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CUVÂNT ÎNAINTE…. 

      Apariţia unei reviste şcolare vine să completeze activitatea didactică şi 
educaţională, fiind un prilej de mulţumire nu numai pentru cadrele didactice, ci 
mai ales pentru copiii creatori. Simt o mare bucurie în suflet, deoarece numele 
şcolii noastre şi numele elevilor noştri vor fi cunoscute şi pe această cale. Con-
sider această revistă o rampă de lansare pentru cadrele didactice și elevii școlii 
noastre, ceea ce mă determină să doresc acestei publicaţii multe, multe numere 
în continuare. Dorinţa de a edita o revistă a şcolii care să ilustreze acţiunile ele-
vilor şi dascălilor, reuşitele şi nereuşitele lor, evenimentele locale şi naţionale 
importante şi să ofere celor din jur ce este mai bun, mai frumos, mai demn şi 
mai inocent în sufletele noastre este un proiect pe care l-am îndeplinit astăzi, cu 
ocazia apariţiei primului număr al revistei VIVAT ACADEMIA-LTEC.            
Este un început modest, dar, orice drum, oricât de lung ar fi, începe tot cu un 
pas. 

      Această revistă are ca scop completarea activităţii didactice şi educaţionale, 
precum şi descoperirea aspiraţiilor tinerei generaţii, care, sperăm că vă vor 
surprinde prin talentul lor. În paginile ei încercăm să ,,oglindim” o parte din 
viaţa şcolii noastre, acesta fiind un mijloc de a ne pune în valoare talentul, de a 
ne cunoaşte şi autocunoaşte mai bine, de a ne completa cunoştintele, de a ne 
distra împreună, de a intra în competiţie şi de a câştiga, de a deveni mai buni, 
mai cooperanţi, mai toleranţi, de a ne folosi în mod util timpul liber, fără a lăsa 
mintea fără preocupare şi de a face să crească în noi licărirea inspiraţiei şi a tal-
entului creator. Deoarece dorim ca revista să fie o cale de dialog, aşteptăm 
sugestii şi materiale din partea voastră. La început de drum, sperăm că revista 
noastră se va bucura de apreciere şi că, în timp, va fi tot mai bună. Să 
colaborăm pentru a crea o revistă modernă şi de calitate!  

Director,  

Prof. ing. Alina Mihaela Munteanu 
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DE CE VIVAT ACADEMIA-LTEC? 

De ce nu? L.T. Elena Caragiani Tecuci reprezintă nu doar o statistică în sutele 
de statistici ale ministerului, inspectoratului școlar, ARACIP sau a altor entități 
care clasifică în funcție de un criteriu sau altul această școală. Dar ea reprezintă 
fiecare elev, profesor sau colegii din departamentele conexe cu reușite sau 
eșecuri, cu prietenii sau dușmănii legate de note, absențe, suflat sau...nu la ora 
de chimie, fițuica confiscată de doamna la limba română, ura viscerală față de 
formulele veșnic de neînțeles la matematică, dar și cu bucuria unei reușite, unei 
prietenii pe viață, reușita unui experiment sau unui puzzle la CONECT. Iar 
pentru noi, dascălii, LTEC reprezintă dacă nu rampa de lansare pentru o altă 
școală, o a doua casă. Cu bune, cu rele, cu reușite sau mai puțin reușite, cu 
multe probleme dar și cu bucuria succesului elevilor noștri transformat în suc-
ces personal. Această revistă se adresează deopotrivă profesorilor școlii, 
colaboratorilor prieteni din școlile patriei dar și elevilor care încearcă timid să 
pătrundă în lumea fascinantă a făuritorilor de cuvânt. 

Urăm drum bun acestei inițiative și ne dorim să serbăm numărul 100. 

Redactor șef,  

prof, Mihaiela-Cornelia Curcă 
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NOUTĂȚI ÎN CREATIVITATEA DIDACTICĂ LA  

DISCIPLINELE SOCIO-UMANE 

 

Prof. Mihaiela Cornelia Curcă 

Liceul Tehnologic Elena Caragiani Tecuci 

 

,,A educa înseamnă a fi un artizan al personalităţii, un poet al inteligenţei, un 
semănător de idei.( A. Cury) 

       Criza prin care trece educaţia în zilele noastre, necesită schimbări la nive-
lul sistemului de trebuiefăcut în formularea obiectivelor instructiv-educative, 
astfel încât cultivarea creativităţii să stea alături de educarea gândirii, prin 
combaterea conformismului cultural manifestat la mulţi dintre profesori. 
Astfel, chiar progresul gândirii în soluţionarea  problemelor depinde de fac-
torul creativitate. Educarea creativităţii la elevii de toate vârstele, presupune 
atingerea următoarelor obiective cu caracter general: 

–   formarea unei atitudini positive faţă de progres, faţă de elementele de 
noutate şi faţă de introducerea acestora în propriile acţiuni; 

–  pregătirea lor pentru a accepta noul ca un indiciu al progresului, al 
inovaţiilor şi al creativităţii umane; 

–   incurajarea manifestărilor elevilor caracterizate prin character şi rezultate 
originale; 

–    formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi capacităţilor de a crea, de a regândi 
strategiile de lucru şi de a le integra în sisteme dinamice, flexibile şi eficiente; 

–   formarea şi dezvoltarea capacităţilor creative, a capacităţilor de a realize 
ceva  nou: conexiuni, idei, teorii, modele ideale sau materiale, produse 
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materiale etc. Foarte important este atitudinea profesorului, relaţia sa cu elevii. 
Atitudinea autoritară poate crea blocaje afective ale elevilor. Este de preferat o 
atmosferă democratică, destinsă, prietenoasă. Profesorul trebuiesă fie apropiat 
de elevi, îngăduitor (în limite rezonabile), să încurajeze imaginaţia. 

De asemenea, este necesar ca profesorulsă fie creativ, în următoarele direcţii: 

–  proiectarea activităţilor instructiv-educative; organizarea şi conducerea 
activităţilor didactice, respective realizarea activităţilor de învăţare şi predare; 
desfăşurarea procesului de verificare şi evaluare a randamentului şcolar al ele-
vilor;reglarea demersurilor didactice proprii pe baza informaţiilor obţinute prin 
feed-back;realizarea de cercetări ştiinţifice teoretice practic-aplicative în dome-
niul specialităţii sale şi în cel al psihopedagogiei, introducerea şi valorificarea 
unora din rezultatele acestor cercetări în practica şcolară curentă. 

Elevii cu potenţialităţi creative superioare au nevoie de asigurarea unor condiţii 
speciale de dezvoltare a acestora. În cazul disciplinelor socio-umane elevii pot 
fi depistaţi cu ajutorul unor teste special sau prin observarea directă, la clasă. 
Pentru dezvoltarea creativităţii elevilor există mijloace nespecifice, care nu au 
legătură cu vreun obiect de învăţământ şi metode specific pentru o anumită ma-
terie, în funcţie de    conţinutul acesteia. Rolul acestor metode nespecifice este 
acela de a dezvolta  atitudini creative şi aptitudinea de a căuta şi găsi 
probleme.De exemplu, printre  procedeele aplicate la clasă pot fi: la cererea 
profesorului elevii trebuie să creeze o problemă şi să o resolve singuri, individ-
ual sau în grup(disciplina economie);  pot să imagineze probleme cu mai multe 
soluţii(disciplina –logică și argumentare, educație antreprenorială,sociologie) 
dar pot fi aplicate și altor discipline: foarte interesante sunt călătoriile pe hartă 
la geografie; la literatură pot continua un text (poveste, nuvelă, povestire) folo-
sind un început dat, personajele autorului etc.; jocurile de rol activează imagi-
naţia şi capacitatea de a empatiza cu personajul. 
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Pentru ca stimularea creativităţii să aibă loc, este necesară cultivarea la elevi a 
unor capacităţi: 

–    valorificarea ş idezvoltarea spiritului de observaţie; 

–   cultivarea flexibilităţii, gândirii, a abilităţilor intelectuale care să le permit 
elevilor să stabilească dacă o ipoteză este sau nu validă, să renunţe la cele ne-
productive şi să identifice altele; 

–   cultivarea curajului de a încerca şi a peseverenţei, precum şi dezvoltarea 
asumării riscului; 

    Creativitatea se întrepătrunde cu calitatea unui demers didactic adecvat în 
care noi ,ca și cadre didactice putem inova sau îmbunătăți activitatea didactică.  
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ELABORAREA PROBEI DE EVALUARE LA LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ 

Prof. Mustață Camelia 

Liceul  Tehnologic Matei Basarab Măxineni, Brăila 

 

Denumirea de test docimologic, se atribuie testelor care îndeplinesc o 
funcție docimologica, adică de examinare și notare.Testul de evaluare 

didactică se constituie că o probă complexă formulată dintr-un ansamblu de 

itemi, care în urmă aplicării oferă informații pertinente referitoare la modul 
de realizare a obiectivelor didactice, la progresul școlar etc. 

Testul docimologic prezintă următoarele avantaje: 

- are un grad mare de obiectivitate; prezintă rigurozitate în măsurarea di-

dactică și în aprecierea modului de rezolvare a problemelor conținute; per-

mit obținerea de rezultate multiple, se pot construi relativ ușor, dezvoltă  ca-

pacitatea de autoevaluare la elevi. 

Testul docimologic are următoarele componente: 

- obiectivele didactice stabilite în corelație cu conținuturile de învățământ 

- conținuturile itemilor 

- rezolvările itemilor și modul de acordare a punctajelor 

- performanță maximă specifică, care reprezintă nivelul comportamental 
maxim ce poate fi atins de elev; 

- performanță minimă admisă 
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Elementele din care se compune un instrument de evaluare, enunţuri, 
întrebări simple sau structurate, probleme, exerciţii de orice tip poartă numele 
de itemi.Există în teoria şi practică evaluării mai multe criterii de calsificare a 
itemilor, dintre care cel mai des utilizat este acela al gradului de obiectivitate 
oferit de corectare. În funcţie de acest criteriu, itemii pot fi clasificaţi în trei 
categorii : 

- itemi obiectivi, itemi semiobiectivi, itemi subiectivi (cu răspuns 

deschis). 

Itemi obiectivi, caracterizaţi prin : 

- asigurarea obiectivităţii în evaluare şi notare, fidelitate ridicată,permit 

un feed-back rapid, capacitatea de a testa un număr mare de elemente de 

conţinut. 

Itemi cu alegere dublă, presupun  alegerea răspunsului corect din două 
variante posibile, de tipul : adevărat-fals, corect-incorect, da-nu, fapt-opinie, 
cauză-efect etc. 

Avantaje : 

 obiectivitate, eficienţă (pot acoperi un număr mare de obiective şi 

de conţinuturi într-un timp relativ scurt de testare),uşurinţă în no-

tare. 

