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VOLUNTARIATUL - CHEIA REUȘITEI PENTRU VIITOR 

 
 

 

PROF. COSTINA FLORICA 

Școala Profesională Sâg 

 

 

 
 

 

"O civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor 

sta niciodată. " (proverb grec). 

  Aceste cuvinte și multe altele la fel de prețioase, am avut șansa să le auzim de la niște 

oameni care se încăpățânează sa creadă în visul lor, acela de a învăța să trăim frumos. Fără 

îndoială, un grup relativ mic dar devotat de cetățeni, poate schimba lumea. Acei oameni 

sunt Tasuleasa Social, o asociație având sediul în comuna Tiha Bârgăului, jud. Bistrița-

Năsăud. Tășuleasa Social predă o singură teorie – voluntariatul – care se învață prin 

nenumărate exemple practice. Tinerii învață să planteze puieți, care e rolul copacilor și al 

pădurii, de ce e necesar ca albiile râurilor să rămână curate, care sunt soluțiile pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor, dar și să lucreze în echipă sau să coordoneze proiecte. 

https://www.facebook.com/hashtag/tasuleasa?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/social?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Pentru Asociația Tășuleasa Social, cele mai importante valori sunt voluntariatul, 

respectul pentru natură, educarea tinerilor prin exemple practice și dezvoltarea curajului 

civic în rândul tinerilor prin implicarea lor în probleme sociale și de mediu. 

 

Totul a început în data de 28 decembrie 2018, atunci când la Sâg a poposit „Camionul 

de Crăciun”, proiectul de suflet al asociației de voluntariat Tășuleasa Social, în cadrul căruia 

toți elevii înscriși la învățământul de zi au primit cadouri conținând pachete cu bunuri de 

strictă necesitate. Astfel, au fost distribuite aproximativ 400 de cadouri numai în școala 

noastră. Am promis atunci că ori de câte ori vom putea vom înmulți și noi la rândul nostru 

gestul făcut de către Tășuleasa Social. Elevii care au participat la Camionul de Crăciun au 

avut ocazia să spună „Mulțumesc pentru cadou!˝ printr-o acțiune de voluntariat, de care să 

beneficieze comunitatea lor. Drept- urmare, în data de 18 aprilie 2019, toți elevii și profesorii 

școlii au demarat o acțiune de împădurire cu puieți de brad în parteneriat cu Ocolul Silvic 

Măgura, Șimleu-Silvaniei. S-au plantat atunci în jur de 1000 de puieți de brad. Această 

acțiune a reprezentat o ocazie de implicare în comunitate, de încurajare a voluntariatului și 

de furnizare a unui model educațional cu privire la mediul înconjurător. Am reținut totodată 

că pădurea aparține tuturor și dacă ea va dispărea, atunci vom dispărea și noi. Problemele de 

mediu nu pot fi despărțite de problemele sociale: o catastrofă ecologică va fi urmată 

întotdeauna de o catastrofă economică și, implicit, de grave probleme sociale. 
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Având în vedere faptul că în România nu există un circuit turistic care să încurajeze 

mersul pe jos, Tășuleasa Social a propus să amenajeze un drum- Via Transilvanica, drumul 

care unește, care va porni de la Drobeta-Turnu Severin - unde a intrat pentru prima dată în 

țară Regele Carol - va străbate Transilvania și toate bogățiile culturale ale acesteia și va 

ajunge până la Putna, unde se odihnește Ștefan cel Mare. Școala noastră a răspuns prezent 

acestui îndemn. Traseul care urmează să fie amenajat are  950 de km, de la Drobeta-Turnu 

Severin până la Putna. Infrastructura Via Transilvanica va furniza date despre posibilități de 

cazare si masă, dar și informații istorice și culturale ale diferitelor zone geografice. Fiind 

vorba de amenajarea unui drum extins, aceasta se va face în mai multe etape. Drumul 

urmează să fie marcat cu elemente de identificare specifice, din materiale durabile, care să 

permită buna orientare a călătorului pe parcurs. A doua componentă importantă a fost să fie 

implicate cât mai multe persoane în amenajarea drumului Via Transilvanica prin decorarea 

de pietre și așezarea acestora de-a lungul traseului, sub formă de marcaje 

personalizate.Aceste elemente de ghidaj au fost confecționate și de către elevii Școlii 

Profesionale Sâg. Este vorba despre pictarea unor pietre de râu care să reprezinte ghid 

pentru traseu. Așadar, elevii împreună cu îndrumătorii lor au reușit să picteze și să 

transporte la sediul organizației un număr de cel puțin 500 de pietre care vor folosi la 

trasarea drumului „care ne unește”. 
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Ultima etapă a proiectului Via Transilvanica a constituit-o Ziua Porților Deschise 

(„Ziua Bună!- Ziua Voluntarilor Mici”), care s-a  desfășurat, în acest an, pe 25 mai, în 

comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud și care a reunit 610  elevi și profesori de la 

mai multe școli participante. Programul a inclus vizită în Pădurea Pedagogică, expoziție de 

pietre decorate, moment cultural, jocuri și multă voie bună.  
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Respectul pentru natură înseamnă exploatarea resurselor naturale având în vedere 

viitorul. Echipa Tășuleasa Social ne-a ajutat să credem că trebuie să gândim global și să 

acționăm individual. În România, tinerii se izbesc de teama celorlalți de a avea o inițiativă și 

de convingerea că nu se poate face nimic, pentru că nimeni nu te ascultă. Curajul civic 

înseamnă să te implici în problemele pe care le vezi în jurul tău, să încerci să schimbi lucrurile 

și să găsești calea dialogului.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Într-o comunitate, cultura nu înseamnă doar să apreciezi o operă de artă, ci să ai grijă 

de cei 4 metri patrați din jurul tău, să trăiești curat, să îi respecți pe ceilalți și să dai „Bună 

ziua!”. Grija față de mediu face parte din cultură, pentru că natura este cea care îți oferă tot 

ce ai nevoie ca să supraviețuiești. Implicându-ne în proiectele asociației Tășuleasa Social am 

descoperit că implicarea socială, cultura și grija față de mediu nu pot fi despărțite. 

Noi, Școala Profesională Sâg, promitem să luăm toate deciziile în viață gândindu-ne la 

oamenii care vrem să devenim! 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/scoala.sig?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBQQC9ci-Yq5H-P1haE0ocg6_beiEraL_FJUFPnZb8_d5DFSdO7LFbgTO8BuPd1QvqPoAJvM1j3WimB&fref=mentions
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Brâncuşi, Românul /Romanian Brancusi 

                                                            
                                            Elev Tuiu Georgiana,cls.a-VIII-a,Şc.Gim.Predeşti, Dolj 

                                                                       Prof.coord. Ioaniţoiu Carmen Dana 

 

"Muncește ca un sclav, poruncește ca un 

rege, creează ca un zeu."  

"Work like a slave; command like a king; 

create like a god." 

Din toate citatele aceasta este preferatul 

meu. Este al unui sculptor oltean care a 

muncit din greu ca sa revoluţionize 

forma şi stilul sculpturii în lume. El a 

fost un geniu şi un inventator care este 

legat de România pentru că s-a născut 

aici şi zorile geniului său au fost văzute 

prima dată aici. El şi-a dezvoltat 

deprinderile la Şcoala de Arte şi Meserii 

din Craiova, apoi la Facultatea de Arte 

Frumoase din Bucureşti şi Paris, şi, în 

cele din urmă, în atelierul lui Rodin. 

Stilul lui era ingenios şi modern, în 

contradicţie cu toţi predecesorii lui şi 

putem recunoaşte stilizarea porţilor 

româneşti şi a obiectelor casnice din 

lemn în tot ce a facut. Câteodată 

sculpturile sale sunt atât de rafinate şi 

simple încât pot fi identificate cu orice 

formă de artă stilizată a obiectelor din 

intreaga lume. Când a realizat cât de 

mari sunt posibilităţile sale el a 

continuat sa muncească din greu şi a fost 

el însuşi tot timpul, chiar dacă departe 

de România. În timpul vieţii sale, 

schimbările politice din România l-au 

făcut sa-i fie dor de pământul natal şi 

până a murit el a plănuit să-şi mute 

atelierul din Paris în Romania. Aceasta 

nu s-a întamplat niciodată şi este păcat 

pentru ca el este conationalul nostru şi 

ne face mândri că suntem români. Eu 

cred ca Brâncuşi este român la fel de 

mult cum aparţine şi lumii. 

From all quotations, this is my favourite. 

It belongs to a sculptor from Oltenia 

who worked hard to revolutionize the 

form and style of world sculpture. He 

was a genius and an inventor who is 

connected to Romania because he was 

born here, went to school here and the 

dawn of his genius was first seen in here. 

He developed his skills at the School of 

Crafts and Arts Craiova, then in 

Bucharest and Paris at the Faculty of 

Belle Arts and finally in the workshop of 

Rodin. His style was ingenious and 

modern, in opposition to all predecessors 

and we can recognize the stylization of 

Romanian gates and practical household 

wooden items in everything he did. 

Sometimes his sculptures are such 

refined and simple that they could be 

identified with any form of art 

stylization of practical items all over the 

world. When he realized how big his 

possibilities are he continued to work 

hard and he was himself all the time, 

although far from Romania. During his 

lifetime the political changes in Romania 

made him miss enormously his native 

land and until he died he planned to 

move his workshop from Paris to 

Romania. It never happened and it’s a 

pity because he is our co-national citizen 

and he makes us proud to be 

Romanians. I think Brâncuşi is 

Romanian as much as it also belongs to 

the world. 

 

 

 

       ,,POARTA SĂRUTULUI/ 

           THE KISS GATE ’’ 

 

 

 
 



8 

 

Smart Kids Challenge 

 
Prof. Loredana Lazăr 

Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”, Zalău 

 

 It all started with an idea... a brilliant idea out of love for our children. Out of the need 

to socialize, to play, to behave well and learn in the same time.  

 This project is a real challenge for me as a teacher, because I usually work with 

teenagers and this time I had to face small, motivated, active and very smart children. Their 

needs are different in the sense that I had to adapt to their level of knowledge and to their 

ability of staying focused on the activities.  

 As for the activities, we conceived them as attractive and as interesting as we could, 

beginning with the main celebrations during school year: Halloween, Christmas, Valentine’s 

Day, Mother’s Day, Easter and 1st June. The main aim was to make children learn and use 

English in all those context, to develop their speaking, listening, reading and writing skills.  

 The methods used were mostly: role-play, vocabulary games, discovery and research. 

One by one, children got used to each other and to me, to us the teachers. They got to know 

each other better, they collaborated in each activity, they corrected each other, they helped 

each other. 

 We used modern materials and of course we used technology. All the worksheets were 

adapted to children’s level of comprehension and all the video or audio material were chosen 

in order to meet their interests. I selected the materials so as to make children improve 

vocabulary by playing games, by role-play or by singing songs in English. The vocabulary 

introduced was mostly: colours, numbers, Christmas, Easter, weather, action verbs. I 

appealed to their interests by letting them suggest how they would like an activity to develop, 

so as to make them more comfortable and motivated to learn. 

 The progress of the children in using English was from using words, to making short 

sentences, to reading short sentences, to understanding a short story by watching and then by 

listening it.  

 There are more lines to be drawn here, but I choose to talk about the challenge which I 

faced. It is not an easy job to teach small children, but I really appreciated their interest, their 

involvement and their progress in English. I can truly say that I am pleased with their work 

and that I and determined to continue facing this challenge, because when they learn I learn 

something myself too. 
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Impresii Smart Kids 

 
           ,,Elevii au participat cu entuziasm, a fost ceva nou față de alte concursuri în care li se 

cerea o creație literară, un eseu sau un text tradus din lb.engleză în lb.română, iar faptul că 

au utilizat un program de calculator (Paint)la ora de informatică, la ora de engleză, sau la 

calculatorul de acasă a reprezentat o noutate pentru ei și își doresc să utilizeze acest program 

și pentru alte proiecte. 

       

Pentru mine ca profesor de lb.engleză am avut sentimentul că am realizat prin munca elevilor 

nu coperta unei reviste de la altă școală ci propria copertă a revistei din școala mea. 

Vă urez succes în activitățile desfășurate și aștept o nouă invitație la concursurile din școala 

dvs. în viitorul an scolar.’’ 

 
 
prof. Carmen Ioanitoiu, Şc.Gim.Predeşti, Dolj 

 

 
”Smart kids is a great school project which raised my interest in learning English by using it 

in the alimentation field in which I am studying... I will never forget  the first activity which 

was on Halloween, it was just great to use English for a purpose!” 

             Copos Ioana, IX B, Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” 

 

 ”I was never fond of English ...but this project made me determined to learn English 

because it is good for our future, it is good for me as a person. Thank you Smart Kids!” 

                                                        Ţîrle Darius, IX B, Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” 

 

 ”This is what I was expecting in learning English, I mean using English in real life 

situations not just reading and translating texts, but speaking and listening too. I feel that I 

have improved my vocabulary and I am much more confident in speaking in English.” 

        Ţîrle Mădălina, IX B, Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” 
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PRIMĂVARA 
Elev, Costina Adina- Iasmina – clasa a II-a A,  

Școala Profesională Sâg 

 

 

 

Primăvara a sosit, 

Câmpul vesel a-nverzit; 

Ghioceii s-au ivit 

În pădurea de argint. 

 

                          
 

 

Peste tot e veselie, 

Mii de glasuri pe câmpie, 

Se întrec în cântece 

Toate păsăricile. 

 

 

                           
 

 

 

Soarele e sus pe cer,  

Mândru ca un voinicel. 

A dormit o iarnă-ntreagă 

Să fie viteaz la vară. 
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ZĂPADA 
 

Elev, Țîrlea Iulia- Georgiana, Clasa a VI-a  

Școala Profesională Sâg 
 

 

 

La o terasă 

Cu flori de masă, 

Stătea mireasa 

Frumoasă ca gheața. 

 

 

Era-mbrăcată 

Și-ncoronată, 

În rochie-albă 

Ca de mătasă. 

 

 

Stătea pufoasă 

Lângă terasă, 

Ca o mireasmă 

De dimineață. 

 

 

Copiii-o așteaptă 

În fiecare iarnă. 

Să vină senină 

Cu inima plină. 
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PRIMĂVARA 
Elev, Adelin Costea, Clasa a VI-a, 

 Școala Profesională Sâg 
 

 

 

 

Primăvara când sosește,  

Natura întinerește. 

Crește iarba, se-nverzește, 

Pe copii îi veselește. 

                                               
 

 

Mugurii timizi se-arată 

Mai frumoși, ca altădată, 

Ghiocelul mă așteaptă 

În pădurea fermecată. 

                                              
 

 

 

Zarea picură argintul, 

Soarele ocrotește câmpul, 

Încet, încet adie vântul 

Și răcorește tot pământul. 
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PRIMĂVARA MOHORÂTĂ 

 

Elev, Țîrlea Natalia, clasa a VII-a B, 

 Școala Profesională Sâg 

 

    I     A-nceput de ieri să cadă 

    Stropii grei ai norilor, 

          Vântul caută-n ogradă                                                                                            

    Mângâierea florilor. 

 

II    Cor de păsări adunate, 

       Ciripind de ieri în vreme, 

       Vin să fie ajutate, 

       C-au avut multe probleme. 

 

                    Prof. coord., Costina Florica 

 

 

 

III   Ele-n cuib se-adăpostesc 

        De răceala ploilor. 

        Zgribulite, se gândesc,  

        Le e  frig, sărmanelor! 

 

IV    Iarba pare adunată 

        În șiraguri de perluțe, 

        Aștepțând de zor să cadă 

        Peste cuib de furnicuțe.  

 

  



14 

 

 

 

Biserica de lemn din satul 

Tusa 
 

prof. Vereș Pop Margarta, 

Școala Profesională Sâg 

 

 Se aude o legendă mai vie 

de la sătenii mai vârstnici, despre 

biserica veche din lemn din satul 

Tusa. Ei povestesc despre 

biserica de lemn că ar fi fost 

construită în localitatea Șeredei 

(comuna Horoatu-Crasnei) în 

preajma anului 1700 de către o 

echipă de meșteri din Albac. 

