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LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEŞTI

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR
ANUL ŞCOLAR 2020-2021
Conducere C.Ş.E
PREŞEDINTE: STANCU CONSTANTIN cls. a XI-a A
VICEPREŞEDINTE: PLESEA- BRAGAU TALIDA cls. a IX-a A
SECRETAR: MOISE IULIA – cls. 1PLM
Responsabilii departamentelor Consiliului Şcolar al Elevilor
AVOCATUL ELEVULUI: POPA AURA cls. a XI-a A
SPORT ŞI PROGRAME TINERET- PIA FELICIA cls. a X-a A
CONCURSURI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE-PICUI COSMINA cls. a XI-a P3
DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE- VISAN MARIA SI TEORDORESCU ANA MARIA cls. a X-a A
CULTURĂ, EDUCAŢIE ŞI PROGRAME ŞCOLARE-TIRCOL NARCIS cls. a IX-a A
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cls. a X-a P3
Misiune C.ŞE: reprezintă şi apără drepturile şi interesele elevilor colaborând cu factorii de decizie din cadrul liceului 
pentru respectarea drepturilor acestora.
Asigură comunicarea dintre elevi şi conducerea unităţii şcolare respectând şi propunând acesteia spre dezbatere şi
soluţionare aspecte ale vieţii şcolare ale elevilor.
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INTEGRAREA ELEVILOR ÎN COMUNITATEA ŞCOLARĂ

Profesor psiholog,

Andreea Dovlecel

Integrarea şcolară este un proces complex şi de durată care face referire la cuprinderea copiilor în instituţii şcolare obişnuite sau în
moduri de organizare cât mai apropiate de acestea. Este de dorit să privim integrarea şcolara ca un proces continuu de adaptare la condiţiile
mediului şcolar şi social caracterizat printr-o neîncetată schimbare, mediul schimbându-se în funcţie de cerinţele integrării individului. Mai
mult, procesul integrării şcolare a copiilor trebuie conceput ca o acţiune socială complexă, a cărui esenţă constituie nu conformarea mecanică,
pasivă a elevului la condiţiile mediului şcolar şi social, ci corelarea ambilor factori, crearea acelor condiţii optime, obiective şi subiective,
pentru ca integrarea să însemne nu numai adaptare, ci şi angajare.

Integrarea scolară exprimă:

 atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează;
 condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului;
 consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi

considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa;
 corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva;
 existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la

cerinţele şcolare.
Ca procesualitate Patrick Daunt distinge în interiorul integrării şcolare urmatoarele etape/niveluri/moduri ale integrării:

 Integrare fizică;

 Integrare funcţională;

 Integrare socială;

 Integrare societală.



Integrarea fizică se referă la cuprinderea copiilor într-o instituţie şcolară obişnuită. La acest nivel se urmăreşte
prezenţa copiilor, reducerea distanţei fizice dintre copii, utilizarea împreuna a unor spaţii fizice, materiale şi
echipamente, facilitarea inter-cunoaşterii şi familiarizării reciproce, crearea condiţiilor optime de participare efectivă a
copilului/elevului la activitatea grupului precum şi comunicarea în cadrul acestuia;

Integrarea funcţională, semnifică participarea la un proces comun de învăţare.

Integrarea sociala presupune stabilirea şi dezvoltarea de relaţii şi inter-relaţii în interiorul grupului de muncă, la

care copilul participă activ. Astfel, elevul este inclus în toate activităţile comune din viaţa şcolii, atât la cele propriu-
zise de învăţare cât şi la activităţile comune din pauze, de joc, alte activităţi cotidiene din viaţa şcolii. Se stabilesc
legături reciproce, mai mult sau mai puţin spontane, relaţii de acceptare şi participare relativ egală la viaţa grupului
şcolar;
Integrarea societală apare atunci când copilul integrat în grupul de elevi dobândeşte sentimentul de apartenenţă şi

participare deplină la comunitate, cu asumarea de roluri. Integrarea societală presupune acceptarea deplină a copilului
de către ceilalţi membri ai comunităţii şcolare, presupune existenţa sentimentului de încredere în sine şi în ceilalţi,
presupune ca, copilul să-şi asume unele responsabilităţi sociale în contextele sale particulare de viaţă, concomitent cu
exercitarea unor influenţe asupra partenerilor din contextele sale de viaţă. (cf. Patrick Daunt - Integrarea în comunitate

a copiilor cu cerinţe educative speciale, Ministerul Învăţământului&Reprezentanţa UNICEF în România,1996, p.17).



În funcţie de caracterul activ al individului şi de capacitatea de răspuns al mediului care integrează, se disting mai
multe faze ale procesului de integrare şcolară:

 acomodare,

 adaptare,

 participare,

 integrare propriu-zisa.

Integrare şcolară poate fi privită ca:

- o stare de echilibru social, definita prin absenţa marginalităţii şi prin convergenţa a doi termeni aflaţi, iniţial,
într-o relaţie de tensiune, convertită ulterior, într-o relaţie de armonie şi acţiune cooperantă;
Integrarea elevilor se poate realiza dacă există colaborarea permanentă între: elevi, profesori, părinţi,
consilieri, organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri viabili care se pot implica. În viziune şcolii/educaţiei
inclusive, cooperarea constituie un element fundamental, determinant pentru realizarea succesului, succesul
privit ca autonomie şi independenţă necesară inserţiei sociale post-şcolare sau/şi post-instituţionale.



Programul „Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS)
prof. coordonator, CĂLUGĂRU ANA-MARIA

• Programul „Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) a fost derulat încă din anul 2017,

în România, prin Biroul de Informare al Parlamentului European (BIPE) în parteneriat cu Ministerul
Educației Naționale și cu sprijinul asociației APDD „Agenda 21”, contractantul BIPE pentru partea de
conținut a sesiunilor de formare pentru profesori, menținerea legăturii cu școlile pentru realizarea
cerințelor impuse de program și evaluarea activităților școlilor implicate în programul EPAS.

• Acest program a presupus: cursul introductiv din primul an, cu participarea celor 25 de coordonatori
din școlile selectate, cursul aprofundat cu participarea a 26 de ambasadori seniori din cele 25 de școli.

• Inițial, programul a implicat participarea unui număr de 25 de școli din municipiul București și județele
Argeș, Buzău, Călărași, Constanța, Galați, Giurgiu, Ilfov și Prahova, ulterior, a câte 25 de alte școli în
fiecare an, până în prezent. Liceul Tehnologic ASTRA deține titlul de „școală-ambasador” încă din 2017,
clasificându-se pe locul 4 în competiție.

• În 2017, după vizitarea școlii de către reprezentantul BIPE, s-a constat că Liceul Tehnologic ASTRA a
derulat multiple activități dedicate programului, precum: realizarea de lecții în baza manualului de
către ambasadorii seniori cu elevi din școală, diseminarea de către ambasadorii juniori de informații
relevante legate de Uniunea Europeană, în general, și de Parlamentul European, în special, alegerile
parlamentare, cetățenia europeană etc. către colegi de liceu, precum și către beneficiari mai mici din
școli generale, maratonul claselor – activități prin care ambasadorii juniori au făcut scurte informări
despre program la toate clasele din școala lor, punctul de informare organizat în mai multe spații din
școală. Pe site-ul BIPE scrie: „Liceul Tehnologic Astra din Pitești a făcut un film de prezentare și de
promovare a programului Școli - Ambasador ale Parlamentului European, care rulează pe pagina de
Facebook a proiectului și pe cea a liceului”. Ziua Europei a fost marcată prin concursuri gastronomice
cu specific european, întâlnirea cu eurodeputatul Laurențiu Rebega, vizite la centrul Europe Direct
local. Activitățile de promovare au folosit atât mijloace tradiționale (presă scrisă, TV, radio), cât și pe
cele social-media (pagina web ale școlii, paginile de Facebook, Youtube).