Limite : 

- nu pot evalua creativitatea şi nici capacitatea de sinteză, pot fi rezolvaţi 

relativ uşor prin ,,ghicirea,, răspunsului (şansa de 50%),utilizarea frecventă 

poate produce un efect negativ asupra învăţării 

Itemi cu alegere multiplă - acest item este format dintr-un enunţ 
(premisă) urmat de un număr de opţiuni din care elevul trebuie să aleagă 
soluţia corectă . 
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Avantaje : 

 obiectivitate şi fidelitate mare,eficienţă, uşurinţă de notare, posibilitate 

redusă de ,,ghicire,, a răspunsului. 

Limite : 

- nu pot evalua creativitatea şi capacitatea de sinteză 

Itemii de asociere -acest item, presupune stabilirea unor corespondenţe, 
asocieri între elementele distribuite pe două coloane : pe una, premisele, iar pe 
cealaltă soluţiile. 

Avantaje : 

- obiectivitate şi fidelitate mare,eficienţă, uşurinţă în notare. 

Limite : 

- nu pot măsura rezultate ale învăţării situate la niveluri cognitive superioare 

precum analiză şi sinteză,utilizarea frecventă poate produce un efect negativ 

asupra învăţării. 

În realizarea itemilor de asociere tip pereche, pentru a evita ghicirea 
soluţiilor prin eliminare, numărul acestora trebuie să fie mai mare decât al 
premiselor. 

Itemii semiobiectivi, caracterizaţi prin: 

- pot testa o gamă largă de capacităţi intelectuale, plasează elevul într-o situaţie 

cognitivă cu un grad de complexitate ridicat, permit utilizarea unor materiale 

auxiliare. 

Itemii cu răspuns scurt/de completare - acest tip de item solicită elevul să 
formuleze un răspuns scurt , să completeze o afirmaţie în aşa fel încât această 
să dobândească sens şi valoare de adevăr. 
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Avantaje: 

- validitate şi aplicativitate mare, evaluează atât capacităţile cognitive inferi-

oare, precum cunoaşterea şi înţelegerea, cât şi medii, pot acoperi o arie amplă 
de conţinuturi cu ajutorul unui număr relativ de itemi 

Limite: 

- elaborarea răspunsului nu solicită dezvoltarea unor capacităţi cognitive 

complexe precum analiză, sinteză şi rezolvarea de probleme. 

În realizarea itemilor cu răspuns scurt, răspunsurile solicitate trebuie să 
fie relevante pentru evaluarea unei abilităţi. 

Itemii de completare - sunt de fapt o variantă mai ,, pretenţioasă,, a 
itemilor cu răspuns scurt. Ei solicită producerea unui răspuns al cărui rol este 
să întregească un enunţ lacunar sau incomplet. 

Avantaje: 

- validitate şi aplicabilitate mare, evaluează atât capacităţile cognitive inferi-
oare (cunoaştere şi înţelegerea) cât şi medii precum aplicarea pot acoperi o ar-

ie amplă de conţinuturi. 

Limite: 
- elaborarea răspunsului nu solicită dezvoltarea unor capacităţi cognitive 
complexe precum analiză, sinteză, rezolvarea de probleme. 

În realizarea itemilor de completare, formulările prea ample ale 
cerinţelor sunt de evitat. 

Întrebări structurate  - sunt itemi care conţin mai multe sarcini de lucru 

şi care fac trecerea de la itemii obiectivi la itemii subiectivi. 

            Este vorba de un anumit număr de aplicaţii având că punct de 

plecare acelaşi material-suport (un text, o hartă, o ilustraţie). 
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Avantaje: 

- permit utilizarea unor materiale suport stimulative, oferă posibilitatea 

testării unei game largi de abilităţi,  se pot realiza cerinţe variate că şi grad 

de dificultate 

Limite: 

- este dificil de apreciat gradul de dificultate al cerinţelor, schemă de notare 

este mai dificil de realizat, deoarece ea trebuie să aibă în vedere o varietate 
de modalităţi de exprimare a soluţiilor 

În realizarea întrebărilor structurate, materialul-suport trebuie să fie 
adecvat nivelului de înţelegere al elevului . 

 Itemii subiectivi -caracteristici generale: 

- permit evaluarea unor rezultate complexe ale învăţării, abilităţi de tip 

analiză, argumentare, sinteză, corectarea şi notarea nu prezintă un grad mare 

de obiectivitate, sunt proiectaţi şi utilizaţi pentru obiective şi situaţii de 

evaluare în care interesează în mod deosebit demersul subiectului în produc-
erea unui răspuns, nu întotdeauna unul singur posibil şi corect. 

Eseul structurat este o compunere ce tratează o anumită temă, indicată 
în cerinţă. Tema la rândul ei presupune un număr variabil de cerinţe, ce vor 
fi dezvoltate în cuprinsul eseului. Ordinea integrării cerinţelor nu este oblig-
atorie, eseul structural vizând atât cunoştinţele punctuale ale elevului, cât şi 
creativitatea şi originalitatea. 

Avantaje: 

- proiectarea necesită un timp relativ redus, nu necesită auxiliare 
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Limite: 

- acoperă o arie mică de conţinuturi, deşi timpul necesar pentru elaborarea 

răspunsului este în general mare, schemă de notare este greu de reali-

zat.Schema de notare trebuie realizată în relaţie cu instrucţiunile privind rezol-

varea. 

Eseul liber este o compunere în care se indică tema ce va fi tratată, 
elevul fiind cel ce decide asupra parcursului, aşadar asupra aspectelor pe care 
este necesar să insiste, precum şi asupra ordinii în care acestea vor fi integrate 
în cuprinsul textului. 

Avantaje: 

- proiectarea necesită un timp redus, nu necesită materiale auxuiliare 

Limite: 

- acoperă o arie mică de conţinuturi, necesită mult timp pentru evaluare, 

fidelitatea este scăzută 

Utilizarea lui încurajează activităţile creatoare şi critice, precum 
argumentarea unor opinii, analiză situaţiilor complexe. În realizarea eseului 
liber, alegerea temei trebuie realizată în funcţie de obiectivul de evaluare şi în 
paralel cu schemă de notare. 
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LIMBILE STRĂINE ȘI DEZVOLTAREA COPIILOR DE 
VÂRSTĂ MICĂ 

 

Prof. Budan Laura 

Școala Gimnazială Marin Preda Pitești 

 

           Copiii care învaţă de timpuriu o limbă străină au o receptivitate crescută 
către asimilarea mai multor limbi străine şi conştientizează importanţa 
comunicării cu ceilalţi. Lumea este într-o schimbare rapidă, iar dezvoltarea 
tehnologiei creează legături din ce în ce mai strânse între oameni de culturi 
diferite. Fiind vorbitor fluent în mai mult decât o singură limbă, va oferi un 
beneficiu extraordinar copiilor ca cetăţeni ai acestei lumi. Zilnic observăm im-
portanţă limbajului în dezvoltarea copiilor şi uşurinţa cu care aceştia 
asimilează vocabularul. Această înclinaţie deosebită apare deoarece copiii 
trec, până la vârsta de aproximativ 6 ani, printr-o perioadă în care sunt foarte 
receptivi la influențele lingvistice. Cel puţin în timpul acestui interval sensibil, 
copiii sunt interesaţi de învăţarea denumirilor a tot ceea ce-i înconjoară. Odată 
cu îmbogăţirea vocabularului, copiii îşi hrănesc şi dorinţa de a cunoaşte şi de 
a se dezvolta, 

 

              În timp ce copilul învaţă limba nativă, el are aptitudini pentru a 
învăţa să vorbească şi să înţeleagă o a doua, chiar şi o a treia limbă în acelaşi 
timp. Acest fapt ar putea surprinde adulţii, care consideră asimilarea unei lim-
bi străine ca fiind dificilă. Motivul este că adulţii au depăşit demult această 
perioadă propice pentru achiziţiile lingvistice. Dar ceea ce este dificil pentru 
adulţi este uşor pentru copii. Ei capăta cu uşurință fluenţă, pronunţie şi in-
tonaţia aproape nativă atunci când învaţă o limba străină. . De aceea, în 
predarea limbilor străine la clasele cu elevi de vârstă mică este esenţial să li se 
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vorbească exclusiv în limba pe care urmează să şi-o însuşească, iar temele 
alese trebuie să le incite curiozitatea, să vizeze interesele lor în concordanţă 
cu realitatea şi mediul înconjurător, astfel ei vor învăţa că există mai multe 
moduri în care să exprime o idee sau un lucru şi, de asemenea, îşi vor uşura 
înţelegerea relaţiei dintre cuvinte şi sensul lor. 

  Interesul pentru predarea limbii germane la elevii de vârstă cât mai mică a 
crescut constant în ultimii ani. Acum limba germanese predă începând de la 
clasa pregătitoare. Este de datoria profesorului să exploateze curiozitatea ele-
vilor şi să îi motiveze. Există o serie de motive pentru care învăţarea limbii 
engleze să se desfaşoare de cât mai timpuriu: 

 Perioada favorabilă achiziţiilor lingvistice poate fi folosită cu succes 
pentru a forma o bază solidă a educaţiei lingvistice de mai târziu. 

 Cu cât începutul este mai timpuriu, cu atât se maximizează timpul 
destinat învăţării. 

 Elevii care invaţă o limbă străină în ciclul primar au şanse mai mari să 
înveţe mai uşor o a doua limbă straină în ciclul gimnazial. 

 Copiii sunt expusi de la varste mici culturii ţării a carei limbă o învaţă, 
iar astfel cresc mai toleranţi şi mai interesaţi de diversitate. 

 Studiul unei limbi străine stimulează abilitatea elevilor de a utiliza 
limba maternă. 

 O limbă străină, dincolo de partea practică, îmbogăţeşte memoria 
copilului, gândirea, percepţia şi imaginaţia. 

Tehnicile de predare şi metodele folosite pentru elevii de vârstă mică sunt 
adesea diferite de cele utilizate pentru elevii de vârste mari şi este esenţial să 
luăm în seamă inteligenţele multiple la care face referire Hower Gardner: 
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 Inteligenţa lingvistică este dezvoltată prin exerciţii de gramatică şi 
vocabular special create pentru a fi folosite in dialoguri pe perechi. 

 Inteligenţa vizuală se manifestă atunci când sunt utilizate ca suport im-
agini. Elevii pot reconstitui dialoguri sau povesti cu ajutorul cartonaşelor 
cu imagini. 

 Inteligenţa ritmică sau muzicală este activată când elevii ascultă şi imită 
intonaţia, ritmul, cântă şi recită. 

 Inteligenţa logică şi matematică se regaseşte în rezolvarea de puzzle, jo-
curi de numărare, sarcini precum „identifică elementul care nu se po-
triveşte”. 

 Inteligenţa kinestetică este evidenţiată în activităţi fizice şi mișcare în 
jocurile de rol, în alcătuirea de afişe sau în realizarea de proiecte. 

 Inteligenţa interpersonală este necesară în lucrul sau la activităţi pe 
echipe, jocuri. 

 Inteligenţa intrapersonală se bazează pe lucrul individual şi reflecţie. 

