor. 

  A doua etapă constă în întâlnirile punctuale cu părinţii şi cu alţi reprezentanţi ai 

comunităţii (persoane resurse care prin experienţele anterioare au marcat anumite activi-

tăţi) cărora li se detaliază obiectivele, conţinuturile, metodele de evaluare şi finalităţile 

acestor activităţi opţionale. Înscrierea la unul dintre opţionale sau la două se face în urma 

acceptului scris atât al familiei cât şi al elevului. 

Planul cadru în vigoare oferă posibilitatea alegerii, proiectării şi dezvoltării opţionale-

lor în ansamblul său. În funcţie de interesele şi aptitudinile elevilor, pot fi dezvoltate mai 

multe opţionale, fără a se depăşi numărul maxim de ore săptămânal, prevăzut pentru fie-

care clasă. Potrivit disponibilităţilor profesorilor şi elevilor, schema orară include una, sau 

mai multe opţionale pe parcursul fiecărui an şcolar.  

Principalele modalităţi  se referă la: 

 consultarea părinţilor cu ajutorul unor chestionare aplicate atât elevilor şi părinţi-

lor, sau prin discuţiile purtate la şedinţele cu părinţii; cu această ocazie sunt ofertate lis-

tele cu opţiunile elevilor pentru propunerile de CDŞ; 

 consultarea elevilor prin chestionare aplicate acestora, prezentarea unor docu-

mente şcolare (plan de învăţământ, ghiduri pentru opţionale), metodologiile examenelor, 

precum şi propunerile de opţionale realizate de către profesori. 

Pentru proiectarea şi realizarea opţionalelor, Consiliul pentru curriculum 

al şcolii, colectivele de catedră şi fiecare profesor urmează anumiţi paşi, stabi-

liţi la nivelul şcolii, astfel: realizează sondaje printre elevi pentru a le afla intere-

sele. 
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Noutăţi aduse de sistemul de operare Windows 10 
 

Mureșan Adela – informatician 
 

Windows 10 încearcă să combine cele mai apre-
ciate aspecte ale versiunii Windows 8 şi elemen-
te familiare din versiunea Windows 7, astfel, sis-
temul de operare readuce meniul Start, care nu 
a fost inclus în versiunea Windows 8. 
Windows 10 este un  prim sistem de operare Micro-
soft unificat pentru utilizarea pe orice tip de dispozi-
tive electronice, de la calculatoare şi laptopuri la ta-
blete şi smartphone-uri, console de jocuri video 

Xbox, iar de acelaşi tratament beneficiază şi aplicaţiile. Microsoft susţine că o aplicaţie va 
putea fi utilizată atât pe dispozitive cu ecrane de 4″, cât şi pe cele cu ecrane de peste 20″. 
Cel mai probabil, interfaţa aplicaţiilor se va adapta automat la diagonala ecranului. 

Totodată, Windows 10 poate separa datele personale de cele utilizate de 
compania unde lucrează astfel  creşte securitatea informaţiilor. 

În Windows 10 la apăsarea logo-ului Windows, apare un meniu care în partea 
stângă care este foarte asemănător cu meniul din Windows 7 şi include scurtături către 
aplicaţii şi directoare. În schimb, partea dreaptă a meniului interfaţa asemănătoare cu 
Modern UI şi include aplicaţii cu Live Tiles sub forma unor widget-uri uşor accesibi-
le. Dispozitivele cu ecran touch beneficiază de un meniu Full Screen în locul lui Start 
Screen, care nu a fost deloc apreciat de utilizatori. 

 
Pentru dispozitive cu ecran touchscreen, precum tabletele şi unele laptopuri, inter-

faţa modern UI  rămâne cea primară. Butonul de Start  prezent şi aici, însă interfaţa meni-
ului este una dominată de widgeturile Modern UI introduse de aplicaţiile din Windows 10. 
Este posibil ca în cazul convertibilelor tabletă-laptop să existe ambele interfeţe: în mod 
tableta va rula Modern UI, iar la conectarea tastaturii se va activa implicit interfaţa tradiţio-
nală. 
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Biblioteca în viitor 
 

bibliotecar Pop Daniela Ana 

 
 

 
  
 
  
