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***Proverbe românești... 

Rădăcina învățăturii e amară, dar rodul ei dulce… 



 

 

 

 

 

 

Revista ,,Solidari pentru educaţie. Fii școlar, nu fi hoinar!” se înfiinţează din 

necesitatea elevilor de a ,,redescoperi școala” ca educație, joc, seriozitate, atracție, 

timp util. Mai mult ca oricând, astăzi, elevii sunt tentați să opteze pentru școala 

vieții, îndepărtându-se de adevăratul sens al educației prin filtrul şcolii, ca instituție 

socială. Tocmai de aceea,  titlul revistei îndeamnă spre a fi solidari pentru educație, 

noi toți, profesori, elevi, părinți, considerând că viața de școlar nu trebuie 

confundată cu ,,hoinărela” prin viață.  

Elevii ne uimesc permanent prin elanul lor, prin inițiative, aspirații, după 

cum și prin imprevizibilitate, reticență, comoditate, indiferență...Scopul revistei 

este, așadar, de a promova talentul celor activi în viața de  școlar și de a-i motiva 

pe ceilalți să nu-și irosească timpul, ignorând aproape permanent, semnalele 

pozitive din partea școlii. Revista va răspunde totodată nevoilor, dorințelor și 

așteptărilor elevilor, fiind o revistă caleidoscop, în care se vor regăsi informații 

științifice, articole de specialitate semnate de cadre didactice, dar mai ales 

inițiativele elevilor Liceului Tehnologic Astra (proiecte, concursuri, activități 

amuzante, ,,perle” de evitat,  acțiuni caritabile, creații literare etc.).               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din cuprins 
 

 

 

 

 

1. Oferta şcolară a Liceului Tehnologic ,,Astra” Piteşti ……………………5 

2. Şcoala de meserii CEZ îşi deschide porţile pentru tine……………….….6 

3. Pe Argeș în sus………………………………………….................…..…7 

4. CARTEA – IZVORUL CUNOAȘTERII...................................................8 

5. LECTURA - HRANA SUFLETULUI.......................................................9 

6. IMPRESIILE UNUI VOLUNTAR...........................................................10 

7. De ce să fii voluntar?! VOLUNTARIATUL.............................................11 

8. Programul ȘCOLI-AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN 

..........................................................................................................................13 

9. O ZI ALTFEL.............................................................................................17 

10. COMPETIȚIA  NAȚIONALĂ. ,,O activitate de succes în Săptămâna  

Școala altfel"...............................................................................................18 

11. Şcoala Altfel................................................................................................21 

12. Rolul activităţilor extraşcolare în dezvoltarea personalităţii copilului........23 

13. EXPERIMENTELE VIRTUALE - O INOVARE ÎN ACTIVITATEA DE 

INSTRUIRE LA FIZICĂ.................................................................................25 

14.  Încălzirea globală  -  cu sau fără intervenția omului..................................29 

15. METODE ŞI MIJLOACE ACTIVE PENTRU STUDIEREA FIZICII ÎN 

ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR  

16. Caracteristici de funcționare la motorul electric de curent continuu  

pentru ștergătorul de parbriz.................................................................................32 

 

 



OFERTA ŞCOLARĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEŞTI pentru 

anul şcolar 2017-2018 
 

 

INVĂŢĂMÂNT DE ZI-Liceu  

-1 cls. Domeniul Electronică automatizări – Tehnician în automatizări 

-1 cls. Domeniul Mecanică – Tehnician mecatronist 

-1 cls. Domeniul Protecţia mediului – Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL  

-1 cls. Domeniul Mecanică –Operator la maşini cu comandă numerică 

 

-0,5 cls. Domeniul Mecanică – Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj  tehnologic 

- 0,5 cls. Domeniul Mecanică - Sudor  

 

- 0,5 cls. Domeniul Electric – Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice 

- 0,5 cls. Domeniul Electronică automatizări- Electronist aparate şi echipamente 

ÎNVĂŢĂMÂNT ,, A DOUA ŞANSĂ” 

 - 1 cls. ,,A doua şansă” –învăţământ  secundar inferior 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL 

- 1 cls. a IX-a, Domeniul Mecanică – Tehnician mecanic, întreţinere şi reparaţii 

- 1 cls. a XI-a, Domeniul Mecanică – Tehnician mecanic, întreţinere şi reparaţii 

 

ŞCOALĂ DE MAIŞTRI –CU FINANŢARE DE LA BUGET 

-1 cls. – Maistru mecanic 

 -1 cls. – Maistruelectromecanic, aparate de măsură şi automatizări 

 

 

 

 



     

Şcoala de Meserii CEZ îşi deschide porţile pentru tine! 
 

Ce este Şcoala de Meserii CEZ? 

Şcoala de Meserii CEZ este un program de sprijin educaţional prin care Grupul CEZ în România, principalul 

furnizor şi distribuitor de energie electrică din sudul ţării, încurajează pe termen lung formarea profesională 
tehnologică şi pune accentul pe resursa umană specializată în domeniul energiei electrice. 

Cui ne adresăm? 

lor  a 8 clase de şcoală gimnazială; 

-2017 intră în primul an de şcoală profesională; 

 

Ce îţi oferim? 

 unor criterii semestriale de 

performanţă; 

a un laborator electric modern pentru orele de practică, în incinta Liceului Tehnologic Astra Piteşti; 

 Distribuţie. 

Ce trebuie să faci? 
Înscrie-ţi dosarul pentru admitere la Liceul Tehnologic Astra Piteşti în perioada 13-17 iunie 2016.* 

*conform calendarului de înscriere şi admitere a elevilor în învăţământul profesional de stat cu durată de 3 ani, 

aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

Documente necesare pentru înscriere: 

 elevilor din clasa a VIII –a se realizează 

pe baza fişei de înscriere în invatamantul profesional de 3 ani, eliberată de unitatea de învăţământ 

gimnazial. 

Unde depui fişa de înscriere? 

Fişa de înscriere, se depune la secretariatul Liceului Tehnologic Astra, strada Nicolae Dobrin , nr 3, Piteşti. 

Te aşteptăm în echipa CEZ! Tu vino doar cu dorinţa de a învăţa! 

Pentru mai multe detalii trimite un email la energiepentrubine@cez.ro 

Despre CEZ Distribuţie 
Compania CEZ Distribuţie, cu sediul central în Craiova, este parte a Grupului CEZ în România, prezent pe piaţa 

românească din 2005. 

Obiectul de activitate al companiei este distribuţia energiei electrice în 7 judeţe din România: Mehedinţi, Gorj, Dolj, 

Vâlcea, Olt, Argeş şi Teleorman. 

CEZ Distribuţie operează 144 de staţii de transformare, 10.200 de posturi de transformare, 155 de posturi de 

alimentare şi are aproximativ 89.000 km de reţele pentru 1,4 milioane de locuri de consum. 

Anual, investim în medie 50 de milioane de euro pentru modernizarea instalaţiilor, achiziţionarea de echipamente şi 

pentru adoptarea şi implementarea de noi tehnologii. 

CEZ Distribuţie manifestă o grijă deosebită pentru condiţiile sigure de muncă şi pentru dezvoltarea angajaţilor săi, 

prin urmare direcţionăm resurse importante pentru pregătirea, motivarea şi susţinerea evoluţiei acestora. 

Află mai multe despre Grupul CEZ în România pe www.cez.ro, www.cezinfo.ro şi pe pagina de Facebook CEZ 
România. 

 

 



 
                                                               PE ARGEȘ ÎN SUS... 

Profesor CAMELIA Alexe 

 

 

                                                  ,, La casa amintirii cu obloane și pridvor 

                                                   Păienjeni  zăbreliră  și poartă și zăvor. 

                                                   Iar hornul nu mai trage alene din ciubuc 

                                                   De când luptară-n codru și poteri și haiduc.” 

 

 

 

        Cu versurile astea 

minunate de Ion Pillat ne-a 

vrăjit doamna profesoară de 

literatură când ne-a propus 

nouă,clasei a IX-a C, să facem 

o călătorie inițiatică, un drum 

prin care să ne descoperim 

rădăcinile… pe Argeș însus,  

la doar 5 km de Pitești,  

însatul Valea Mare din 

comuna  Ștefănești. 

Conacul  boieresc este o 

capodoperă de arhitectură în 

stil neoromânesc, edificiu 

realizat de primii Brătieni, Ion 

și  Ionel,  tată și fiu. El face 

parte dintr-un complex de 

clădiri – numit domeniul 

Florica – alături de o fermă, o 

capelă, o cramă, o gară,chiar 

și un observator astronomic.  