           Doar o combinaţie a activităţilor care să vizeze diferitele tipuri de 
inteligenţă garantează dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Copiii care 
învaţă de timpuriu o limbă străină au o receptivitate crescută către asimilarea 
mai multor limbi străine şi conştientizează importanţa comunicării cu ceilalţi. 
Lumea este într-o schimbare rapidă, iar dezvoltarea tehnologiei creează 
legături din ce în ce mai strânse între oameni de culturi diferite. Fiind vorbitor 
fluent în mai mult decât o singură limbă, va oferi un beneficiu extraordinar 
copiilor ca cetăţeni ai acestei lumi. 
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CREAREA DE ABILITĂȚI  PRIN PROGRAME DE 
INSTRUIRE PRACTICĂ 

                                                                            Prof.Alina Mihaela Munteanu  

Liceul Tehnologic Elena Caragiani Tecuci 

 

Calitatea educaţiei este un deziderat al școlii moderne, un ansamblu de 
acţiuni şi programe capabile să satisfacă aşteptările beneficiarilor şi 
standardele de calitate, în funcţie de realităţile complexe economice, politico-

administrative şi culturale ale unei ţări în context European.Societatea in care 
trăim și în care vor trăi elevii pe care-i pregatim ,are nevoie  atât de oameni 
care să gandească  critic și rational  , dar tot atât de mult are nevoie  de oameni 
care să-și îndeplinească cu succes rolurile sociale , să pună în practică compe-
tențele profesionale dobândite prin formarea lor în invațământul tehnic ți 
profesional.Un învăţământ profesional si tehnic  bine dezvoltat si implementat  
la nivelul liceelor tehnologice , poate să-i ajute pe elevi să dobândească o 
privire de ansamblu asupra vieţii şi universului, să asimileze mai temeinic 
valorile fundamentale şi să distingă mai uşor scopurile de mijloace . 

 

          Dezvoltarea creativității elevilor  din învătământul tehnic este importantă 
atât pentru acestia, cât si pentru ceilalti elevi din sistemul de învăţământ, dar şi 
pentru comunitate .Fiecare elev trebuie învățat să se exprime într-un fel pro-
priu, sa fie  creativ în tot ceea ce face , astfel încât să scoată în evidență cât 
mai bine personalitatea proprie. Toti elevii, indiferent de tipul de inteligentă 
predominantă trebuie sa aibă șansa la dezvoltare și afirmare, mai mult decat 
atât, tuturor elevilor trebuie sa li se dezvolte inteligenta emotionala pentru a 
putea, dupa terminarea scolii sa se poata integra pe piata muncii. Elevii 
trebuie invatati ca indiferent de modul cum aleg, să-si exprime trăirile sunt 
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valorosi, iar noi suntem datori să le arătăm că sunt apreciati, avem datoria să-i 
determinăm să se facă respectati.  

           Nu de putine ori s-a constatat, că elevii din învătamântul tehnic nu sunt 
apreciati la adevarata lor valoare, presupunandu-se ca in aceste scoli educatia 
nu este de calitate . Cei mai multi profesori si parinti consideră că  un elev  este 
bun doar dacă are  performante notabile  la disciplinele  ,, importante” si la 
scoli de prestigiu, de cele mai multe ori scoli preponderent cu invatamant te-
oretic, fără să-si  dea seama că la fel de valorosi sunt si elevii care se străduiesc 
să învete o meserie în scopul de a le fi folositoare în viata . Pentru a se dezvolta 
in continuare, societatea noastra  are nevoie nu numai de  buni oratori , infor-
maticieni sau matematicieni,   are nevoie si de buni profesionisti in domeniul 
tehnic, de oameni creativi care sa se integreze usor pe piata muncii. 

Pentru învăţământul tehnic, diversificarea la nivel de sistem înseamnă proiec-
tarea unor profiluri şi specializări, dar şi organizările non formale ale educaţiei 
capabile să ofere un cadru de promovare a unor talente şi disponibilităţi spe-
ciale ale  tinerilor, o ofertă educaţională bogată, extinsă, deschisă.Instruirea 
practică oferă elevilor de liceu tehnologic crearea de aptitudini creatoare, a 
spiritului de analiză, a dorinței de adaptabilitate într-o lume plină de 
provocări,le dezvoltă  dorința de inovare, cercetare și creare a unor produse de 
calitate. Este important  ca formarea iniţială a acestora să devină reală, bine 
orientată, motivată şi deschisă pentru cei care îmbrăţişează profesia de tehnice-
ni. Ea trebuie să cuprindă: 

 1. Stimularea comunicării implicative (valorificarea superioară a comunicării);  

2. Proiectarea şi asigurarea suporturilor de formare (concretizarea conceptuală 
şi instrumentală, în conţinuturi specifice, a documentelor şi materialelor de for-
mare);  

3. Organizarea şi monitorizarea activităţilor de practică (stabilirea programului 
activităţilor şi asigurarea eficienţei prin stimulare şi control);  
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4. Analizarea şi evaluarea rezultatelor obţinute de elevii,la practica(emiterea 
de judecăţi de evaluare şi de valorificare a rezultatelor);  

5. Întocmirea şi prelucrarea documentelor şcolare . 

Prin instruirea practica, se urmăreşte formarea capacităţii eleviilor,de a opera 
cu informaţiile şi abilităţile dobândite la disciplinele de specialitate şi din do-
meniul ştiinţelor educaţiei, orientarea acestora în programele analitice şi man-
ualele şcolare, asumarea rolului de tehnician, prin formarea unor capacităţi, 
competenţe şi deprinderi necesare exercitării, în condiţii de calitate şi eficienţă 
corespunzătoare, a profesiei (familiarizarea cu procesul tehnologic din fabrici, 
selectarea şi utilizarea eficientă a resurselor materiale, conceperea şi elabo-
rarea unor materii prime si materiale, proiectarea demersurilor dezvoltarea 
abilităţilor de-învăţare-in cadrul programului  de instruire practica, etc.). 

 Acţiunea de colaborare dintre scoala şi unităţile de aplicaţie se bazează pe o 
strategie clară a cărui context este stabilit de comun acord printr-o convenţie-

cadru (contract) privind efectuarea stagiului de pregatire practică în cadrul 

programelor de studii sau de atestat profesional.Elaborarea programelor de 

formare profesională este esenţială pentru realizarea unei pregătiri profesion-
ale eficiente, care să conducă la creşterea mobilităţii si flexibilităţii forţei de 
muncă, precum şi la facilitarea integrării profesionale a absolvenţilor. 

           Elevul trebuie să vadă o altă stare a acestora prin intermediul 
exerciţiilor şi al aplicaţiilor practice executate de către elev sub supravegherea 
şi îndrumarea instructorului. În cazul domeniilor de cunoaştere puternic for-
malizate prima etapă de instruire devine practic o activitate de rutină, în care 
instructorul repetă periodic aceleaşi informaţii. Utilizarea calculatorului în 
procesul de instruire aduce avantajul că permite fiecărui elev să adopte un ritm 
propriu de studiu şi să reia fiecare lecţie ori de câte ori are nevoie, până la 
înţelegerea deplină a problemelor prezentate. . Deciziile de instruire trebuie să 
ţină cont de motivarea elevului supus formării. Există un număr  de tehnici 
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de instruire şi elemente necesare pentru ca un program de instruire să fie efi-
cient. În evaluarea performanţelor este importantă atât evaluarea comporta-
mentelor considerate adecvate, cât şi a celor neadecvate, precum şi acordarea 
echitabilă a recompenselor. Experienţa poate fi dobândită în mod direct, prin 
contactul elevului cu realitatea sau indirect, prin asimilarea valorilor culturii 
elaborată, de obicei, la nivelul abstracţiunilor, condensată în concepte şi expri-
mată prin intermediul simbolurilor.Indiferent de caracterul experienţei (clasică 
sau modernă), de conţinutul ei (face parte din domeniul disciplinelor tehnolog-
ice), în lumina didacticii moderne cheia învăţării rezidă în trăirea deplină a 
acestei experienţe, în implicarea activă şi plenară a subiectului în dobândirea 
de noi experienţe. 
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 AFACERILE ȘI ETICA ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 

 

Prof. Stanciu Dinu Elena 

Colegiul Economic Călărași 

                   Etica reprezintă un sistem de principii morale şi de metode pentru 
aplicarea acestora, furnizând instrumentele pentru elaborarea judecăţii morale. 
Principiile etice se referă, în ansamblu, la conduita curentă, la obiceiurile şi atitu-
dinile oamenilor cu privire la conceptele generale de bine şi rău, de adevăr şi 
minciună, de echitate şi discriminare, libertate şi constrângere .Odată cu 
schimbările radicale din sfera social-economică se schimbă şi comportamen-
tele în relaţiile economice contemporane. Procesul de globalizare, tehnologiile 
şi tehnicile  , relaţiile de concurenţă, managementul proceselor de muncă cer 
cu insistenţă schimbări radicale şi în relaţiile de afaceri, nu în ultimul rînd al 
aspectului lor etic. Una din frecventele probleme ce ţin de etica relaţiilor de 
afacere este însăşi dilema sau contradicţia dintre esenţa eticii şi esenţa 
relaţiilor de afaceri. În multe afaceri vom realiza o răsfrîngere a comporta-
mentelor fundamentate de principii şi norme de etică şi etichetă, dar vom 
recunoaşte existenţa multor afaceri, care prin esenţa lor sunt non etice din 
start. Mulţi cercetători ai acestui fenomen îşi expun ferm poziţia, subliniind că 
prin esenţa sa afacerile nu pot purta un caracter etic. 

Dat fiind acestea considerăm ca pretutindeni în lume, ar fi de dorit ca socie-
tatea să asigure un comportament sau, după caz, să impună acest comporta-
ment, bazat pe etică. De altfel, relaţiile economice contemporane vor re-
prezenta un impediment de nedepăşit în dezvoltarea socio-economică a lumii. 
Important ar fi ca în cazul afacerii etica să-şi expună poziţia şi cadrul legisla-
tiv-judiciar al ţării, iar unele norme şi principii morale, după caz, să poată 
avea acea acoperire legislativă, omiterea căreia ar putea duce la sancţionări ju-
ridice. Despre etica în afaceri se spune că este o disciplină foarte tînără şi că 
îşi are originea în relaţiile economice de pe continentul american.  
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S-ar putea să fim de acord cu aceasta, doar că dacă, cum de obicei se proce-
dează în lumea ştiinţifică, am analiza istoricul apariţiei primelor relaţii de etică 
şi etichetă, apare o îndoială gnoseologică ce ne orientează spre cercetarea 
originilor eticii, în cadrul căreia vom găsi şi unele aspecte ale eticiiprofesion-
ale.Au apărut un şir întreg de valori, idealuri, norme, principii, practici-model, 
coduri morale şi etice de comportament care necesită o abordare nu numai 
practică, dar şi teoretică. 