 Biblioteca este o comoarǎ de valori nebănu-
ite, un izvor de culturǎ, informare și recreere. Poa-
te fi asemǎnatǎ cu un templu al culturii dacǎ ne 
gândim cǎ în Antichitate și chiar în Evul Mediu. 
 Aşadar, biblioteca trebuie să-şi schimbe 
imaginea, să se debaraseze de stereotipuri, să ui-
mească utilizatorii cu servicii şi oferte noi. Astfel, 
biblioteca îşi va revendica tot mai multe roluri: cen-
tru de informare, cultură şi cunoaştere, centru co-
munitar, spaţiu pentru socializarea membrilor co-
munităţii, spaţiu pentru instruire pe tot parcursul 
vieţii, loc pentru lectură, suport pentru alfabetizare 
tehnologică, loc de instruire şi dezvoltare pentru 
copii . 
 
 
 
 Apara biblioteca virtual ca și o colecție organizatǎ de cărţi, manuscrise și alte do-
cumente, publicǎ sau particularǎ.  
 Astăzi, când societatea în care trăim este informatizatǎ, biblioteca tradiționalǎ în 
care accentual cade pe forma tipărită și unde trebuie sǎ venim pentru împrumuta o carte 
sau alte activităţi, pierde teren în favoarea altui concept, determinat de existența spațiului 
virtual și a realităţii virtuale. 
Apare, astfel, tot mai des în vocabularul nostru conceptual de bibliotecǎ virtualǎ. 
Biblioteca virtualǎ s-ar defini ca un concept asemănător bibliotecii, fǎrǎ delimitare spaţio-
temporală în care găsim documente care răspund scopului nostru de căutare: informativ, 
educativ, creativ. În acest context chiar spațiul Internet ar putea reprezenta o bibliotecǎ 
virtualǎ. 
 Primii pași către o bibliotecǎ virtualǎ au fost făcuţi de utilizatorii de calculatoare 
înainte de apariția internetului care și-au stocat electronic diverse documente. 
Folosind calculatoarele, bibliotecile și-au format în paralel o bibliotecǎ virtualǎ în 
care au transferat în format electronic edițiile rare sau deteriorate protejându-le 
de distrugere. 
 Biblioteca virtualǎ nu se limitează însǎ, numai la documente care pot fi 
reprezentate sau distribuite in format tipărit ci și la documente audio-vizuale sau 
multimedia organizate în colecţii. 
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Educația în România 

 

Boloș Luciana Maria—secretar șef 

 

”Educația este cea mai bună provizie 

pe care o poți face pentru bătrânețe”—

Aristotel  

  
 
 
 
 
 

 În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011, sistemul educativ româ-
nesc este reglementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării și Tineretu-
lui (MECTS). 
  Fiecare nivel are propria sa formă de organizare și este subiectul legislației în vi-
goare. Grădinița este opțională între 3 și 6 ani. Școlarizarea începe la vârsta de 7 ani 
(câteodată la 6 ani) și este obligatorie până în clasa a zecea (de obicei, care corespunde 
cu vârsta de 16 sau 17 ani). Învățământul primar și secundar este împărțit în 12 sau 13 
clase. Învățământul superior este aliniat la Spațiul european al învățământului superior. 
 Învățământul postliceal cuprinde: școlile postliceale și școlile de maistri. Ambele 
tipuri de școli se finalizează cu examene de absolvire, conferindu-se absolventului certifi-
cat de competență profesională.  
 Cred că toată lumea este de acord că învăţământul românesc capătă noi valenţe 
în  cond i ţ i i le  impuse  de  re fo rma  cu  desch ide re  europeană. 
 În societatea contemporană, dinamică şi mereu în transformare, cu schimbări rapi-
de şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, iar 
concepţia de educaţie regândită şi modernizată.  
 

http://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Educa%C8%9Biei,_Cercet%C4%83rii_%C8%99i_Tineretului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Educa%C8%9Biei,_Cercet%C4%83rii_%C8%99i_Tineretului
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Fragment de scrisoare adresată Domnului Eminescu  
din fața Colegiului Eminescu 

 
 

prof. Petronela Mureșan 
 

Dragă Domnule Eminescu, 
 

Am renunțat la formula protocolară ‖Stimate Domnule‖ din simplul considerent că 
noi ne vedem în fiecare zi. Fără excepție. Eu, suspendată pe cocoașa Domnului Barițiu, 
încercând să entuziasmez tineri și să răspund la eterna întrebare: ‖La ce bun poeții?‖, 
dumneata cuminte, așezat pe soclu, peste drum de mine, cu o atitudine aparent distantă, 
deși simt cum mă studiezi pe furiș atunci când te privesc  de sus, adică de la etajul al doi-
lea. Este, de altfel, singura situație în care am o poziție superioară față de domnia voas-
tră și e doar o chestiune de geografie în spațiu. 