Cel care a început lucrările a 

fost „vizirul”, fondatorul 

familiei,  Ion C. Brătianu, 

în1858.  Casa a fos 

tîmbogățită prin talentul de  

arhitect al urmașului,  Ionel 

Brătianu, în perioada 1889-

1925. El a încastrat în zidurile 

exterioare câteva embleme :  

fragmente de capiteluri de la 

Histria basorelieful 

„Cavalerul trac” datând din 

secolul al II-lea î.Hr. ,un 

fragment de friză de la  

Sarmizegetusa.  

Aici ne-am dori tsă  ne 

fotografiem,  să zâmbim 

soarelui pentru a se bucura și 

el de bucuria noastră 

           Cum să nu fim mândri 

că suntem argeșeni?  Cum să  

nu sărim în us de bucurie că 

vom călca pe urmele unor 

asemenea mari oameni  de 

stat? 

În dimineața zilei de 28 

martie ne-am trezit mai 

devreme ca de obicei, desi nu 

aveam cursuri! Ne-am 

îmbrăcat, ne-am ferchezuit de 

s-au speriat și  mamele,  

crezând că mergem la bal, nu 

în drumeție!  E adevărat , nu 

ne-a așteptat la scară o trăsură 

cu doi cai albi,  dar… un 

maxi-tax i ne-a dus ca vântul 

și ca gântul  la Valea Mare. 

Iar doi colegi au fost tare 

încântați de misiunea primită:  

să ne aștepte la stație și să  ne 

conducă sus, pe deal,deoarece 

ei sunt mari cunoscători ai 

geografiei locului. 

           Cu  emoție i am pășit 

înăuntru, iar o doamnă 

frumoasă , cu o voce caldă, 

ne-a călăuzit prin toate 

saloanele.  Am  admirat 

mobilierul  din  stejar, , din 

cireș sau  din  rădăcini  de 

trandafir, biblotecile înalte cu  

geamuri  de cristal, au urmărit 

simbolurile încrustate în lemn  

(funia împletită în trei _ „Sf 

Treime”), arborele 

genealogic, fotografiile.  Cu 

multă sfială am  respirat  

parfumul acelor „trecute 

vremi  de doamne și  

domnițe”.  Și a fost un 

miracol să poposim pe terasa 

de la parter,  apoi pe cea de la 

etajul I de unde  mi s-a  

dezvăluit  panorama  comunei 

Ștefănești și  parțial  a 

orașului Pitești. 

    Am fost impresioanați  de 

faptul că bătrânul Brătianu a 

avut  șase  copii și toți au fost 

crescuți după regul istricte, cu 

guvernantă, dar și cu 

libertatea de  a alerga prin 

pădure sau de a îngrijiri 

animalele  de la fermă. 

Conacul a constituit si locul 

de întâlnire predilect al 

liberarilor. Oaspeții de seamă 

au fost regale Carol I , regele 

Ferdinand I, reginele 

Elisabeta și Maria, oameni 

importanți ai vieții politice 



românești – boierii cultivații 

ai familiei Golescu, 

C.A.Rossetti, mareșalul  

Averescu, prințul Barbu 

Stirbey, I.G.Duca.  Aici s-au 

luat decizii importante privind 

istoria țării :  s-au hotărât 

reforme majore, s-au  alcătuit 

și  destituit guverne, s-au  

fixat strategii  de pace sau de 

război. 

Familia Brătienilor care a dat 

țării trei  prim-miniștri, a 

edificat România modernă . 

Ion   C. Brătianu și partidul  

liberal au condus țara spre 

cucerirea independenței ,  

continuatorul său a realizat 

Marea Unire din 1918 și 

reformele  democratice. 
 

 

 

 

CARTEA – IZVORUL CUNOAȘTERII 

 

 

 

“A citi înseamnă a 

învăța. E o forma de 

experiență sau, mai bine zis, 

un multiplicator pentru 

experiențele noastre: căci 

dacă ne-am mărgini la ceea ce 

putem trăi sau vedea în jurul 

nostru într-o viață de om, am fi 

foarte săraci”,  afirma Nicolae 

Manolescu în cartea sa Cititul și 

scrisul. 

 Într-un dicționar al 

limbii române găsim 

următoarea definiție de bază a 

cărții: scriere cu un anumit  

subiect, tipărită și legată sau 

broșată în volum. Desigur, 

fiecare cititor în parte poate 

da o definiție fie mai simplă, 

fie mai complexă a cuvântului 

carte.  

  Observăm că astăzi 

CITITUL a devenit o 

activitate destul de rar 

întâlnită, mai ales în rândul 

adolescenților, care renunță 

cu ușurință la cărți în favoarea 

internetului, a filmelor sau a 

jocurilor pe calculator. Acest 

lucru se datorează,  poate, și 

faptului că suntem în era cu o 

cerere incredibilă de 

informații, iar privirea noastră 

a început să fie mult mai mult 

îndreptată  către  acea sticlă 

reprezentată fie prin 

calculator, fie prin televizor, 

pe care ni se desfăşoară 

diverse imagini, informații, 

decât de a sta în faţa unui ziar, 

sau a unei cărţi, sau a unei 

reviste, de a lua contactul cu 

ele la propriu, de  a le 

frunzării, de a simți mirosul 

plăcut al foii etc. Să nu uităm 

că doar prin contactul direct 

cu cartea învăţăm să ne 

culegem singuri informaţiile, 

dobândind cunoştinţe cu mai 

multă îndemânare, care 

constituie o modalitate de a 

educa, instrui şi a contribui la 

formarea valorilor morale ale 
cititorului.  

Mai mult decât oricare 

din tehnicile audio-vizualului, 

plăcerea de a citi o  carte 

bună, de calitate oferă celui 

care o parcurge  momente 

unice de reflecție si de 

meditație. Miron Costin 

afirma că "nu este alta, şi mai 

frumoasă şi mai de folos în 

toată viaţa omului, decât 

cititul cărţilor".  

Dorința de a citi nu 

vine neapărat de la sine, ci se 

formează prin răbdare, 

perseverență,  continuitate,  

voință și cel mai indicat ar fi 

de la o vârstă cât mai mică 

pentru a-i face să înțeleagă că 

prin  lectură descoperă o lume 

fascinantă, care te poate face 

să te bucuri, să râzi și să 

plângi, își dezvoltă 

vocabularul și nu numai, oferă 

frumuseţile de neimaginat ale 

poveştilor, povestirilor şi a 

altor texte, unde imaginaţia şi 

fantezia zboară, trăind 

împreună  cu eroii şi 

personajele bucurii, tristeți, 

speranţe ș.a.m.d. 

Scopul lecturii, mai 

ales în perioada școlară, este 

acela de a ajuta un copil să 

comunice mult mai bine cu 

cei din jur și să obțină o 



varietate de relații interumane 

, pe care se sprijină existența 

socială. Lectura îi învață pe 

oameni să gândească, le 

îmbogățește cunoștintele 

despre viață și lume, poate 

modela caracterul, luminează 

mintea omului, cont r ibu ie  

la  educarea  mora l-

cetățenească, ajută omul în 

aspirațiile sale spre 

autodepășire. (“ Spune-mi ce 

carte citești, ca să-ți spun ce 

prețuiești“). 

Astfel, cartea a devenit 

peste milenii o posesoare a 

înțelepciunii și a cunoașterii 

umane. O carte te trimite la 

alte cărți și toate împreună 

formează baza trainică a 

culturii noastre. 

Parcurgând cât mai multe 

domenii, prin intermediul 

lecturii, ne lărgim 

orizontul și rămânem 

plăcut surprinși că mereu 

avem câte ceva nou de 

aflat și de învățat. Ca 

orice lucru în viața unui 

om și cartea are valoarea ei, 

valoare regăsită in cantitatea 

de informatii pe care cititorul 

și le însușește, ori în 

capacitatea ei de a aprinde 

anumite trăiri în urma unor 

fapte sau vizualizării unor 

imagini. 

Așadar, cum 

menționam la început, 

noțiunii carte i se pot da 

nenumărate semnificații de 

către cei care o înțeleg în 

profunzime: ea este ca un 

templu neterminat, mereu 

învăluită în mister, este 

comoara din suflet, o fântână 

care potoleşte setea de 

cunoaştere, de idei, de nou, de 

frumos, o cupă plină cu 

nectar, o sursa de îmbogăţire 

spirituală. Ea reprezintă un 

sprijin, ajutându-ne să 

înţelegem şi să pătrundem în 

tainele lumii, ale universului, 

iar în filele ei putem descoperi 

o adevărată provocare, de care 

ar trebui să profităm fiecare 

dintre noi. 