        Însăşi profitul atît de des atacat de cele mai diverse concepte etice şi 
religioase astăzi este un obiectiv valoros care trebuie să fie realizat printr-o ati-
tudine demnă a producătorului, furnizorului de bunuri, valori materiale şi spir-
ituale de calitate, servicii de orice natură, dar neapărat de calitate, de competi-
tivităţi. Etica afacerilor devine un domeniu de cercetare academică şi de activi-
tate practică tot mai frecventă. Ea are un rol deosebit de important în formarea 
specialiştilor din domeniul economiilor naţionale nu doar în ţările cele mai 
avansate, ci şi în cele ce abia de păşesc pe tărîmul economiilor de piaţă. Şi oc-
cidentul, dar şi ţările post-sovietice, în care în ultimele decenii ale secolului 
XX şi în primul deceniu al secolului XXI a apărut un număr considerabil de 
firme şi organizaţii private, şi- au orientat politicile guvernamentale spre 
înţelegerea corectă a problemelor de etică în afaceri. 

Ca să putem realiza succese în domeniul eticii afacerilor este necesară mai întîi 
de toate o înţelegere adecvată a esenţei fenomenului şi importanţei lui pentru 
prosperarea socială, dar şi necesitatea învăţării şi studierii acestui domeniu şi 
discipline academice. Important e ca în urma acestor activităţi să avem ferma 
convingere că profitul poate fi compatibil cu moralitatea şi că un business bun 
este cel fundamentat de o etică bună. 
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MATEMATICĂ VERSUS INFORMATICĂ 

Prof. Diaconu Mioara 

Liceul Tehnologic Elena Caragiani Tecuci 

 

În prezent, în lume există sute, poate chiar mii de limbaje de programare. 
Tot timpul apar unele noi. Din fericire, un programator nu trebuie să le înveţe 
pe toate. În funcţie de specializare, va fi nevoit să cunoască unu-două limbaje 
de programare. Totuşi, un programator care cunoaşte bazele programării nu va 
avea probleme în a învăţa un nou limbaj. 

Cum apare un astfel de limbaj? Atunci când un programator nu este 
mulţumit de limbajul în care lucrează şi simte nevoia să-i aducă îmbunătăţiri, 
modifică, rezultând un alt limbaj. De exemplu, japonezul Yukihiro Matsumoto 
a combinat părţi din limbajele sale favorite (Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada şi 
Lisp) pentru a forma Ruby. De multe ori aceste limbaje sunt gratuite şi dis-
tribuite pe internet, pentru a fi folosite de toată lumea. 

Va prezenta o scurta istorie a celor mai populare limbaje de programare: 

 FORTRAN (FORmulaTRANslation) - 1957. Este cel mai vechi limbaj de 
programare care este inca utilizat. Creat de John Backus, limbajul a fost 
gandit pentru a efectua calcule matematice, stiintifice si statistice. 
FORTRAN este folosit in continuare in industriile aerospatiala si auto, de 
catre guverne si organizatii de cercetare.  

 COBOL (COmmon Bussines Oriented Language) - 1959: Limbajul sta la 
baza multor sisteme de tranzactii cu carduri, retele de bancomate, servere 
de telefonie, sisteme din industria auto sau de semaforizare. Echipa care a 
dezvoltat COBOL a fost condusa de Dr. Grace Murray Hopper. 
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 BASIC (Begginers All purpose Symbolic Instruction Code) - 1964: 
Limbajul, dezvoltat de studentii de la Dartmouth College, era destinat 
celor care doreau sa programeze, dar le lipsea un backround tehnic si 
matematic foarte dezvoltat. O versiune modificata a COBOL, scrisa de Bill 
Gates si Paul Allen, a fot primul produs marca Microsoft. Acesta a fost 
vandut M.I.T.S. pentru sistemul Altair. 

 C - 1969: C a fost dezvoltat intre 1969 si 1973 de catre Dennis Ritchie de 
la Bell Telephone Laboratories, pentru a fi folosit pe sistemul de operare 
Unix. C a devenit atat de puternic, incat intregul motor (kernel) Unix a fost 
rescris in acest limbaj. 

  Pascal - 1970: Limbajul si-a primit numele dupa cel al filozofului si 
matematicianului Blaise Pascal, care a realizat o masina de calcul in 
1641. Niklaus Wirth a creat Pascal cu scopul de a fi o unealta de invatare, 
insa in timp limbajul s-a bucurat si de succes comercial. 

 C++ - 1983: Bjarne Stroustrup a modificat C, transformandu-l in C++. 
Acesta din urma este considerat cel mai popular limbaj de programare din 
toate timpurile. C++ a fost folosit pentru crearea suitei Microsoft Office, a 
Adobe Reader sau browserului de internet Firefox.  

 PERL (Practical Extraction Report Language) - 1987: Larry Wall, un 
dezvoltator Unix, a creat PERL dupa ce a vrut sa extraga date pentru un 
raport si a vazut ca Unix nu poate efectua operatiunile necesare. Wall a 
numit PERL un limbaj care "te ajuta sa-ti faci treaba bine". Acest limbaj d 
eprogramare este folosit de Craigslist.com. 

 PYTHON - 1991: Monty Python a servit ca inspiratie pentru numele 
acestui limbaj, dezvoltat de Guido Van Rossum. Acest limbaj este folosit 
de Google Search, cel mai popular motor de cautare online din 
lume, YouTube, cel mai mare site de partajare video, si de NASA.  
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 RUBY - 1993: A fost dezvoltat de Yukihiro Matsumoto. El a folosit la 
constructia RUBY parti din limbajele sale de programare favorite: PERL, 
Smalltalk, Eiffel, Ada si Lisp.  

 PHP - 1995: Rasmus Lerdorf a dezvoltat PHP pentru a inlocui niste 
scripturi necesare pentru administrarea paginii sale web. Astazi, peste 20 
milioane de site-uri au fost construite cu ajutorul PHP. Printre acestea 
si Facebook, cea mai mare retea de socializare online din lume.  

 JAVA - 1995: A fost pus la punct de o echipa de programatori de la Sun 
Microsystems (acum parte a Oracle) condusa de James Gosling. JAVA a 
fost destinat initial industriei de televiziune. Acum, milioane de siteuri de 
pe internet nu mai pot functiona corect fara acest limbaj.  

 JAVASCRIPT - 1995: Nu este inrudit cu JAVA. De fapt, cele doua limbaje 
sunt foarte diferite. Prima data, JavaScript a fost dezvoltat Brendan 
Eich de de la Netscape, avand numele Mocha. Sintaxa JavaScipt a fost 
influentata de cea a C.  

 RUBY ON RAYLS - 2005: A fost creat de David Heinemeir din lucrul sau 
la proiectul Basecamp. Din februarie 2005, limbajul este open source si are 
peste 1.800 de contribuitori. 
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„INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR” 

Prof. Ing.Stan Carmen 

Liceul TransporturiAuto  “TraianVuia “ Galaţi 

   Idealul educaţional al societăţii contemporane impune dezvoltarea 
liberă, integrală şi armonioasă a elevilor, formarea unei personalităţi 
autonome şi creative. 

Dreptul la educaţie este unul din drepturile fundamentale ale omului. 
Creativitatea, ca ţintă a educaţiei, trebuie identificată, stimulată, cultivată şi 
dezvoltată la toţi participanţii din procesul instructiv-educativ şi în toate 
domeniile pregătirii lor. Procesul educaţional este un act de socializare, de 
culturalizare, de formare şi dezvoltare a unei personalităţi autonome şi crea-
tive. 

Într-o perioadă de profunde transformări, educaţiei şcolare îi revin sarci-
ni deosebit de importante în împlinirea vocaţională a fiecărui elev, în con-
strucţia şi reconstrucţia omului si societăţii.Cunoaşterea şi acţiunea sunt cele 
două momente ale procesului de formare a omului. Tot ceea ce se transmite şi 
se formează prin educaţie trebuie să se obiectivizeze direct sau indirect în 
viaţa şi activitatea omului. Numai în acest fel se poate vorbi de o relaţie opti-
mă între cunoaştere şi acţiune.Un loc aparte în vederea realizării unităţii dintre 
cunoaştere şi acţiune îl ocupă educaţia profesională. Ea are ca scop pregătirea 
tinerei generaţii pentru o activitate utilă în orice domeniu al vieţii social-
economice. Societatea cu cerinţele ei, caracterul stimulativ al mediului în care 
creşte şi trăieşte omul şi, nu în ultimul rând, calitatea procesului educativ la 
care este supus acesta îşi au importanţa lor deosebită în dezvoltarea po-
tenţialului creator. Ţinând cont de aceste adevăruri se impune ca activitatea 
educativă să fie în mod conştient condusă în direcţia stimulării activităţilor cu 
caracter de creaţie în scopul stimulării potenţialului creativ. 
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De cele mai multe ori se vorbeşte de „creativitate şi inovare”, pe de o 
parte pentru că ele se condiţionează una pe alta, găsirea răspunsurilor la toate 
problemele ce apar într-un proces de inovare solicitând creativitate, iar pe de 
altă parte, pentru că cele două activităţi au cel mai adesea nevoie de aceleaşi 
condiţii pentru a se dezvolta.  

Creativitatea presupune originalitate ce se manifestă prin diferite grade 
de noutate. Un elev ce poate răspunde, prin efort propriu şi într-o manieră 
proprie (nouă în raport cu ceea ce a învăţat de la alţii) la o situaţie problemă 
manifestă un anume grad de creativitate. Sigur că produsul activităţii lui nu se 
compară cu ceea ce reuşeşte să aducă nou un om de ştiinţă printr-o invenţie, 
un artist printr-o operă originală etc. Dar, fără a manifesta independenţă şi 
originalitate în răspunsurile date la situaţiile problemă ivite pe parcursul 
formării în copilărie şi tinereţe, adultul nu poate ajunge la forme superioare 
de expresie a creativităţii. 

Instruirea  asistată  de  calculator  reprezintă  o  noua  formă  de  
realizare  a  învăţării  care  s-a  impus  pe  măsura  ce  progresele  în  domeni-
ul  informaticii  si  calculatoarelor  au  devenit  tot  mai  pregnante  şi  s-au  
implementat  în  aproape  toate  domeniile  de  activitate.  Are  avantajul  că  
oferă  posibilităţi  autentice  de  individualizare  a  instruirii  şi  prin  aceasta  
creează  premisele  ca  marea  majoritate  a  elevilor  să  facă  faţă  cerinţelor  
de  instruire.Elevii trebuie să înţeleagă conexiunile dintre utilizarea calcula-
torului şi disciplinele tehnice de specialitate şi să fie capabili să se adapteze 
dinamicii schimbărilor determinate de aceste conexiuni. 

Softul  educaţional  reprezintă  un  produs  program  care  a  fost  
deliberat  construit  pentru  a  putea  fi  utilizat  în  organizarea  unor  situaţii  
de  învăţare.  Sistemul  IAC  reprezintă  un  mediu  complex,  integrat  hard-

soft  destinat  interacţiunii  dintre posesorii  unui  sistem  de  cunoştinţe  şi  
destinatarii  acestuia, în  vederea  asimilării  active  de  informaţii  însoţită  de  
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achiziţionarea  de  noi  operaţii  şi  deprinderi. 