Aproximativ după 100 de ani, pe la 1800, în localotatea Șeredei numărul populației a crescut 

cam de trei ori, iar biserica a devenit neîncăpătoare. Atunci oamenii din Șeredei s-au hotărât 

să-și construiască altă biserică mai mare, iar pe aceasta au vândut-o locuitorilor din satul 

Tusa. 

 După ce au cumpărat-o, 

tusanii au mers acolo cu 12 

căruțe trase de boi, au luat toate 

piesele bucată cu bucată și 

îcărcându-le în căruță au plecat 

spre Tusa. Drumurile în acea 

vreme, spun bătrânii, erau 

aproape impracticabile, dar cu 

multă trudă au ajuns cu carele  

la locul unde fundația de piatră  

era gata. Zilele următoare a 

urmat asamblarea, iar la mai 

puțin de o săptămână biserica a 

fost ridicată. După asamblarea 

bisericii, a avut loc sfințirea ei, de sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, 

sărbătoare care de altfel i-a și dat hramul bisericii. De atunci locuitorii satului Tusa au mers 

la rugăciune la această bisericuță timp de două secole. 

  

Dacă ar fi să facem o  descriere mai detaliată a acestei construcții, am putea spune că 

îmbinându-se cu iscusință în „coadă de rândunică”,  după o străveche tehnică,  pereții 

locașului înscriu în plan un dreptunghi, cu abisa decroșată, poligonală cu cinci laturi. Brâul 

median al pereților, sculptat în „frânghie” mărginită de dințișori își schimbă din loc în loc 

motivul decorului, cu cel sub formă de arc. Arcadele și stâlpii prispei de  pe latura de sud, 

sunt împodobite cu frânghie și dințișori iar câte o rozetă înscrisă în torsadă dantelată  cu 

dințișori, înfrățește umerașii arcadelor. În ceea ce privește interiorul bisericii, pereții nu 

păstrează pictura, iar metopele ușilor împărătești sculptate în decor de frunze de stejar cu 

ghindă, nu au primit nicicând pictura promisă. 
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 În anii 1965-1968 locașul de lemn 

de la Tusa a fost restaurat, dar o 

puternică restaurare s-a făcut în anul 

2006 când printr-un proiect al Primăriei 

Comunei Sâg și prin fondurile primite de 

la Ministerul Cultelor a fost angajată o 

echipă de meșteri lemnari din 

Maramureș, numită „Taina lemnului”, 

care a înlocuit acoperișul bisericii și 

pardoseala în întrgime și-au făcut și alte 

lucrări interioare și exterioare. 

  

 

 

Acum, biserica face parte din patrimoniul universal și este declarată monument istoric, zvelta 

sa fleșă plutind ca să-i vestească pe mai departe existența. 
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MOLECULA DE APĂ 

 

Elev,  Breje Carina- clasa a VII-a B,  

Școala Profesională Sâg, 

Prof. coord. Palce Adriana 

 

 
            Apa este un lichid inodor, insipid și incolor, de cele mai multe ori, sau ușor albăstrui 

sau chiar verzui în straturi groase. Apa este o substanță absolut indispensabilă vieții, 

indiferent de forma acesteia, fiind unul dintre cei mai universali solvenți. Apa este un compus 

chimic al hidrogenului și al oxigenului, având formula chimică brută H2O. Apa este una din 

substanțele cele mai răspândite pe planeta Pământ, formând unul din învelișurile acesteia, 

hidrosfera. 

 
           

             Pe Pământ, apa există în multe forme, în cele mai variate locuri. Sub formă de apă 

sărată există în oceane și mări. Sub formă de apă dulce în stare solidă, apa se găsește în 

calotele polare, ghețari, aisberguri, zăpadă, dar și ca precipitații solide, sau ninsoare. Sub 

formă de apă dulce lichidă, apa se găsește în ape curgătoare, stătătoare, precipitații lichide, 

ploi, și ape freatice sau subterane. În atmosferă, apa se găsește sub formă gazoasă alcătuind 

norii sau fiind difuzată în aer determinând umiditatea acestuia. Considerând întreaga 

planetă, apa se găsește continuu în mișcare și transformare, evaporarea și condensarea, 

respectiv solidificarea și topirea alternând mereu. Această perpetuă mișcare a apei se numește 

ciclul apei și constituie obiectul de studiu al meteorologiei și al hidrologiei. 

       

           Anomalia densității apei are o mare influența asupra climei planetei si a vieții 

animalelor și plantelor. Când apa râurilor, a lacurilor si a mărilor scade sub 4 grade, ea nu 

mai cade la fund ci, fiind mai usoară rămâne la suprafață și îngheață aici. Fiind protejate de 

stratul de gheață, apele mai adânci nu îngheață pânî la fund, ci au, sub stratul de gheață, 

temperatura de 4 grade la care viața poate continua. 

 

         Apa lichidă  nu este niciodată pură,fiindcă ea dizolvă o parte din substanțele solide si 

gazoase cu care vine în contact. Cea mai curată apa este apa de ploaie sau din topirea zăpezii. 

Apa izvoarelor si a râurilor conține dizolvate gazele din atmosferă: oxigen, azot si dioxid de 

carbon, apoi cationii: calciu, magneziu, sodiu, si anionii de carbonat, sulfat si clorura. Cea 
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mai importantă sare conținută în apa de izvor sau de râu este carbonatul acid de calciu.O apa 

conținând mult carbonat acid de calciu, o apa dură, nu face spumă cu săpunul deoarece el se 

descompune la fierberea apei în carbonat de calciu insolubil. 

 

             Apa potabilă ca și aerul este vitala pentru om. Un om consumă în medie 2l de apa pe 

zi. Fără apa, omul nu poate supraviețui. În apa potabilă se găsesc dizolvate pâna la 0,5 g/l 

săruri minerale si mici cantități de aer. 

 

            Apa minerală conține săruri minerale si dioxid de carbon. Ea este recomandată mai 

ales în timpul verii, când prin transpirație omul pierde o mare cantitate de săruri minerale. 

Apele din râuri au o compoziție variabilă. Sunt în general slab mineralizate. Conțin Ca2+ și 

HCO3- și mai rar SO42- și Cl-. 

 

          Apa ca solvent multe din substanțele compuse ce sunt necesare vieții pot fi dizolvate în 

apa. În timpul formării si deplasării în atmosferă a picaturilor de ploaie, hidrogenul, oxigenul 

si dioxidul de carbon sunt gaze ce se dizolvă în aceste picaturi. De asemenea, toate plantele își 

extrag substanțele hrănitoare din apă în care acestea sunt dizolvate. 

Sãrurile apei de mare conțin 89% cloruri, 10% sulfați, 0,2% carbonați. 

Totalitatea apei pe pãmânt este de aproximativ 1,46 miliarde km3 din care 97% în oceane si 

mări, 2% în calote glaciare si 1% în râuri, lacuri, pânze subterane.Pentru epurarea apei se 

folosesc: ozon, clor, hipoclorit de calciu (apa de Javel), cloramina. În cazul clorului se 

utilizează aproximativ 0,1 mg clor la litru. O cantitate prea mare de clor dă însa apei un gust 

dezagreabil și chiar un miros urât. Serviciile americane adaugă apei potabile puțina fluorura 

de sodiu, pentru a combate cariile dentare. 

  

Molecula de apă 

În 1781, fizicianul englez H. Cavendish a arătat că apa se formează prin explozia unui 

amestec de hidrogen si oxigen, cu ajutorul scânteii electrice. 

În 1783, Lavoisier a repetat experienta, realizând pentru prima oară sinteza cantitativa a 

apei. S-a stabilit atunci că 2g de hidrogen se combina cu 16g oxigen pentru a da 18g apă. 

Apa naturală constă în amestecul speciilor de izotopi ai oxigenului: 16O, 17O, 18O, cu cei trei 

izotopi ai hidrogenului: 1H, 2H, 3H. Combinarea acestora genereazã 18 specii de molecule de 

apã. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 
1. Chimia slujba omului, Maria Rabega, Constantin Rabega, Edit. Ion Creanga, Bucuresti 1977 

2. Descoperiri epocale in chimie, Axente Sever Banciu, Edit. Albatros, Bucuresti, 1983 
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Picătura de apă 

 

 

                                                 Prof. înv. primar, Bonțea Simona Laura,  

Școala Profesională Sâg 
               

 

            

 

                Oare câtă lume a stat să se gândească la importanța apei!? Probabil oamenii de la 

țară își mai ridică, atunci când e caniculă, ochii spre un cer ca sticla și dau din cap a pagubă 

în așteptarea ploii pentru culturi, în rest...o da, e o adevărată tragedie când nu mai vine la 

robinet și dai tot felul de telefoane( și la cine nu trebuie) până vine, din nou, apa. În acele 

momente îți aduci aminte, cu nostalgie, ce bine era când, doar mergând la robinet, licoarea 

aceasta, dătătoare de viață, curgea fără să îți pui prea multe întrebări și totuși...oare cum ar fi 

dacă, odată luată, nu ar mai veni...!? Dacă mai multă lume  s-ar gândi că acest lucru poate fi 

posibil, poate  nu am mai lăsa apa să curgă atunci când ne spălăm dinții, sau când trecem de 

la un vas la altul când le limpezim,  sau să udăm excesiv în grădină, până facem mlaștină, de 

parcă am avea orez... sau drumul din fața casei și exemplele ar putea continua. 

 

               Este interesant să mergi în diferite locații și să auzi oameni care dacă nu plouă se 

întreabă de ce nu plouă, iar dacă plouă vor să se oprească și toate astea din motive dintre cele 

mai diverse. Unele nobile, cum ar fi culturile, altele mai puțin nobile, cum ar fi,  un bronz 

frumos, fără să ne gândim că, încet, încet, suntem cei care influențează, prin acțiunile noastre, 

inclusiv natura.  

 

              Semnale de alarmă se trag și oamenii de știință încearcă să explice urmările acțiunilor 

noastre dar...până când țările civilizate nu vor ajunge ca în unele regiuni din Africa unde se 

merg kilometri întregi, pe o arșiță cumplită pentru a sta la niște cozi interminabile pentru un 

litru de apă sau să plătești bani grei pentru un litru de apă...da, poate că atunci ne-am trezi, 

însă ar fi prea târziu așa că nu ar fi rău să facem toți ce putem în acest sens, ACUM. 
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PLOUĂ 
 

Elev, Boca Ioana, Clasa a VI-a, 

Școala Profesională Sâg 

 

 

 

 

A-nceput de ieri să plouă 

Câte-un strop de apă nouă, 

Tropotind pe-acoperiș, stropii 

Mici ca de pitici. 

 

 

 
 

Roua ce din nori cădea 

Și pământul îl scălda 

S-a oprit la-un moment dat 

Iar pământul s-a bucurat. 
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UNIVERSE IS MY LIFE 

 
                                                                                         Elev Ştiubei Alexandra,cls.a-VII-a 

                                                                                    Prof. Ioaniţoiu Carmen Dana 

                                                                                         Şcoala Gimnazială Predeşti-Dolj  

 

 

 

 

 

Love the forest. 

 

                                                      Love the trees. 

 

Love the rivers. 

 

                                                      Love the fish. 

 

    Love the birds and 

 

                                                   Love their songs. 

 

 

 

                                                               Love my cat and 

 

                                                   Love my dog. 

 

                                                               Love the sky and 

 

                                                   Love the moon. 

 

Love the stars and 

 

                                                   Love the Universe. 
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BICARBONATUL DE SODIU 

 

 

Elevi: Țîrlea Antonia, Rîndunica Antonio, Clasa a VIII-a A, 

 Școala Profesională Sâg 

Profesor coordonator, Palce Adriana Mariana 

 

 

              Bicarbonatul de sodiu (NaHCO3) este un compus chimic anorganic care face parte 

din categoria sărurilor. Denumirea științifică este hidrogenocarbonat de sodiu.
 
Denumirea 

de bicarbonat de sodiu trebuie considerată o denumire uzuală, fără pretenții științifice. 

Egiptenii vechi au folosit depuneri naturale de Natron (un amestec care conține carbonat acid 

de sodiu) ca vopsea pentru hieroglife, pentru a curăța dinții și pentru a trata rănile. 

 

În 1791, chimistul francez Nicolas Leblanc a produs carbonat de sodiu, cunoscut și sub 

numele de sodă. În 1846, doi brutari din New York, John Dwight și Austin Church, au 

înființat prima fabrică din Statele Unite pentru a produce sifon de copt din carbonat de sodiu 

și dioxid de carbon. 

 

Bicarbonatul de sodiu, este menționat în romanul „Căpitanii Curajoși” de Rudyard Kipling 

ca fiind folosit în anii 1800 în pescuitul comercial pentru a păstra proaspeți peștii capturați. 

 

Am auzit de sute de reţete miraculoase în care bicarbonatul de sodiu este prezentat drept 

singurul leac ce poate vindeca orice boală, de la ulcer până la temutul cancer. În realitate, 

adevărul este undeva la mijloc. Bicarbonatul – ca tratament  - este indicat, dar cu rezerve şi 

cu multă precauţie, şi asta pentră că, dacă este consumat excesiv, poate să facă ravagii în corp 

pe termen lung. Cel mai des, bicarobonatul este prezentat ca o adevărată binefacere pentru 

persoanele care suferă de reflux gastroesofagian, arsurile la stomac, aşa cum sunt ele 

conoscute în popor. Medicii spun că, bicarbonatul poate fi de ajutor pentru moment, în caz de 

urgenţă, dacă în casă nu există un pansament gastric. Folosit excesiv, timp îndelungat, nu va 

face altceva decât să accentueze predispoziţia spre ulcer. 

    Poate fi întrebuinţat în peste 50 de moduri diferite atât în gospodărie pentru curăţarea casei 

cât şi în scopuri cosmetice (albirea dinţilor, măşti de faţă). De asemenea, bicarbonatul de 

sodiu poate fi folosit şi ca adjuvant în calmarea arsurilor stomacale, a aftelor bucale, ajută la 

calmarea tusei prin gargară. 
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Proprietăți 

 

    Observațiile privind aspectul bicarbonatului de sodiu, cum ar fi culoarea, mirosul, 

gustul și starea materiei, sunt toate proprietăți fizice. Bicarbonatul de sodiu este o pulbere 

cristalină albă, care uneori formează bulgări. Este inodor și are un gust amar, sărat. La 

temperatura camerei, este solid. Solubilitatea sau capacitatea unei substanțe de a se 

dizolva în apă este de asemenea o proprietate fizică. Bicarbonatul de sodiu este solubil în 

apă și poate fi separat de apă prin evaporare. 

 
Proprietățile chimice descriu observațiile unei substanțe pe baza capacității substanței de 

a-și schimba compoziția chimică. Descompunerea și pH-ul sunt două proprietăți chimice 

comune ale bicarbonatului de sodiu. Concentrația ionilor de hidrogen (H 
+
) într-o soluție 

este o proprietate chimică numită pH. Scara pH-ului variază de la 0 la 14. Un pH mai mic 

de 7 indică un acid, o valoare de 7 este neutră și o valoare mai mare de 7 este considerată 

alcalină. O soluție molară 1% de sodă de copt în apă la temperatura camerei are un pH de 

8,3. Acest număr indică faptul că bicarbonatul de sodiu este alcalin, ceea ce explică gustul 

său amar. Descompunerea este procesul care utilizează căldură pentru a descompune o 

substanță în componente mai simple care sunt diferite de substanța inițială. Când 

este încălzit la o temperatură mai mare de 50 de grade C (122 grade F), bicarbonat 

de sodiu se descompune sau se desparte în afară pentru a forma cea mai mare parte 

de dioxid de carbon (CO 2 ) și apă (H 2 O) cu urme de carbonat de sodiu 

(Naco 3). Descompunerea este o schimbare chimică. 