Scrisul, implicit 

cartea a constituit de la 

apariţia ei, un mijloc de 

comunicare între oameni, de 

transmitere de informații de la 

o societate la alta, de la o 

generație la alta, a unor 

multitudini de valorilori 

plăsmuite în fiecare colţ al 

lumii.  

Activitate de 

îmbogățire spirituală și 

cognitivă, specifică cititorului 

care știe să aprecieze cu 

adevărat un text literar și va 

renunţa o secundă la 

prejudecăţile sale culturale 

lectura produce dezvoltarea 

sinelui cu o nouă modalitate 

de receptare a lumii interioare 

şi exterioare devenind astfel, 

o hrana care metamorfozează 

şi scoate din om tot ceea ce îl 

reprezintă. 

 

,,Deschidecartea ca 

săvezi ce au gânditalții, 

închidecartea ca săgândești 

tu însuți.”(Heyde) 

 

 

 

Diaconu Mădălina,  Liceul Tehnologic ,,Astra", Pitești 

 

 

LECTURA - HRANA SUFLETULUI 
                  

Diaconu Marian, Școala Gimnazială ,,G. Topârceanu",Mioveni 

 

 

Marele poet român, 

Tudor Arghezi, afirma "Ce 

este o carte? O trebuinţă de 

singurătate a omului neliniştit 

şi curios, însuşirile insului 

militant. Înainte de a deveni o 

filozofică amărăciune, cartea 

e o făgăduinţă, o bucurie, o 

călătorie prin suflete, gânduri 

şi frumuseţi.  

Cartea nu aduce 

numai leac la suflet, dar şi 

vindecare de lene şi laşitate." 

Cartea reprezintă un 

izvor nesecat de informaţie şi 

satisfacţii pentru orice tip de 

vârstă.Încă din primele clipe 

ale vieţii, fiinţa umană are 

nevoie de hrană, căldură, 

afecţiune şi lumină. Vorbele 

blânde ale mamei deschid căi 

nevăzute ale comunicării, care 

îmbracă forma gânguritului 

stângaci al bebeluşului. 



 După primii paşi prin 

casă, urmează primii paşi în 

viaţa de şcolar care-l ajută să 

intre în fascinanta lume a 

cărţilor, a lecturii. Cărţile vor 

deveni un mijloc de joacă prin 

activitatea de colorat, vor fi 

răsfoite pentru frumuseţea 

imaginilor care înfăţişează 

lucruri minunate. Cu timpul, 

din acestea le vor fi citite 

copiilor poezii, poveşti, 

basme  etc.Copiii vor îndrăgi 

cărţile pentru că le vor stârni 

curiozităţi şi îi vor amuza şi îi 

vor capta.  

Ajungând mai mari, 

vor avea mai multe întrebări, 

vor căuta răspunsuri, iar 

imaginaţia şi interesul pentru 

cunoaştere vor avea un ritm 

alert. Va trebui să înveţesă se 

descurce singuri, pentru a 

pătrunde în captivanta lume a 

cărţilor « Libertatea de a citi, 

de a primi o educaţie, de a 

avea acces la alte culturi 

îndepărtate şi noi descoperiri 

este un drept fundamental »  

(Irina Bokova). 

 Cunoştințele noastre, 

într-o mare măsură, provin 

din lectura cărţilor. Astăzi, 

aproape orice domeniu de 

activitate solicită oamenii la 

un efort de împrospătare ş 

iîmbogăţire a cunoştinţelor, 

fie ele tehnice sau 

profesionale, ceea ce se 

dobândeşte prin instrucţie, ia 

rbaza acesteia o constituie 

cartea.  

Cercetarea cărţilor 

presupune priceperea de a le 

decodifica, de a le descifra, cu 

alte cuvinte de a le citi, şi 

astfel vor fi acumulate noi 

cunoştinţe. Relaţia omului cu 

cartea are o istorie 

îndelungată. Lectura a fost, 

este şi va rămâne o activitate 

de îmbelşugare cognitivă şi 

spirituală specifică celui care 

citeşte. Acesta va aprecia 

textul literar, dacă va renunţa 

pentru o clipă la prejudecăţile 

sale culturale, la diversele 

probleme subiective în 

favoarea explorării lumii 

interioare a celui care scrie 

sau a celui despre care se 

scrie.  

Lectura nefiind un act 

gratuit,  produce îmbogăţirea 

sinelui cu o nouă cunoaştere, 

cu o modalitate nouă de 

receptare a lumii interioare şi 

exterioare. Cititul este o hrană 

care te metamorfozează. Un 

lucru important îl reprezintă şi 

calitatea cărţilor de a nu face 

zgomot, îndemnându-te să le 

răsfoieşti, să le redeschizi şi 

care dau naştere unor 

adevărate vibraţii spirituale. 

Astfel,cărtile ar putea să 

reprezinte personaje 

principale ale universului 

nostru. 

De-a lungul ultimilor 

ani, tehnologia avansată a 

reuşit să capteze modul de a 

petrece timpul liber, a 

îndreptat atenţia către mediul 

on-line, atât al tinerilor cât şi 

al copiilor, înspecial. Aceştia 

s-au lăsat influenţaţi încet, dar 

sigur, de acest lucru, ei 

îndepărtându-se de  frumoasa 

lume a cărţilor şi implicit de 

actul -a citi. Impactul negativ 

pe care îl emană acest mediu 

on-line în rândul tinerilor 

poate încetini chiar procesul 

cultural şi intelectual  al 

civilizaţiei sau al unei 

societăţi.  

Deşi există biblioteci 

bine dotate, chiar şi cu 

calculatoare, pentru a fi "în 

pas cumoda", cu mediulîn 

care trăim, cartea parcă începe 

să devină astfel dintr-un 

colaborator, un concurent, un 

adversar al ecranului, împins 

pe locul doi. Ar trebui să 

realizăm faptul că, la un 

moment dat, acestea s-ar 

putea completa reciproc şi ar 

putea coopera. 

Altfel spus, cum 

afirma scriitorul Mihail 

Sadoveanu, numai înjurul 

cărţilor "creşte lumina cea 

fără de amurg a unei 

umanităţi în care muritorii 

îmblânziţi vor birui tristeţea 

trecerii prin viaţă. “ 

Suntem conţienţi de 

faptul că, pe toată perioada 

şcolarizării a "lucra" cu cartea 

este un mod neapărat necesar 

pentru elevi , încercând să-i 

apropiem, să-i atragem prin 

metode plăcute şi utile cât mai 

mult de ceea ce se numeşte 

"sufletul" cărţii. Dacă reuşim, 

prin intermediul unei lecturi 

explicative, să-i facem să 

simtă bucuria lecturii şi 

necesitatea ei, atunci ne-am 

atins scopul. 

     În timp, cartea, din punct 

de vedere figurativ, a 

îmbrăcat mai multe 

caracteristici : a devenit 

povățuitor, mângîietor și chiar 

tămăduitor al sufletului 



omului. Rolul ei a fost nu 

doar recunoscut, ba chiar și 

scris la Teba, acum "500 de 

ani, ….,pe frontispiciul 

impunătoarei biblioteci" 

«Cartea, leac pentru suflet !», 

așa cum ne reamintește 

bibliograful ieșean, Nicolae 

Busuioc, în Semnele 

înțelepciunii.Schiță pentru o 

istorie eseistică a cărții. 

 

 
IMPRESIILE UNUI VOLUNTAR 

 

 

Conştientizez faptul că 

voluntariatul implică: muncă, 

punctualitate, spirit de echipă, 

disponibilitate, coloborare cu 

diferite structuri educaţionale 

(grădiniţe, şcoli, ONG-uri 

etc.). Cred că a fi voluntar 

inseamnă a oferisuport (timp, 

talent, cunoştinţe, deprinderi 

şi energia de a schimba în 

bine lumea) în relaţia cu 

ceilalţi de lângă noi, 

indiferent de vârsta, statutul 

social sau apartenenţa la o 

comunitate defavorizată a 

acestora.  

Voluntariatul 

presupune spirit civic,  

iniţiativă în comunitatea 

locală, schimb de experienţă, 

dar şi atragere de fonduri 

pentru organizaţie, 

credibilitate în faţa 

potenţialilor donatori. 