Strategia  didactica  în  IAC    are  un  sens  mai  pragmatic  şi  cuprinde  
gradul  de  libertate  ori  constrângere,  de  iniţiativă  ori  dirijare  a  elevului  în  
actul  instruirii.  In  cazul  unei  strategii  care  implică  dirijarea  strictă  a   ele-
vului  i  se  impune  ce  enunţuri  să  reţină,  ce  elemente  să  rezolve,  pe  când  
în  strategiile  ce-i  oferă  elevului  mai  multa  libertate  de  acţiune  i  se  lasă  
acestuia  posibilitatea  sa  aleagă  exemplele  de  care  are  nevoie,  să-şi  ac-
tiveze  exerciţiile,  temele  pe  care  vrea  să  le  rezolve,  după  gradul  de  difi-
cultate  pe  care-l  apreciază  ca  fiindu-i  accesibil,  să-şi  fixeze  standardele  de  
performantă  pe  care  îşi  propune  să  le  atingă.  Aceasta  din  urma  prezintă  
avantajul  că-i  oferă  elevului  şansa  de  a-şi  elabora  şi  dezvolta  propriile  
strategii  de  învăţare,  fapt  ce  le  recomandă  pentru  a  fi  promovate  cu  mai  
multă  iscusinţă. 

Elevul  are  deci  posibilitatea  să-şi  controleze  şi  să-şi  dirijeze  propria  
activitate,  optând  pentru  un  anumit  mod  de  prezentare  a  conţinutului  
(generalizat,  abstract,  sau  concret,  ilustrativ,  interogativ,  expozitiv  sau  ex-
perimental),  pentru  un  anumit  volum    al  sarcinilor  de  muncă,  pentru  un  
anumit  tip  de  rezolvare  a  acestora,  ceea  ce  reprezintă  o  autentică  individ-
ualizare  a  instruirii. Prin folosirea calculatorului în activitatea instructiv- educa-
tivă, se intenţionează să se ofere elevului nu doar instrumente de lucru ci şi 
instrumente pentru crearea unui mod de gândire flexibil. Acest nou mod de gândire 
şi comportare, va permite indivizilor să nu fie dirijaţi de schimbările din societate 
ci să le dirijeze şi să le influenţeze în timpul activităţii lor profesionale sau pri-
vate. Pentru aceasta trebuie ca procesul de predare-învăţare să fie focalizat pe 
căpătarea unor calităţi de bază cum ar fi: obişnuinţa de a lucra şi comunica în ca-
drul unei echipe, acurateţea rezolvării unei probleme, competenţa, puterea de 
concentrare, rezistenţa la efort intelectual şi nu în ultimul rând creativitatea şi gâ-
ndirea imaginativă. Se urmăreşte astfel îmbunătăţirea eficienţei în prelucrarea un-
or cantităţi de informaţii din ce în ce mai mari prin gândirea creativă. 
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Învăţarea interactiv-creativă este o forma specială a învăţării şcolare, 
apărută din necesitatea ţinerii pasului şcolii cu noile trasformări existente şi 
preconizate, în viaţa şi activitatea social-umană, în complexitatea epocii con-
temporane. Acest fapt solicită din parte individului înzestrarea cu un 
echipament intelectual, afectiv-voliţional, care să-l ajute să depăşească mo-
dalităţile de simplă echilibrare ale organismului, prin răspuns la stimuli la 
nivel dominant senzorio-perceptiv. El trebuie să folosească traiectorii combi-
nate şi complicate de ordin reflexiv în soluţionarea problemelor pe care i le 
pune viaţa şi să exploreze alternativele rezolutive.  

Învăţământul contemporan trebuie să se îndrepte spre o educaţie intelec-
tuală diferenţiată. Predarea nediferenţiată porneşte de la ideea că toţi elevii au 
acelaşi stil de învăţare, toţi au aceleaşi cunoştinţe, aceeaşi capacitate de 
înţelegere şi înaintează de la un obiectiv de învăţare la altul în acelaşi ritm. 
Lipsa diferenţierii poate avea ca rezultat insuccesul, eşecul şcolar pentru că 
învăţarea nu s-a produs. 

În consecinţă, învăţarea creativă este necesară pentru a crea omul in-
ventiv, un constructor de idei care nu rămâne suspendat în sistemul sau idea-
tiv, ci îl foloseste pentru a elabora decizii şi a rezolva problemele vieţii prin 
acţiune. Acest tip de învăţare nu se opune învăţării şcolare clasice, ci este o 
nouă calitate a acesteia prin obiectivele pe care le urmăreşte privind formarea 
personalităţii umane. Ea pune  accentual pe învăţarea prin cercetare-

descoperire, pe învăţarea prin efort propriu, independent sau dirijat, pe gâ-
ndire şi imaginaţie creatoare. 
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WEBSITE-UL RESURSĂ  MODERNĂ UTILIZATĂ ÎN DE-
MERSUL DIDACTIC  AL DISCIPLINEI  ECONOMIE 

 Prof. Radu Camelia 

 Liceul de Transporturi Auto„Traian Vuia” Galaţi 

 Dezvoltarea comunicaţiilor a implicat reţele interactive de calculatoare ce 
fac posibilă stocarea şi livrarea unei mari cantităţi de informaţie. Această 
informaţie procesată digital poate fi distribuită cu mare uşurinţă cu ajutorul 
Interne- tului.  

         1) Internetul reprezintă o gigantică reţea de calculatoare ( reţea de 
reţele de calculatoare ) la care oricine se poate conecta. Pe internet sunt 
accesibile informaţii extrem de variate din domeniul educaţiei. 

Hypertext Markup Language sau HTML, este un sistem de coduri care 
se foloseşte la crearea de documente active, adică documente cu care se poate 
interacţiona pe Internet. Acum, în loc să se răsfoiască pagină după pagină de 
informaţie, se poate apela la legături şi se poate conecta la informaţia dorită, 
se poate contacta persoane prin e-mail printr-un simplu click al mouse-ului, se 
pot completa formulare on-line şi pot accesa baze de date şi surse de in-
formaţie.  

Pentru a folosi Internet- ul cu toate facilităţile sale atât, elevul cât şi 
profesorul, trebuie să cunoască cum  : 

 să  execute o aplicaţie; 

 să deschidă un document; 

 să creeze un document folosind  editororul  de text; 

 să salveze un fişier; 

 să folosească un motor de căutare pentru găsirea informaţiilor;  
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 să utilizeze poşta electronică pentru citirea şi transmiterea mesajelor. 

Dintre facilităţile pe care le oferă Internet-ul şi modul în care se pot val-
orifica în procesul educaţional se pot enumera: 

Poşta electronică (e-mail) permite transmiterea şi recepţionarea 
mesajelor între persoane conectate la Internet. Pentru transmiterea sau re-
cepţionarea mesajelor este necesară utilizarea unui software specializat cum ar 
fi Outlook, Outlook Expres, Netscape Mail sau Eudora.Prin intermediul poştei 
electronice, elevii şi profesorii pot comunica şi pot lucra în proiecte comune 
pentru realizarea acestora se pot forma grupuri de elevi şi profesori din şcoli 
diferite, ei putând  comunica prin e-mail în cadrul proiectului după reguli ac-
ceptate de toţi membrii grupului. 

Dintre avantajele pe care le oferă utilizarea poştei electronice în domeni-
ul educaţional se pot menţiona: 

 creşterea motivaţiei şi a  elevilor pentru cunoaştere; 

 încurajarea învăţării prin cooperare; 

 îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev prin comunicare; 

 comunicarea între profesori pe teme comune de interes. 

2) Comunicarea prin intermediul Web 

 World Wide Web este cel mai utilizat serviciu de informaţii care a apărut 
pe Internet. În  cadrul sistemul educaţional orice şcoală poate să-şi prezinte 
prin intermediul unei pagini web oferta educaţionale, proiectele şi programele 
ce le  desfăşoară la nivelul şcolii.   

Dezvoltarea web-ului a determinat ca acesta sa devină  o vastă bibliotecă 
informaţii. În domeniul educaţional , găsirea celor mai noi informaţii într-un 
anumit domeniu este o necesitate care poate fi rezolvată cu ajutorul Internet-
ului. 
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Există o varietate bogată de surse de informaţii, cum ar fi enciclopediile 
multimedia şi documentaţiile în format electronic, dintre aceste enumerăm: 

 Encarta a cărei varianta on-line este disponibilă la adresa 
www.encarta.com; 

 Wikipedia (www.wikipedia.org, www.ro.wikipedia.org);  

 The Educational Encyclopedia, accesibilă la 
www.users.pandora.be/educypedia. 

 Organizarea activității didactice prin intermediul unui  website poate fi 
foarte utilă profesorului de economie deoarece ajută la postarea lecţiilor,  a 
temelor, a manualelor în format electronic, la  evaluarea şi autoevaluarea cu-
noştintelor, comunicare şi socializare, dezvoltarea de proiecte etc. 

  Un site web poate fi static, adică sub forma unei prezentări (inclusiv 
cu imagini care se modifică la un anumit interval), sau dinamic, folosind o 
bază de date cu informaţii, conţinut care se schimbă relativ repede, 
formulare de contact sau alte metode de interacţiune cu vizitatorii, fişiere 
audio-video, forum, blog etc.  

De asemenea, elevii pot fi încurajaţi să îşi prezinte rezultatele muncii indi-
viduale în forme atractive, cu impact mare, uşor de înţeles şi uşor de trans-
mis prin intermediul calculatorului şi al interne- tului, cum ar fi prezentările 
power- point, Prezi (http://prezi.com/) 

Cadrului didactic îi revine un rol important, acesta având obligaţia de 
pregăti în detaliu activitatea desfăşurată la clasă. Succesul unei lecţii, in-
diferent de natura acesteia, se cuantifică în achiziţii ale elevului, cognitive sau 
afectiv-emoţionale.  
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Învăţământul prin intermediul mijloacelor web prezintă numeroase avantaje 
faţă de învăţământul tradiţional, însă nu întotdeauna metodele de e-learning 
sunt cele mai eficiente. Cu toate acestea  numărul utilizatorilor de resurse web 
este în creștere  şi calitatea învăţământului creşte. Putem remarca de asemenea 
valenţele benefice pe care internetul le are în predarea, învăţarea sau evaluarea 
disciplinelor şcolare şi faptul că nu mai există multe domenii în care resursele 
web să nu joace un rol fundamental în rezolvarea problemelor curente. Con-
siderat ca un proces ireversibil, învăţământul de tip e-learning câştigă teren în 
faţa celui tradiţional. 
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O ȘANSĂ PENTRU FIECARE – EDUCAȚIE ALTERNATIVĂ 

 

 

Prof.Trifan Gina, 

 Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”, Tecuci 

 

    
        În ultimul timp, educaţia nonformală este asociată conceptului de 
învăţare pe tot parcursul vieţii(en. Life long learning). Aceasta accentuează 
importanţaeducaţiei, care are loc dincolo de cadrul formal al sistemului de 
învăţământ, fie în alte spaţii decât cele ale şcolii, fie prin activităţi care nu fac 
obiectul curriculumului şcolar, dar care răspund nevoilor şi intereselor de cu-
noaştereşi de dezvoltare ale unui grup. Valorizarea educaţiei nonformale apare 
ca urmare a faptului că sistemul educaţional formal se adaptează într-un ritm 
prea lent la schimbările socio-economice şi culturale ale lumii în care trăim. 
De aceea, sunt întrevăzute şi alte posibilităţi de a-i pregăti pe copii/ tineri/ 
adulţi să răspundă adecvat la schimbările societăţii. Aceste ocazii de învăţare 
pot proveni nu doar din învăţământul formal, ci şi din domeniul mai larg al so-
cietăţii sau din anumite sectoare ale acesteia. 