PROGRAMUL ȘCOLI–AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN
RAPORT DE ACTIVITATE ȘCOLI
ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Numele școlii LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA
Cod EPAS AG02
Adresa școlii Strada Nicolae Dobrin nr. 3
Oraș, cod poștal PITEȘTI
Județ ARGEȘ
Website școală www.liceulastra.ro
E-mail liceulastra@yahoo.com
Telefon 0248251824
Numele directorului IONICĂ MARIA
Număr total de elevi în școală 1 000
Număr total de cadre didactice în școală 64
Ciclu de învățământ: primar/gimnazial/liceal Liceal

Numele coordonatorului programului la nivelul școlii CĂLUGĂRU ANA-MARIA
Adresa de e-mail a coordonatorului anamariademeter84@yahoo.com
Nr. telefon mobil al coordonatorului 0766451024
Pagina Facebook a liceului sau, dacă există, pagina de 
Facebook a programului realizată de școală (web-link)



INFORMAȚII DESPRE PROGRAM

Numele și numărul ambasadorilor seniori
*vă rugăm să treceți numele complete și cu diacritice. În baza
acestora vor fi realizate diplomele

IONICĂ Maria
CIOBANU Elena
CĂLUGĂRU Ana-Maria
ALEXE Camelia
BADEA Emilia
JAICA Ramona

Numele și numărul ambasadorilor juniori
*vă rugăm să treceți numele complete și cu diacritice. În baza
acestora vor fi realizate diplomele

PĂNESCU Mădălin
ILINCA Ștefan
STAN Gabriel
ANGHEL Cristi
CIOACĂ Daniel
IONESCU Alexandru
ZOANĂ Narcis
CĂLINESCU Ana-Maria
BAICU Nicoleta
TUDOR Ana-Maria
BURICEL Iustina
BURICEL Alexandra
STANCU Elena
NIȚĂ Ana-Maria
STOICA Mario



Număr total de elevi care au participat la program

Număr total de elevi implicați în activitățile proiectului (a+b+c) 925

a. ambasadori juniori (beneficiari direcți) 15

b. numar de elevi din alte clase din școală, cărora ambasadorii 
juniori le-au prezentat proiectul / au beneficiat de activități

900

c. elevi din alte școli 10

Număr total de profesori care au participat la program

Număr profesori care au beneficiat direct sau indirect de 
program (a+b+c)

69

a. ambasadorii seniori 5

b. alți profesori din școală care au participat la program 59

c. profesori din alte școli 5

Alți beneficiari ai programului (părinți, comunitate locală, etc.)*

Număr total de persoane - beneficiari indirecți ai programului 
(in afara de elevi si profesori)

100

Exemplificați categoriile de persoane care au beneficiat indirect 
de program: părinți, comunitate locală, autorități locale, 
cetățeni, etc.

Părinți, elevi (prin activitatea online)



Amplasare: în școală și/sau online Amplasare la intrarea în școală

Scurtă descriere: unde este amplasat în școală / online pe ce 
platformă / cine are acces, către cine este diseminată informația, 
etc. 

Punctul de informare este amplasat în holul principal, la 
intrarea în școală, alături de panourile ofertei școlare, cu 
acces din partea profesorilor, partenerilor economici ai 
liceului, părinților, elevilor etc.
Informația este diseminată de către ambasadorii-juniori și 
seniori, de fiecare data când sunt evenimente în școală și 
permanent de către profesorul de serviciu.
La punctul de informare se află materiale BLPE România, 
fotografii din anii anteriori ai proiectului și placheta de 
Școală-ambasador a Parlamentului European.

Număr estimativ de vizitatori online și/sau offline (total an 
școlar curent)

500



ACTIVITĂȚI DERULATE*

Numărul total de activități organizate cu elevi din școală în cadrul 
programului, în anul școlar curent (include activitățile derulate în 
școală, activitățile de Ziua Europei și cele desfășurate în afara 
școlii)

online offline

2                     3 
Numărul total de activități organizate cu elevi sau alte persoane 
din afara școlii

5

Numărul de evenimente (online și offline) organizate sau co-
organizate cu Centrul Europe Direct (daca este cazul)

-

Câte activitati ați derulat cu elevii în baza materialelor didactice 
EPAS 

5 (toate ectivitățile au aavut la baza manualul)



ACTIVITĂȚI DEDICATE PROGRAMULUI

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR:

Categoria 1 - Activități legate de modul de funcționare a Parlamentului European 
Adaugați câte activitați aveți nevoie

Titlu: PARLAMENTUL EUROPEAN – structură, activități în plen
Data : 22 octombrie 2020
Număr și tip de participanți – de ex. elevi, profesori, părinți, cetățeni, etc: Elevi
Loc / platforma de desfășurare:Liceul Tehnologic Astra, sala de consiliu și sălile de clasă
Scurtă descriere:
Prezentare a structurii Parlamentului și dezbatere-simulare activitate în plen despre criza COVID-19.

Categoria 2 - Diseminare de informații
Adaugați câte activitați aveți nevoie

Titlu: Punctul de informare
Data : 29 octombrie 2020
Număr și tip de participanți – de ex. elevi, profesori, părinți, cetățeni, etc: elevi, profesori
Loc / platforma de desfășurare: Liceul Tehnologic Astra
Ambasadorii-juniori au reamenajat punctul de informare al Programului EPAS.



Titlu: Maratonul european
Data : 1 aprilie 2021
Număr și tip de participanți – de ex. elevi, profesori, părinți, cetățeni, etc: elevi, profesori
Loc / platforma de desfășurare: Liceul Tehnologic Astra, sălile de clasă.
Scurtă descriere:
Ambasadorii-juniori au parcurs un maraton european, discutând cu elevii și profesorii, în mod organizat, în cadrul
orelor de consiliere și orientare școlară.

Categoria 3 - Activități dedicate Zilei Europei
Adaugați câte activitați aveți nevoie

Titlu: BAC-ul european
Data : 9 mai 2021
Număr și tip de participanți – de ex. elevi, profesori, părinți, cetățeni, etc: elevi de clasa a XII-a 
Loc / platforma de desfășurare: Liceul Tehnologic Astra, sălile de clasă.
Scurtă descriere:
Dezbateri, discuții despre diferite forme de BAC în Europa, despre continuarea studiilor în Uniunea Europeană și
despre 9 Mai - Ziua Europei.



Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Document elaborat în cadrul Liceului Tehnologic Astra, Pitesti
Contract SGL  16/ R1 / 27.06.2017

Analiza gradului de incluziune la nivel de  unitate școlară

Grupul de lucru creat la nivel de unitate școlară format din directori, responsabil CEAC, responsabili compartimente
funcționale/ catedre este preocupat de asigurarea gradului de incluziune la nivel de unitate școala . La începutul anului
școlar la proiectarea PAS-ului pentru perioada 2020-2025 , Liceul Tehnologic Astra si-a propus:
1.VIZIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEŞTI

Împreună pentru viitor, prin calitate, eficienţă, profesionalism, către noile tehnologii impuse de dezvoltarea tehnologică,
alături de parteneri puternici!

Deviza şcolii ,, PER ASPERA AD ASTRA,,
2.MISIUNEA ŞCOLII

Furnizarea serviciilor educaționale de calitate, pentru a forma elevi ce vor dobândi competențe și abilități de
specialitate, de comunicare, de utilizare a computerului, buni cunoscători al limbajului tehnic și al unei limbi de circulație
internațională, stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea și de a lucra în echipă, prin
asigurarea unei infrastructuri educaționale adecvate, cu mijloace didactice moderne și eficiente, în prezența unor cadre
didactice specializate.