Am urmărit direct şi 

indirect activitatea 

Organizaţiei IMAGO 

MUNDI şi am descoperit 

oameni interesanţi prin: 

iniţiativele lor, deschiderea 

faţă de semeni, dorinţa de a 

schimba mentalitatea 

celorlalţi, în sensul 

solidarităţii cu cei de lângă 

noi. Am fost captivat de 

schimburile de experienţă 

între tineri, prin proiectele 

naţionale şi  internaţionale 

iniţiate de Organizaţie. De 

asemenea, consider că temele 

abordate în atelierele de lucru, 

în sesiunile de formare şi în 

toate celelalte acţiuni sunt 

ancorate în realitate şi au 

impact în comunitatea 

noastră.  

M-am implicat în 

activităţile extraşcolare 

iniţiate de liceul la care învăţ: 

de ecologizare, artistice (în 

trupa de teatru), despre 

drepturile copilului, ateliere 

de dezvoltare personală, 

campanii de donaţii. Am 

răspuns invitaţieide adisemina 

proiectul   ,, Comunităţi 3D", 

de la Centrul Oamenilor de 

Afaceri din Piteşti, ocazie cu 

care am iniţiat câteva jocuri 

de cunoaştere şi dezvoltare 

personală, alături de 

participanţi.  

De asemenea, am 

prezentat câteva proiecte ale 

şcolii noastre şi colaborarea 

cu OMV Petrom. Am 

beneficiat de sesiuni de 

formare la Centru Europe 

Direct Argeş, în Tabăra 

Corbeni, prin DJST Argeş şi 

în Tabăra din Ţara lui Andrei, 

prin OMV Petrom. Am umor, 

mă adaptez uşor diferitelor 

situaţii, ascult propunerile 

celorlalţi, fără să le demontez 

ideile, nu am prejudecăţi. 

Voluntariatul mă va 

ajuta să mă cunosc pe mine 

însumi, să mă descopăr, să mă 

dezvolt personal, să îmi 

îmbogăţesc portofoliul, să îmi 

construiesc visul de a trăi într-

o lume mai bună. Ideea nu 

este o utopie, câţiva oameni 

schimbaţi în bine înseamnă un 

câştig real. 

,,Voluntarii nu au neapărat 

mult timp liber; ei au doar 

inimă.” 

Elizaberh Andrew 

 

DUMITRAȘCU IONUȚ 

Coord., prof. Ana 

DEMETER 

 

 

 

 

 



De ce să fii voluntar?! 

VOLUNTARIATUL 

 

Voluntariatul a 

devenit un fenomen 

naţional, care activează şi 

motivează tinerii să se 

implice în lupta pentru 

diferite cauze care au 

acelaşi scop: o lume mai 

bună.  

Voluntarii pot fi cei 

mai eficienţi în activitatea de 

atragere de fonduri pentru 

organizaţii sau instituţii 

pentru că, în general, 

voluntarii aduc un plus de 

credibilitate organizaţiei sau 

instituţiei. 

 Şi este normal să fie 

aşa: atunci când cineva are 

încredere în organizaţie şi 

crede îndeajuns în calitatea 

serviciilor pe care aceasta le 

oferă pentru a-şi oferi timpul, 

talentele, cunoştinţele, 

deprinderile şi energia în mod 

neremunerat, înseamnă că 

organizaţia merită şi sprijinul 

altora.  

Deci implicarea 

voluntarilor în activităţi poate 

constitui un gir important în 

fața potenţialilor donatori. 

De ce să fii voluntar? 

Pentru a te distra. Pentru a 

câştiga experienţă în vederea 

obţinerii unui serviciu mai 

bun. Pentru a aţi menţine ,,în 

uz” cunoştinţe sau abilităţi pe 

care altfel nu le foloseşti. 

Pentru a nu pierde vremea 

acasă. Pentru a-ţi face noi 

prieteni. Pentru a fi cu 

prietenii tăi care sunt deja 

voluntari. Pentru a învăţa 

lucruri noi şi a-ţi forma 

deprinderi utile. 

 Pentru a da înapoi o 

parte din ceea ce ai primit de 

la alţii. Pentru a-ţi face 

contacte utile. Pentru a te 

simţi util. Pentru a fi parte a 

unei organizaţii prestigioase.   

Pentru a face tranziţia 

spre o nouă viaţă.  Pentru a-ţi 

face datoria de creştin. Pentru 

a testa o nouă carieră. Pentru 

a-i ajuta pe cei mai puţin 

norocoşi. Pentru a realiza 

ceva. Pentru a ameliora 

comunitatea. 

 Pentru a lucra cu un 

anumit grup de persoane 

(clienţi). Pentru a-ţi asuma o 

responsabilitate. Pentru a face 

parte dintr-o echipă. Pentru a 

întâlni persoane importante 

din comunitate. Pentru a 

petrece un timp cu familia ta 

făcând ceva util. 

 

Întrebări care să te 

ajute să alegi activitatea de 

voluntariat care ţi se 

potriveşte cel mai bine  

Întrebarea 1: Care este 

problema care mă deranjează 

cel mai mult? Care este 

domeniul care mă interesează 

cel mai tare?  

Cunoşti organizaţii 

sau instituţii care lucrează în 

acest domeniu în localitatea 

ta? Consideri că aceste 

organizaţii fac o treabă bună 

şi merită sprijinul tău? Sau te 

preocupă probleme sau 

situaţii de care nu se ocupă 

nimeni în localitatea ta? Ţi-ar 

plăcea să iniţiezi tu ceva?  

Aceste întrebări te vor 

ajuta să identifici tipul de 

organizaţie sau instituţie pe 

care o poţi contacta pentru aţi 

oferi sprijinul. 

 Întrebarea 2: Aş prefera 

oare să îmi folosesc în 

activitatea de voluntariat 

cunoştinţele pe care le 

folosesc / le-am dobândit în 

activitatea mea salarizată / la 

şcoală sau prefer să încep 

ceva nou? La ce te pricepi cel 

mai bine? Dintre acestea, ce 

îţi place să faci? 

 Poţi include atât 

deprinderi, abilităţi, 



cunoştinţe din domeniul 

profesional cât şi hobby-uri şi 

talente pe care le dezvolţi 

doar în timpul liber. 

 Cu cât mai bine 

reuşeşti să îţi creionezi 

calităţile cu atât mai uşor îţi 

va fi să găseşti activitatea de 

voluntariat care ţi se 

potriveşte cel mai bine.  

Nu uita că deşi 

anumite activităţi de 

voluntariat necesită cunoştinţe 

prealabile (de ex. cunoştinţe 

de operare pe calculator), 

există la fel de multe care 

necesită alte tipuri de abilităţi: 

sociabilitate, veselie, bun 

ascultător, răbdare, etc.  

Atunci când faci 

„inventarul” abilităţilor, 

cunoştinţelor şi talentelor tale, 

întreabă-te: „vreau să îmi 

folosesc aceste calităţi în 

activitatea de voluntariat?”.  

Dacă te interesează o 

schimbare dramatică faţă de 

activitatea ta zilnică, atunci 

probabil nu vei vrea să lucrezi 

cu aceleaşi calităţi de care faci 

uz în activitatea ta 

profesională.  

Întrebarea 3: Ce mi-ar 

plăcea cel mai mult să învăţ 

din activitatea de voluntariat? 

Ca voluntar, ai libertatea de a 

experimenta diverse activităţi 

noi. De a testa chiar o nouă 

carieră.  

Există ceva ce ţi-ai fi 

dorit să înveţi dar nu ai reuşit? 

Multe organizaţii îţi vor da 

posibilitatea de a lucra ca 

începător fiindcă ele ştiu cât 

de motivaţi sunt oamenii la 

început de drum.  

Aceasta este o 

modalitate de a învăţa ceva 

nou şi de a te distra în acelaşi 

timp. Testându-te în acest 

mod vei ajunge să ai o nouă 

perspectivă asupra vieţii tale 

şi asupra lumii din jurul tău.  

Întrebarea 4: Ce nu vreau să 

fac în activitatea de 

voluntariat? Este foarte bine 

să clarifici de la început care 

sunt lucrurile pe care NU ai 

vrea să le faci în calitate de 

voluntar.  

Cu cât mai 

mulţumit(ă) vei fi de 

activitatea ta cu atât vei fi un 

voluntar mai bun. Deci 

pregăteşte-te să spui „nu” 

activităţilor care nu ţi se 

potrivesc. Ai dreptul să 

negociezi. 

Întrebarea 5: Îmi doresc o 

activitate regulată, o sarcină 

pe termen scurt sau una pe 

termen lung? Unele activităţi 

de voluntariat necesită mult 

timp din partea voluntarilor. 

Dar altele pot dura mult mai 

puţin sau chiar o singură zi.  