Educaţia nonformală cuprinde ansamblul activităţilorşiacţiunilor care se 
desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, în mod organizat, dar în afara sis-
temului şcolar, constituindu-se ca o punte între cunoştinţele asimilate la 
lecţiişiinformaţiile acumulate informal. 

Pregătirea pentru examenul de conducere, atât pentru proba teoretică, cât și 
pentru cea practică, este stresantă, frustrantă (mai ales când legea pare să nu 
aibă sens) și peste măsură de obositoare, mai ales pentru elevii de la 
învățământul profesional care nu studiază legislație rutieră. În plus, la mijloc 
sunt implicate și cheltuieli destul de mari, la care se adaugă și presiunea pe  
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care cei din jur tind să o pună asupra cursanților școlilor de șoferi. 

          În acest context,un grup de 30 de elevi ai școlii, care doresc să obțină 
permisul de conducere vor fi susținuți de cadrele didactice din școală și 
partenerii școlii pentru inițierea în noțiunile teoretice despre legislația rutieră, 
prin activitate non formală în afara sistemului școlar.  

Această activitate non-formală încearcă să creeze și să dezvolte la elevi idei, 
sentimente, aptitudini și abilități care să-i ajute să devină persoane oneste, 
cetățeni responsabili în comunitățile din care fac parte. Acest lucru se realiz-
ează și printr-o educație rutieră, menită să creeze elevilor un comportament 
determinat de respectarea legislației rutiere în vigoare.  

Această activitate va aduce în fața elevilor Liceului Tehnologic ,,Elena Cara-
giani’’ Tecuci activități specifice de educație rutieră, ținând cont de riscurile 
care provin din lipsa cunoștințelor în domeniu. 

Scopul activității:  

Îndrumarea și încurajarea elevilor în vederea inițierii în pașii necesari 
obținerii  permisului de conducere, lucru care a devenit o necesitate a 
zilelor noastre. 

Obiectivele activității: 

 Angrenarea  elevilor şi a factorilor implicați în acţiunile preven-
tive desfăşurate de poliţia rutieră şi participarea elevilor la aceste ac-
tivităţi în vederea apropierii populaţiei de poliţişti, asigurarea unei 
maxime transparenţe a muncii desfăşurate în carosabil şi schimbarea 
mentalităţii acestora cu privire la faptul că lucrătorul de poliţie rutieră 
„vânează” greşelile conducătorilor auto şi au în plan aplicarea de 
sancţiunicontravenţionale; 
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 Colaborarea lucrătorilor de poliţie cu factorii educaţionali din 
liceu şişcoala de şoferi pentru realizarea unui schimb de 
experienţăşicunoaşterea în permanenţă a necesităţilor impuse de situ-
aţia operativă; 

 Organizarea  unor întâlniri cu elevii, în sălile de legislație 
rutierăşi prezentarea în comun a unor materiale documentare, cu ca-
racter de informare și de prevenire; 

 Elaborarea în comun cu Biroul Poliției Rutiere Tecuci a unor 
materiale ce pot servi la campaniile de prevenire organizate pe diferite 
programe, cât şi distribuirea acestor materiale în rândul elevilor sau a 
cursanților, de către organele de poliție. 
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INTEGRAREA  COPIILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN  

ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE 

 

Prof. Eugenia Boiangiu 

 Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”, Tecuci 

 

      An de an, elevii voluntari ai Liceului Tehnologic ”Elena Caragiani” 
participă cu entuziasm la activitățile din cadrul proiectului SNAC, al cărui 
coordonator sunt. Strategia Națională de Acțiune Comunitară  presupune 
dezvoltarea activităţii de voluntariat realizată de copiii/elevii din 
învăţământul preuniversitar şi studenţi, care permite acestora să devină 
cetăţeni informaţi  şi devotaţi solidarităţii umane cu scopul creșterii interacți-
unii și a incluziunii sociale. 

Dintre obiectivele generale ale acestui program se evidențiază: 

 Încurajarea implicării elevilor, ca voluntari, în activităţi desfăşurate 
cu persoane aflate în dificultate, în scopul susținerii procesului de in-
cluziune socială şi de dezvoltare educaţională personală a acestora; 

 Realizarea incluziunii şi implicării persoanelor aflate în dificultate, 
prin angajarea tuturor celor interesaţi într-un program educaţional de 
activităţi ce promovează intens incluziunea socială; 

 Includerea persoanelor izolate din punct de vedere social în viaţa 
comunităţilor lor locale prin activităţi desfăşurate în comun; 

 Dezvoltarea educațională a voluntarilor. 
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Proiectul SNAC se desfășoară în baza unui protocol de colaborare încheiat 
între liceul nostru și DGASPC Galați pe o perioadă de un an școlar și are o 
multitudine de benefiicii atât pentru pentru voluntari, cât și pentru benefi-
ciari.În acest sens sunt promovate cunoştinţele şi aptitudinilebeneficiarilor cu 
privire la unele aspecte importante ale educaţiei, într-un mod plăcut şi incitant, 
oferă o mai bună înţelegere şi conştientizare a nevoilor individuale si a 
provocărilor cu care se confruntă  persoanele din comunitatea lor.Este încura-
jazată ingeniozitatea, inteligenţa şi creativitatea de care dau dovadă, astfel 
încât să răspundă nevoilor  individuale precum şi ale comunităţii din care fac 
parte.Totodată sunt stimulate dezvoltarea și îmbunătățirea unor calităţi ca tol-
eranța, răbdarea şi devotamentul. Copiiicare participă la acest proiect se vor 
implica și se vor integra mai ușor în comunitatea locală, bucurându-se de sta-
bilirea unor relaţii de prietenie cu voluntarii. 

Ca responsabil al acestui proiect, pe parcursul unui anului şcolar  
coordonez  activităţile extracucrriculare, conform planificării anuale, îm-
preună cu colegii mei colaboratori. Dintre acestea amintesc că împreună cu 
elevii voluntari ai şcolii şi copiii de la Casa Speranţa din Tecuci am participat 
la Let's Do It, Romania!, activitate desfăşurată în colaborare cu Primăria 
orașului Tecuci. Elevii au colectat selectiv deşeurile şi gunoaiele din zona 
Kaufland, zonă atribuită prin intermediul UAT Tecuci. 

O altă activitate desfășurată în cadrul proiectuluis-a intitulat ”Legume şi 
fructe vesele”.Elevii voluntari ai liceului au colectat fructe și legume 
proaspete, pe care le-au împărțit copiilor de la Casa Speranța, precum și 
copiilor internați la Spitalul de Pediatrie din Tecuci, aducâd zâmbete și bucurie 
în sufletele lor. .  În apartamentul social, copiii au pregătit o salată de fructe,au 
realizat diverse figurine din legume şi fructe, dezvoltându-și astfel deprinderea 
de a lucra în echipă, de a se hrăni sănătos, de a-și forma o viață echilibrată, au 
socializat și și-au însușit importanța respectării piramidei alimentelor.  
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Prin participarea la activitatea ”Centenarul Marii Uniri!” de la 
Muzeul Anton Cincu a urmărit dezvoltarea  şi respectarea valorilor 
fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale, exprimarea prin comportament 
a spiritului patriotic, a mândriei identitǎţii naţionale, înţelegerea că Marea 
Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai importantă a istoriei 
româneşti. Conştientizarea că Marea Unire este fapta istorică a întregii naţiuni 
române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei 
unităţii neamului. 

”Poetul național al românilor, Mihai Eminescu” a fost o altă activi-
tate culturală desfășurată în colaborare cu  Biblioteca Municipală din Tecuci 
care a marcat importanţa operei eminesciene în rândul elevilor.Diversele ex-
perimente vesele realizate sub îndrumarea doamnei laborant a Liceului 
Tehnologic ”Elena Caragiani” i-au încântat și înveselit pe copii, dezvoltându-

le interesul pentru orele de chimie și fizică.  
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Venirea primăverii a debutat cu activitatea ”Obiceiuri și tradiții de 
mărțișor”, copiii au fost invitați la Liceul Tehnologic ”E. Caragiani”, unde au 
confecţionat mărţişoare și felicitări, în laboratorul de textileîmpreună cu elevii 
voluntari și profesorii colaboratori realizând astfel o expoziție cu lucrărilor lor 
personale, pe care au  expus-ope holul liceului. 

”SfintelePaști!”reprezintăactivitateaîncadrulcăreia s-au realizat postere, 
aranjamente pascale şi s-au încondeiat ouă. Scopul a fost de dezvoltare a 
simţului estetic  al copiilor cu dizabilităţi, a lucrului în echipă şi  relaxarea 
prin activități de pictură și desen. 

În luna mai a avut loc activitatea ”Sănătate, sport și voie bună!”,înparcul 
Regina Elisabetadin Tecuci, prin care s-a urmăritvalorificarea deprinderilor şi 
priceperilor motrice ale elevilor, satisfacerea dragostei pentru mişcare şi joc în 
aer liber, formarea deprinderilor de organizare în mod util şi reconfortant a 
timpului liber, dezvoltarea trăsăturilor pozitive ale caracterului şi personal-
ităţii elevilor prin participarea la diverse jocuri sportive în aer liber. 

Am descris doar câteva dintre activitățile pe care școala noastră le desfășoară 
împreună cu Casa Speranța din Tecuci și am constatat că atât elevii  care  
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participă, cât și copiii beneficiari își câştigă încrederea în forţele proprii, își 
apreciază mai mult propria valoare, pe care  alții o pot remarca mai ușor. 
Desigur că îşi vor dezvoltă abilităţile creative şi de comunicare, prin stimu-
larea activităţilor intelectuale şi fizice diverse desfășurate, dar îşi pot dezvol-
ta noi aptitudini şi abilităţi, prin diversitatea  programelor şi activităţilor. 
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AEROMODELIȘTI AMATORI 

 

Prof. Balaban Andorina, 

Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”, Tecuci 

 

            De-a lungul timpului, elevii Liceului Tehnologic “Elena Caragiani” 
Tecuci au fost implicați într-o serie de activităţi extraşcolare și extracurricula-
re. Acest tip de activități reprezintă activităţi educative, de orientare şcolară şi 
profesională, culturale, artistice, sportive, recreative etc. organizate pentru ele-
vi în afara orarului și, de regulă,în afara unităţii de învăţământ. Activităţile ex-
traşcolare au fost stabilite și organizate de diriginţi şi de echipe cu responsabil-
ităţi specifice, cu aprobarea direcţiunii. 