3. Principiile pe care le cultivă Liceul Tehnologic Astra:
• Toţi elevii doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens;
• Dacă unii refuză să o facă, sau întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le depăşească şi să nu fie etichetaţi drept

„dificili";
• Toţi copiii au capacitatea de a învăţa. Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire continuă a performanţelor şi a încrederii 

lor în forţele proprii, nu cel de cuantificare a eşecurilor;
• Competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea sarcinilor. Cele două nu sunt 

ireconciliabile; nu există o metodă „sfântă" de predare. Există loc pentru o multitudine de metode;
• În clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori.
• Şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală

4. Ţelul nostru trebuie să fie cel al instituirii unei atmosfere în care să poată fi respectate următoarele „percepte":

 Copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi;
 Atât copiii, cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite;
 Căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, cunoaşterii şi a abilităţilor practice reprezintă un proces continuu care 

trebuie sprijinit de către profesor;
 Copiii sunt încurajaţi să creadă că pot şi trebuie să facă bine un lucru „de prima dată";
 Teama nu are ce căuta în acest proces;
 Părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul acestui proces.



Ne preocupam ca toți elevii sa învețe, sa-i cunoaștem pe fiecare in parte cat mai bine, ca persoane complexe, cu aspirațiile
lor, cu interesele lor, , cu relațiile care-i influențează, cu mediul familial din care provin pentru asigurarea condițiilor de progres.

Ex. Activități de dezvoltare personala in cadrul proiectelor: Ucenic electrician, Scoala petroliștilor, Medierea conflictelor

dintre elevi da către elevi, Altceva pentru viitorul tau!, Scoli ambasador ale Parlamentului European…

PAS-ul Liceului Tehnologic Astra, este postat pe SITE-ul unității școlare www.liceul astra.ro. Este vizibil si poate fi accesat
de orice persoana interesata de școala noastră.

Grupul de lucru este preocupat pentru implementarea următoarelor măsuri care vizează accesul grupurilor dezavantajate:
o Măsuri vizând grupurile dezavantajate aflate în risc de marginalizare, în particular cei care părăsesc timpuriu școala şi

care au nivel de calificare scăzut;
o Eliminarea oricărei forme de discriminare în ceea ce priveşte accesul şi participarea la VET;

o Promovarea VET în rândul elevilor, părinților, adulților;
o Îmbunătățirea consilierii şi orientării pe parcursul întregi vieți.

Obiective din PAS, asa cum sunt ele prezentate:
 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii, în perspectiva realizării misiunii asumate.
 Asigurarea unui management nou, eficient la nivelul fiecărei clase de elevi, urmărind o bună consiliere şi orientare pentru

acordarea de şanse egale tuturor elevilor.
 Creşterea atractivităţii accesibilităţii şi a calităţii serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolară
 Facilitarea posibilităţii ca absolvenţii să poată dobândii acele copmpetenţe necesare continuarii studiilor, integrarea pe piaţa

muncii, exercitării cetaţeniei active şi a dezvoltării personale.
 Formarea colectivului de cadre didactice pentru aplicarea unui demers didactic modern.
 Crearea unui climat de siguranţă in scoală si prevenirea fenomenului de violenta.
 Ameliorarea procentajului de mediocritate şcolară, prin stimularea interesului pentru actul învăţării şi finalitatea acestuia.



 Prevenirea şi combaterea absenteismului, eliminarea abandonului şcolar creşterea procentului de prmovabilitate
la examenul de bacalaureat, înscrierea în învăţământul terţiar şi inserţia pe piaţa muncii .

 Imbunătăţirea performanţelor elevilor la concursurile şcolare, olimpiade, examene finale şi admitere în
învăţământul superior.

 Dezvoltarea parteneriatelor şcolilor cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi
alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a
managementului şcolar;

La nivel de unitate școlara exista un climat de colaborare in care sunt implicate toate organismele: Consiliul de
administrație, Consiliu profesoral, Consiliul reprezentativ al părinților, Consiliul Școlar al elevilor.

Liceul Tehnologic Astra, manifesta grija pentru fiecare elev in egala măsură si depune eforturi echitabile pentru
progresul fiecăruia.

Ex: Activități remediale, activități de consiliere școlară si personala, activități extrașcolare, activități de

Intervenție Personalizate, existenta parteneriatelor intre școală si părinți, Chestionare periodice aplicate elevilor,

părinților si personalului din unitate. , Planuri remediale.

Școală manifesta grija si depune eforturi susținute pentru a asigura cadrul optim in care fiecare elev sa învețe,
sa progreseze.



80% din elevii noștri provin din mediul rural, zone dezavantajate din punct de vedere economic, din familii cu venituri
modeste sau elevi cu unul sau ambii părinți plecați in străinătate. In contextul Proiectului ROSE, am asigurat masa de
prânz elevilor din grupul țintă , astfel sa venim in sprijinul elevilor care întâmpină bariere socio-economice,
geografice, etc.

Am realizat prin profesorii diriginți, consilierul educativ si profesorul psihopedagog, analiza si evaluarea atenta a
fiecărui elev in parte si in acest mod am obținut informații relevante despre fiecare in parte.

Rezultatele elevilor si ale activităților derulate in unitatea școlară se prezinta de către conducerea instituției,
membrilor CA, profesorilor, elevilor si părinților.
Liceul Tehnologic Astra este unitate școlară care se bazează pe o conducere Leadership.

Pentru derularea activității din școală este utilizat dialogul intre toate compartimentele funcționale.
Profesorii demonstrează si promovează, valori si comportamente care susțin drepturile omului si incluziunea sociala.

Curriculumul, serviciile si programele sunt accesibile pentru colectivele de elevi, încurajând cetățenia democratica,
pregătind elevii pentru societate, indiferent de mediul familial din care provin.

Director,
prof. Maria Ionică



R  O  S  E
Exemple de bune practici

conform

GHIDULUI „ACTIVITĂȚI REMEDIALE ȘI DE TUTORAT”
UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ

BUCUREȘTI 2020

Prof. Ana-Maria CĂLUGĂRU, Liceul Tehnologic „ASTRA”, Pitești



Dezvoltarea competențelor de comunicare indispensabile pentru orice tip de activitate profesională,

implicit și pentru examenele naționale (bacalaureatul - examen de certificare, nu de ierarhizare), constituie

Subiectele de la proba scrisă de bacalaureat la limba și literatura română păstrează, în ultimii ani,

aceeași structură:

- subiectul I – verifică dobândirea competențelor generale 2 și 1 (utilizarea corectă și adecvată a limbii

române în diferite situații de comunicare; utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune și de

interpretare, a modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea textelor literare și

nonliterare);

- subiectul al II-lea – verifică dobândirea competențelor generale 4 și 1 (argumentarea în scris și oral a unor

opinii în diverse situații de comunicare);

- subiectul al III-lea – verifică dobândirea competențelor 3, 2, 4 și 1 (utilizarea adecvată a strategiilor de

comprehensiune și de interpretare, a modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea

textelor literare și nonliterare).



• Unitatea școlară/AG: 16

• Denumire Ghid: Activități remediale și de tutorat Ghid clasele IX-XII

• Numele și prenumele profesorului: CĂLUGĂRU ANA-MARIA

• Disciplina: Limba și literatura română

• Clasa:         a XI-a B                 data:            11.5.2021                    

• Total elevi clasa:         22                   

• Obiective activitate:

O1 Să redacteze un text argumentativ despre influența pe care cei din jur o au asupra alegerilor personale
(text suport Ioan Slavici, „Eminescu- omul”, în vol. „Mărturii despre Eminescu”;

O2 Să comunice deschis despre situațiile cu care se confruntă ca adolescenți, pornind de la tema propusă;

O3 Să rețină conceptul de autonomie abordat din perspectivă filosofică, psihologică, socială, a 
autodeterminării și a învățării auto-dirijate (p. 69-72, „Ghid: Activități remediale și de tutoriat”, UNITATEA DE 
MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ, Proiectul privind Învățământul Secundar/Romania 
Secondary Education Project – ROSE, București, 2020, avizat MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII;

O4 Să-și antreneze abilităților de învățare auto-dirijată.
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Cine decide pentru mine?

Scopul activității: Analiza critică a 
surselor de influență în modelarea 
comportamentului autonom.
Competențe dezvoltate:
• autoevaluarea nivelului de 
autonomie
• identificarea beneficiilor și 
riscurilor autonomiei
Materiale necesare:
• markere colorate
• fișe de lucru
◦ Anexa 1: Harta actorilor 
care m-au ajutat să iau decizia
◦ Anexa 2: Părerea cărei 
persoane contează pentru mine?