Din ce în ce mai multe 

organizaţii planifică activităţi     

care pot fi derulate în serile 

sau în week-end-urile într-o 

manieră „intensivă”. Fii 

onest(ă) cu tine însuţi/însăţi şi 

cu organizaţia sau instituţia 

unde ţi-ar place să fii 

voluntar, descrie-le 

disponibilitatea în timp şi 

negociaţi. Organizaţia sau 

instituţia are nevoie să ştie cât 

se poate baza pe ajutorul tău. 

Este preferabil să începi cu un 

număr minim de ore pentru a 

te asigura că programul tău îţi 

permite să creşti numărul de 

ore pe parcurs, atunci când 

vei simţi că ţiai găsit locul, 

decât să promiţi mult şi să nu 

poţi să te ţii de cuvânt sau să 

devii nemulţumit.  

Întrebarea 6: Aş prefera să 

lucrez singur sau într-un 

grup? Sau cu un prieten/o 

prietenă sau cu membrii ai 

familiei mele?  

Întrebarea 7: Sunt dispus(ă) 

să particip la o sesiune de 

instruire sau doresc să încep 

activitatea imediat?  

Întrebarea 8: Cu ce tip de 

persoane mi- ar place să 

lucrez - atât din punctul de 

vedere al colegilor cât şi ca 

beneficiari ai activităţii mele? 

Prof., Ana DEMETER 

 

 



 

Programul ȘCOLI-AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Școala: LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA 

Nume coordonator: DEMETER ANA-MARIA 

Date de contact coordonator (e-mail, mobil): anamariademeter84@yahoo.com/ 

0766451024 

Echipa: 

Nr Nume și prenume Ambasador senior / junior  

1 DEMETER Ana-Maria Ambasador senior  

2 IONICĂ Maria Ambasador senior  

3 CIOBANU Elena Ambasador senior  

4 GRIGORE Viviana Ambasador senior  

5 TUDOR Claudia Ambasador senior  

6 ROȘU Lenuța Ambasador senior 

7 CHIRIȚESCU Maria Ambasador junior 

8 DIN Adrian Ambasador junior 

9 DUMITRAȘCU Ionuț Ambasador junior 

10 ILIE Alina Ambasador junior 

11 IOANA Gabriela Ambasador junior 

12 MARINIȚĂ Emilia Ambasador junior 

13 MIREA Costin Ambasador junior 

14 NEACȘIU Remus Ambasador junior 

15 PETER Akos Ambasador junior 

16 PÎRLEA Ionuț Ambasador junior 

17 PODARU Florentina Ambasador junior 

18 PREDA Florin Ambasador junior 

19 RISTEA Mihai Ambasador junior 

20 STANCIU Elena Ambasador junior 

21 TRANDAFIR Andreea Ambasador junior 

22 VĂTĂȘESCU Ionuț Ambasador junior 

23 VINTILĂ Alina Ambasador junior 
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ACTIVITĂȚI 

 
1. 
INTERVIUL  DE SELECȚIE A 
ECHIPEI DE AMBASADORI-
JUNIORI 

  
Implementarea  

proiectului ,,Școli-ambasador ale 
Parlamentului European”  la 
nivelul unității noastre școlare a 
fost anunțată prin intermediul 
paginii de facebook, special 
create, Liceul Tehnologic ASTRA 
,,Școli-ambasador ale 
Parlamentului European”, pe 
pagina liceului, dar șiîn cadrul 
Consiliului profesoral din data 
de 20.02.2017, ocazie cu care a 
fost stabilită și echipa de lucru a 
ambasadorilor-seniori, prin 
dorința liber exprimată a 
cadrelor didactice.  

Interviul de selecție a 
elevilor ambasadori-juniori a 
fost anunțat prin aceeași pagina 
de facebook, Liceul Tehnologic 
ASTRA ,,Școli-ambasador ale 
Parlamentului European”, de 
asemenea, prin implicarea 
Consiliului Școlar al Elevilor, dar 

și prin intermediul  profesorilor 
diriginți. 

Anunțul de pe pagina de 
facebook: 
Selectie voluntari în proiectul 
,,Școli-ambasador ale 
Parlamentului European”! 
Pe 20 februarie 2017, însala 
Amfiteatru a Liceului Astra, are 
locinterviul de selecție a 
ambasa-dorilor-juniori, adică a 
elevilor din Liceul Tehnologic 
Astra, care vorsă se alăture 
profesorilor, într-o echipă 
dinamică pentru a contribui la 
schimbarea în bine a percepției 
Uniunii Europene la nivelul 
comu-nității școlareși nu numai, 
dar și pentru a se dezvolta pe ei 
înșiși ca persoane! 
Vrei sa contribui la o schimbare 
în modul de a face educatie?  
Dorești să te alături celor 6 
profesori voluntari si sa faci 
parte dintr-o echipa dinamică? 
Vrei sa te dezvolti pe tine insuti, 
să participi la cursuri de 
formare, să înveți să organizezi 
și să susții activități alături de 
tineri ca tine? Atunci, ești 
binevenit la interviul de selecție 
a echipei de ambasadori-juniori 
ai Parlamentului European, din 
20 februarie, orele 13, organizat 
în Amfiteatrul liceului. 
Întrebările interviului: 
1. Care este motivația ta de a fi 
voluntarîn Proiectul ,,Școli-

ambasador ale Parlamentului 
European”? 
2. Ai mai participat la alte 
activități și inițiative ca și 
voluntar ? Dacă da, fa o scurtă 
descriere. 
3.Ce crezi că te diferențiază de 
ceilalți candidați 
5. Cum crezi că te poate ajuta 
mai departe activitatea 
desfășurată în cadrul acestui 
proiect? 
6. Ce știi în prezent, despre UE , 
PE și BIPE? 

 
S-au prezentat la 

interviul de selecție 42 de elevi, 
din aproape toate clasele 
liceului, care au manifestat un 
real interes pentru proiect, dar 
care s-au autoselectat ulterior 
prin punctualitate,  
disponibilitatea de a răspunde la 
solicitările echipei în timpul 
liber, seriozitate, inițiativă etc. 
Activitatea de selecție este 
finalizată, dar dacă oficial, sunt 
înscriși în echipă 18 ambasadori-
juniori, permanent, la activi-
tățile derulate, se alătură 
acestora și alți elevi, astfel încât, 
grupul de lucru este extins la 24-
25 de elevi. 

24 VLĂDOIU Ana-Maria Ambasador junior 

25. CATANA Daniel Ambasador junior 

26. VIDAN Marius Ambasador junior 

27. PICUI Alexandra Ambasador junior 

28. GHEORGHE Ioana Ambasador junior 

29. DABIJA Laurentiu Ambasador junior 



Cei 18 ambasadori au 
roluri bine definite: comunicare 
în limba română, comunicare în 
limba engleză, realizarea 
materialelor video, responsabili 
cu fotografiile, administrator al 
paginii de facebook, responsabili 
cu punctul de informare. 
Evenimentele, acțiunile, selecția 
claselor invitate și a partenerilor 
externi se stabilesc împreună cu 
coordonatorul echipei de 
ambasadori- prof. Ana 
DEMETER. 
2. 
ORGANIZAREA PUNCTULUI DE 
INFORMARE 

 
Pentru punctul de 

informare al proiectului, am ales 
un spațiu deschis, amplasat la 
intrarea în școală, în calea de 
acces a profesorilor, dar lângă 
spațiul elevului de serviciu, 
astfel încât sa fie vizibil tuturor 
celor care vizitează liceul. 
Punctul de informare a fost 
amenajat cu două săptămâni 
înainte de primirea coletului 
promoțional, întrucât, școala 
deținea mare parte din 
materiale, în urma concursului 
Euroscola, 2016. 
Elevii au consultat materialele 
individual sau dirijat, prin acțiuni 
de informare intitulate sugestiv 
,,Călătorind prin Europa”, ,,Ce 
știu despre UE” etc. 

 De asemenea, la 
punctul de informare, există o 
condică de semnături ale 
vizitatorilor, ceea ce reprezintă 
o certificare a fluxului continuu 

de persoane care vizitează acest 
punct de interes pentru proiect.  
Până în prezent- 13 martie 
2017-au vizitat punctul de 
informare, 264 de elevi, cadre 
didactice și părinți. 
3. 
PROMO al proiectului: film de 
prezentare și de promovare a 
proiectului-pilot ,,Școli-
ambasador ale Parlamentului 
European”.  