După cum observi, nu am utilizat în formula de adresare nici ‖marele poet națio-
nal‖, nici ‖Luceafărul poeziei românești‖, ori ‖poetul nepereche‖, nu din lipsă de admirație, 
ci din simplul fapt că noi doi ne spionăm câteva secunde pe zi, în timp ce dumneata su-
râzi ironic, iar eu îmi exersez elocvența pe marginea capodoperelor dumitale. 

 Îți observ semestrial atitudinea de superioritate la curajoasele noastre analize pe 
text, dar nu schițezi nicio intenție de a clarifica dilema: îți place ori nu îți place cum îți pre-
dau poezia? Oare apreciezi cum mă dau de ceasul morții să câștig noi tineri adepți, care, 
acasă, sub plăpumioară, respinși de colega de la colegiul de peste drum, ar putea să lec-
tureze, răzbunător, câteva versuri din ‖Pe lângă plopii fără soț‖? Și crede-mă, tare mă 
străduiesc să  le trezesc simțirea, dar de câte ori te privesc pe furiș pe fereastra sălii 205, 
dumneata stai impasibil, privești superior prin pereți și prin mine, fără să ai bunătatea de 
a coborî, ca Napoleon în splendida-ți creație, de pe soclul statuii și să-mi faci cu adevărat 
o inspecție curentă la clasă. 

Nu îți reproșez nimic, dragă Domnule Eminescu, ba mai mult am înțeles că în lu-
mea asta măruntă, ai lăsat doar o statuie, în veme ce geniul dumitale este departe de 
noi, la dreapta Demiurgului, privind cu indulgență la încercările umilei dumitale admiratoa-
re de a explica perfecțiunea creațiilor tuturor elevilor, fără excepție, și celor care aduc 
scutire de la ora de Limba și literatura română. 

În încheiere, insist să-ți mai spun că e pentru mine o onoare să te salut pe fereas-
tră și de câte ori deslușim tainele vreunei poezii geniale, știu că mă supervizezi de peste 
drum, chiar și din ipostaza de statuie și te asigur că fiecare elev de la Colegiul Tehnic 
‖George Barițiu‖ care va trece prin mâna mea va primi cel puțin o notă din analiza poeziei 
dumitale, plus întrebări din recapitulare și cerințe suplimentare la lucrările scrise semestri-
ale. 

       Cu drag, 
 a dumitale admiratoare, dintre sutele de profesoare de Limba și literatura 

română, 
 vecina dumitale de peste drum. 
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Cuprins 

 

Învățământul românesc și nevoia de inovație 

E VIAȚA MEA! EU ALEG! 

Sugestii metodologice privind CDS-ul 

Violența, o problemă ce poate fi combătută prin educație 

Confesiune 

Energia întunecată 

Curcubeul  

Istoricul energetic al lumii 

 Telefoanele inteligente, încotro ? 

Energia punctului zero 

Electronica – de la simplu la complex 

Calculatorul în procesul de învățământ 

CombustibiliBIO 

Firma de exercițiu – Metodă modernă de Consiliere și Orientare profesională 

INNOVATIVE LEARNING AND TEACHING ACTIVITIES 

Este identitatea europeană mai importantă decât identitatea naţională? 

Conferința: Provocările lumii contemporane 

Câteva consideraţii metodice 

Secretul performanței - continuitatea 

Reguli de viață 

Curiozități despre numere 

Stabilirea C.D.Ş la nivelul unităţii şcolare 

Noutăţi aduse de sistemul de operare Windows 10 

Biblioteca în viitor 

Educația în România 

Fragment de scrisoare adresată Domnului Eminescu din fața Colegiului Eminescu 
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