Probleme identificate în desfășurarea activității:

- Vocabular restrâns; 

- Lipsa ideilor pentru argumentare și a conexiunilor cu textul suport;

- Dificultatea formulării ideilor și a identificării unor exemple din experiența personală sau

culturală.

Soluții pentru îmbunătățirea rezultatelor:

- Discuții despre mediile care îi influențează pe elevi în alegerile personale

(familia, școala, prietenii etc.);

- Anexa 1 „Povestea lui Andrei”;

- Exemple din textele literare studiate: „Moromeții” (Niculae și tatăl, Ilie Moromete), „Ion” (Ana și

Vasile Baciu), „Moara cu noroc”(Ghiță și soacra) etc.

- Consultarea Ghidului (cap. V.1.1) Ce este autonomia? 



Debriefing (10 minute):
Întrebări orientative:

1.Ce înseamnă să fii o persoană autonomă?
2.Cum ne asigurăm că deciziile noastre corespund propriilor noastre valori,
interese și capacități?
3.Care sunt cele mai importante bariere în calea autonomiei personale?
4.Ce putem face pentru a deveni mai autonomi în alegerile noastre? Notați
cele mai importante observații la tablă/pe o coală de flipchart.

1. Capacitatea individului de a fi el însuși, trăindu-și propria viață în conformitate cu motivații și decizii care sunt auto-
construite;

2. Adolescența ca o etapă conflictuală, în care detașarea emoțională față de părinți este necesară și extrem de importantă
pentru definirea propriei personalități;

3. Detașarea emoțională față de părinți este necesară și extrem de importantă pentru definirea propriei personalități;
4. Adolescenții ai căror părinți îi încurajează și le impun constrângeri mai puține, par să fie mai sănătoși din punct de

vedere psihosocial decât tinerii care sunt supuși mai multor constrângeri din partea părinților. Părinții care au un stil
autoritar se corelează cu un nivel ridicat al autonomiei adolescenților, însă aceștia din urmă par să manifeste un nivel
mai ridicat de rebeliune și de comportamente adictive. În fine, părinții care sunt permisivi sau indiferenți, se asociază cu
situații de atașament afectiv al adolescenților față de covârstnici.



Povestea lui Andrei

Andrei este un tânăr pasionat de muzică. Ascultă muzică de când se știe. Preferă mai ales rock- ul, dar nu-i sunt indiferente nici alte
genuri de muzică. Evident că a încercat să și interpreteze, dar spre deliciul și amuzamentul familiei și al prietenilor, vocea nu-l ajută deloc. La
început, când cei apropiați s-au amuzat de vocea lui și l-au numit afon, s-a necăjit destul de tare și, o vreme, nu a mai îndrăznit să cânte. Cu
timpul însă, a început să nu-i mai pese de comentariile apropiaților și cânta ori de câte ori simțea nevoia. Ultima oară la karaoke, a avut un
adevarăt grup de fani care l-au premiat pentru cel mai simpatic interpret care falsează și i-a plăcut acest rol, de vreme ce simțea că poate cânta
muzica lui preferată. La urma urmei, dacă asta îi amuză pe ceilalți, atunci de ce nu s-ar amuza și el.

Acum un an, lui Andrei i-a venit o idee care să îl scoată din încărcătură. Dacă nu poate cânta cu vocea, de ce n-ar face-o la un
instrument! Zis și făcut! În vacanța de vară a recuperat o chitară pe care sora sa o abandonase într-un colț al casei, a găsit un atelier de reparat
instrumente și i-a înlocuit câteva corzi și o piesă lipsă. Chitara era numai bună de pus la treabă. Cum vacanța de vară abia începuse, și-a pus în
gând ca până la toamnă când începe școala, să învețe singur să cânte.

Nu luase niciodată lecții de chitară. Își mai amintea câteva tentative de a învăța de la sora sa. Cum internetul îi era la îndemână, a
descoperit că se găseau nenumărate cursuri și lecții de chitară ținute de tot felul de profesioniști. Unele începeau cu notele și explicațiile
teoretice, altele erau mult mai pragmatice și porneau de la interpretarea unei melodii, abordând aspectele teoretice pe parcurs. Cum știa că el
preferă să experimenteze mai întâi și apoi să descopere teoria, a ales pentru început un curs care se numea Învață să cânți la chitară în 21 de
zile. Era o metodă prin care învățai să cânți o melodie celebră în fiecare lecție. Faptul că la finalul fiecărei lecții avea un rezultat palbabil – adică
putea acompania o melodie, i-a plăcut și mai mult. Și-a planificat timpul astfel încât să aloce în fiecare zi 30 minute pentru a urmări cursul și alte
30 de minute pentru a exersa ce a învățat.

Cei din familie și apropriații au fost mai degrabă sceptici că se va putea descurca și l-au sfătuit să își ia un profesor. Asta nu l-a
descurajat să își urmeze cu strictețe planul. În plus, față de ora sa de cântat la chitară pe baza cursului, o dată pe săptămână mergea cu chitara
la unul dintre colegii lui de liceu care știa să cânte, ca să îi mai arate una alta sau să îi mai lămurească unele dintre problemele cu care se
confrunta. La finalul celor 21 de lecții, știa deja să cânte 21 de melodii! Avea încă dificultăți la schimbarea acordurilor, dar lucrurile mergeau tot
mai bine pe măsură ce exersa tot mai mult. Și-a făcut și un jurnal despre cântatul la chitară în care își nota în fiecare zi ce a învățat, unde a
întâmpinat dificultăți și ce ar mai trebui să exerseze.

Așa se face că la începutul lui septembrie și-a adunat familia și colegii la prima sa interpretare la chitară. Toți au fost uimiți că în
doar câteva luni, Andrei a reușit de unul singur să învețe să cânte la chitară. Era încă departe de a stăpâni instrumentul. Dar acum știa ce și cât
mai are de studiat și de exersat.

În anul următor, s-a alăturat unor colegi și au reușit să pună pe picioare prima trupă rock din istoria liceului. Acum, nimeni nu-și mai
amintea de prestațiile sale vocale și toată lumea îi spunea chitaristul. Din voce, mai cântă și-acum, atunci când prietenii îi cer în mod expres, cu
rugăminți și aplauze, spre amuzamentul tuturor, dar și al său personal.







Impresiile elevilor: 

„Am avut la sfârșitul activității o perspectivă mai clară și concretă 
asupra cerinței de lucru”. (Dinu Mirela);

„Am găsit interesant punctul de plecarea al dezbaterii despre rolul 
opiniei celorlalți în influențarea deciziilor personale, respectiv 
„Povestea lui Andrei”. (Lazăr Dan)

Impresiile profesorului: elevii au făcut conexiuni mai rapid între cerință 
și textele literare studiate. Au folosit în vocabularul de bază pentru 
redactarea textului argumentativ + cuvinte/ structuri noi, concepte: 
„autonomie”, „învățare autonomă”, „covârstnici”, „abordarea 
psihologică, socială, filosofică” etc.









Denumire activitate Din ce ghid este selectată Data Locul de desfasurare

Emoție alba-emoție neagră în 

poezia lui Mihai Eminescu

Ghid de dezvoltare socială și

emoțională

16.01.2021 online

Impresiile elevilor

Activitatea care a îmbinat muzica și versurile a generat mai multe „emoții și comportamente sănătoase” (conform Ghidului de dezvoltare

socială și emoțională):

- surpriza, o emoție generată în contextul confruntării cu un stimul neașteptat, respective cu

muzica pe versuri de Eminescu;

- bucuria, o emoție asociată cu o stare de confort/bună dispoziție.

Elevii au înțeles și că o emoție este nesănătoasă atunci când nu ne ajută să funcționăm optim, când ne împiedică să ne atingem obiectivele sau

să identificăm soluții eficiente la problemele cu care ne confruntăm (neliniștea poetului, melancolia, nesiguranța și neîmplinirea în iubire etc.).