 

Bicarbonatul de sodiu este o pulbere albă. La încălzire (peste 65 °C) se descompune 

în bicarbonat de sodiu (Na2CO3), dioxid de carbon (CO2) și apă (H2O): 

 

 

2NaHCO3—Na2CO3+CO2+H2O 
 

Datorită acestei proprietăți se folosește ca praf de copt și la fabricarea extinctoarelor cu 

dioxid de carbon (CO2). NaHCO3hidrolizează bazic, adică soluția este bazică. 

Radicalul carbonat acid (HCO3
-
) și ionul de sodiu(Na

+
) alcătuiesc bicarbonatul de sodiu. 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bicarbonat
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Utilizări 

 

    Dacă ar fi să realizați o listă cu produsele pe care ar trebui să le aveți întotdeauna la 

îndemână, bicarbonatul de sodiu ar trebui să figureze în top. Bicarbonatul de sodiu face 

pur si simplu totul mai usor. Iată care sunt cele mai cunoscute utilizări ale bicarbonatului 

de sodiu! 

 

Igiena orala  

Bicarbonatul de sodiu poate fi folosit ca pastă de dinți, fiind un înlocuitor excelent al 

produselor comerciale,împrospătează respirația, reduce tartrul și previne apariția 

cariilor. Poate fi folosit împreună cu pasta de dinți sau simplu.  

 

 

   Detergent ecologic pentru casă 

Bicarbonatul de sodiu desfundă țevile și redă strălucirea obiectelor din argint, 

iar combinat cu săpun și oțet înlătură petele de mucegai de pe perdeaua de duș și curăță 

toaletele (Amestecați-l cu puțin oțet și lăsați-l să acționeze peste noapte. Dimineața, 

îndepărtați-l cu o cârpă.). 

 

Combaterea dăunătorilor 

 

Dacă furnicile vă distrug trandafirii sau vă invadează bucătăria, presărați o dâră de 

bicarbonat de sodiu în dreptul ușilor și al ferestrelor. 

Pisica sau câinele dumneavoastră are pureci? Căutați un tratament preventiv pentru 

pureci? Presărați un amestec de bicarbonat de sodiu și sare peste culcușul animalelor și în 

alte locuri în care acestea își petrec timpul. Aspirați-l după 24 de ore. 
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Proprietăți medicale 

 

    Proprietățile medicinale ale bicarbonatului de sodiu sunt cu adevărat uimitoare. De pildă, 

acest produs reduce efectele chimioterapiei și ale radiațiilor asupra unor organe precum 

rinichii și ficatul. Prin urmare, mulți medici oncologi recomandă utilizarea sa. 

Oameni din întreaga lume apelează la un remediu simplu (puțin bicarbonat dizolvat în apă) 

pentru a combate hiperaciditatea gastrică și alte problemele asociate acesteia. Deoarece 

beneficiile acestui produs sunt celebre, spitalele de urgență din toată lumea apelează la 

bicarbonat de sodiu pentru a salva viețile pacienților. 

Combinat cu alte substanțe, cum ar fi iodul sau clorura de magneziu, bicarbonatul de sodiu     

poate fi utilizat pentru a prepara diverse remedii naturiste. 

Bicarbonatul de sodiu reglează pH-ul din corp -Una dintre proprietățile medicinale ale 

bicarbonatului de sodiu este abilitatea sa de a alcaliniza organismul în mod natural. Atunci 

când există un deficit de ioni de bicarbonat în organism, pH-ul sângelui scade. În organism se 

dezvoltă un mediu acid care poate cauza numeroase probleme de sănătate. Celulele 

organismului funcționează cel mai bine într-un mediu alcalin. Acest fapt confirmă beneficiile 

incredibile ale bicarbonatului de sodiu. 

Altă recomandare a bicarbonatului de sodium este să fie folosit pe post de gomaj pentru 

curăţarea tenului. Se face o pastă din apă şi sarea de sodium care se aplică pe faţă şi se 

clăteşte după un minut. Atenţie, persoanele care au tenul sensibil sau sensibilizat de diverse 

afecţiuni sau tratamente ale pielii nu trebuie să folosească astfel de măşti fără a se consulta în 

prealabil cu un specialist în dermatologie. 

 

Experimente distractive cu bicarbonatul de sodiu 

Experiment distractiv: umflăm balonul cu oțet și bicarbonat de sodiu 

Materiale de care veți avea nevoie: 

pahar Erlenmeyer, baloane, bicarbonat de sodiu, pâlnie, oțet  

 Pasul 1: turnați 1-2 linguri de bicarbonat de sodiu în balon cu ajutorul unei pâlnii  

 Pasul 2: turnați 100ml de oțet în pahar  

 Pasul 3: atașați atent balonul de pahar  

 Pasul 4: ridicați repede balonul astfel încât să cadă tot bicarbonatul de sodiu în pahar.  
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 Pasul 5: bicarbonatul în combinație cu oțetul crează o reacție chimică, în rezultatul 

căreia se elimină gazul care umflă balonul 

Vulcanul care erupe 

Pentru a face vulcanul să erupă, toarnă două linguri de bicarbonat de sodiu, adaugă 50 ml de 

apă călduță, 6 picături de colorant alimentar roșu și 100 ml oțet.  
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EXCURSIA - COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A ACTIVITĂȚILOR 

EXTRACURRICULARE 
 

               Prof. înv. primar: Țîrlea Florica- Marinela,  

Școala Profesională Sâg 

 

 

Societatea umană este în continuă dezvoltare, atât în timp, cât şi în spaţiu. Cultura unei 

societăţi este reflectată prin valorile pe care le manifestă, fie ele morale, etice, estetice, 

economice dar şi prin relaţiile pe care le desfăşoară fiecare om cu mediul în care se află, cu 

mediul natural. 

Activităţile extracurriculare sunt menite să ofere elevilor oportunităţi multiple de 

recreere, să le dezvolte spiritul de competiţie, să le valorifice potenţialul intelectual şi 

aptitudinile, să le stimuleze imaginaţia, creativitatea şi iniţiativa. 

Excursia reprezintă pentru elevii mei prima opțiune pentru activitățile extrașcolare, 

deoarece le oferă posibilitatea de a se manifesta liber, de a socializa în alte contexte decât 

mediul școlar, de a-și îmbogăți experiența de viață. Ea este o lecție interdisciplinară fără 

manuale prin care li se dezvoltă dragostea față de țară, față de natură, față de semeni. 

Instruirea copiilor se face în afara mediului școlar, iar observațiile, discuțiile, dezbaterile sunt 

mai profunde și mai detașate, achizițiile învățării se fac mai rapid și sunt mai persistente. 

Impresiile în urma acestei activități vor motiva elevii să fie mai atenți la lumea 

înconjurătoare, să se implice mai mult în viața socială. 

Și dacă e iunie, spunem vacanță. Cu gândul la vacanță, vă propun un articol despre 

excursie. Am început anul școlar 2018-2019 cu elevii mei de clasa a II-a, cărora le-am cerut să 

propună  activitățile  extrașcolare pe care să le derulăm pe tot parcursul anului școlar. Primul 

lucru pe care l-au spus a fost: excursie. 

Am organizat excursia, în cadrul programului „Școala Altfel”, în data de 16 aprilie 

2019, împreună cu bunele mele colege Tomolea Florica și Flonta Violeta, acestea având clasa 

pregătitoare și clasa I. Am pornit la „drum”, prin a stabili data, traseul, activitățile și 

finalitățile. Elevii au spus că sunt interesați să vadă o grădină zoologică și pentru că excursia a 

fost planificată a se derula doar pe parcursul unei zile, am hotărât să avem un traseu mai 

scurt: Sâg- Crasna- Oradea- Băile Felix și retur. Am luat harta fizică a României, harta 

turistică și harta teritorial-administrativă și am stabilit traseul. Am observat formele de relief 

pe care le parcurgem: câmpie, deal, munte. Am localizat județele și orașele pe care le 

străbatem. Am calculat distanța dintre principalele localități ale traseului și timpul care ne 

trebuie pentru deplasare, dar și pentru popasurile pe care le vom face și am stabilit de cât 

timp avem nevoie pentru a putea vizita tot ce ne-am propus, am stabilit ora de plecare și ora 

de sosire.  

Am pornit la drum la ora 8:30 dimineața, pe drum de deal, și în primă etapă am 

observat natura în anotimpul primăvara, în această formă de relief, de la câmpul arat, pe 

alocuri – iarbă verde, copaci înfloriți, frunze de la verde-crud la verde închis. Am observat 

satele adunate, răsfirate și risipite din fiecare zonă, arhitectura gospodăriilor și am constatat 

că principalele îndeletniciri ale oamenilor din mediul rural sunt agricultura și meșteșugăritul. 

Nu de puține ori, drumul ne-a fost tăiat de diverse animăluțe pe care le priveau cu 

vădită admirație.  
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Am remarcat apoi așezările urbane cu străzile asfaltate, cu aglomerarea de locuințe, cu 

furnicarul oamenilor care se îndreptau spre locurile de muncă, platformele industriale de la 

marginea acestora, multitudinea firmelor care își aveau sediul aici și am realizat comparații 

între modul de viață al oamenilor de la sate și cei de la orașe – locuințe, ocupații, modul de a-și 

petrece timpul liber, accesul la informații, instituțiile care există în aceste așezări omenești. 

Un prim popas important l-am făcut la Grădina Zoologică din Oradea, unde elevii au 

văzut animale de la noi din țară, dar și din alte țări în mărime naturală. Am discutat despre 

importanța grădinilor zoologice, dar și despre necesitatea ca animalele să trăiască în mod 

natural, să nu fie scoase din mediul lor de viață. Elevii au avut ca exercițiu de imaginație, să 

spună ce-ar simți ei dacă ar fi închiși într-o cușcă, într-o colivie, într-un țarc, ce nu ar mai 

putea face din ceea ce fac în mod obișnuit. Răspunsurile au fost uimitoare. 

 

 
 

Următoarea oprire a fost  la Băile Felix, la restaurantul Hotelului President unde copiii 

au luat masa. La plecare și-ar fi dorit cu toții o baie la piscina Hotelului, însă nefiind în 

programul stabilit, drumul nostru s-a continuat cu vizitarea următorului obiectiv turistic, 

Lacul cu nuferi. Aici copii s-au umplut de entuziasm alergând de colo până colo, la vederea 

nuferilor, a broscuțelor țestoase din lac, a peștișorilor care înotau printre nuferi. 
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Am apreciat cum, la popasurile făcute, au ales suveniruri pentru membrii familiei care 

îi așteptau acasă, știind chiar gusturile fiecăruia, ceea ce înseamnă că respectul, grija pentru 

ceilalți, iubirea sunt  parte a sufletului lor, sunt sentimente înălțătoare de care au dat dovadă 

cu o puritate și o sinceritate pe care ar trebui să le transmită și multora dintre adulți. 

Copiii au înțeles că natura are legile ei, scrise și nescrise, că stă în puterea noastră, a 

oamenilor să le respectăm căci mai devreme sau mai târziu, răul pe care îl facem Pământului 

se va întoarce împotriva noastră. 

Excursia a fost o lecție centrată numai pe elevi, au observat în tăcere, au pus o mulțime 

de întrebări, s-au minunat, au petrecut timpul în aer liber, și-au exprimat opiniile fără 

rețineri, au hotărât ce să facem și cum să facem, au interacționat mai mult decât de obicei, s-

au grupat și s-au regrupat după interese comune în anumite momente, au fost grijulii unii cu 

ceilalți, au fost răbdători, și-au îmbogățit experiența de viață, luând contact direct cu obiectele 

din natură. 

Deși în zilele noastre, copiii sunt purtați de părinții lor pe meleaguri natale și străine încă 

de mici, dorința de a participa la excursiile organizate de clasă este foarte mare. Nici nu 

ajunsesem acasă și deja mă întrebau când vom merge în altă excursie. Nu vă pot descrie trăirile 

copiilor, farmecul și candoarea lor, uimirea și privirile întrebătoare, plăcerea de a se zbengui, 

chiotele de bucurie în joaca lor, la locul de joacă de la Huta Slavia- ultima noastră oprire, ochii 

cercetători și critici în același timp. Nu pot exprima în cuvinte și așa, acestea prea puține, câtă 

bucurie a încăput în sufletele lor de-o șchioapă. N-au simțit oboseală, n-au avut nevoie de 

pauză, n-au întrebat când plecăm acasă. Am trăit alături de ei bucuria de a fi copil, fapt ce mi-

a întărit încă o dată convingerea că, indiferent de vârstă, trebuie să fiu, până la linia de sosire, 

un dascăl al secolului XXI. 

 

 

Bibliografie : 

1. Pârvu, C., Godeanu, S., Stere, L., “Călăuză în lumea plantelor şi animalelor”, Ed. 

Ceres, Bucureşti, 1985; 

2. Ionescu, M., Radu, I., “Didactica modernă”-ediţia a II-a, revizuită, Ed. Dacia, 
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Carbonul, elementul  vieții 

 

 

                                                                     Elevi:  Gui Adina și Rîndunică Antonio,  

                                                         Clasa a VIII-a A, Școala Profesională Sâg 

Profesor coordonator, Palce Adriana Mariana 

 

 

 
                  Carbonul este un metal, situat în grupa a IV-a, se motează prescurtat C și se 

găsește în trei stări alotropice: diamant,grafit și carbune de pămant. Alotropia este 

proprietatea unor elemente chimice de a se prezenta în una sau mai multe forme cristaline 

(sau moleculare). Ea este determinată de formarea unor molecule cu număr diferit de atomi și 

modificări cristaline diferite. Printre formele alotropice ale carbonului se numără una dintre 

cele mai moi substanțe cunoscute, anume grafitul, și cea mai dură substanță întâlnită în 

natură, anume diamantul. 

 

       Carbonul este un element remarcabil din mai multe motive, unul dintre acesta fiind 

capacitatea deosebită de a forma legături chimice cu alți atomi mici. 

 

       Carbonul este considerat pe bună dreptate unul dintre cei mai importanți constituienți ai 

organismelor vii, având, spre exemplu, o contribuție majoră în respirația celulelor.În corpul 

uman, atomii de carbon sunt după hidrogen și oxigen,cei mai numeroși (10,7%). De altfel, 

aceste trei elemente, hidrogenul, oxigenul și carbonul, formează tripleta ce intră în alcătuirea 

tuturor organismelor vii. Potrivit observațiilor, concentrația de carbon în orice organism viu, 

indiferent dacă face parte din regnul vegetal sau animal, este mai mare decât în orice alt 

obiect natural, exceptând diamantul și grafitul. Viața tuturor structurilor vii, de la celule 

până la arbori sau cetacee, sunt legate de carbon. 

 

 

 
  Bibliografie: 

     -Greenwood, Norman N., Earnsham, Alan (1997),Chimisty of the Elements  

(ed. 2 nd).Oxford  

    -Costin D.Nienitescu Chimie generală (ed.)București, Editura didactică și pedagogică 
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CEL MAI ÎNALT COPAC 
 

 Elev, Flonta Ionela- Maria, Clasa a II-a A, 

Școala Profesională Sâg 

 

              

 

 

 

Era odată un arbore mic, la marginea unei păduri, care nu creștea mai deloc. Oamenii 

care-l plantaseră au vrut să-l taie, dar l-au mai lăsat o vreme. 

 

În fiecare primăvară îi înfloreau flori albe ca zăpada și dădea frumusețe în pădurea în 

care era. Ce nu se observa este că creștea tot mai mare până când a devenit o frumusețe de 

copac. A devenit casă pentru cele mai frumoase, mai rare păsări. Vârful lui parcă atingea 

norii pufoși. Păsările cântau armonios pe crengile lui bătrâne și lungi, de aceea  l-aș putea 

numi „arborele muzicii”. 

 

De multe ori stau sub crengile lui răcoroase, bucurându-mă de sunetele minunate ale 

viețuitoarelor care își găsesc adăpost în copacul copilăriei mele. Este prietenul meu bun, care 

mă alină cu foșnetul frunzelor atunci când sunt tristă, căruia pot să-i povestesc orice, absolut 

orice, și care cred că mă înțelege pe deplin. 