Participarea elevilor la activităţile extraşcolare și extracurriculare a avut 
loc în mod benevol, iar în funcţie de specificul activităţii, au fost aplicate pro-
cese de selecţie bazate în principal pe aptitudinile și pasiunile elevilor. 

 

 

O activitate de acest tip, derulată de un grup de elevi ai Liceului 
Tehnologic “Elena Caragiani” Tecuci, a avut loc în colaborare cu profesorii 
Clubului Elevilor din Tecuci, catedra de Aeromodele. Activitățile au inclus re-
alizarea și construirea modelelor de zbor în vederea participării elevilor la dif-
erite competiții de profil, la nivel local și național. Rezultatele înregistrate  au 
fost mult peste așteptări, elevii ocupând locuri fruntașe  la “Cupa Tudorel Lun-
gu”,  competiție națională organizată în Tecuci anual, în memoria profesorului 
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.și aeromodelistului Tudorel Lungu.La acest concurs au participat mai 
multe cluburi şi aerocluburi din ţară: Aeroclubul Piteşti, Clubul Copiilor 
Cristuru Secuiesc, Palatul Copiilor Galaţi – Filiala Tecuci, C.S.U. Galaţi, 
C.S.U. Piteşti, C.S.U. Ploieşti, Gaz Metan Mediaş, Metalul Salonta, Palatul 
Copiilor Piteşti şi Palatul Copiilor Ploieşti. Rezultatele obținute demonstrează 
interesul copiilor pentru acest sport și pot constitui exemple pentru elevi, astfel 
încât numărul copiilor participanți la activități extracurriculare să crească. 
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LANSARE DE PROIECT ÎN CADRUL LICEULUI „ELENA 
CARAGIANI” 

 

Profesori Veronica Onica şi Mirela Dragomir 

Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”, Tecuci 

 

 

         În următorii doi ani școlari, 2019-2020 și 2020-2021, Liceul Tehnologic 
„Elena Caragiani” Tecuci, va fi școală parteneră în proiectul Erasmus +, cu 
titlul „Reducing Absenteeism Through Teamwork, Motivation and Insertion of 
Immigration”, Nr. de referință 2019-1-ES01-KA202-065847, finanțat prin pro-
gramul UE Erasmus +, Acțiunea cheie 2 – parteneriate strategice. 

Școlile partenere cu care vom colabora pe parcursul desfășurării proiectului 
sunt: 

– IES Gustavo Adolfo Bécquer – Spain – Școală coordonatoare  

– Golbasi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Turkey 

– Liceul Tehnologic Elena Caragiani, Tecuci România 
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– Statny Institut Odborneho Vzdelavania – Slovakia 

– DIEK Agriniou – Greece. 

        Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect au ca scop reducerea și 
evitarea absenteismul școlar, integrarea rapidă a elevilor imigranți, studierea și 
compararea sistemelor de învățământ profesional din țările în cauză, precum 
și schimbul de bune practici în ceea ce privește metodologiile bazate pe 
Tehnologiile Informației și Comunicațiilor și îmbunătățirea competențelor 
profesionale. 
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DESPRE BIBLIOTECĂ, …..DESPRE BIBLIOTECARI…. 

 Bibliotecar, Vrabie Luminița  
                                  

Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”, Tecuci 

 

”Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi constanţi prieteni; sunt cei mai accesibili 
şi înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori ”(Charles W. Eliot). 

 

                Biblioteca şcolară este locul unde elevii găsesc răspuns la 
întrebările care îi frământă .                           Cunoştinţele acumulate la disci-
plinele de bază , studiate în şcoală nu sunt suficiente pentru a deschide gustul 
de lectură. Bibliotecile şcolare sunt considerate ca fiind colecţii de cărţi, peri-
odice şi alte resurse documentare şi informaţionale pentru uzul elevilor şi 
profesorilor. Ele contribuie la creşterea calităţii învăţământului,  fiind un su-
port necesar de educaţie şi formare . 

Biblioteca singură, oricât de bine este dotată ar fi și oricâte condiții materiale 
s-ar crea, nu este întodeauna suficientă. Sufletul ei este bibliotecarul, mod-
estul funcționar de altă dată, salariatul conștient de astăzi, ridicat la rangul de 
”îndrumător al tineretului”, în acest domeniu. Această nu este o simplă figură 
de stil, ci, o realitate confirmată de activitatea a mii de bibliotecari și școlari. 
Biblioteca școlară are o sarcină educativă de mare răspundere. Ea trebuie să-și 
facă simțită prezența, să știe să-și dezvăluie în modul cel mai adecvat măreția 
tainelor, să-și cunoască bine pe cei care doresc să-i devină cititor, să-i ofere 
fiecăruia cărțile și instrumentele muncii cu cartea necesare pentru școală, 
pentru viață. In ansamblul atribuțiilor ce îi revin bibliotecii școlare, cartea 
devine doar unul dintre instrumentele activității de bibliotecă. Dacă vom ști să 
trezim interesul elevilor noștri pentru citit, dacă vom îndruma, verifica și 
stimula acest scop, vom crește generații care vor simți o ”sete” permanentă 
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pentru citire, pentru cunoaștere, pentru lărgirea orizontului lor cultural ceea ce 
răsfrânge pozitiv asupra vieții și activității lor. Cert este faptul că biblioteca 
este un remediu pentru minte, iar cărțile – remediu pentru suflet. 

           Prin urmare afirm cu certitudine că biblioteca e o oază de liniște și de 
frumos al sufletului, iar cartea – oglindă și popas al spiritului spre realizare. Si 
într-adevăr așa cum spunea și marele înțelept Miron Costin : ”Nu este alta, 
mai mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă,  decît cetitul 
cărților.”  Dacă vreți să obțineți cheia succesului pierdeți-vă în labirintul 
cărților și sorbiți lacom din nectarul cunoștințelor!!! 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR DE LABORATOR ÎN  

DEZVOLTAREA  ABILITĂȚILOR PRACTICE LA ELEVI 

 

Laborant Prună Nelia, 

Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”, Tecuci 

 

           „ Lucrul cel mai minunat cu care ne putem întâlni este misterul. La ba-
za artei si stiintei adevarate se afla emotia primară. Cel care nu stie acest lu-
cru și nu poate fi curios sau simți uimire este ca și mort, asemenea unei 
lumânari stinse „ - A. Einstein 

Ocupaţia de laborant în învăţământul preuniversitar presupune deţinerea unor 
competenţe privind educarea şi instruirea prin activităţi specifice, având rolul 
de a dezvolta abilităţi cognitive, practice, de comunicare, psihomotorii şi es-
tetice, astfel încât elevii să devină indivizi adaptabili, flexibili, orientaţi profe-
sional în vederea accederii spre un alt nivel de specializare şi a inserţiei lor pe 
piaţa muncii. Pentru realizarea acestui deziderat laborantul se preocupă per-
manent de propria formare profesională, cu scopul de a lucra eficient, într-un 
mediu de comunicare deschis, echilibrat şi profesionist pe toata durata pro-
cesului instructiv educativ. În cadrul activităţii sale acesta utilizează docu-
mentaţia şcolară specifică, logistica (AMC, echipamente-instalaţii, etc.), utili-
tăţile aferente, precum şi auxiliare didactice şi instrumente specifice pro-
cesului instructiv educativ (planificare, organizare, şi evaluare), în condiţiile 
respectării normelor de ergonomie, NTSM şi PSI. Chimia, fizica, biologia, fi-
ind ştiinţe experimentale care îşi bazează procesul teoretic şi îşi găsesc aplica-
tivitatea practică în laborator, au la bază experimentul atât ca metodă de in-
vestigaţie ştiinţifică cât şi ca metodă de învăţare. 

Conceput în corelaţie cu principiile didactice moderne, experimentul de 
laborator urmează treptele ierarhice ale învăţării, conducând elevul  de  la   
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observarea unor fenomene pe baza demonstraţiei, la observarea fenomenelor 
prin activitatea proprie (faza formării operaţiilor concrete), apoi la verificarea 
şi aplicarea în practică a acestora (faza operaţiilor formale) când se cristaliz-
ează structura formală a intelectului şi, în continuare, la interpretarea fe-
nomenelor observate care corespunde cu faza cea mai înaltă din treptele ier-
arhice ale dezvoltării (faza operaţiilor sintetice).         

Lucrările practice de laborator urmăresc concretizarea noţiunilor teoretice 
prezentate la orele de curs, satisfăcând atât exigenţele unui cititor orientat 
către fenomenele observabile cât şi exigenţele unui teoretician care doreşte să 
descopere cauzele care stau la baza acestor fenomene. Experimentele se folo-
sesc de obicei, integrate, în număr mai mare sau mai mic, în diferite etape ale 
lecţiilor. Multitudinea sferelor de informaţii din domeniul chimiei, fizicii si 
biologiei, reprezentate prin noţiuni, concepte, fenomene şi legi solicită o 
gamă diversificată a experimentelor. Lucrările practice sunt nu numai de un 
folos imediat şi direct, pentru o mai justă înţelegere a materiei predate, ci şi de 
o mare utilitate, pentru dezvoltarea dragostei şi interesului elevilor pentru 
studierea stiiintelor naturii. 

Necesare şi deosebit de eficiente, lucrările practice pot fi folosite cu succes în 
descoperirea cunoştinţelor şi în formarea deprinderilor, în fixarea şi apro-
fundarea acestora precum şi în evaluarea şi controlul însuşirii lor. Menţinerea 
standardului profesional al fiecărui cadru didactic si didactic auxiliar, pre-
supune acumulări permanente, preocuparea continuă de acomodare la tot ce 
apare nou în domeniul specialităţii şi perfecţionarea continuă a demersului di-
dactic în concordanţă cu ultimele inovaţii din domeniul ştiinţelor educaţiei. 
Acest lucru se poate realiza cu succes printr-o colaborare si prin punerea in 
valoare a activitatii laborantului. Alături de profesori, laboranţii pot înţelege 
cerinţele mai vechi şi pe cele noi, care se impun pentru pregătirea şi sprijini-
rea desfăşurării optime a lucrărilor de laborator.  
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       Tratarea individuală a elevilor, dirijarea discretă a activităţilor, crearea 
unor situaţii problemă, stimularea gândirii elevilor pentru a formula ipoteze, 
rezolvarea prin descoperire cu ajutorul unor lucrări practice a problemei, sunt 
modalităţi de activitate didactică eficiente care permit o formare complexă şi o 
evaluare mai bună a elevilor. La toate acestea, alături de profesor, este la-
borantul.  Profesionalismul, rigurozitatea, operativitatea, capacitatea de co-
municare şi o interrelaţionare, atenţia şi îndemânarea reprezintă aptitudinile 
minime absolut necesare practicării ocupaţiei de laborant. 
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ELEV EUROPEAN 

Elev Pătruț Eduard, Clasa a X a D, 

Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”, Tecuci 

 

          În școală fiecare muncește pentru el. În proiecte am învățat să lucrăm 
împreună pentru un rezultat bun de care să ne bucurăm cu toții. In școală ac-
centul se pune foarte mult pe teorie, dar cultura universală nu poate fi învățată 
teoretic. Cu ajutorul proiectelor am luat parte la viața de zi cu zi a unor per-
soane din alte țări și am ajuns să le cunoaștem și să le înțelegem mai bine cul-
tura.Am învățat cum să rețin multe informații prin faptul că văd liber lumea nu 
doar din imagini și vorbele profesorului și, nu în ultimul rând, cum învățatul 
poate fi ceva plăcut și distractiv nu doar stresant, cum îl percep majoritatea ele-
vilor.In urma participării la proiectul Erasmus+„Reducing Absenteeism 

Through Teamwork, Motivation and Insertion of Immigration” , am realizat că 

toate activitățile extrașcolare de acest tip reprezintă niște experiențe benefice 
interacțiunii dintre oameni; îți formează caracterul și îți dezvoltă abilitățile într
-un mod recreativ-social pregătindu-te pentru viață. Am conștientizat că putem 
schimba pozitiv lumea în care trăim doar dacă ne schimbăm pe noi înșine mai 
întâi. Am învățat că trebuie să ne trăim viața frumos, într-un mod echilibrat și 
să prețuim timpul, canalizându-l pe lucrurile cu adevărat folositoare.” 
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DIALOGURI CULTURALE 

„EXTEMPORAL   LA   INIMĂ” 

 DIONISIE DUMA – UN POET DIN TECUCI 

Prof. TîrzimanAngelica Monica  

 Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani”, Tecuci 

 

                    „Când glasul poetului nu mai răsună, doar lira-i străbate peste 
timp.”  