ROSE 2021
Fișa de activitate
Profesor: CĂLUGĂRU ANA-MARIA
Liceul: Tehnologic ASTRA, Pitești



Impresiile profesorului

Activitatea a întărit relațiile interumane, iar tema „iubirii” poeziilor eminesciene discutate a încurajat imaginația și a oferit

confort, siguranță.

De asemenea, împreună cu elevii s-a vorbit despre emoțiile „negre” (gelozie, tristețe, melancolie) care au efecte de

funcționalitate, deoarece sporesc starea de alertă și concentrarea atențională și ne motivează să găsim răspunsuri la

diferite probleme ale vieții.

Ghidul oferă sugestii de activități inedited care stimulează latura socio-emoțională a personalității elevilor.



Denumire activitatea Din ce ghid este selectată Data 
Locul de desfasurare

Iau propriile decizii!?-

identificarea surselor de 

influenta in modelarea 

comportamentului 

autonom

Activitatile pentru dezvoltarea autonomiei (aferente V.2. Ghid Dezvoltare

personala si Coaching)

S-au folosit clipurile de icebreaking:

(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0yaJ0yEaO3g

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KHi2dxSf9hw ) pentru a 

identifica pana la ce punct suntem noi si personalitatea noastra, in ce masura

suntem autonomi si cata forta are puterea grupului sau a anturajului. Am 

identificat surse pentru stabilirea autonomiei invatarii( ASA DA/ASA NU- ce

exemplu urmez, cand spun nu si cand deschid o cale acolo unde nu exista)

Momentul de feedback a fost jocul de pe platforma KAHOOT! Autonomia

Invatarii

https://kahoot.it/challenge/01221995?challenge-id=cb0ae333-0e82-4aae-a754-

d54d9b03014c_1613505270604

21.01.2021
ONLINE- GOOGLE CLASSROOM-intalnire

sincron Meet

PROIECT ROSE 2021
Fișa de activitatea
Profesor:PANESCU MANUELA
Liceu:TEHNOLOGIC “ASTRA” PITESTI



Impresiile elevilor

Elevii au fost dornici sa participe, s-au simtit motivati sa-si exprime parerea, desi la inceput nu le-a fost usor sa admita, ca de multe ori, 

presiunea grupului e mai importanta decat autonomia proprie. Povestile aplicative au fost foarte ofertante si au oferit adevarate dezbateri in 

care punctul lor de vedere a fost bine structurat si sustinut de argument pertinente.

Impresiile profesorului

Ghidul pe care l-am folosit ca suport este foarte ofertant, foarte bine structurat( ca un plan de lectie, cu etape clare) iar fisele aplicative si

chestionarele sunt foarte utile. Rolul nostru, al profesorului, ramane de cel al unui spectator care se bucura de spectacol.

Pornind de la premisa ca de multe ori, un exemplu rau poate fi urmat, am invatat ca si exemplele bune pot fi urmate, trebuie doar sa avem

AUTONOMIA liberului arbitru.



Dovada desfasurare : Print screen  activitate sau poze



LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEşTI

Târgul Național - Modulul de 
Practică Ucenic Electrician



Târgul Național - Modulul de Practică Ucenic Electrician

�Ideea care a stat la baza acestui proiect a fost aceea că meseria de 
electrician evoluează odată cu noile tehnologii. Pentru ca un electrician 
să implementeze proiecte care au la bază surse alternative de energie 
sau tehnologii noi, are nevoie de competențe din domenii precum 
automatizare și robotizare.

�Târgul Național Modulul de Practică Ucenic Electrician a fost un 
eveniment public de promovare a proiectelor create de către elevi în 
cadrul modulului de practică Ucenic Electrician, susținut de către 
Distribuție Oltenia,cu sprijinul  Fundației Progress, în parteneriat cu Asociația 
ROI. 



Târgul Național - Modulul de Practică Ucenic Electrician

�Elevii din cadrul programului Ucenic Electrician de la Liceul de 
Transporturi Auto Drobeta Turnu Severin, Liceul Energetic Târgu Jiu, 
Liceul Tehnologic „Astra” Piteşti, Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Rm. 
Vâlcea, Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria au pregătit și au prezentat
proiectele pe care le-au realizat în cadrul modulului de practică. 

� Elevii au lucrat în echipe la proiectul ales, în domeniul energiei verzi. 

� Kit-ul de lucru oferit fiecărei echipe, cuprinde:

– un kit Arduino Uno R3 – starter kit

– pachet 45 de senzori pentru dezvoltarea de proiecte Arduino

– minipanou celule fotovoltaice pentru Arduino

– un regulator voltaj pentru modulul Arduino



Târgul Național - Modulul de Practică Ucenic Electrician



Târgul Național - Modulul de Practică Ucenic Electrician

�Pe tot parcursul proiectului, până în luna iunie, echipele au primit suport la
distanță, prin tutoriale și mentorat.

�În cadrul liceului s-a organizat un Târg Local, la care au participat 14 echipe din
programul Ucenic Electrician, unde s-au promovat proiectele pe care le-au
dezvoltat despre noile tehnologii, iar cele mai bune proiecte au mers la Târgul
Național.



Târgul Național - Modulul de Practică Ucenic Electrician

Pentru Târgul Național, în urma

evaluării proiectelor și filmulețelor de

prezentare, au fost selectate 6 echipe

din toate liceele partenere, dintre care

două au fost selectate de la liceul

nostru.



Târgul Național - Modulul de Practică Ucenic Electrician

� Echipa Restart Energy (Pitești) – Premiul pentru Prezentare, acordat pentru realizarea unui 
sistem de securitate bazat pe cartela cu afișaj digital, precum și pentru modul în care au 
prezentat componentele folosite, modul de funcționare și etapele din procesul de creație.



Târgul Național - Modulul de Practică Ucenic Electrician

� Echipa Războinicii (Pitești) – Premiul pentru Complexitate, acordat pentru 
realizarea unui sistem fotovoltaic care urmărește lumina solară, în funcție de 
poziția Soarelui. Acesta s-a remarcat prin buna gestiune a firelor și a 
componentelor ascunse sub panou, rezultând astfel un proiect compact.



VALORIFICAREA METODELOR DIDACTICE MODERNE

COMBINATE CU CELE TRADIȚIONALE

Prof. Elena Ciobanu

METODA DIDACTICĂ

• Metode de învățământ: acele căi prin care elevii ajung în procesul de învățământ sub coordonarea profesorilor, la dobândirea
de cunoștințe, deprinderi, la dezvoltarea capacităților intelectuale și la valorificarea aptitudinilor specifice.

• Metodele sunt eficiente atunci cand profesorul le combină și folosește adecvat și creator.
• Metodele de învățămant se clasifica în:

a) metode clasice sau tradiționale: expunerea, conversația, exercițiul, demonstrația;

b) metode moderne: problematizarea, expunerea însoțită de mijloace tehnice, modelarea, algoritmizarea, instruirea
programata, portofoliul.

Analiza comparativă : metode traditionale –metode moderne

Metode tradiționale –centrate pe profesor

-sunt centrate pe predare pe transmiterea de cunostințe;

-dominant verbaliste;

-induc pasivism;

-solicită reproducerea informațiilor;



-caracter aplicativ redus;

-promovează competiția;

-conducere rigidă a instruirii.

METODE CENTRATE PE ELEV

- axate pe învatare, pe explorare, cercetare, actiune

- activ – participative

- incurajează gândirea și creativitatea elevilor

- promovează cooperarea.

Metodele activ –participative pun accent pe învatarea prin cooperare. Avantajul principal  al metodelor activ –participative îl 
reprezintă implicarea elevilor în actul didactic și formarea capacității acestora de a emite opinii si aprecieri asupra fenomenelor 
studiate, dezvoltarea gândirii critice.

Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt:

-metoda Ciorchinelui

-metoda Mozaic

-metoda Cubului

-metoda Palariilor ganditoare,etc.
Prin metodele moderne, se încurajează participarea elevilor, initiativa și creativitatea



INVATAREA CENTRATA PE ELEV

Predarea centrata pe elev vizează invatarea independentă si prin cooperare.In acest mod elevii invată să respecte parerile colegilor
si devin responsabili pentru propriul proces de invatare.

INSTRUIREA PROGRAMATĂ
Este o metoda multifunctională, cuprinzand o înlăntuire de algoritmi, dar și de probleme de rezolvat, prezentate 
preponderent în forma verbală, dar și cu includerea unor aspecte intuitive.

Principiile instruirii programate:

1.Principiul pasilor mici : materia se împarte în fragmente, până la nivelul de înțelegere al elevilor (marimea acestor pași poate să
difere în funcție de nivelul la care s-ar afla cei care învață).

2. Principiul raspunsului efectiv: potrivit lui, pentru a se putea merge mai departe, nu sunt ingaduite golurile de raspuns sau
salturile (de regula fiecare raspuns se sprijină pe rezolvarea altora anterioare lui).

3. Principiul confirmarii imediate: dupa fiecare raspuns formulat, elevul să-l confrunte cu lista sau cheia raspunsurilor exacte.
Aceasta confirmare informeaza elevul dacă poate sau nu să continue cu secvența urmatoare.

4. Principiul ritmului individual: fiecarui elev i se poate pune la dispoziție programul de învățat, pe care îl parcurge în funcție de
posibilitățile sale.



METODA PALARIILOR GANDITOARE

• Este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de
pălăria aleasă. Elevii sunt împărţiţi în şase grupe pentru şase pălării. Culoarea pălăriei defineşte rolul. Participanţii trebuie
să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori şi să-şi prezinte perspectiva în funcţie de culoarea pălăriei pe care o
poartă. Nu pălăria în sine contează ci ceea ce reprezintă ea, ceea ce induce culoarea ei .

•Pălăria albă - este neutră, oferă o privire obiectivă asupra informaţiilor, stă sub semnul gândirii obiective; - INFORMEAZĂ 

•Pălăria roşie- dă frâu liber emoţiilor, sentimentelor, descătuşează stările afective; - SPUNE CE SIMTE DESPRE 

• Pălăria galbenă- - oferă perspectiva pozitivă şi constructivă asupra; - ADUCE BENEFICII
• Este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de

pălăria aleasă. Elevii sunt împărţiţi în şase grupe pentru şase pălării. Culoarea pălăriei defineşte rolul. Participanţii trebuie
să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori şi să-şi prezinte perspectiva în funcţie de culoarea pălăriei pe care o
poartă. Nu pălăria în sine contează ci ceea ce reprezintă ea, ceea ce induce culoarea ei .



Palaria verde- exprima ideile noi, stimuleaza creativitatea.-Genereaza ideile noi.
Palaria albastra-exprima procesul controlului de gandire,supravegheaza si dirijeaza bunul mers al activitatii -Clarifica.
Avantaje:dezvoltă competentele inteligentei lingvistice,inteligentei logice si interpersonale, dezvolta competentele de 
comunicare, incurajaza gandirea laterala.

METODA PALARIILOR GANDITOARE



Proiectul
Proiectul este o activitate personalizată, elevii putând decide nu numai asupra conţinutului său, dar şi asupra formei de 
prezentare.
Proiectul porneşte întotdeauna de la o temă studiată în clasă. Având o structură foarte flexibilă, activitatea de proiect
poate fi adaptată oricărui nivel de vârstă dar şi de studiu (de la începători la avansaţi).
Proiectul este ceva, nu este despre ceva. Produsul finit rezultat în urma activităţii de proiect creează elevului
sentimentul utilităţii a ceea ce produce, direcţionează efortul acestuia către cineva (publicul-ţintă căruia i se 
adreseaza).
Produsele realizate în urma derulării unor proiecte pot fi:
■ broşuri; 
■ pliante; 
■ postere; 
■ pagini de revistă sau ziar; ■ carte;
■ sondaje de opinie (însoţite de comentarii); ■ ghiduri;
■ obiecte însoţite de instrucţiuni de folosire.



Unitatea de învățământ : Liceul Tehnologic ,,Astra”, Pitești

Profesor: CĂLUGĂRU ANA-MARIA
Disciplina: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa: a X-a A
Unitatea de conținut: Romanul obiectiv 
Tema:  ION de LIVIU REBREANU 
Tipul de lecție:  de recapitulare

COMPETENTE GENERALE:

1. Comprehensiunea şi interpretarea textelor

2. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale / literare

3. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

COMPETENTE SPECIFICE:

•  Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în monolog si dialog, în vederea realizării unei 
comunicări eficiente și personalizate;
•  Analiza relaţiilor dintre o operă studiată şi contextul cultural în care a apărut acesta;
•  Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înțelegerii și 
interpretării personalizate;
•  Compararea si evaluarea unor argumente diferite, pentru a formula unele judecăţi proprii.



OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1 : să prezinte subiectul romanului Ion de Liviu Rebreanu;

O2: să argumenteze încadrarea operei în tipologia romanului: realist, obiectiv, interbelic, modern;

O3: să identifice trăsăturile personajelor din roman pe baza subiectului şi a studiilor critice aparţinând lui Eugen Lovinescu
şi George Călinescu;

O4: sǎ prezinte relaţia dintre Ion şi Ana aşa cum apare în roman;

O5: să construiască oral un discurs argumentativ coerent pe baza cerinţelor referitoare la inteligenţele multiple;
STRATEGIA DIDACTICĂ:

A)    METODE SI PROCEDEE:, conversaţia euristică, discuţia colectivă, dezbaterea, explicaţia, termeni cheie inţiali, masa 
rotundǎ, harta conceptualǎ,  cvintetul, metoda horoscopului, fişa de identitate a personajului, fişa de temperamente, tabelul T, 
minicazul, eseul de cinci minute;

B) MIJLOACE: Manualul, fişe de lucru,  volume de criticǎ literarǎ, tablă, flipchart;
·       DE TIMP: 50 de minute
·       BIBLIOGRAFICE:  1. Derşidan Ioan, Metodica predării limbii şi literaturii române, editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2003

2. Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe, Bucureşti, Editura 100+1 Gramar 2000



BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ
(21.03 – 20.04) (21.04 – 21.05) (22.05 – 20.06) (21.06 – 20.07) (21.07 – 21.08) (22.08 – 21.09)

Perfecţionist
Plin de iniţiativă Tenace Multilateral Intuitiv Optimist Obiectiv
Dinamic Stoic Altruist Analitic Arogant Analitic
Hotărât Prudent Magnetic Sociabil Opulent Încăpăţânat
Egoist Inflexibil Perspicace Hipersensibil Impunător Precaut
Extremist Convenţional Ambiguu Prudent Tiranic Indecis
Neortodox Încăpăţânat Neliniştit Neîncrezător Imprudent Modest
Capricios Rigid Temperat Familist Iubeşte luxul Franc
Autoritar Calm Ezitant Scrupulos Stăpân pe sine Valoare:
Valoare: idealism Valoare: hotărâre Valoare: deştept Valoare: diplomaţie Valoare: magnetism capacitate analitică
Pericol: egoism Pericol: posesiv Pericol: împrăştiat Pericol: nesiguranţă Pericol: egoism Pericol:

hipercriticism

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
(22.09 – 22.10) (23.10 – 22.11) (23.11 – 20.12) (21.12 – 19.01) (20.01 – 18.02) (19.02 – 20.03)

Intuitiv Hotărât Idealist Diplomatic Omenos Altruist
Logic Întreprinzător Neinteresat Pragmatic Meditativ Sincer
Estetic Ager Profetic Întreprinzător Nehotărât Compătimitor
Temperat Arogant Compătimitor Avar Altruist Naiv
Autocompătimitor Seducător Lipsit de tact Egoist Reflexiv Hipersensibil
Indecis Nemilos Intuitiv Materialist Comunicativ Credul
Sociabil Sarcastic Direct Carierist Extremist Şovăitor
Sensibil Inteligent Superstiţios Inteligent Preţuieşte libertatea Agreabil
Valoare: diplomaţie Valoare: lider Valoare: vizionar Valoare: ambiţie Valoare: zelos Valoare: flexibilitate
Pericol: Pericol: cruzime Pericol: împrăştiat Pericol: rigiditate Pericol: tendinţă Pericol:
autocompătimire spre exces autocompătimire