 
Filmul de prezentare a 

proiectului este unul 
motivațional, din două puncte 
de vedere: conține fotografii 
relevante despre proiectul 
,,Școli - ambasador ale 
Parlamentului European”- 
inițiatori, școlile participante, 
elevi -ambasadori, dar și 
rezultatele proiectului 
european, Euroscola 2015-2016, 
încheiat cu vizita la PE de la 
Strasbourg a elevilor câștigători 
din L.T. Astra.  
Materialul video promoțional a 
fost de realizat de elevul PETER 
Akos și rulează pe pagina de 
facebook a proiectului și pe cea 
a liceului. De asemenea, acest 
film a fost inclus și în oferta de 
promovare a liceului, ocazie cu 
care vom duce mai departe 
numele și scopul proiectului - 
pilot în școlile generale 
argeșene. 
4. 
ÎN CĂUTAREA RĂSPUNSURILOR 
CORECTE DESPRE EUROPA!  

Activitatea-concurs s-a 
desfășurat împreună cu clasa a 
XII-a A, elevii având la dispoziție 
o mapă de lucru și un chestionar 
pe care l-au completat în echipă. 
Intenția vădită a probei a fost 
aceea de informare, de testare a 
cunoștințelor și de completare a 
acestora, pe tema Uniunii 
Europene și a Parlamentului 
European.  Cei 25 de elevi au 
realizat în context non-formal o 
incursiune prin Uniunea 
Europeană. Materialele suport 
au fost Ghidul elevului, 
Modulele pedagogice, dar și 
celelalte broșuri, hărți 
comandate pentru dotarea 
punctului de informare.  
Chestionarul a fost inițial 
completat corect, în proporție 
de 80%, ulterior, elevii 
însușindu-și cunoștințele despre 
U.E. pe care nu le aveau. 
5. 
MĂRȚIȘOR SUEDEZ! 
 

  
Ziua de 1 martie 2017 a 

adus un mărțișor altfel tinerilor 
din Argeș. Aceștia au fostinvitați 
să ia parte la diverse sesiuni de 
informare cu privire la 
posibilităţile de studio 
universitar din Suedia, ţară care 
nu percepe taxe de şcolarizare 
pentru cetăţenii Uniunii 
Europene.  



La sesiunile de comunicare, 
auparticipat din partea liceului 
nostru 61 de elevi. 
Evenimentul a fost organizat de 
Centrul Europe Direct din cadrul 
Bibliotecii Județene ,,Dinicu 
Golescu” Argeș în parteneriat cu 
Ambasada Suediei la Bucureşti, 
Study in Sweden și Centrul FILIA, 
iar participarea a fost 
gratuită.Cu această ocazie, elevii 
şi studenţii au putut afla 
informaţii despre modalitatea 
de aplicare şi procesul de 
selecţie la celepeste 900 de 
programe de masteratşi de 
licenţă în limba engleză, în peste 
35 de universităţi din Suedia. 
Mihai Leontescu, ofițer proiecte 
și comunicare la Ambasada 
Suediei în România a vorbit 
deschis celor prezenți despre 
experiența sa de 4 ani în Suedia. 
Acesta a povestit despre 
condițiile de trai, costuri și 
mentalități cu care se confruntă 
un student roman atunci când 
merge să studieze în Suedia.  

Partea a doua a 
sesiunilor de informare a fost 
asigurată de Andreea Bragă, 
președinte Centrul FILIA, care a 
inițiat dezbateri despre 
egalitatea de gen, îndemnând 
totodată tinerii prezenți la 
sprijinirea egalității între femei 
și bărbați.  
Ținând cont de exemplele 
oferite din domeniul legislative 
suedez în care există o politică 
clară a egalității de gen, 
subiectele aduse în discuție 
legate de drepturile femeilor în 
România de-a lungul timpului au 
reliefat dorința tinerilor de a 
avea o societate bazată pe 
egalitate ca o normalitate 

necesară, așa cum ea există déjà 
în multe alte țări europene. 
Elevii s-au întors mai încrezători 
datorită faptului că și absolvenții 
unui liceu tehnologic pot avea 
șansa de studiu în afară, mai 
ales în condițiile în care 
meseriile lor sunt căutate pe 
piața muncii, iar pregătirea de 
specialitate într-o țară 
europeană nu mai este o utopie. 
6.  
MARATONUL EUROPEI!
 Gabriela, Andreea, 
Elena, Florentina și din nou 
Elena, adică cea mai dinamică 
echipă de ambasadori, au reușit 
împreună cu profesoriiși elevii 
liceului, să dedice ziua de 6 
martie Europei (într-un maraton 
de două ore), vorbind despre 
bătrânul continent, despre UE, 
despre valorile democrației 
europene elevilor din clasele 
a12-a A, a 11-a D, a 10-a C, a 10-
a D, a 10-a E, a 9-a E, a 9-a C, a 
9-a A! 
Activitatea s-a derulat cu 
permisiunea fiecărui professor 
în parte, cinci-zece minute, în 
fața elevilor, voluntarii adresând 
întrebări și lămurind prin 
răspunsuri scurte lacunele 
colegilor. 

 
  La finalul dialogului, clasele au 
realizat fotografii de grup, care 
vor fi expuse alături de alte 
materiale obținute în proiect, de 
Ziua Europei la Centrul Europe 
Direct Argeș. 
7.  

DEZBATERE: AVANTAJELE ȘI 
DEZAVANTAJELE ADERĂRII 
ROMÂNIEI LA U.E.!
 Activitatea non-formală 
s-a desfășurat, pe 3 martie a.c., 
în cabinetul de istorie, sub 
coordonarea domnului 
professor Ștefan Cristian și cu 
participarea elevilor din clasele 
a IX-a, a X-a și a XI-a. Tranșant, 
obiectiv, taberele au subliniat 
avantajele, dar au căutat și 
soluții pentru a diminua 
dezavantajele românilor, ca 
membriai Uniunii Europene. 
Chiar dacă la un moment dat, 
dezavantajele cântăreau mai 
mult, s-a ajuns la un numitor 
comun: Susținem Uniunea 
Europeană, prin demnitate și 
apărarea identității naționale! 
Fotografiile au fost încărcate pe 
pagina de facebook a 
proiectului. 
8.  
UE: politici europene, valori 
democratice, provocări!    

8 Martie, o zi de doua 
ori specială! 

La Centrul Europe Direct 
Argeș, ambasadorii-juniori ai 
proiectului ,,Școli - ambasador 
ale Parlamentului European” au 
beneficiat de o sesiune de 
formare alături de Ionela Panait, 
consilierul pe probleme de 
comunicare și de profesorii din 
echipa de lucru. Un scurtistoric 
al UE, valorile europene, dar și 
provocările prezentului au fost 
subiectele dezbaterii și 
atelierului non-formal, încheiat 
cu prezentările elevilor.   

Dialog intercultural: 
perspectivaTurciei asupra UE!  



 
Dialogul intercultural din 10 
martie a.c. a adus față în față 
tinerii ambasadori ai proiectului 
,,Școli-ambasador ai 
Parlamentului European” și 
voluntarii din Turcia, Kardelen 
Barış - din Rize,Tuba Miral - din 
Izmir, Selma Karagüzel – din 
Trabzon și İfaket Yurdakul - din 
Eskişehir. Interesante au fost 
perspective asupra UE, 
argumentele și posibilele piedici 
ale aderării Turciei la Uniunea 
Europeană!  
9.   
UNITATE IN DIVERSITATE!  
 29 martie: Unitate in 
diversitate! 

O piata europeana plina 
de culoare, entuziasm și de idei 
noi! Amfitrionii evenimentului- 
parte a proiectului Scoli-
ambasador ale Parlamentului 
European- au fost ambasadorii-
juniori, cadrele didactice, iar 
oaspetii (35 de elevi si profesori 
din Targoviste, dar si 167 de 
elevi și cadre didactice din LT 
Astra ) care s-au intercut pe sine 
in a lauda efortul comun al 
ambasadorilor proiectului!  
10.  

7 APRILIE  

 
Provocarile Uniunii 

Europene, valorile si principiile 
democratiei, dar si drepturile ca 
cetateni europeni au fost 
discutate de catre ambasadorii-
juniori cu dl eurodeputat 
Laurentiu Rebega. Elevii au fost 
captivati de naturaletea 
discursului, de raspunsurile 
pertinente la intrebarilelor si au 
gasit, printer altele, o motivatie 
in plus in a fi mai implicati in 
comunitate. 
Echipa de promotori ai Uniuni 
iEuropene, prin proiectul Scoli- 
ambasador ale Parlamentului 
European, cadrele didactic și cei 
82 de elevi participanți 
multumesc domnului Rebega 
Laurentiu pentru ca a dat curs 
invitatiei de a fi prezent la Liceul 
Tehnologic Astra, in calitate de 
formator de opinie in randul 
liceenilor! Discuții 
interesante astăzi cu elevii de la 
Liceul Tehnologic Astra din 
Pitești despre Uniunea 

Europeană și despre 
Parlamentul European. Sunt 
încântat să observ interesul pe 
care tânăra generație îl are 
pentru ceea ce se întâmplă în 
jurul nostru și pentru viitorul 
României în Europa. Împreună 
trebuie să găsim cele mai bune 
soluții pentru a ne asigura că 
țara noastră va avea locul pe 
care îl merită pe scena 
europeană și internațională! 
(Laurentiu Rebega) 
9 …MAI EUROPEAN! 