 

Seara la apus își leagănă crengile în adierea fină de primăvară dansând parcă într-un 

vals al pădurii. 

 

 

 

  



31 

 

Apa 

 

 

Elev, Țîrlea Natalia- clasa a VII-a B 

Școala Profesională Sâg, 
 

 

 

Apa florile le crește 

Creștere lor ea zărește 

În ea peștii înoată, 

Mâncarea ei o caută. 

 

 

 

Robinetul nu lăsa-ți deschis 

El trebuie să stea închis 

Apa nu o irosi 

De vrei eco tu să fii. 

 

 

Natura va fi frumoasă 

Când ea va fi sanatoasă 

Apa de vom economisi, 

Ea nu va mai suferi. 
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EMINESCU 

 
Clasa a V-a B, Școala Profesională Sâg 

Prof. coord. Costina Florica 

 

 

 

 

Ești un nume mare în țara noastră sfântă, 

 

Mulți oameni te-or cinsti veacuri de-acum-nainte, 

 

Iar gloria ce ți se cuvine s-o ai mereu, mereu,  

 

Noi, drag poprul tău, o zi îți închinăm,  

 

E ziua aceea mare în care un Luceafăr 

 

S-a urcat în înaltul cerului.  

 

Cu o putere vie de-acolo, încă,  

 

Urca-va și mai sus de-a inimii poruncă.    
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Poluarea aerului 

 

Elev, Vedinaș Delia –clasa a VII-a B   

Școala Profesională Sâg  

 
          Aerul pe care îl inspirăm este parte din atmosferă, amestecul de gaze ce acoperă globul 

pământesc. Acest amestec de gaze asigură viața pe pământ și ne protejează de razele 

dăunătoare ale soarelui. 

          Atmosfera este formată din circa 10 gaze diferite,în mare parte azot (78%) și oxigen 

(21%). Acel 1% rămas este format din argon, dioxid de carbon, heliu și neon.Toate acestea 

sunt gaze neutre, adică nu intră în reacție cu alte substanțe. Mai există urme de dioxid de sulf, 

amoniac, monoxid de carbon și ozon (03) precum și gaze nocive, fum, sare, praf, cenușa 

vulcanică. Echilibrul natural al gazelor atmosferice care s-a menținut timp de milioane de ani, 

este amenințat acum de activitatea omului. În ultimii 200 de ani industrializarea globală a 

dereglat raportul de gaze necesar pentru echilibrul atmosferic. Arderea cărbunelui și a 

gazului metan a dus la formarea unor cantități enorme de dioxid de carbon și alte gaze, mai 

ales după sfârșitul secolului trecut a apărut automobilul. Dezvoltarea agriculturii a 

determinat acumularea unor cantități mari de metan și oxizi de azot în atmosferă. 

 

       Efectul de seră 
             Gazele deja existente în atmosferă trebuie să rețină căldura produsă de razele soarelui 

reflectate pe suprafața Pământului. Fără aceasta, Pământul ar fi atât de rece încât ar îngheța 

oceanele iar oamenii, animalele și plantele ar muri. După unele estimări, în zilele noastre peste 

un miliard de oameni inspiră aer foarte poluat, în special cu monoxid de carbon și dioxid de 

sulf, rezultate din procesele industriale. Din această cauză, numărul celor care suferă de 

afecțiuni toracice-pulmonare, în special în rândul copiilor și al bătrânilor, este în continuă 

creștere. La fel și frecvența cazurilor de cancer de piele este în creștere. Motivul este stratul de 

ozon deteriorat, care nu mai reține radiațiile ultraviolete nocive. 

         

 Ploi acide 
              Ploaia acidă se formează atunci când dioxidul de sulf sau oxizii de azot, ambele 

rezultate ale poluării industriale, se amestecă în atmosferă cu aburii de apă. Ploaia acidă 

distruge plantele și animalele. Păduri întregi au dispărut din cauza ploilor acide. Mai rău este 

dacă aceste ploi acide ajung în lacuri sau râuri care le duc la distanță, omorând și cele mai 

mici organisme.  

              Din cauza încălzirii globale, va crește nivelul mărilor, regiunile situate mai jos fiind 

înghițite de apă. Poluarea resurselor de apă poate atrage după sine izbucnirea unor epidemii, 

apariția unor boli grave și moarte. Sunt modificate și raporturile repartizării precipitațiilor: 

regiuni întregi pot fi secate complet, ducând la foamete și la pierderea multor vieți omenești. 

              Un lucru e sigur: în zilele noastre nu mai putem să respirăm aer curat. Freonii au fost 

scoși din procesele industriale și au fost înlocuiți cu alte substanțe. Atmosfera este însă în 

pericol, ca urmare este în pericol întregul mediu de viață. Este nevoie de un control riguros și 

de măsuri radicale pentru ca viitorul atmosferei să fie sigur. 

             În întreaga lume sunt pornite campanii care încearcă să convingă guvernele să 

renunțe la distrugerea pădurilor ecoatoriale. Populatia contribuie la aceste campanii, prin 

faptul că nu mai cumpără produse fabricate din lemn tropical,reducând oarecum cererea 

pentru acesta. Sunt țări care ajută la restabilirea echilibrului prin plantarea de arbori tineri.   

        Bibliografie 

1. Chimia slujba omului, Maria Rabega, Constantin Rabega, Edit. Ion Creanga, Bucuresti 1977 

2. Descoperiri epocale in chimie, Axente Sever Banciu, Edit. Albatros, Bucuresti, 1983 
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    Rolul chimiei în viața de zi cu zi 
Elevi: Țirlea Natalia Denisa și Vedinaș Delia, Clasa a VII-a B, 

 Școala Profesională Sâg 

 

 
                 Chimia reprezintă una dintre ramurile științelor naturale al cărui obiect de studiu il 

constituie competiția, structura, proprietățile și schimbarea materiei. 

  Chimia mai este numita și ”stiința de mijloc” sau ”stiința centrala”, întrucât conține 

elemente combinate din codrul celorlalte stiințe ale naturii precum astronomia, fizica, biologia 

si geologia. 

Ca obiect de studiu, chimia a apărut acum câteva milenii in anumite părți ale lumii, mai exact 

în Orientul Mijlociu sub forma alchimiei, iar aceasta din urmă a permis elbaroarea chimiei 

moderne ca urmare a revoluției chimice. (1773). 

  ”Elementele chimice, dacă sunt așezate în ordine crescătoare după masa atomică, prezintă o 

periodicitate de proprietăți.” (Dimitri Mendelev) 

 

  Chimica joacă un rol important registrându-se în marea majoritate a produselor din viața 

de zi cu zi, detergenți etc. Industria alimentară și cea a produselor cosmetice folosești o gamă 

largă de conservanți. In ultima vreme a crescut numărul conservanților de produse bio, 

suntem mai atenți la ceea ce mâncăm, dar trebuie să fim atenți și în cazul utilizării produselor 

cosmetice. 

  Viața noastră de zi cu zi e încojuratăă de un sir de procese care nu pot fi explicate în mod 

obișnuit, dar toate întâmplările neobișnuite se regăsesc o explicație in chimie. Chimia se ocupă 

ci studiul compoziției, proprietăților si transformărilor substanțelor din natură. 

  De astfel, astăzi încă se mai fac cercetări iar chimia este foarte utila în biologie – studiul 

fixării azotului de rădăcinile unor plante, studierea proceselor de fotosinteză, în industrie – 

producerea energiei electrice, în medicină – stabilirea duratei de viață a globulelor roșii din 

sânge, diagnosticarea unor boli sau tumori. Câțiva poluanți gazoși ar fi: dioxidul de carbon, 

eliminat în cantități mari atunci când expirăm, prin arderea combustibilor sau prin procese 

de fermentație. El nu este un gaz toxic, dar poate produce axfisiere. Monoxidul de carbon este 

un gaz rezultat prin arderea incompletă a cărbunilor. 

  Unele gaze toxice care poluează natura din zonele industriale, eliminându-se in aer, produc 

ploi acide. 

 

Obiectele acestui domeniu implică în special:   

          - studierea materiei la nivel atomic 

          - proprietățile atomilor 

          - modul de formare a legăturilor chimice 

          - formare compușilor chimici 

          - modul în care anumite substanțe interacționează la nivelul moleculelor și conferă 

materiei anumite proprietăți generale. 

 

  Este foarte important să știm să ne folosim de beneficiile chimiei, dar să nu facem exces. 

Astfel am putea produce chiar distrugerea propriei noastre existențe. 

 

 

Bibliografie:  

ro.m.wikipedia.org  

www.jurnalulbucureștiului.ro 

www.scribd.ro 

www.referatele.ro 

http://www.jurnalulbucure?tiului.ro/
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http://www.referatele.ro/
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 OBICEIURI DIN SATUL LAZURI, JUDETUL SALAJ 

(VALEA BARCAULUI) 

                                                       PROFESOR INVATAMANT PRIMAR, COSTE LAURA, 

                                                                                 ȘCOALA PROFESIONALĂ  SÂG, SĂLAJ 

 
          În satul meu natal, Lazuri, de pe Valea Barcăului, în urmă cu 60 de ani trăia un om 

sărac, Filipea, care în ajunul Crăciunului mergea la colindat din casă în casă. 

Colinda lui  se numea ,,LA SFÂRȘITU` `I LUMII,,.  Filipea a murit dar colinda a 

ramas.Versurile ei le-am cules de la bunica mea, Florița Bițului și de la mama mea, Maria 

Bițului. 

LA SFÂRȘITU` `I LUMII 

 

La sfârșitu` `i lumii 

Trâmbița-or înjerii 

În patru cornuri dă lumii 

La tăt omu`pa lui numi 

Când a fi la judecată(bis) 

 

Cii vii cu cii morți deodată 

Judecata-i mari pricini 

Cii vii cu cii morți-or plânji 

Căci cu banii n-or învinji 

 

Nici cu aur, nici cu arjintu` 

Numa cu sufletu sfântu` 

Hai, cu totii sa suim 

La cetate-nViflaim 

 

Acolo-s mesili-ntinsi 

Și luminile-s aprinsi 

Și păharile-s umpluti 

Cini-i vrenic și le beii 

 

Cini nu,lasă și steii 

Și fii sănătoasă gazdă 

Sănătoasă, vesel, bună 

Ca-i ajuns Sfantu` Crăciunu 

 

            Un obicei frumos  de Bobotează, care încă se mai păstrează în micul meu sat datorită 

copiilor, este ȚURALEISA. Când eram copil eram încântată de acest obicei, umblatul cu 

Țuraleisa. Fete și băieți merg din poartă în poartă si spun următoarele versuri de mai jos. 

Fiecare copil are în mână un clopoțel( țangalău-local) pe care îl scutură pentru a face gălăgie 

cât de multă. Zgomotul produs de clopotei are rolul de a alunga răul din casele, curtile și 

ogrăzile oamenilor. 

ȚURALEISA 

A țuraleisa,  

Popa cu leisa 

Deacu` cu sacu` 

Sfatu’cutătu’ 

Roadă-n iarbă 

Până-n barbă, 
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Roadă-n grâu 

Până-n brâu 

A țuraleisa 

Copiii sunt trimiși de gazdă să înconjoare pomii din ogradă. În timp ce înconjoară pomii, 

copiii spun versuri care se repetă. 

Pomule dă nu-i rodi-bis 

Cu săcurea te-oi lovi! 

Țuraleisa copiilor este răsplătită cu nuci și mere (mai nou și cu dulciuri si bani). 
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8 APRILIE – ZIUA RROMILOR 

 

 

 

                                                                         Prof. Flonta Ramona – Ioana,  

Școala Profesională Sâg 

 

La Congresul Mondial al Rromilor din anul 1971, desfăşurat în perioada 8 – 12 aprilie, 

care a avut loc în Anglia, la Orpington lângă Londra, au participat 23 de reprezentanţi din 14 

ţări, care au considerat necesar respingerea termenilor exonimi ca: Tsiganes, Zigeuner, 

Gitanos, Gypsies, etc., în favoarea termenului Rom (rrom, rromă, rromi, rrome, rromani, 

etc.). 

Congresul a mai stabilit atunci simboluri specifice ale rromilor din întreaga lume: Ziua 

de 8 Aprilie, ca zi internaţională a rromilor; Steagul rromilor de pretutindeni ( în formă 

dreptunghiulară: jumătatea inferioară este verde şi simbolizează pământul înverzit, cea 

superioară de culoare albastră ce simbolizează cerul, iar în mijloc se află roata roşie ce 

reprezintă roata universului – chakra); Imnul rromilor – Gelem, gelem, un cântec din care 

răzbate durerea, suferinţele îndurate de rromi, dar şi speranşa pentru o viaţă mai bună. 

Cu prilejul Zilei internaţionale a rromilor, la Şcoala Profesională Sâg s-a desfăşurat 

proiectul Educaţional „8 Aprilie – Ziua rromilor”, în perioada 05.04.2019 – 08.04.2019. 

Proiectul a cuprins mai multe activităţi realizate de către învăţători şi profesorii de Limba şi 

literatura rromani: Pagini din istoria rromilor, Să ne prezentăm tradiţiile şi portul, desene cu 

aspecte reprezentative pentru viaţa acestei etnii şi un moment artistic E ziua rromilor!  
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Smart Kids 

  

Prof. Bonțea Ioan-Sever, 

Școala Profesională Sâg 
 

            1
st
 of November2018.  It is a very important day for a  quite  large group of pupils 

attending Școala Profesională Sâg. It is the day when, under the guidance of five big-hearted 

teachers: Palce Adriana Mariana, Bonțea Simona Laura, Palce Marius Valentin, Bonțea 

Ioan-Sever and Lazăr Loredana, who during their spare time, which they could  have 

dedicated  to their respective families, have taken the time and arduous challenge of getting 

stated an English Language project entitled “Smart Kids”. This project took place during the 

2018-2019  school year and its purpose was to improve the English language skills and 

knowledge of the pupils in our school.  It happened on every Friday, between 6 and 7pm at 

the local library, which is a partner in the project, where pupils were able to learn and 

improve their English skills in an attractive environment, without experiencing the worries of 

being graded and marked only learning English through games and fun. 

 

             One realizes that the work performed is appreciated and brings a sense of elation to 

the participants, when, during the brakes, the pupils run to you and the great you with 

“Hello!”, they ask you “How are you?”, or they sing the “Smart Kids” song, teaching it to 

other pupils. That’s when one knows the purpose of the effort put in has been achieved. 

 

             The success of this project also affirmed itself,  when organizing a ”Smart Kids” 

contest, not only the pupils involved in the project wanted to take part, but many, many 

others. Under the given circumstances, the five dedicated teachers have decided expand and 

organize more and longer activities, on daily basis during the first week of August, 2019. 

 

             It is great and reassuring and also commendable to witness teachers who, not 

expecting any financial reward or of any other kind, except the smiles on the pupils faces and 

the satisfaction of a job  well done, together with parents who understand the needs of the 

modern society and those of the school as an educational institution, have decided to do much 

more than their job descriptions require, in other words  they have decided. 
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EDUCAŢIA ŞI MASS-MEDIA 

 

 

Flonta Ileana – Violeta, Şcoala Profesională Sâg 

 

Mass-media este considerată un factor educativ atâta vreme cât reprezintă o ambianţă 

ce atrage publicul printr-o  mare varietate de stimuli, generând noi experienţe, stimulând 

interese, precum şi un mod aparte de a satisface nevoia  de cunoaştere, dar şi de divertisment. 

În acest moment, orice acţiune educativă nu poate face abstracţie de realitatea socială a 

momentului, iar aceasta se remarcă prin creşterea ponderii mijloacelor de comunicare în 

masă în viaţa de zi cu zi precum şi utilizarea lor efectivă în procesul educativ. Mijloacele 

mass-media pot furniza o mare parte din informaţiile utilizate în activitatea didactică 

contribuind astfel la îmbogăţirea orizontului de cultură generală şi formând concepţii, 

atitudini, dar şi sentimente dintre cele mai diverse. 