METODA HOROSCOPULUI



Argumente pro Argumente contra

Ion este expresia instinctului de stǎpânire a
pǎmântului,

în slujba cǎruia pune o inteligenţǎ ascuţitǎ, o

cazuisticǎ strânsǎ , o viclenie proceduralǎ, şi cu

deosebire, o voinţǎ imensǎ: nimic nu-i rezistǎ… suflet

unitar, simplu, frust şi masiv, el pare crescut din

pǎmântul iubit cu frenezie.(E.Lovinescu-Istoria 

literaturii române contemporane)

Ion nu e însǎ decât o brutǎ, cǎreia şiretenia îi ţine loc

de deşteptǎciune. Lǎcomia lui de zestre e centrul

lumii şi el cere cu inocenţǎ sfaturi dovedind o

ingratitudine calmǎ. Nu din inteligenţǎ a ieşit ideea

seducerii, ci din viclenia instinctualǎ caracteristicǎ,

oricǎrei fiinţe reduse.

(G.Cǎlinescu – Istoria literaturii române de la origini

pânǎ în prezent)

Tabelul T



ESEUL DE CINCI MINUTE

1. Scrie douǎ propoziţii în care sǎ precizezi ce ai învǎţat astăzi despre romanul Ion de Liviu Rebreanu.
2. Adreseazǎ o întrebare în legătură cu nelămuririle pe care le ai despre  roman!

Argumentaţi faptul cǎ romanul Ion este un roman:

Cadranul 1. Roman modern                                                       Cadranul 2 : roman obiectiv

Cadranul 3 roman realist                                                             Cadran 4 : roman interbelic



Teaching English through Literature

By JAICA RAMONA

Literature in ELT

The use of literature in the ELT classroom is enjoying a revival for a number of 

reasons. Having formed part of traditional language teaching approaches, literature became less 

popular when language teaching and learning started to focus on the functional use of language. 

However, the role of literature in the ELT classroom has been re-assessed and many now view literary 

texts as providing rich linguistic input, effective stimuli for students to express themselves in other 

languages and a potential source of learner motivation. What do we mean by literature?

John McRae (1994) distinguishes between literature with a capital L - the classical texts e.g. 

Shakespeare, Dickens - and literature with a small l, which refers to popular fiction, fables and song 

lyrics. The literature used in ELT classrooms today is no longer restricted to canonical texts from 

certain countries e.g. UK, USA, but includes the work of writers from a diverse range of countries and 

cultures using different forms of English. Literary texts can be studied in their original forms or in 

simplified or abridged versions. An increasing number of stories in English are written specifically for 

learners of other languages. The types of literary texts that can be studied inside and outside the ELT 

classroom include:



1 Short stories

2 Poems

3 Novels

4 Plays

5 Song Lyrics

Why use literature in the ELT classroom?

Literary texts provide opportunities for multi-sensorial classroom experiences and can 

appeal to learners with different learning styles. Texts can be supplemented by audio-

texts, music CDs, film clips, podcasts, all of which enhance even further the richness of 

the sensory input that students receive.

Literary texts offer a rich source of linguistic input and can help learners to practise the 

four skills - speaking, listening, reading and writing - in addition to exemplifying 

grammatical structures and presenting new vocabulary.

Literature can help learners to develop their understanding of other cultures, awareness of 

‘difference' and to develop tolerance and understanding. At the same time literary texts 

can deal with universal themes such as love, war and loss that are not always covered in 

the sanitised world of course books.



Literary texts are representational rather than referential (McRae, 1994). Referential language

communicates at only one level and tends to be informational. The representational language of

literary texts involves the learners and engages their emotions, as well as their cognitive faculties.

Literary works help learners to use their imagination, enhance their empathy for others and lead

them to develop their own creativity. They also give students the chance to learn about literary

devices that occur in other genres e.g. advertising. Literature lessons can lead to public displays of

student output through posters of student creations e.g. poems, stories or through performances of

plays. So for a variety of linguistic, cultural and personal growth reasons, literary texts can be more

motivating than the referential ones often used in classrooms. What are some of the challenges to be

faced when using literature in the classroom?

Literary texts can present teachers and learners with a number of difficulties including:

 text selection - texts need to be chosen that have relevance and interest to learners.

linguistic difficulty - texts need to be appropriate to the level of the students' comprehension.

 length - shorter texts may be easier to use within the class time available, but longer texts provide

more contextual details, and development of character and plot.

 cultural difficulty - texts should not be so culturally dense that outsiders feel excluded from

understanding essential meaning.

 cultural appropriacy - learners should not be offended by textual content.



Duff and Maley (2007) stress that teachers can cope with many of the challenges that literary 

texts present, if they ask a series of questions to assess the suitability of texts for any particular 

group of learners:

 Is the subject matter likely to interest this group?

 Is the language level appropriate?

 Is it the right length for the time available?

 Does it require much cultural or literary background knowledge?

 Is it culturally offensive in any way?

 Can it be easily exploited for language learning purposes?

Duff and Maley (2007) also emphasise the importance of varying task difficulty as well as text 

difficulty:

 Level 1 Simple text + low level task

 Level 2 Simple text + more demanding task

 Level 3 Difficult text + low level task

 Level 4 Difficult text + more demanding task



How can literary texts be used?

Teachers can exploit literary texts in a large number of ways in the classroom. Classroom work with 

literary works may involve pre-reading tasks, interactive work on the text and follow up activities.

Pulverness (2003) provides some useful advice: Maximise pre-reading support. Teachers can introduce 

the topic or theme of the text, pre-teach essential vocabulary items and use prediction tasks to arouse 

the interest and curiosity of students.

 Minimise the extent to which the teacher disturbs students' reading.

 Draw attention to stylistic peculiarity.

 Help students to appreciate the ways that writers use language to achieve particular effects.

 Provide frameworks for creative response.

 Invite learners to step into the shoes of the writer or invite them to modify, extend or add to a text.
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Memristorul - al  patrulea element fundamental de circuit

Prof. Mihalache Luminiţa – Liceul Tehnologic „ASTRA” Piteşti

Ce este un "memristor"?
Simplu spus, memristorul ar fi al patrulea element de bază al componentelor electronice, în linie cu binecunoscutele

rezistoare, condensatoare şi bobine. Noua componenta electronică este de fapt un rezistor nonlinear,care iese din banalitate
pentru că... are "memorie".Mai mult, memristorul este capabil de a-şi păstra starea, chiar dacă tensiunea de alimentare este
întreruptă. În timpul funcţionării, rezistenţa memristorului poate folosi orice valoare între 0 şi 1 făcând-ul să se comporte ca
un circuit digital sau ca unul analogic.Iar ceea ce este interesant, este faptul că, pe lângă abilitatea memristorului de a
"memora" starea la întreruperea curentului, acesta poate trece de la o stare la alta cu viteze extrem de mari, similare cu cele ale
memoriilor DRAM, pe care le folosim acum în PC-uri.

Memristorul-puţină teorie
În mod tradiţional, teoria circuitelor este guvernată de patru variabile și cinci ecuaţii ȋntre respectivele variabile.
Aceste variabile fundamentale sunt curentul electric i, tensiunea v, sarcina electricăq și fluxul magnetic ɸ. Primele două

relaţii se referă la curent și la fluxul magnetic. Curentul este integrala ȋn timp a sarcinii electrice, dq=i‧dt. Fluxul magnetic este
integrala tensiunii, dɸ=v‧dt. Celelalte trei relaţii sunt realizate fizic ca elemante fundamentale de circuit pasive, rezistor
dv=R‧di , capacitor dq=C‧dv și inductor dɸ =L‧di.