Zi plină de activități, 
toate dedicate cu drag Europei- 
spațiu al diversității și al 
valorilor!  
* De 10 ani, România în Uniunea 
Europeană!- atelier interactive 
despre progresele europene ale 
României, din ultimii ani (la 
Europe Direct Argeș). 
* Diseminarea de materiale 
informative despre Programul 
,,Școli-ambasador ale 
Parlamentului European” pentru 
argeșenii care au vizitat 
standurile minorităților 
naționale, din piața Vasile Milea, 
Pitești!- activitate în parteneriat 
cu Alianța Franceză Argeș.   

Prof.coordonator, Ana DEMETER 

 

 

 

 

 



O ZI ALTFEL 
 

      

 Iată că a mai trecut o 

săptămână altfel și elevii de la 

Liceul Tehnologic „Astra”, 

într-una din zile, mai exact in 

data de 29 martie, s-au 

întrecut în a reprezenta o țară 

din Uniunea Europeană, în 

cadrul proiectului Școli-

ambasador ale PE!  

      Fiind mari iubitori de 

limbă, cultură și civilizație 

franceză, elevii de la clasa a 

XI- a B si a XII-a C și-au ales 

ca țară reprezentativă- Franța. 

A fost momentul oportun să 

rememoreze o parte din 

istoria Franței, au căutat cu 

interes informații și imagini, 

realizând un panou care 

reconstituie elemente 

importante din cultura si 

civilizația franceză, simboluri 

precum: Marianne, cocoșul 

galic, simbolistica culorilor 

care compun steagul Franței, 

forma hexagonală pe care 

aceasta o deține pe hartă.  

Nu au uitat nici de 

faptul că Parisul ramâne încă 

un centru important al modei 

și nici de gastronomia fină si 

rafinată a Franței: tradiționala 

baghetă, savuroasa tartă cu 

lamâie, gogoșile, cornurile cu 

ciocolată și nu în ultimul 

rând, madeleina, celebra 

prăjitură a scriitorului Marcel 

Proust - pretextul lui de a crea 

si a introduce în literatura 

franceză o tehnică cu totul 

inovatoare, capabilă să 

revoluționeze genul 

romanesc-memoria 

involuntară, care-i permite nu 

numai sa-și amintească  și 

copilăria, dar și să o 

retrăiască-facultate psihică, 

depozitar al percepțiilor și al 

sentimentelor trăite, singura 

aptă să ne redea trecutul și 

esența profundă a ființei 

noastre.  

Senzațiile potrivite să 

îndeplinescă acestă funcție 

miraculosă sunt gustul si 

mirosul;sprijinindu-se pe 

senzații, memoria involuntară 

le transformă în emoții și 

sentimente. Proiectul 

fundamental al scriitorului a 

fost acela de a converti 

senzațiile într-un echivalent 

spiritual, considerând că 

singurul mijloc pentru a 

păstra aceste momente 

privilegiate este opera de 

artă-singura capabilă să 

învingă timpul. 

   Cert este că elevii noștri au 

fost încântați să-si amintească 

toate aceste informații utile și 

mai ales, au înțeles faptul că, 

atunci când învățăm o limbă 

străină, nu-i de-ajuns să știm 

să o înțelegem, să o vorbim, 

să o scriem corect, ci este 

necesar să avem și un minim 

de cunoștințe elementare de 

cultură și civilizație în 

privința acelui popor.  

Au înțeles și că, fără o 

distribuire corectă a 

sarcinilor, fără atenție la 

detalii (unul din motto-urile 

noastre fiind: „Excelența 

constă în detalii!”), fără a 

pune suflet sau mai bine zis, 

fără a pune o parte din noi în 

ceea ce facem, nu am putea 

realiza mare lucru. 

Pe de altă parte, ca 

profesor îndrumător, am citit 

în ochii unora dintre ei 

bucuria de a oferi 

necondiționat o parte din 

timpul, energia și 

disponibilitatea lor.  

Am redescoperit copii 

responsabili, ingenioși, 

punctuali, care stiu să ducă la 

bun sfârșit ceea ce au început 

și să onoreze promisiunile 

făcute, copii care știu să se 

implice, fără a aștepta nimic 

în schimb, înțelegând cu 

mintea și sufletul lor de 

adoloscenți că aceasta este 

misiunea lor și că trebuie să o 

îndeplinească. Bravo, copii! 

                                                                                              

Prof. Roșu Lenuța 

 

 

 

 

 



COMPETIȚIA  

NAȚIONALĂ 

,,O activitate de succes în 

Săptămâna  Școala altfel" 

 

 

Unitățile de învățământ din 

județul Argeș sunt încurajate 

să își promoveze cele mai 

bune activitați, participând la 

competiția „O activitate de 

succes în Săptămâna Școala 

altfel” Metodologia de 

desfășurare a competiției este 

prevăzută în OMENCȘ nr. 

5034/2016 privind 

organizarea Programului 

național ,,Școala altfel" și 

adresa MENCS 

5524/24.05.2016.    

La nivel județean competiția 

își propune să selecteze și să 

promoveze pe site-ul  

www.isjag.ro cele mai 

interesante 10 activități care 

s-au desfășurat în săptămâna 

,,Școala altfel!”, câte una din 

fiecare din domeniile: 

cultural; artistic; tehnic; 

științific; sportiv; cetățenie 

democratică și 

responsabilitate socială; 

educație pentru sănătate și stil 

de viață sănătos; educație 

ecologică și protecția 

mediului; abilități de viață 

(inclusiv educație rutieră, 

educație pentru protecție 

civilă); consiliere și orientare. 

            Unitățile de 

învățământ care doresc să 

participe la competiție vor  

selecţiona  o singură activitate  

din cele desfăşurate în 

Săptămâna  ,,Școala altfel!". 

Dosarul activității se va 

transmite la inspectoratului 

școlar, în format electronic, 

pe adresa 

educativag@gmail.com 

Termenul limită  de 

transmitere a dosarelor 21 

iunie.  

             Dosarul activității va 

conține obligatoriu toate 

elementele menționate în  

anexa 1 și se va transmite 

arhivat pe adresa de e-mail 

educativag@gmail.com, cu 

mențiunea pentru ”Competiția 

Școala altfel! Fișa activității 

se atașează în format word si 

pdf. 

În cazul în care dosarul 

activității nu reunește toate 

datele solicitate, activitatea nu 

va fi evaluată. 

Criteriile de evaluare a 

activităților propuse de 

unitatile școlare sunt 

prezentate în anexa 2. 

La nivel național: 

Dosarele celor 10 activităţile 

selectate la nivel județean vor 

fi postate  pe site-ul 

http//sae.edu.ro până la data 

de 11 mai. Activitățile vor 

putea fi vizionate și votate în 

perioada 22-25  iunie 2017, 

pe platforma de votare: 

http//sae.edu.ro/votare/admin. 

Evaluarea activităților 

propuse la nivel national va fi 

realizată de o comisie 

desemnată de MEN.  La 

stabilirea puntajul final al 

fiecărei activități  ponderea 

notei dată de comisia de 

evaluare desemnată de MEN 

va fi de 80%,  iar votul 

publicului va reprezenta 20%.  

În data de 26 mai va fi 

prezentată lista unităților de 

învățământ câștigătoare la 

nivel național. 

 

ANEXA  1. COMPONENȚA 

DOSARULUI ACTIVITĂŢII 

FIȘA ACTIVITĂȚII – in 

format word si pdf  

Numele și adresa unităţii de 

învăţământ aplicante  

Nivelul/nivelurile de 

învățământ 

Numărul elevilor din școală 

Numărul cadrelor didactice 

din școală 

Coordonatorul activităţii 

(nume și prenume, funcție, 

date de contact) 

1. Titlul activităţii 

2. Domeniul în care se 

încadrează  

3. Scopul activităţii 

4. Obiectivele educaționale 

ale activităţii 

5. Elevi participanţi: număr 

total  de participanți,  procent 

de participanți din numărul 

total de  

elevi din grupul țintă;  

6. Durata şi locul desfăşurării 

activităţii 

7. Descrierea activităţii. 

Descrieţi pe scurt  activitatea, 

în cel mult 5-10 rânduri, 

menţionând elementele de 

succes ale acesteia (conţinut, 

metodele, sarcini de lucru, 

caracter interdisciplinar, 

parteneriate etc.).  