Învăţarea şi dezvoltarea comportamentului uman se realizează, în mare parte, în mod 

spontan,  nedirijat, necontrolat, la realizarea căruia contribuie întregul sistem social, deci şi 

mass-media. Încă de mic, copilul este supus unor influenţe de natură educativă exercitate de 

către mass-media, influenţe care îi afectează într-o anumită masură dezvoltarea personalităţii. 

Pentru a se putea asigura o dezvoltare integrală şi armonioasă a tuturor laturilor 

personalităţii copilului trbuie să facem o selecţie a masajelor şi informaţiilor pe care aceştia le 

pot accesa. 

Nu este o noutate că mass-media captivează îndeosebi copiii şi adolescenţii, pentru că 

răspund unor nevoi fireşti ale acestora de a comunica intens cu ceilalţi, precum şi curiozitatea 

specifică vârstei sau dorinţa de a trăi experienţe inedite. Interesul faţă de de mesajele mass-

media este generat de dorinţa acestora de evadare din real, de posibilitatea de a da frâu liber 

imaginaţiei foarte bogată. 

Mesajele mass-media au puternice rezonanţe la nivelul afectivităţii, emoţiilor, 

pasiunilor, imaginaţiei şi instinctelor copiilor. Tot ceea ce văd pe ecran are un anumit impact 

în plan emoţional, afectiv, poate stârni diferite reacţii, trăiri. De multe ori observăm în 

comportamentul copiilor tendinţa de imitare a unor stări, reacţii pe care le-au luat ca model 

din mass-media sau din mediul informaţional. 

Este cunoscut faptul că în ultimul timp se remarcă în mass-media o goană avidă după 

„senzaţional”, însă acest lucru favorizează explozia agresivităţii,a violenţei, a kitsch-urilor 
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promovatoare de nonvalori şi de false modele comportamentale, în detrimentul unei culturi 

media. Cei care au cercetat aceste aspecte au constatat că mass-media poate avea influienţe 

negative asupra dezvoltării personalităţii copiilor, întrucât ei se află în plin proces de 

maturizare afectivă, emoţională şi intelectuală. 

Conţinuturile mesajelor difuzate de mass-media influenţează nu doar modul de a gândi 

şi de a simţi al copiilor şi adolescenţilor, ci şi modul lor de a se purta, de a acţiona. Ideile, 

sentimentele şi atitudinile formate sub impactul mesajelor audio-vizuale se exteriorizează 

întruchipându-se în gesturi şi acte de comportament. Impresiile şi atitudinile formate în urma 

receptării acestor mesaje le determină conduita, le influenţează, în diferite feluri, 

comportamentul. Ele pot genera manifestări pozitive sau negative, idealuri şi virtuţi elevate 

sau, dimpotrivă, pot submina fundamentele morale ale vieţii. 

Se remarcă de asemenea o creştere a consumului de mass-media de către copii şi tineri, 

şi datorită impactului mare, aceştia sunt influienţaţi în privinţa:  

comportamentului şi relaţionării cu ceilalţi, alegerii stilului de viaţă,  selectării şi ierarhizării 

valorilor, precum şi în formarea propriei personalităţii. Există numeroase studii practice în 

legătură cu creşterea agresivităţii copiilor în urma jocurilor pe calculator şi a vizionării 

excesive a programelor de televiziune se alătură celor care se referă la efectele considerate 

profund dăunătoare asupra creierului uman, cele care implică mai mult decât aşa-zisa 

manipulare.Printre aceste efecte sunt enumerate deficienţele de învăţare, apariţia 

hiperactivităţii, a irascibilităţii şi a insomniei, etc..  

Este de datoria noastră a adulţilor, atât părinţi cât şi cadre didactice, de a îndruma şi 

sprijini receptarea mesajelor media de către copii, pentru prelucrarea şi integrarea mesajelor 

informaţionale. Mass-media trebuie valorificată  şi direcţionată pentru a informa individul şi 

nu penru a-l manipula, iar eficienţa tehnicilor audio-vizuale de comunicare depind, în primul 

rând, de măiestria pedagogică a profesorului, de iscusinţa cu care acesta le foloseşte în cadrul 

activităţilor de predare şi învăţare. 

 

Bibliografie: 

1. Albulescu, Ion, Educaţia şi mass-media. Comunicare şi învăţare în societatea 

informaţională, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003 

2. Coman, Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 1999 

3. Ionescu, Miron, Demersuri creative în predare şi învăţare, Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca, 2000  

 

 



41 

 

 

 

A- 8-A COMPETENŢĂ CHEIE  

ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE (T.I.C.) 

 

 

                                                                               Prof.Ioaniţoiu Carmen Dana- 

                           Liceul Tehnologic ,,Alexandru Macedonski’’ Melineşti, Dolj  

                                                                              Bibl.Ioaniţoiu Cristina Livia- 

                   Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii ,,C.Brâncuşi’’ -Craiova, Dolj 

          
 

 

 Conform documentului Comisiei Europene, competenţa digitală este una dintre cele 

opt competenţe cheie şi constă în utilizarea tehnologiilor multimedia pentru a regăsi, a stoca, 

a crea, a prezenta şi a schimba informaţii. După UNESCO, a fi familiarizat cu tehnologiile şi 

cu mijloacele multimedia înseamnă a avea o suită de abilităţi precum: selectarea 

instrumentelor adecvate, operarea cu echipamente şi aplicaţii, utilizarea lor pentru a gestiona, 

analiza, integra, evalua şi crea informaţii, într-o varietate de forme.  

 Majoritatea elevilor au deja tehnologia necesară în activităţi de învăţare ce implică 

folosirea unor instrumente digitale precum: computer, telefoane cu cameră foto şi posibilităţi 

de utilizare ca: reportofon, cameră foto digitală, cameră video, iPod etc. Elevii au unele 

competenţe necesare pentru utilizarea acestor dispozitive, însă ei nu le folosesc în mod 

organizat şi, de cele mai multe ori, numai pentru distracţie. 

 Profesorii trebuie să valorifice competenţele şi experienţele lor anterioare în folosirea 

TIC în vederea integrării activităţilor interactive moderne. Tot profesorii au menirea de a 

conştientiza la elevi competenţele TIC pe care aceştia le au, utilizându-le în scopuri educative, 

în cadrul unor activităţi de învăţare ce folosesc instrumente TIC. 

 Integrarea TIC în curriculum este un proces care trebuie înţeles în sensul „utilizării 

noilor tehnologii pentru a învăţa”, mai degrabă decât „a învăta să utilizezi noile tehnologii” 

(UNESCO, 2008) şi vizează valorificarea potenţialului noilor tehnologii pentru ameliorarea 

predării şi învăţării prin integrarea în curriculum a activităţilor care permit sau favorizează 

utilizarea TIC. De aceea, competenţele cheie ce se formează la disciplina TIC trebuie aplicate 

în studiul limbilor moderne, în cadrul unor activităţi ce implică utilizarea TIC.  

 Profesorii de limbi moderne trebuie să cunoască nivelul competenţelor TIC acumulate 

de elevi pe fiecare clasă, pentru a le putea folosi corespunzător. Astfel, conform competenţelor 
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cheie TIC, s-ar putea desfăşura astfel de exerciţii, aplicaţii, activităţi şi jocuri educaţionale, 

grupate pe clase: 

Clasa a V-a  

- Publisher şi Paintbrush: felicitări, invitaţii, cărţi de vizită, calendare, diplome.  

- Pentru realizarea materialelor se pot utiliza platforme de lucru în colaborare (de exemplu: 

ThinkQuest, Moodle, Live@Edu). 

Clasa a VI-a 

- realizarea de documente în Word pentru o temă dată, un cuvânt cheie, cu ocazia unui 

eveniment, întocmirea unei cereri, întocmirea unui referat la o disciplină studiată, etc.;  

- realizarea de prezentări în PowerPoint pentru: o temă dată, un cuvânt cheie, cu ocazia unui 

eveniment, concurs de poveşti ilustrate într-un număr limitat de diapozitive, etc.;  

Pentru realizarea materialelor se pot utiliza platforme de lucru în colaborare (de exemplu: 

ThinkQuest, Moodle, Google Docs, Live@Edu). 

Clasa a VII-a 

Sugestii pentru aplicaţii practice utilizând documentarea online;  

- realizarea unui referat pe o temă dată utilizând o enciclopedie, o bibliotecă sau un dic- 

ţionar online;  

- realizarea unui album de artă cu informaţii şi imagini extrase dintr-o enciclopedie online;  

- realizarea unor fişe de orientare turistică (traseu, distanţă, reprezentare obiective, etc.). 

Clasa a VIII-a 

- prelucrare audio pot fi utilizate aplicaţiile: Winamp, Itunes, Windows Media Player etc;  

- prelucrare video pot fi utilizate aplicaţiile: Windows Movie Maker, Windows Media Player 

etc;  

- prelucrare grafică -pot fi utilizate aplicaţiile: Windows Picture and Fax Viewer, IrfanView, 

Microsoft Office Picture Manager,  Adobe Flash, Corel Draw, Inkscape etc;  

- optimizarea unor imagini pot fi utilizate aplicaţiile: Microsoft Office Word, Writer (Open 

Office), Adobe Photoshop etc;  

- transferul de elemente multimedia între calculator şi diferite medii externe de stocare/redare 

se pot utiliza dispozitive de genul: iPod, stick, telefonul mobil etc.  

Clasa a IX-a 

- aplicaţii dedicate: Kompozer, Yahoo SiteBuilder, Silverlight etc.  

- aplicaţiile pentru realizarea de conferinţe audio şi video: Skype, Windows Live, Live@Edu e 

- motoarele de căutare: Google, Yahoo!, Bing etc.  

Clasa a X-a 



43 

 

- Pentru tratarea conţinuturilor referitoare la prelucrarea imaginilor pot fi utilizate: 

IrfanView, Gimp, Inkscape, Photoshop, Photopaint, aplicaţii disponibile online (de exemplu 

aviary.com, Picassa şi Flickr) etc.  

- Pentru tratarea conţinuturilor referitoare la prelucrarea audio-video pot fi utilizate: Movie 

Maker, Media Cope, Any Audio Converter, Audacity, aplicaţii disponibile online (de exemplu 

aviary.com) etc. 

Clasele a XI-a şi a XII-a activităţi de învăţare recomandate:  

- întocmirea unei pagini web personale  

- realizarea de pagini web cu conţinut interdisciplinar  

- realizarea de pagini web specifice unor evenimente  

- realizarea de galerii foto  

 Platformele colaborative sunt locuri ideale pentru învăţarea colaborativă sprijnită de 

calculator. Învăţarea colaborativă trebuie să fie un proces coordonat, prin care participanţii 

împărtăşesc concepte şi înţelesuri proprii pentru problemele aflate în discuţie. Printre 

avantajele participării la activitatile de pe o platformă colaborativă amintim: 

 Autocunoaşterea mai bună a posibilităţilor proprii ale elevului; 

 Cunoaşterea unor noi tehnologii de lucru şi de comunicare; 

 colegii şi prietenii au mai multă încredere în părerile elevului respectiv; 

 distanţa între membrii echipei dispare; 

 contactul cu alte opinii şi experienţe duce la îmbogăţirea propriei viziuni asupra 

subiectului; 

 nu suntem legaţi de timp, fiecare putând lucra în ritm propriu; 

 experienţele diferite ale fiecărui elev ajung într-un spaţiu comun, disponibil 

tuturor. 

 Din mulţimea de instrumente web folosite pentru platformele colaborative amintim 

câteva: Google docs, Forumurile de discuţii şi blogurile, Moodle,ThinkQuest, 

Live@Edu,Wikieducator –pentru dezvoltarea de proiecte colaborative în domeniul educaţiei: 

http://www.wikieducator.org/ Main_Page şi Glogster. Wikispaces reprezintă o platformă 

colaborativă ce poate fi foarte ușor de folosit, atât de profesori de orice specialitate, cât si de 

elevi, indiferent de clasă sau de profilul studiat. Paginile se pot realiza foarte uşor, editarea lor 

bazându-se pe principiul de lucru cu un editor obişnuit de texte (precum Word), pagini care 

pot fi organizate, completate interactiv şi permanent actualizate. 
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 Aplicaţiile multimedia sunt foarte importante pentru exersarea deprinderilor de 

ascultare şi vorbire într-o limbă străină. În cazul în care folosiţi şi alegeţi să realizaţi podcast-

uri, vă prezint câţiva paşi care se pot urma pentru realizarea lor: 

 Pasul 1 – creare podcast audio: se înregistrează podcast-ul folosind un reportofon, un 

telefon cu posibilităţi de înregistrare (trebuie să ne asigurăm că putem lega telefonul la 

calculator pentru a prelua fişierul salvat), un microfon legat la calculator etc. Podcast video: 

în cazul în care se realizează un video podcast se poate utiliza un telefon cu cameră video, o 

cameră video sau un webcam conectat la calculator. 

 Pasul 2 - prelucrare şi mixare : se utilizează programe offline sau online (de preferinţă 

freeware) cu care puteţi prelucra foarte uşor inregistrări audio şi video. Un astfel de program 

free este “audacity”. El se descarcă de la adresa http://audacity.sourceforge.net/, se instalează 

pe calculator şi este un excelent editor de fişiere audio. O variantă de prelucrare a fişierelor 

audio o oferă online aviary.com. 

Pasul 3 –publicare: dacă aţi realizat un podcast audio, acesta se poate publica folosind 

platforma free http://www.podomatic.com. În cazul în care aţi realizat un podcast video, el se 

poate încărca folosind http://www.youtube.com/ sau http://www.videojug.com/. Link-ul se 

poate distribui elevilor pentru a putea descărca podcast-ul şi asculta offline sau se poate 

urmări online. Podcast-urile audio se pot asculta offline folosind un program dedicat 

freeware: iTunes. Acest program se poate folosi şi pentru abonarea la unele site-uri cu 

podcast-uri. În acest mod se pot primi automat episoade noi. O altă variantă ar fi sa vă 

adaptaţi lecţiile la cele  deja existe pe siteul www.eslpod.com.  

Dacă activitatea presupune prezentarea unor produse realizate de elevi, profesorul 

iniţiază şi conduce analiza critică realizată de elevi asupra produselor TIC realizate tot de ei, 

analiză care cuprinde o dezbatere asupra conţinutului ştiinţific şi a instrumentelor TIC 

utilizate pentru fiecare produs; Profesorul evaluează activitatea elevilor de elaborare şi 

prezentare a produsului realizat, prin acordarea de note / calificative, pe baza unor criterii de 

evaluare clare şi obiectiv. 
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ROLUL MENTORULUI ÎN ORGANIZAREA 

 SERBĂRILOR ŞCOLARE 
 

prof. MARIANA PEŞTEAN 

ŞCOALA PROFESIONALĂ SÂG 

 

Activităţile extraşcolare sunt organizate atât în cadrul instituţiei ca şi locaţie cât şi în 

afara ei, sunt activităţi organizate, ancorate în scopuri şi obiective bine delimitate, cu strategii 

şi resurse specifice, ceea ce evidenţiază caracterul de instrument al schimbării şi al dezvoltării 

instituţiei şcolare.   

O instituţie şcolară îşi  organizează activităţile şcolare cu momente de început şi de 

sfârşit clar definite, pentru a obţine rezultate specifice care să satisfacă necesităţile elevilor, 

ale părinţilor şi ale comunităţii locale. 

Reforma în învăţământul românesc impune orientarea muncii din şcoli în direcţia 

unor schimbări structurale prin care se urmăreşte : 

- asigurarea unei educaţii de bază pentru toţi cetăţenii; 

- promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil să răspundă intereselor, 

aptitudinilor şi aspiraţiilor celor mai diverse; 

- dezvoltarea interesului pentru educaţie şi informare permanentă, a ştiinţei de 

învăţare şi informare continuă. 

În procesul instructiv-educativ nu se formează numai priceperi și deprinderi de muncă 

și conduită, ci un obiectiv de seamă este să se formeze și să se dezvolte game bogate și variate 

de sentimente și trăiri afective, să se dezvolte sensibilitatea, gustul și convingerile estetice care 

au un mare rol în viața particulară și în componenta socială. 