În 1971 Leon Chua a prezis existenţa a celui de-al  patrulea element fundamental de circuit ȋn lucrarea sa Memristor-the missing circuit 

element[1].
Dacă aceste 5 ecuaţii electronice sunt aranjate grafic, simetria pare să sugereze existenţa unui dispozitiv care să stabilească raporturi 
ȋntre fluxul  magnetic și sarcina electrica.
dɸ=M‧dq
Din punct de vedere algebric, relaţia de mai sus devine o variantă a legii lui Ohm
Mqt=dɸ/dtdq/dt=VtI(t)[Ω]



Chua a mai arătat că pentru a simula coportamentul unui singur memristor este necesar un circuit cu cel puțin 15
tranzistori și alte elemente pasive. Implicațiile sunt extraordinare dacă ne imaginăm că o mână de tranzistori pot fi
înlocuiţi cu un singur memristor.

O proprietate inconfundabilă a memristorilor este bucla de histerezis fiind o semnătura tipică a dispozitivelor cu
memorie. Bucla de histerezis reflectă variaţia curentului la o tensiune periodică.Deoarece rezistenţa dispozitivului este
o funcţie de sarcină totală a dispozitivului, o undă sinusoidală cu lungime de undă și frecvenţa corespunzatoare va cicla
memristorul prin ȋntreaga sa curba I-V. Dacă frecvenţa crește semnificativ, atunci memristorul nu va mai fi solicitat un
timp suficient pentru a parcurge tot ciclul, ceea ce va scădea domeniul rezistenţei accesibile. Dincolo de o anumită
frecvenţă, memristorul va apărea ca fiind un rezistor normal.



Această curiozitate teoretică ar fi rămas ascunsă în istorie dacă efectele de histerezis nu ar fi ieşit din ce în
ce mai mult la iveală în dispozitivele ce se miniaturizează astăzi pe scară largă. De fapt, problema este uneori
atȃt de serioasă, încȃt inginerii lucrează la metode de eliminare a ei… Cu toate acestea, cercetatorii americani
întorc problema pe dos şi scot în evidenţă mecanismul răspunzător de aceste comportări de histerezis, şi mai
ales potenţialul practic al noului memristor.

În 2008 o echipă de la Hewlett-Packard a publicat în revista Nature un articol [2] în care anunţa
construirea unei a patra componente electronice, un dispozitiv Pt/TiO2/ TiO2-x/Pt, la scară nanometrică, numit
memristor .Stan Williams, conducătorul echipei de autori, a definit memristorul drept „un rezistor cu
memorie”, De atunci, cercetările efectuate asupra memristorilor s-au intensificat iar numărul publicațiilor a
crescut destul de rapid.

Dispozitivul prezentat de laboratoarele HP constă într-un film subţire cu două straturi ( avȃnd dimensiune
D≈ 10nm) din dioxid de titan, introduse între două contacte de platină. Unul din straturi este dopat cu goluri de
oxigen, provenind din stratul TiO2-x .Lățimea W a regiunii (stratului) dopate este modulată în funcție de
cantitatea de energie electrică care trece prin memristor.
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Acest model se bazează pe două rezistențe serie RONșiROFF, respectiv rezistențele
regiunii dopate și nedopate.Rezistenţa totală a memristorului este egală cu suma
rezistenţelor regiunilor dopate și nedopate. Valorile limită a rezistenței memristorului
sunt RONși ROFFpentru w = 0 și w = D.

, unde

Câteva aplicaţii ale memristorilor
Memristorul este considerat a fi unul dintre cei mai promiţători candidaţi pentru următoarea generaţie de

tehnologii de stocare a informatiilor, calculul logic, ȋn logica programabilă, procesare de imagini și ȋn analiza
circuitelor neliniare printre alte aplicaţii. Memristorul ar putea să înlocuiească tranzistorul. Descoperirile recente din
cercetare au demonstrat, de asemenea, că memristorul poate să-si gasească aplicații în dispozitive neuromorfe pentru
a simula învățarea, comportamentul adaptiv şi spontan precum şi comportamentul biologic al sinapselor. În special
plasticitatea sinapsei este un atribut care poate fi imitat efectiv de un memristor cu memristenţa sa care se schimbă
dinamic ȋn concordanţă cu stimulul aplicat.Aceasta nu este prima conexiune biologică cu memristori. April Fools. S.P.
Kosta de la Changa Campusul de Educație din Gujarat, India și colegii săi au publicat o lucrare în Jurnalul
Internațional de Inginerie Medicală și Informatică[3] care arată că sângele uman își schimbă rezistența electrică în
funcție de cantitatea de tensiune aplicată,sugerând proprietăți asemănătoare memristorului.



De asemenea, pare să păstreze memoria acestei rezistențe timp de cel puțin cinci minute.Memristorul
deschide noi viziuni în tratamentul bolilor umane prin tehnologia electronică a circuitelor electronice bazate pe
memristori.Mai mult, cercetari recente au demonstrat, de asemenea, că se pot construi circuite electronice biologice
realizate din nervi, vase de sânge , oase, mușchi şi intestine umane toate acestea prezentând proprietăți
asemănătoare memristorului.

Memoria nevolatilă
Aplicația cea mai notabilă a unui memristor este memoria. Abilitatea memristorului de a menţine o stare,

fără să fie nevoie de alimentare, poate reduce ȋn mod semnificativ consumul total de energie.DRAM convenționale
folosesc condensatoare, care își pierd datele în cazul în care alimentarea este oprită. Dimensiunile fizice profund
nanometrice ale dispozitivului sunt ideale pentru implementarea memoriilor de foarte mare densitate fiind de 10 ori
mai rapide decât memoriile de astăzi DRAM. Rezistenţa memristorului este tratată ca stare logică, unde rezistența
ridicată sau scazută sunt considerate, respectiv, ca zero logic și unu logic. Această abordare este potrivită pentru
arhitecturi matriciale (crossbar array) utilizate frecvent pentru memorie. În aceste arhitecturi, memoria poate să
efectueze operații logice pe aceleași dispozitive care stochează date, adică efectuează calculul în interiorul memoriei.

• Sisteme neuromorfice
Memristorul poate să-şi gasească aplicații în dispozitive neuromorfe datorită dimensiunilor lor nanometrice, a

capacității lui de a stoca mai multi biți de informații pe element și de energie redusă pentru a scrie stări distincte.
Memristorul se comportă similar cu sinapsele biologice. În timpul operației de învățare, rezistența

memristorului se schimbă pe baza unui stimulul aplicat., de obicei un impuls de tensiune.







•Circuitele logice
•Circuitele logice sunt o altă aplicație fezabilă a memristorilor. Memristorii pot fi utilizați în circuite CMOS-

memristor hibride.
•Pentru ca logica CMOS hibrid să fie completă se foloseste şi un inversor CMOS standard.  Ȋn familia logica 

Hybrid CMOS Memristor Logic starea logică este reprezentată ca o tensiune, iar dispozitivele de memorie sunt 
utilizate exclusiv pentru calculul logic .Porţile NAND și NOR  folosind logica Hybrid CMOS Memristor Logic



Concluzii
Existenţa memristorului va "ucide" toate tehnologiile de stocare pe care le folosim în acest
moment. În termeni de energie consumată pentru funcţionare, noua componentă electronică
promite avantaje majore, deci aparatura electronică va fi din ce în ce mai "verde". Mai
exact, când memristorul va intra în producţie pe scară largă, va înlocui treptat atât memoriile
DDRAM, cât şi pe cele flash (sau NAND). Ceea ce înseamnă că din acel moment, orice aparat
care foloseşte memorii va putea fi instantaneu oprit şi pornit, fără să piardă datele pe care le
stochează. Nu va mai exista niciun fel de diferenţă între oprirea PC-ului şi stingerea veiozei.
Practic securitatea datelor va sări brusc la un alt nivel, pentru că întreruperile neaşteptate de curent
nu vor mai reprezenta principala cauză de pierderi de date.
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