       Marţi, 18 februarie 2020, la Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” din 
Tecuci a avut loc o adunare comemorativă: Dionisie Duma, omul și artistul 
creator.  Evenimentul derulat a avut ca invitaţi  oameni deosebiţi, 
reprezentativi pentru cultura tecuceană și nu numai, domnul profesor Radu 
Vladimir, preotul Velicu Constantin și poetul Ilarion Boca.  
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      În prezenţa elevilor și a cadrelor didactice, domnul profesor Radu 
Vladimir a adus un omagiu celui care a fost omul, profesorul, poetul Dionisie 
Duma, un artist pentru care cuvântul născut din necuvânt răspândește și azi 
mireasma versurilor sale. Poezii ale poetului Dionisie Duma au fost recitate 
de către elevii claselor a XI-a, momente care au incitat la o interesantă 
dezbatere asupra tematicii abordate de artist în creațiile sale din numeroasele 
volume publicate. Fost profesor care a slujit limba şi literatura română în ar-
monie cu elevii acestui liceu până în ultimul an de activitate la catedră (1999), 
Dionisie Duma a devenit una dintre personalităţile de referinţă din istoria 
acestei tinere şcoli.  

       Prin grija pentru promovarea valorilor culturale locale, preotul Constantin 
Velicu a oferit spre prezentare documentarul video „Un Poet din Tecuci”– 
creaţie personală de mare impact asupra auditoriului, care a inclus fragmente 
de reportaje, aprecieri ale unor critici literari, interviuri, selecţii din volumele 
de poezii publicate, instantanee foto-video, originala poezie în acrostih dedi-
cată special marelui poet tecucean dispărut dintre noi prea devreme, acum doi 
ani. al celui care, nu demult se întreba, poate nu întâmplător ” De unde vii? 
De unde vin? / Ne-adună visele-mpreună”.  

  Portretul moral al celui comemorat a fost creionat cu sensibilitate de poetul 
tecucean Ilarion Boca. Acesta a pus accent pe dimensiunea spirituală, pe 
calitatea de prieten devotat, pe cultura omului și artistului Dionisie Duma, 
care a fost evocat astăzi şi de un numeros grup de scriitori tecuceni, în cadrul 
unei slujbe religioase la mormântul din Cimitirul „Eternitatea”.S-au citit ver-
suri închinate celui dispărut, un pios omagiu al poeţilor mai tineri adresat  ce-
lui pe care îl numeau plini de respect „Maestre”.  

O candelă aprinsă pe catedră, alături de portretul Poetului şi de mai multe 
dintre volumele publicate în cei peste 40 de ani de la debutul său literar: 
„Arderi”, „Catedrala de cuvinte”, „Extemporal la inimă”, „Oceanul de stres”,  
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„Al patrulea păcat”, „Aceste zile”, „Lângă liniştea inimii”,volumul antologic 
„Revelaţii”,, „Exerciţii de primenire” (în colecţia Opera omnia), „Un alt 
popas”” ş.a. Biblioteca a primit şi o donaţie de volume destinate atât generaţiei 
tinere cât şi celor maturi, alături de revista „Tecuciul literar-artistic” în paginile 
căreia sunt publicate atât creaţii ale scriitorilor locali, cât şi ale unor artişti 
plastici/scriitori/compozitori din ţară şi din diaspora. 

         Coordonatoarea acţiunii comemorative, profesoara Monica Târziman, 
alături  de conducerea liceului, de bibliotecara şcolii şi de alţi profesori 
prezenţi, au îndemnat pe elevi să-şi lărgească orizontul cultural, să cunoască 
mai în detaliu tradiţiile şcolii, ale oraşului şi ţinutului în care trăiesc. Iar „Un 
poet întotdeauna știe că nemurirea sa va sta în propria-i creație.” 
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DIN LIRA LUI ORPHEU….. 

 

Dă-mi pace! 
Dă-mi pace prin priviri fierbinți, 
Dă-mi pace prin cuvinte ciudate, 
Dă-mi pace prin cunoaștere de sfinți, 
Dă-mi pace prin sentimente alterate. 
 

Cunosc o noapte seacă, 
Care vine și pleacă, 
Lasă-n urma ei praf de pușcă, 
Simte fericirea și o mușcă, 
O noapte blindată de smoală, 
Curge sânge-n călimară, 
Răsună broasca ca o fiară, 
Elefantul uită, din greseală. 
 

Această noapte inegalabilă, 
Va veni mereu adorabilă. 
 

Acum mi-e somn, vreau pace, 
Să nu visez pe ace, 
Ace din fier forjat, 
Cu lacrimi pictat. 

Dă-mi pace prin cuvinte ciudate, 
Dă-mi pace prin cunoaștere de sfinți, 
Dă-mi pace prin sentimente alterate, 
Dă-mi pace prin priviri fierbinți. 

Dă-mi pace prin priviri fierbinți, 
Dă-mi pace prin cuvinte ciudate, 
Dă-mi pace prin cunoaștere de sfinți, 
Dă-mi pace prin sentimente alterate. 

Prisecaru Cristian, XI D 
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Cunosc o noapte seacă, 
Care vine și pleacă, 
Lasă-n urma ei praf de pușcă, 
Simte fericirea și o mușcă, 
O noapte blindată de smoală, 
Curge sânge-n călimară, 
Răsună broasca ca o fiară, 
Elefantul uită, din greseală. 
 

Această noapte inegalabilă, 
Va veni mereu adorabilă. 
 

Acum mi-e somn, vreau pace, 
Să nu visez pe ace, 
Ace din fier forjat, 
Cu lacrimi pictat. 
 

Dă-mi pace prin cuvinte ciudate, 
Dă-mi pace prin cunoaștere de sfinți, 
Dă-mi pace prin sentimente alterate, 
Dă-mi pace prin priviri fierbinți. 

Conachi Rares, X E 
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Înc-o petală 

O adiere sensibilă de vânt de iunie, 
O să-mi aducă pe foi doar agonie, 
Să scriu despre dragoste? Mi-e scârbă, 
Se scrie singură în forma ei abruptă. 
 

Împrumutați-mi cuvinte antice sau noi, 
Să vezi ce-am să scriu pe foi, 
Nu vor fi versuri pentru noi, 
Sufletu-mi zice: Scrie doar pentru amândoi! 
 

Privesc în gol și versurile se formează, 
Mâna și mintea mă tot forțează, 
De ceva timp mă chinui să scriu ceva, 
Dar totul se amâna în aburi de cafea. 
 

Fără zgomotul monoton din exterior, 
Caut din interior un pic de ajutor, 
Sentimentele să le arunc în abator, 
Să nu mai existe nici un pierzător. 
 

Într-o singură privire albă calmă, 
Poți simți o persoană nenaturală, 
Ce gândirea vraiște, încețoșată, 
Se plimbă morbidă îndurerată. 
 

Noaptea sub clar de lună, 
Toată ura se adună, 
O dezamăgire cruntă răsună, 
Și totul se transformă-ntr-o glumă. 
 

Mai pun o petală pe înc-o poezie, 
Să se dezintegreze în bucurie, 
O bucurie de plastic expirată, 
Și-acum plec, întorcându-mă înc-odată. 

Prisecaru Cristian, XI  D 
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Stropi  de lacrimi 
Nenorocit vis, veșnic neînțeles, 
Îmi apari dimineața fără interes, 
Printre aburi de cafea te citesc, 
Încă nu te scriu, stai să mi te aminesc, 
Ești ca un început de martie amărât, 
Friguros,nehotărât, dar nu urât. 
 

Scuză-mă o clipă... 
Crăiasa iar plânge cu lacrimi de cristal, 
Mă uit la ea. Nu văd nimic, în zadar. 
Ce lacrimi dulci are, 
Frumoasă și îndepărtată ca o zare, 
Plânsetul ei mă orbește, 
Tăcerea mă zăpăcește, 
Mă amețește... 
 

Merg prin lacrimile ale, 
Lasându-ți în dar petale, 
Dă-le foc sau punele la piept, 
Eu te strig? Sunt un dement. 
 

Ce frumos plângi și mă liniștește, 
În parfumul lacrimilor dorm, 
Tu stai deoparte și privește, 
Că poetul nu mai este om. 
Afundat în abisul visului, 
Ce se citește pe chipul lui? 

 

Crăiasa nu-i prea vorbește, 
Crăiasa nu-i prea mai vorbește... 
 

Stropi de lacrimi dulci în poezie, 
Stropi de lacrimi ai crăiesei 
Cad și se transformă-n diamante 

Ale durerii dulci de moarte. 

Haicău Paula, X D 
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Liniştea 

 

Liniște scursă prin sânge, prin pix și pe foaie, 
Toată lumea este o simplă ploaie. 
Oameni metalizați umblă cu mintea goală, 
Nesimțind frigul îndulcitor de-afară. 
 

Păsări fără aripi stau în fața ușii din infern, 
Caută salvarea, dar găsesc focul etern, 
Ce golește fiecare picătură de sânge din ele, 
Le este dor de vechile aripi grele. 
 

Mă simt închis în a mea cameră, 
Corpul mă țintuiește și îndură… 

Morman de gânduri aruncate adun, 
Iar ele singure și amețite pe foi se pun. 
 

Patul mă așeaptă, e timpul să adorm, 
Să visez alb, negru sau e un fel de nesomn? 

Segmente segmentate din particularitățile unui neom, 
Totul dispare sau renaște. Vreau să fiu om. 

Neagu Andreea Elena,X D 
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