Unul dintre  factorii care influenţează dezvoltarea echilibrată este educaţia artistică 

prin exerciţiile muzicale şi serbările şcolare, activităţi cuprinse în cadrul Proiectelor 

educaţionale realizate la nivelul şcolii sau în parteneriat cu alte şcoli, instituţii partenere. Ea 

se prezintă ca un remediu împotriva tehnicizării excesive, ca un mijloc de umanizare a 

tineretului.  Arta deschide căi spre cunoaşterea realităţii prin limbajul imaginilor artistice; 

prin joc, prin cânt se dezvoltă sensibilitatea, gustul pentru frumos, se întregeşte cunoaşterea 

realităţii cu date semnificative care dau nuanţele, coloritul, fineţea, poezia nebănuită a unor 

fenomene care altfel ar rămâne  ignorate. 

Serbările şcolare sunt activităţi pe care le desfăşurăm în afara orelor de curs, pe care 

profesorul le face din proprie iniţiativă, din plăcere, din pasiune pentru frumos, din dorinţa 

de a cunoaşte manifestările copiilor în afara clasei. 

În cadrul serbărilor şcolare copiii se manifestă individual, înlăturându-şi singuri 

emoţiile, ruşinea, frica de nereuşită; se mobilizează pentru a se manifesta cât mai frumos, 

corect, arătând tot ceea ce ştiu, dar în acelaşi timp se manifestă şi în grup, unde au loc legături 

sufleteşti puternice, de prietenie, colaborare, unitate; devin mai înţelegători, se completează 

reciproc. 

Serbările şcolare contribuie la dezvoltarea copiilor numai atunci cînd, pe lângă 

pregătirea lor sistematică, sunt şi bine organizate, iar desfăşurarea lor propriu-zisă este 

îndrumată cu tact şi răbdare de către cadrul didactic. 

În procesul instructiv-educativ cadrul didactic/mentorul se bazează pe organizarea şi 

desfăşuarera serbărilor şcolare, ca pe un mijloc mult mai eficient de educaţie, de sudare a 

colectivului de copii, cunoscută fiind influenţa acestora în educarea elevilor, în satisfacerea 

nevoii de afirmare şi joc. 
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În vederea organizării unei serbări îmi propun, întotdeauna, câteva obiective de 

urmărit, esenţiale pentru reuşita spectacolului: 

 Îmi aleg şi adaptez programul unei serbări în funcţie de nivelul clasei; 

 În serbare sunt incluşi cu puncte individuale toţi elevii; 

 Alternez numerele din program în aşa fel încât să nu existe timpi morţi, 

deoarece aceştia scad din farmecul serbării; 

 Organizez şi desfăşor repetiţiile începând cu o lună înaintea serbării, astfel se 

elimină stresul; 

 Respect curba de efort, astfel încât ziua serbării să-i găsească pe copii pregătiţi, 

dar nu şi obosiţi sau plictisiţi din cauza îndelungatelor repetiţii. 

Problema antrenării în activitate a fiecărui copil stă în atenţia profesorului/mentorului 

începând cu selectarea textelor care vor alcătui serbarea, iar numerele din program vor fi 

repartizate ţinând cont şi de particularităţile individuale, de talentul şi de înclinaţiile fiecăruia 

precum şi de dorinţa lor. Trebuie să le arătăm copiilor că aportul fiecăruia contribuie la 

reuşita spectacolului, iar aceasta este o chestiune de onoare a întregului colectiv. 

O problemă importantă în reuţita serbării este asigurarea unei atmosfere de calm şi de 

bună dispoziţie. Aceasta este influenţată şi de disciplina copiilor care se educă cu ocazia 

fiecărei repetiţii. 

Consider că un rol important în reuşita unei serbări îl are mentorul, cel care gândeşte 

şi pregăteşte programul, repetiţiile permanente, crearea unui climat favorabil unei activităţi 

susţinute, cel care depune pasiune şi suflet, stimulând în acest fel participarea activă a tuturor 

copiilor, menţinînd mereu trează preocuparea şi dorinţa pentru această activitate. 

În cadrul serbărilor şcolare, se crează emoţii atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. 

Cadrul în care se desfăşoară serbarea are efectele lui, de exemplu: 

- Serbarea de Crăciun se va desfăşura într-o sală împodobită cu instalaţii 

electrice, brăduţ împodobit, participarea lui ”Moș Crăciun”; 

  Cadrul didactic/mentorul trebuie să constituie pentru copii un model de cinste, pasiune 

pentru ceea ce face, imaginație bogată și spirit organizatoric. Toate aceste însușiri se dezvoltă 

în procesul zilnic de activitate, de educare a copiilor, dar nu conduc la rezultate spectaculoase 

dacă nu există plăcerea de a lucra cu copiii, de a te dărui lor. 
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PRIETENII  RADIAȚIILOR 

prof. Palce Adriana Mariana, 

 Școala Profesională Sâg 

 

A.        FIZICA este  una dintre cele mai frumoase şi logice discipline  de studiu. 

B.  Ea are  prin exceleţă un caracter practic şi experimental.  

        Aflăm despre lumea din jurul nostru prin intermediul simţurilor. Iar ochii 

joacă un rol major, deoarece lumina poartă o mulţime de informaţii despre sursa 

sa şi despre obiectele care fie o reflect, fie o absorb. Precum majoritatea animalelor, 

oamenii au un sistem vizual care colectează semnale luminoase şi le retransmite la 

creier. Însă ochii ne sunt sensibili doar la o mică porţiune din spectrul de lumină – 

suntem orbi la orice este în afara domeniului de lumină numit “vizibilă”. 

        Prin proiectul ”Prietenii radiațiilor”  ne  dorim să împărtășim elevilor 

cunoștințe despre radiațiile electromagnetice, antrenându-i   în activităţi 

alternative, atractive  care să-i motiveze să înţeleagă lumea magică  a radiațiilor şi 

rolul lor în viaţa noastră şi al planetei. 

C.           Nicolae Iorga spunea: ”Admiri ceea ce îţi place, iubeşti ceea ce înţelegi” 

Întrucât fizica oferă elevilor instrumentul ideal – experimentul, de a verifica 

diversele informaţii despre fenomenele fizice ce au loc în natură,  vor învăța să  

devină  consumatori responsabili, vor înțelege efectul  nociv sau benefic  al 

radiațiilor asupra vieţii  oamenilor, animalelor chiar planetei. 

        Sensibilizarea tinerilor pentru utilizarea moderată a dispozitivelor  care emit radiații 

electromagnetice prin implicarea în activități de conștientizare a factorilor de risc și prevenire 

a influenței lor asupra stării de sănătate. 
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           CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:  

• Activitatea nr. 1 ”Lansarea  proiectului’’- noiembrie 2018 

• Activitatea nr. 2 ”Surse de radiații electromagnetice’’ – decembrie 2018 

• Activitatea nr. 3 ”Aplicații ale  radiațiilor electromagnetice’’ – ianuarie 2019 

• Activitatea nr. 4 ”Efectele  radiațiilor electromagnetice’’ – ianuarie 2019 

• Activitatea nr. 5 ”Workshop la Facultatea de Fizică’’ – februarie 2019 

• Activitatea nr. 6 ”Workshop desene,colaje privind protecția radiațiilor’’ – martie 2019 

• Activitatea nr. 7  Campanie în școală ,,O zi pe săptămână fără telefon. ’’ – aprilie 2019 

• Activitatea nr. 8 ”Importanța radiațiilor electromagnetice’’ – mai 2019 

       Activitatea ,,O zi pe săptămână fără telefon’’ desfășurată în luna aprilie a avut un impact 

pozitiv asupra elevilor și dacălilor școlii noastre, fiind o activitate prin care s-a  promovat  la 

nivelul comunității școlare a unui stil de viață sănătos, reducând pentru o zi radiația 

electromagnetică produsă de telefon. 
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SISTEME DE E-LEARNING CU APLICAȚII ÎN INFORMATICĂ 

                                                       Prof. Cristea Liana, Școala Profesională Sâg 

Pentru mulţi dintre cei care o folosesc, e-Learning este o noţiune confuză. Este evident 

că “e” nu înseamnă “electronic”. “e” din e-Learning trebuie asociat unor noţiuni precum 

evoluţie, extindere, dezvoltare, creştere. 

Procesul de e-Learning înglobează metode şi tehnici tradiţionale sau moderne de 

transmitere a cunoştinţelor. Folosind tehnologii IT&C (procesare multimedia şi comunicare 

asincronă sau sincronă), el permite persoanei care îl utilizează să înţeleagă şi să stăpânescă 

cunoştinţe şi îndemânări într-un domeniu al cunoaşterii. 

E-Learning reprezintă un mediu de educaţie cu tendinţă continuu ascendentă, un 

proces colaborativ, orientat spre creşterea performanţei individuale şi organizaţionale. În 

esenţă, succesul său rezultă din accesul prietenesc şi eficient la informaţiile şi cunoştinţele cele 

mai noi, la formele cele mai evoluate de prezentare, de asimilare şi de evaluare a 

cunoştinţelor, asigurând acces difere nţiat celor mai diverse categorii de cursanţi, adresare 

către cele mai diverse categorii de largă instruire şi formare permanentă, folosirea unor 

instrumente precum: platforme web, sisteme de comunicare, elaborare de documente şi 

managementul cunoştinţelor. 

Accesând Internetul, pătrundem de fapt într-o bază de date gigantică, o reţea care se 

întinde la nivelul întregii lumi, oferind informaţii şi servicii de toate tipurile tuturor celor care 

au un calculator conectat. E-learning-ul, industrie relativ nouă în România şi aflată la 

începuturile exploatării, are la bază învăţarea cu ajutorul calculatorului şi se bazează pe 

distribuirea conţinutului informaţiei pe cale electronică (media, Internet, Intranet). 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei informaticii a apărut şi s-a răspândit în mod 

spectaculos învăţământul la distanţă, fiind o parte importantă a schimbărilor ce au loc în 

învăţământ. Existenţa conexiunilor la Internet deschide larg porţile de pregătire şi 

perfecţionare în orice domeniu, pentru orice nivel şi la orice vârstă. Învăţarea cu ajutorul 

Internetului se constituie ca o alternativă educaţională atractivă care reduce restricţiile de 

ordin temporal, social, spaţial sau de altă natură. Accesând Internetul, pătrundem, de fapt, 

într-o bază de date gigantică, o reţea care se întinde la nivelul întregii lumi, oferind informaţii 

şi servicii de toate tipurile tuturor celor care au un calculator conectat. 

E-learning vs ȋnvăţământul tradiţional 

Clasa este acum un mediu virtual de ȋnvăţare iar aceasta nu mai este determinată de 

timp şi spaţiu. Lecţiile on-line pot prezenta acelaşi conţinut şi pot fi dezbătute la fel ca şi 

lecţiile “convenţionale”. Avantajul este, ȋnsă, faptul că aceste lecţii pot fi accesate oricând şi 
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oriunde. În condiţiile unei motivaţiii suficiente, orice elev care are acces la un calculator 

poate obţine o educaţie cel putin egală cu unul care beneficiază de un program tradiţional. 

Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informaţii procesate cu atenţie fără a 

mai fi implicati emoţional. Spre exemplu, într-o discuţie on-line, elevii introvertiţi tind să fie 

mai activi din mai multe motive. În mediul virtual, inhibiţia cauzată de aspectul fizic este 

diminuată. Astfel, elevii au mai mult timp pentru dezvoltarea cognitivă, pentru adaptarea, 

corectarea şi prezentarea ideilor fără distractori din afara. În sistemul e-learning, educatul 

dispune de mai multă autonomie, putând să lucreze în ritm propriu, alegându-şi centrele de 

interes, dispunând de o motivaţie intrinsecă, distribuindu-şi singur priorităţile şi sarcinile, 

învăţând să-şi organizeze eficient timpul. El devine responsabil de propria evaluare, 

implicându-se activ în acest proces, elementele de negociere, de consiliere şi consens între 

educator şi educat căpătând importanţă maximă. Evaluarea în sistemul e-lear ning este mai 

puţin stresantă, deoarece ea capătă valenţe formatoare, iar momentul în care se realizează 

este decis prin consens. Acest tip de învăţământ permite profesorului personalizarea 

cursurilor, introducerea de link-uri externe, slide-uri PowerPoint, documente de tip audio si 

video în clasa sa virtuală. Astfel elevul devine un căutător de cunoaştere, mai degrabă decât 

un depozit” (Freire, 1970). 

În sistemul e-learning, educatul dispune de mai multă autonomie, putând să lucreze în 

ritm propriu, alegându-şi centrele de interes, dispunând de o motivaţie intrinsecă, 

distribuindu-şi singur priorităţile şi sarcinile, învăţând să-şi organizeze eficient timpul. El 

devine responsabil de propria evaluare, implicându-se activ în acest proces, elementele de 

negociere, de consiliere şi consens între educator şi educat căpătând importanţă maximă. 

Evaluarea în sistemul e-lear ning este mai puţin stresantă, deoarece ea capătă valenţe 

formatoare, iar momentul în care se realizează este decis prin consens. Acest tip de 

învăţământ permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri externe, 

slide-uri PowerPoint, documente de tip audio si video în clasa sa virtuală. Astfel elevul devine 

un căutător de cunoaştere, mai degrabă decât un depozit” (Freire, 1970). 

Bibliografie: 

1.IONESCU C., Internet: instrument de bază în procesul de predare şi învăţare în 

Restructuring of the (re)training of schoolteachers în Computer Sciences, Tempus S_Jep 

11168-96, Editura Computer Libris Agora, 1997 

2. CRISTEA S., Psihopedagogie pentru examenele de definitivat, gradul didactic II, grad 

didactic I, reciclare , Editura Hardiscon, Piteşti, 1999 
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JOCUL DE FOTBAL 

prof. Palce Marius Valentin, 

Școala Profesională Sâg 

 

Jocul de fotbal reprezintă una dintre disciplinele sportive cu cea mai răspândită arie de 

dezvoltare din lume ce se practică într-un mod organizat în peste 180 de ţări din lume 

cuprinzând peste 300 de milioane de jucători legitimaţi. Pe lângă aceştia alte câteva sute de 

milioane de tineri sunt angrenaţi în practicarea lui într-o formă mai mult sau mai puţin 

organizată. 

Lor li se adaugă numărul imens de spectatori care participă la meciuri şi deasemenea 

cei care ascultă transmisiunile radio şi vizionează cele de televiziune. Deci ,,fotbalul cu 

întregul său angrenaj: jucători, antrenori, medici, sportivi, organizatori, conducători, presa 

sportivă, radio-TV, spectatori, suporteri, etc.  se înscrie în categoria fenomenelor sociale care 

se impun ca o necesitate, cu şi prin efecte vizibile, efecte care reclamă o atenţie deosebită din 

partea tuturor factorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea sa.’’
1
 

Fotbalul îi obligă pe toţi participanţii, respectiv pe toate echipele naţionale sau echipele 

de club să se întreacă în condiţii egale indiferent de locul de pe glob, de sistemele politice şi 

religioase, de culoare sau rasa, demonstrând că este internaţional în conţinutul său specific. 

Prin practicarea lui se realizează şi unele sarcini ale educaţiei fizice cum ar fi: 

dezvoltarea armonioasa a organismului, formarea şi dezvoltarea unor deprinderi şi capacitaţi 

motrice, însuşirea unor cunoştinţe speciale. De asemenea, fotbalul contribuie la educarea 

calităţilor morale şi a trăsăturilor pozitive de caracter, cultivă dragostea pentru mişcare, 

spiritul competitiv. 

Problemele pe care le tratează şi le dezvoltă în perioada actuală teoria şi metodica 

jocului de fotbal sunt din ce în ce mai complexe. Cerinţele fotbalului modern pretind 

profesorilor de educaţie fizică, antrenorilor şi jucătorilor de fotbal, cunoaşterea temeinică a 

tuturor problemelor de specialitate, precum şi a datelor furnizate de diferite ramuri sportive. 

Fotbalul poate realiza sarcinile educaţiei fizice numai în măsura în care teoria jocului 

va dispune de o bază ştiinţifică şi dacă va fi aplicată şi respectată în pregătirea jucătorilor. 

Baza ştinţifică este formată dintr-un complex de discipline ştiinţifice.În primul rând, 

fotbalului îi sunt comune legile teoriei şi metodicii educaţiei fizice, alături de cele ale biologiei 

pedagogiei, psihologiei, fiziologiei,  controlului medical şi a altor ştiinţe. 

                                                 
1
 Apolzan D., 1999, Fotbal 2010,  Editată sub egida FRF, p. 1. 
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,,Fotbalul este de departe cel mai frecvent utilizat sport complementar, atât în 

metodologia celorlalte jocuri sportive cât şi a celorlalte sporturi. Din punct de vedere metodic, 

fotbalul poate fi folosit ca mijloc de pregătire a aparatului locomotor( încălzire generală), ca 

mijloc de pregătire fizică generală, dar şi ca mijloc de agrement sportiv ( odihnă activă, 

recreere sportivă).’’
2
 

Ca şi orice ramură sportivă, fotbalul nu poate asigura numai prin practicarea lui o 

pregătire completă. Pentru îndeplinirea tuturor cerinţilor fotbalului modern, el face apel la 

unele mijloace specifice altor ramuri sportive, prin care îşi poate completa latura mai puţin 

accesibilă. Folosirea mai raţională a unor elemente din alte sporturi în pregătirea fotbaliştilor 

contribuie la realizarea unei dezvoltări multilaterale, la uşurarea formării deprinderilor 

tehnico-tactice, la menţinerea formei sportive. 

În mod deosebit, fotbalul are o strânsă legătură cu gimnastica şi atletismul,  ale căror 

elemente nu lipsesc aproape din nici o lecţie de antrenament. 

Acest joc prin evoluţia sa rapidă şi spectaculoasă a dus la creşterea continuă a 

performanţelor, pe plan internaţional şi naţional prin contribuţia factorilor  la obţinerea 

măiestriei sportive: capacitatea psiho-fizică şi biologică a jucătorului pentru efort, aplicarea 

datelor ştiinţei în pregătirea jucătorilor, posibilităţile materiale, financiare şi administrativ – 

organizatorice, condiţiile socio-pedagogice ale  procesului de pregătire şi influenţa motivaţiei 

morale, dar mai ales financiare şi materiale. 

În procesul de antrenament componentele acestuia sunt într-o strânsă legătură: 

pregătirea fizică generală şi specifică au atins parametri tot mai înalţi şi greu de realizat, ea se 

antrenează şi  prin mijloace tehnice, dar şi tactica se antrenează practic tot prin mijloace 

tehnice. 

Tehnica jocului şi-a extins tot mai mult aria prin apariţia unor procedee tehnice pe 

care fotbaliştii le execută cu o deosebită măiestrie, iar tactica individuală şi colectivă s-a 

înbunătăţit continuu. 

Corelaţia în fotbalul actual dintre tehnică şi pregătirea fizică este dată de încărcătura 

fizică tot mai crescută jocului ceea ce solicită ca deprinderile şi capacităţile tehnice să se 

realizeze într-o viteză sportivă. 

Creşterea calitativă a jocului derivă de complexitatea competiţiilor actuale şi este 

necesar modelul de joc şi metode operaţionale utilizate în instruire. De aceea trebuie 

selecţionate cele mai eficiente metode şi mijloace de antrenament, fiind precizate cerinţele 

obligatorii pe fiecare factor al antrenamentului. 

                                                 
2
 Demian M., 1998, - Curs de fotbal,  F.E.F.S. Arad,  p. 12. 
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Procesul de antrenament se completează cu un proces individual şi individualizat de 

pregătire fără de care nivelul ridicat şi complex al efortului nu poate fi atins. Cu o participare 

psiho- fizică tot mai ridicată la antrenamente şi competiţii, implică creşterea parametrilor 

efortului în pregătire (volum, intensitate, complexitate, densitate). 

Procesul de antrenament în instuirea copiilor şi juniorilor se înscrie în cadrul 

sistemului de pregătire pentru fotbalul de performanţă şi înaltă performanţă. 

Copiii lovesc mingea şi aleargă după minge cu o deosebită poftă de mişcare, 

manifestată prin numeroase mişcări şi sărituri care contribuie la dezvoltarea armonioasă a 

organismului. 

Copiii şi juniorii constituie baza de masă a fotbalului de performanţă care are ca 

obiectiv furnizarea permanentă de jucători foarte bine pregătiţi pentru eşaloanele superioare, 

prin pregătiri intense şi bine dirijate, de-a lungul unui ciclu de 10-12 ani. 

Procesul de antrenament trebuie să răspundă cerinţelor ştiinţei antrenamentului 

sportiv, presupunând cunoaşterea particularităţilor bio-psiho-sociale ale fiecărui fotbalist, pe 

diferite etape de vârstă, precum şi ponderea aptitudinilor genetice dobândite ale sportivului. 

În timpul antrenamentului şi mai ales în timpul competiţiilor apar solicitări psihice 

crescute, jucătorii trebuie să aibă o construcţie psihologică deosebită ce se manifestă prin: 

capacitate de învăţare, psiho-motricitate, spirit de observaţie, înteligenţă nativă exprimată 

prin gândire tactică, curaj, stăpânire de sine, combativitate, capacitate de gândire rapidă, 

voinţă, motivaţie pentru victorie, spirit de întrajutorare şi cooperare.  

Bibliografie: 

1.Apolzan D., 1999, Fotbal 2010,  Editată sub egida FRF, p. 1. 

2.Demian M., 1998, - Curs de fotbal,  F.E.F.S. Arad,  p. 12. 
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Componentele managementului şcolar 

Îmbunătățirea managementului școlar prin cursuri de formare 

 

Prof. înv. Primar,  Tomolea Florica, 

 Școala Profesională Sâg 

 

 

             1. Managementul curricular 

Educaţia, ca subsistem al sistemelor sociale, implică în societatea actuală rezultate şi 

influenţe educative greu de anticipat şi evaluat; ca proces, educaţia integrează progresele din 

sfera ştiinţelor, culturii şi tot mai mult pe cele din domeniul psihopedagogiei, ceea ce face ca 

problemele de adaptare a şcolii la cerinţele unei dezvoltări temeinice şi armonioase să vizeze 

echilibrul între sfera obiectivelor şi conţinuturilor, metodelor, formelor de evaluare. 

Abordarea curriculară permite deci mutarea accentului de la „ce?” pe „în ce scop” şi „cu ce 

rezultate” se soldează eforturile învăţării: „Scumpă nu este persoana bine educată ci cea 

insuficient educată, care părăseşte şcoala cu o formaţie şubredă sub raport intelectual, moral 

sau estetic; reciclarea unei astfel de persoane predispuse la compromisuri, impostură, 

delincvenţă va costa mult şi va fi anevoioasă”.( Văideanu, George -Educaţia la frontiera 

dintre milenii, p.22) 

Această nouă concepţie supune atenţiei directorului de şcoală probleme manageriale 

complexe, cum ar fi: 

 munca în echipă pentru proiectarea, implementarea, evaluarea curriculum-ului 

naţional şi curriculum-ului la decizia şcolii; 

 respectarea intereselor, opţiunilor elevilor; 

 realizarea unei diagnoze corecte; 

 cunoaşterea culturii organizaţionale; 

 rezolvarea conflictelor; 

 formarea şi motivarea personalului didactic; 

 monitorizarea procesului; 

 realizarea parteneriatului cu familia şi cu întreaga comunitate. 

            2. Managementul resurselor 

Managementul resurselor  se abordează în funcţie de tipul resurselor angrenate în 

procesul de învăţământ cu componentele sale: 

a. managementul resurselor umane - utilizarea la maximum a competenţelor cadrelor 

didactice, stimularea creativităţii şi a liberei iniţiative, autonomia deciziilor 



55 

 

b. managementul resurselor materiale - coordonarea procesului de ameliorare a 

infrastructuriişi a dotării materiale 

c. managementul resurselor financiare - elaborarea de proiecte performante prin care 

să se atragă resurse complementare şi extrabugetare 

d. managementul resurselor informaţionale - asigură utilizarea eficientă a planurilor 

de învăţământ, a programelor analitice, a manualelor, a materialelor didactice, ameliorarea 

colectării informaţiilor. 

 

           3.Managementul relațiilor comunitare 

  Presupune mobilizarea comunităţilor locale, antrenarea agenţilor economici locali şi a 

părinţilor pentru identificarea, la nivelul comunităţii, a unor categorii speciale de „resurse 

educaţionale” (limbă, tradiţii, obiceiuri, case, .port, locuri) şi integrarea lor cu succes în 

procesul instructiv-educativ, prin crearea unor structuri participative, de asigurare a 

parteneriatului şcoală-comunitate.  

 

4. Evaluarea/Controlul 

  Vizează întregul proces de învăţământ din şcoală, propunându-şi ameliorarea 

activităţii aflate în desfăşurarea şi planificarea celei viitoare . Este etapa în care se relevă 

utilitatea feedback-ului şi controlului. Se formulează concluzii pentru activitatea viitoare, se 

fac propuneri de optimizare a calităţii viitoarelor proiecte, se învaţă din experienţă, din 

realizări şi nerealizări. Se întocmeşte raportul final intern şi extern asupra activităţii 

desfăşurate. 

 

           5. Conduderea sistemului/ procesului de învăţământ  de către cadrul didactic 

Datorita contextului social-cultural-politic, statutul si rolul managerului scolar a 

devenit unul tot mai complex. Managerul de scoala trebuie sa beneficieze de o instruire 

potrivită, trebuie să își asume rolul de conducător, deoarece de la el se asteapta decizii, 

organizare bună, optimizare a procesului instructiv-educativ. 

"Performantele scolare ale elevilor, precum si performantele metodologice si profesionale ale 

dascalilor sunt influentate de activitatea globala a managerului scolar." ( Orțan, 

Florica, Management educational, Editura Universitatii din Oradea, 2004).  

Specificul pregătirii şi menirii sale (instructiv-educativă) precum şi al domeniului pe 

care trebuie să îl „coordoneze" (didactic), dau o încărcătură aparte profilului uman al 

managerului şcolar. El rămâne mereu, chiar şi (mai ales) în această instanţă, un educator, un 
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modelator de caractere şi personalităţi, ceea ce amplifică impactul comportamentului şi 

deciziilor sale. Ca atare conducerea ştiinţifică a sistemului şi procesului de învăţământ solicită 

prezenţa cadrului didactic, în calitatea sa de model, legitimată în plan social, din perspectivă 

etică, epistemică şi pragmatică.  

Din perspectivă etică, cadrul didactic-manager propune, implicit şi explicit, un set de 

valori ce ar trebui să întemeieze/intermedieze întreaga activitate, o autentică platformă 

filosofică ce-i permite, pe de-o parte, ancorarea în lumea dificilă a problemelor pe care se 

impune să le rezolve şi, pe de altă parte, conectarea la lumea finalităților de ordin 

macrostructural. Aceste repere axiologice permit realizarea echilibrului dintre idealism-

realism şi din cadrul lor trebuie să facă parte: munca, respectul, toleranţa activă, iniţiativa, 

sinceritatea, exigenţa, curajul, altruismul. Prin ele managerul şcolar se impune în ordinea lui 

„să fie”.  

Din perspectivă epistemică cadrul didactic-manager selectează şi procesează un set 

bogat de informaţii (de natură psihopedagogică, ştiinţifică, juridică, economică, demografică, 

administrativă), fără de care deciziile sale nu s-ar putea elabora sau nu ar avea şanse de a 

deveni optimale. Prin ele managerul şcolar se impune în ordinea lui „să ştie”. Prezenţa 

cadrului didactic în funcţiile de conducere instituţionalizate la toate nivelurile sistemului este 

determinată de calitatea activităţii acestuia ca „factor de decizie” implicat în proiectarea şi 

realizarea unui ciclu managerial complet.  

Din perspectivă pragmatică cadrul didactic-manager propune un set de decizii-acţiuni 

care ar trebui să declanşeze/susţină programe reale de intervenţie ameliorativă. Prin ele, 

managerul şcolar se impune în ordinea lui „să facă", definitorie pentru funcţia şi rolul său 

social, dar slab relevantă educativ dacă nu se bazează pe o solidă structură etică, caracterială 

a acestuia. Nu se pot obţine succese reale în procesul de învăţământ, fără o temelie axiologică 

certă. Prezenţa lui în funcţiile de conducere instituţionalizate la toate nivelurile sistemului este 

determinată de experienţa acumulată de acesta în cadrul procesului de învăţământ şi de 

constituirea unui raport optim între maturitatea sa psihologică şi profesională şi tinereţea, 

impetuozitatea şi dorinţa sa de afirmare şi inovare. Ea permite generalizarea socială a 

mecanismelor specifice acţiunii educaţionale, bazate pe corelaţia „subiect-obiect", desfăşurată 

în condiţiile unui câmp psihopedagogie deschis. Doar în interdependenţa şi interacţiunea lor 

reciprocă, aceste trei laturi ale personalităţii educatorului-manager pot desemna pe acei 

specialişti în domeniul didactic capabili şi demni de a fi reprezentativi pentru instituţia 

şcolară şi pentru comunitate. 
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Întreaga problematică a managementului educaţional trebuie înţeleasă şi abordată de 

pe poziţiile a două repere strategice: calitate şi schimbare. Probabilitatea ca unul dintre 

indicatori, calitatea, să apară, ca efect al întregului act managerial, creşte, în măsura în care 

celălalt parametru, schimbarea, este considerat premisă şi vector orientativ al demersului 

managerial. În acord cu afirmaţia lui A. Toffler după care „Singura certitudine este că ziua 

de mâine ne va surprinde pe toţi", gândirea managerială a dezvoltat perspectiva 

antreprenorială (P. Drucker). În esenţă, aceasta exprimă căutarea, răspunsul şi exploatarea 

schimbării, considerată ca oportunitate, instituindu-se un punct de vedere asupra activităţii 

manageriale care valorifică aspecte esenţiale ale personalităţii pro-active: flexibilitate, 

adaptabilitate, creativitate (pentru o analiză punctuală asupra rolului schimbării în formarea 

umană eficientă şi dimensiunile personalităţii care trebuie modelate din această perspectivă se 

poate consulta. Iată de ce se impune ca un manager în domeniul educaţional să dea expresie 

cât mai bine la ceea ce C. Argyris (1985) definea drept comportament efectiv al managerului în 

cadrul procesului de schimbare.  
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ENGLISH IN OUR LIFE 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
prof. Bulz Dorina, Școala Profesională Sâg 

         In the past century, English has become an 

international language mostly because of the 

technology progress, but also thanks to their effort 

in the global peace. People have contacts with 

English every day, every  hour, and every minute. 

Every product contains indications written in 

English, most of the computers we buy have 

operating systems in English, or made by English 

corporations. We listen to English songs, we watch 

English TV programmes, we even express 

sometimes in English .  I can say that English is 

served to us.    We are offered the chance to learn an 

international language we can use it very much in 

our lives. 

We can say that English surrounds us every day, but it's up to us to learn it because 

these days English is used almost everywhere.  These days most of the good jobs require us 

to know a second language in the most of the cases English and French. 

We say that we learn English at school, but we have the chance to use English 

outside the classroom ocassionally, and when we finally have the chance to use it in a 

meeting or something like that , we know so much, and we are so nervous, that we don't 

know what do to say. 

In the international communications  English has a very important role.  What do 

we say when we are in an unknown city from France,  or Germany what is the first 

question that we ask the first man our way: 'Do you speak English?' 

       We use English outside the classroom when we practice our charisma in front of the 

mirror, we listen to English songs, we watch English movies and TV programmes, we even 

read English books, but as far as we watch the life in this country, we are starting to 

understand that This will be no use to us, at least in this  country.But, in the spite of these 

occurences, we try to study English as much as we can, we go to the English contests, 

because we think that we might have a chance in life if we study now as much as we can. 

       Students never had the chance to go in an English-speaking country, most of because  

they couldn't afford it.In this country there are probably many talented children, but many 

of them don't have the chance to go in an English-speaking country. In our opinion English  

is  the most important language in the world. 
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Contribuțiile oamenilor de știință în studiul radiației electromagnetice 

 

Prof. Adriana Palce, 

 Școala Profesională Sâg 
 

Lumina privită din perspectiva marelui poet Lucian Blaga  sugerează cunoaşterea prin 

iubire a Universului, cu trimitere la Geneza vieţii, constituind, totodată, un concept esenţial 

pentru existenţă. ,,Nimicul zăcea-n agonie, când singur plutea-n întuneric și-a dat un semn 

Nepătrunsul: ,,Să fie lumină.’’(Lumina- Lucian Blaga). Dumnezeu a zis :,,Să fie lumină.’’Și a 

fost lumină. Lumina a fost creată  la început în prima zi a existenței materiei și întregului 

Univers. Dumnezeu a numit lumina zi. 

Ȋncă din cele mai vechi timpuri au fost observate în natură şi în cadrul unor experienţe 

simple unele fenomene fizice deosebite, electrice şi magnetice. Astfel, s-a observat că prin 

frecare unele corpuri pot fi aduse într-o stare deosebită, denumită azi starea de electrizare. 

Thales din Milet (625 - 550 î.e.n.), filozof, matematician şi fizician al antichităţii elene, este 

primul dintre învăţaţii antici care face observaţii asupra electrizării chihlimbarului prin 

frecare. De la denumirea în limba greacă a chihlimbarului "elektorn" provine prefixul 

"electro" din terminologia contemporană electrotehnicii. De asemenea, încă din antichitate s-

a observat că unele minereuri din fier au o proprietate specifică, denumită, azi, starea de 

magnetizare. Denumirea provine de la localitatea Magnezia din Asia Mică, din apropierea 

căreia se extrăgea în antichitate minereul cu acele proprietăţi distincte - magnetita. Busola cu 

ac magnetic a fost inventată de chinezi încă în secolul al III-lea î.e.n, iar în Europa a fost 

adusă în secolul al XIV-lea de către navigatori. 

Prima lucrare ştiinţifică tratând despre fenomenele electrice şi magnetice, apărută în 

1600, intitulată "De magnete", aparţine lui William Gilbert.(1540 - 1603). Considerând 

Pământul ca un mare magnet sferic, Gilbert a stabilit analogia dintre acţiunea unei sfere de 

oţel magnetizate şi acţiunea Pământului asupra acului magnetic. 

Isaac Newton (1642 - 1727), mare matematician, fizician şi astronom englez, 

continuând opera lui Galileo Galilei, fundamentează conceptele teoretice ale mecanicii clasice 

(newtoniene), cuprinse în lucrarea  "Principia matematica phylosofiae naturalis" (1687). 

Conceptele şi legile introduse de Newton au fost atât de temeinice încât valabilitatea lor nu a 

fost repusă în discuţie decât după două secole, atunci când, în 1905, Einstein enunţă 

principiile relativităţii restrânse. De altfel şi azi capitolele Fizicii teoretice, referitoare la 

cinematica şi dinamica corpurilor în mişcare, sunt dominate de conceptele şi legile stabilite de 

Newton, el fiind considerat, pe drept cuvânt, părintele Fizicii teoretice. 
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Ȋn secolul al XVIII-lea încep să apară rezultate cu conţinut ştiinţific tot mai consistent 

asupra stărilor de natură electricăşi magnetică.Astfel, Bejamin Franclin (1706 - 1790) 

studiază fenomenele de electricitate din atmosferăşi propune utilizarea paratrăsnetului 

(1747). De asemenea a introdus termenii de electricitate pozitivă şi electricitate negativă. A 

efectuat experienţe privind forţa ce se exercită între corpuri electrizate. 

Henry Cavendish (1731 - 1810), pe baza unor experienţe de o mare precizie, a stabilit 

că forţa de interacţiune dintre două corpuri electrizate este invers proporţională cu pătratul 

distanţei dintre corpuri. 

 Charles Augustin Coulomb (1736 - 1806), fizician francez, a fost primul care, în 1785, 

a confirmat pe cale experimentală faptul că sarcinile electrice se atrag sau se resping pe baza 

unei legi similare cu cea a gravitației. O particulă încărcată cu o sarcină pozitivă atrage o 

particulă încărcată negativ, tinzând să accelereze spre aceasta. Dacă aceasta întâmpină 

rezistență din partea mediului prin care trece, viteza sa se micșorează, iar mediul suferă o 

încălzire. 

Alexandro Volta (1745 - 1827), fizician italian, pe baza experienţelor medicului 

L.Galvani, inventează sursa chimică de curent continuu, denumită pila Volta (1799) şi a 

stabilit seria tensiunilor perechilor de metale diferite în contact.  

 H. C. Oersted (1777 - 1851) fizician danez descoperă, prin experienţe, prima legătură 

între magnetism și electricitate. În 1819 a descoperit că un ac magnetic poate fi deviat cu 

ajutorul unui conductor sub tensiune electrică. Aceste experienţe au fost cele dintâi care au 

dovedit interacţiunea dintre cele două clase de mărimi distincte: cele electrice şi cele 

magnetice. În acelaşi sens au avut contribuţii şi oamenii de ştiinţă J. B. Biot, F. Savart şi P. 

Laplace. 

André Marie Ampère (1775 - 1836), fizician şi matematician francez, a evidenţiat în 

1820 existenţa unei forţe ce se exercită între conductoarele parcurse de curent electric şi arată 

că un solenoid parcurs de curent este cu totul analog unui magnet, din punctul de vedere al 

acţiunilor sale magnetice. El a emis ideea că la un magnet permanent, cauza efectivă a 

proprietăţilor magnetice ar fi curenţii electrici elementari, incluşi în domenii microscopice, 

recunoscuţi în fizica modernă sub denumirea de "curenţii moleculari", sau curenţii lui 

Ampère. 

George Simeon Ohm (1787 - 1854), fizician german a studiat experimental 

proprietăţile trecerii curentului prin conductoare şi a descoperit în 1826 legea ce îi poartă 

numele (Legea lui Ohm), care se aplică în prezent la circuitele electrice. Tot în domeniul 

circuitelor electrice, contribuţii importante au fost aduse de către Gustav Robert Kirchhoff 
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(1824 - 1887), fizician german, care, în 1847 a formulat regulile (teoremele) privind distribuţia 

curenţilor şi tensiunilor pe laturile reţelelor electrice ramificate. 

Michael Faraday (1791 - 1867), fizician şi chimist englez, a comunicat în 1831 

descoperirea fenomenului de inducţie electromagnetică, adică apariţia curentului electric într-

un circuit conductor închis, înlănţuit de linii ale unui câmp magnetic variabil. În 1833 

fizicianul rus E. H. Lenz stabileşte regula pentru sensul curentului indus. Faraday este 

fondatorul conceptului de câmp ca suport al transmiterii acţiunilor din aproape în aproape. 

În 1834, el descoperă legile cantitative ale electrolizei, stabilind totodată terminologia 

corespunzătoare (ion, anod, catod, electrod etc.). 

 James Prescott Joule (1818 - 1889), cercetând conservarea energiei sub diferitele ei 

forme, a descoperit în 1843 legea efectului caloric produs de curentul electric. Contribuţii în 

acest sens au fost aduse şi de către E. H. Lenz. 

James Clerk Maxwell (1831 - 1879), fizician englez este cel care a realizat îmbrăcarea 

în haină matematică a ideilor lui Faraday în domeniul electromagnetismului şi a dezvoltat 

conceptul de câmp electromagnetic. Introduce noţiunea de curent electric de deplasare şi cel 

de unde electromagnetice. În renumita sa lucrare "Tratat de electricitate şi magnetism", 

apărută în 1873, a pus bazele teoriei macroscopice clasice a câmpului electromagnetic. 

Maxwell a elaborat teoria câmpului electromagnetic pentru corpuri în repaus în raport cu 

referenţialul considera. 

 Heinrch Hertz (1857 - 1854), fizician german extinde teoria pentru corpuri în mişcare 

(nerelativistă). Hertz evidenţiază prin experienţe existenţa şi propagarea undelor 

electromagnetice (unde hertziene), punând astfel bazele transmisiilor de radio, radar, 

televiziune și altor forme de telecomunicații. 

Sfârşitul secolului  XIX şi începutul secolului XX marchează apariţia unor idei 

teoretice şi rezultate experimentale deosebit de valoroase pentru dezvoltarea cunoştinţelor în 

domeniul electromagnetismului. Astfel, fizicianul rus P. N. Lebedev descoperă în 1899, prin 

experienţe, presiunea luminii asupra corpurilor. Caracterul de undă electromagnetică a 

luminii a fost stabilit mai devreme de către Maxwell. 

Heinrch Lorentz (1853 - 1928) a elaborat teoria electronilor care a servit la explicarea 

a numeroase fenomene electromagnetice. Albert Einstein (1879 - 1955) pune bazele teoriei 

relativităţii restrânse , da teoria fotonica a efectului fotoelectric(1905), respectiv a teoriei 

relativităţii generale (1916). J. Starck(1907)  arata ca electronii se gasesc in partea exterioara 

a atomului. 
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Herman Minkowski, (1864 - 1909), matematician şi fizician german, a dezvoltat teoria 

relativităţii restrânse în domeniul electromagnetismului. W. Pauli(1925), exprima principiul 

de excluziune. 

La începutul sec.XX s-a dovedit că desfăşurarea fenomenelor la scară microscopică 

(atomică) nu se supune conceptelor clasice, stabilite pentru fenomenele ce se desfăşoară la 

scară macroscopică. Prima constatare făcută în acest sens aparţine fizicianului german Max 

Planck (1858 - 1947), care, studiind fenomenul de radiaţie a corpurilor, a introdus conceptul 

de cuantă de energie (1900), ceea ce a constituit începutul dezvoltării teoriei cuantice. La 

dezvoltarea acestei teorii a contribuit, cu rezultate deosebite, fizicianul Louis Victor de 

Broglie (n.1892), care a stabilit caracterul ondulatoriu al microparticulelor (dualitatea undă - 

corpuscul). În acest sens, fizicianul austriac Erwin Schrödinger (1887 - 1961) a stabilit o 

ecuaţie ce descrie starea ondulatorie a particulelor (1927), iar fizicianul german Werner 

Heisenberg (n.1901) a formulat relaţiile de nedeterminare (incertitudine) a traectorilor 

microparticulelor (1927). Menţionăm că în mecanica cuantică nu există noţiunea de traectorie 

a microparticulei, ceea ce rezultă din principiul de nedeterminare a lui Heisenberg. E. 

Rutherford(1903), descoperă că fasciculul de radiatii alfa emise de radiu se descompune în 

câmp electric (sau magnetic) intens în particule cu sarcina +, deviate si altele nedeviate 

(denumite ulterior gama). 

Progresul cunoştinţelor despre fenomenele electrice şi magnetice a fost însoţit de o 

dezvoltare prodigioasă a aplicaţiilor practice ale acestor fenomene, adică de progresul 

Electrotehnicii. Cercetători de seamă au făcut, în acest sens, descoperiri şi invenţii, 

majoritatea lor fiind şi în prezent în folosinţă practică. Un rol important în progresul 

Electrotehnicii l-a avut şi îl are Comisia Electrotehnică Internaţională (C.E.I) a cărei 

înfiinţare a fost cerută la Congresul electricienilor de la St.Louis din 1904. Congresul 

constitutiv al acestei Comisii a avut loc la Londra în 1908. Rolul acestei comisii este de a 

sistematiza cunoştinţele de bază în domeniul electrotehnicii, de a unifica terminologia şi de a 

elabora recomandări internaţionale privind mărimile şi unităţile de măsură electrice şi 

magnetice, precum şi încercarea de standardizare a produselor electrotehnice. 

 

Contribuţii  ale  oamenilor  de  ştiinţă  români 

Contribuţii importante la studiul teoretic şi experimental al stărilor şi fenomenelor 

electrice, magnetice şi electromagnetice au fost aduse şi de oamenii de ştiinţă români, la care 

facem scurte referiri.  
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Primul specialist român care s-a distins în studiul fenomenelor electrice şi magnetice 

este fizicianul Dimitrie Negreanu (1858 - 1908), fiind şi primul doctor în fizică, român, cu o 

teză de doctorat susţinută la Paris în 1889, referitoare la fenomenul de conductibilitate 

electrică. Din anul 1889 a fost profesor la Universitatea din Bucureşti.  

Dragomir Hurmuzescu (1865 - 1954) obţine titlul de doctor în fizică la Paris în 1896 cu 

o teză privind raportul dintre unităţile sistemelor de măsură electrostatic şi electromagnetic. 

El a inventat un material izolant denumit dielectrină şi a creiat un electroscop cu ecran 

electrostatic, care-i poartă numele, folosit pentru cercetarea proceselor de ionizare şi a 

proceselor radioactive. A fost unul dintre colaboratorii soţilor Curie. 

Inginerul şi omul de ştiinţă român Nicolae Vasilescu-Karpen (1870 - 1964), profesor la 

Şcoala politehnică din Bucureşti, în lucrarea sa de doctorat susţinută la Paris în 1904 verifică 

validitatea experienţei lui Rowland privind producerea câmpului magnetic de către corpurile 

încărcate cu sarcină electrică în stare de mişcare. A fost un susţinător al teoriei microscopice a 

electromagnetismului.  

Ştefan Procopiu (1890 - 1972), fizician, profesor la Universitatea din Iaşi, a calculat cel 

dintîi momentul magnetic elementar al electronului în mişcare în jurul nucleului, numit 

magnetonul Bohr - Procopiu. A stabilit că momentul magnetic al globului terestru a început 

să crească din 1932, după 120 de ani de scădere continuă.  

Contribuţii fundamentale la teoria particulelor elementare au fost aduse de fizicianul 

teoretician român Alexandru Proca (1897 - 1955). Independent de  H. Yukawa, a prevăzut 

existenţa mezonilor şi a stabilit ecuaţiile câmpului mezonic, denumite ecuaţiile Proca. Încă din 

1928 a pus problema unei structuri discrete a spaţiului şi timpului. 

Constantin I. Budeanu (1886 - 1959), inginer electrotehnician şi profesor la Institutul 

Politehnic din Bucureşti a introdus conceptul de putere deformantă, aferentă circuitelor 

electrice în regim periodic nesinusoidal, precum şi denumirea de volt-amper-deformant 

(VAd) pentru unitatea de măsură a acestei puteri, noţiuni ce au fost acceptate pe plan 

internaţional, folosite şi în prezent. A fost membru fondator şi vicepreşedinte al Conferinţei 

Internaţionale a Marilor Reţele Electrice (C.I.M.R.E.). 

Un colaborator şi continuator a cercetărilor lui C. Budeanu este profesorul Ion S. 

Antoniu, care cercetează atât probleme referitoare la măsurători în regim deformant, cât şi 

probleme de generalizare teoretică asupra puterilor activă, reactivă, aparentă şi deformantă. 

Unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai şcolii electrotehnice româneşti a fost 

Plauţius Andronescu (1893 - 1975), profesor emerit la Institutul Politehnic din Timişoara. 

Este absolvent al Şcolii Politehnice Federale din Zürich - Elveţia (1918), unde obţine în 1922 şi 

titlul de doctor în ştiinţe tehnice pe baza tezei de doctorat intitulată "Calculul cuplului maşinii 
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asincrone cu rotorul în colivie". Infiinţează în 1926 Catedra de Electrotehnică de la Şcoala 

Politehnică din Timişoara şi primul laborator de tensiuni înalte şi încercări de materiale 

electrotehnice din ţară. Introduce pentru prima dată în cursul de electrotehnică predat în 

România calculul vectorial şi teoria clasică a câmpului electromagnetic. Sub directa sa 

îndrumare s-au format valoroase cadre de specialişti în domeniul electrotehnicii şi s-a 

dezvoltat baza materială a laboratoarelor didactice şi de cercetare în acest domeniu de la 

Politehnica din Timişoara. 
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