8. Descrieţi rezultatele 

obţinute în urma activității.  

9. Precizaţi dacă 

elevii/profesorii/părinții şi-au  

manifestat dorinţa de 

continuare a acestei activităţi 

http://www.isjag.ro/
mailto:educativag@gmail.com
mailto:educativag@gmail.com
http://www.sae.edu.ro/
http://www.sae.edu.ro/


şi modalitatea în care puteţi 

asigura acest lucru. 

10.  Motivaţia  propunerii 

activității ca fiind cea 

mai…(maximum ½ pagini): 

argumente ale cadrelor 

didactice, ale elevilor, ale 

părinților. 

 

B.  Ataşaţi  cele mai relevante 

mărturii ale 

elevilor/profesorilor/părinților 

referitoare la  

activitatea propusă. 

C.  Atașați ,,dovezi” ale 

activității (fotografii, filme, 

documente etc.) 

 

ANEXA 2 . CRITERII DE 

EVALUARE A 

ACTIVITĂŢILOR 

1.  Coerenţa scop - obiective – 

rezultat;  

2.  Caracterul interdisciplinar 

al activităţii;  

3.  Abordare inovativă; 

4. Creativitate și originalitate 

evitarea dimensiunii formale a 

activității derulate, prduse 

originale ale activității, 

conținut interesant și 

stimulativ etc.) 

5.  Gradul de implicare al 

elevilor (initiativa elevilor, 

organizare, implementare, 

evaluare);  

6.  Sustenabilitate 

7. Contribuție la creșterea 

motivației școlare, generarea 

unor schimbări atitudinale, 

formarea /dezvoltarea culturii 

organizaționale, stimularea 

peer-education etc. 

Inspector școlar, 

Prof.  Adrian  HERNEST 

Şcoala Altfel 
 

 

Mici şi mari, cu toţii 

aşteaptă cu nerăbdare 

activităţile din "Şcoala altfel". 

Dar când eşti în ultimul an de 

liceu? Atunci toate au o altă 

însemnătate. Dacă până acum 

au aşteptat ca zilele să treacă 

mai repede, să se termine 

şcoala, când au rămas câteva 

săptămâni până la examenul 

vieţii, simţi cum aceeaşi elevi 

ar vrea ca timpul să se dilate, 

să treacă mai greu. 

 Săptămâna altfel a fost 

ca o vacanţă pentru ei, 

vacanţă pe care ar fi 

prelungit-o dacă ar fi putut. 

Au participat cu entuziasm la 

toate activităţile pe care ni le-

am propus. 

 Am mers la 

Universitatea Constantin 

Brâncoveanu, unde s-au 

întâlnit cu foşti absolvenţi, 

actuali oameni de afaceri de 

succes şi cu profesori ai 

universităţii, fiecare dintre ei 

împărtăşindu-le din tainele  

succesului lor şi sfătuindu-i 

să-şi  aleagă cu grijă drumul 

în viaţă. 

 

   
  

 
La Universitatea din Piteşti au 

avut ocazia să-şi facă o idee 

despre viaţa de student, 

despre oportunităţile pe care 

universitatea le oferă, dar mai 

ales au fost fascinaţi de 

laboratoarele moderne ale 

facultăţilor vizitate. De 

asemenea, au făcut cunoştinţă 

cu profesorii universităţii, 

care le-au prezentat oferte 

tentante.  

Bineînţeles că nu au uitat nici 

de examenul care se apropie 

şi au participat aproape zilnic 

la orele de pregătire pentru 

bacalaureat. 

 
 În cadrul proiectului 

"Şcoli-ambasador ale 

Parlamentului European", 

coordonat de doamna 

profesoară Demeter 



Anamaria, elevii clasei XII A  

au participat la activitatea 

"Unitate in diversitate!" , 

unde au reprezentat Spania, 

iar cei de la clasa XII B, 

Olanda. Au pregătit ppt-uri cu 

informaţii despre aceaste 

frumoase ţări: aşezare 

geografică, tradiţii, obiceiuri, 

obiective turistice. Activitatea 

s-a desfăşurat pe frumoasa şi 

incitanta muzică spaniolă. 

Elevii au cântat, au dansat, 

dar au şi degustat din produse 

cu specific spaniol şi olandez 

pregătite chiar de ei. Această 

activitate a coincis cu Ziua 

porţilor deschise, în care am 

primit oaspeţi de la un liceu 

din Târgovişte.   

     

 

 Şi cum altfel se putea 

încheia Săptămâna altfel, 

decât cu o excursie?! Am 

mers la Curtea de Argeş, unde 

am vizitat faimoasa 

mănăstire. Elevii au rămas 

impresionaţi de legenda dar şi 

istoria care o  însoţeşte. S-au 

bucurat de frumoasele 

magnolii care începuseră să 

înflorească, s-au recules şi 

bineînţeles şi-au pus o 

dorinţă. 

   

 
 Am urcat apoi cele 

1480 de trepte până la Cetatea 

Poenari pentru o lecţie de 

istorie şi nu numai. De la 

înălţimea cetăţii am putut 

vedea Cheile Argeşului în 

toată splendoarea, Barajul  

 
Vidraru şi Munţii Făgăraş. 

Peisajul a fost incredibil. 

Bineînţeles că am mers şi la 

colosala costrucţie, Barajul 

Vidraru, obiectiv de 

importanţă strategică pentru 

sistemul energetic naţional, 

unde elevii s-au bucurat de 

frumuseţile şi măreţiile 

naturii. 

 

După entuziasmul elevilor pot 

spune că a fost o săptămână 

deosebită, pe care o vor păstra 

în suflet toată viaţa. Şi cum 

altfel pot încheia aceste 

gânduri decât cu urarea 

Succes copii! Să fiţi 

învingători! 

 

Prof. Lipă Valentina şi Ştefan Mihaela 

 

Rolul activităţilor extraşcolare în dezvoltarea personalităţii copilului 

Prof.Vişan Silvia 

 Programul de 

activităţi extraşcolare, 

cunoscut sub denumirea de 

,,Şcoala ALTFEL”, respectiv 

„Să ştii mai multe, să fii mai 

bun” se autentifică, la nivel 

naţional, prin necesitatea 

extinderii mediului de 

învăţare fiind necesară atât în 

ceea ce-i priveşte procesului 

de învăţare, în speţă: elevii şi 

profesorii, dar mai ales în 

privinţa societăţii, care este 

pusă în situaţia de a cunoaşte 

şi a se implica tot mai mult în 

problemele procesului 

didactic.Cel mai puternic 

impact al Programului Școala 

altfel îl reprezintă 

diversificarea activităților de 

învățare, implicarea elevilor 



în noi activități care le pot 

pune în evidență înclinațiile 

sau le pot răspunde intereselor 

de cunoaștere.  

De-a lungul anilor, 

activitățile extrascolare au 

luat forme variate, toate având 

ca scop învățarea nonformală 

și petrecerea în mod plăcut a 

timpului liber. Prin aceste 

activități, care cuprind 

domenii și arii foarte mari, 

elevii își pot dezvolta anumite 

competențe și abilități 

necesare unei bune dezvoltări 

armonioase pentru o integrare 

în societate. Când vorbim de 

activități extrașcolare, ne 

referim la acel program la 

care elevul participă după ore 

și ar trebui să facă acest fapt 

cu plăcere deoarece scopul 

este acela de a-i forma 

abilitățile necesare unei bune 

dezvoltări, formării 

personalității elevului care își 

va găsi prin acestea 

înclinațiile, talentul și 

domeniul în care ei vor fi 

performanți. 

Cadrele didactice 

consideră că acest program 

oferă ocazia promovării 

activităţilor extraşcolare, cu 

impact asupra modului de 

organizare a timpului elevilor 

plus că oferă un climat relaxat 

și prietenos de învățare in care 

se subliniază rolul 

programului pentru 

completarea curriculumului 

sau pentru a răspunde 

nevoilor de socializare ale 

elevilor.  

Activitățile 

desfășurate  in acesta 

saptamana au avut specific 

cultural și sportiv dar si de 

activități de educație pentru 

sănătate, de educație 

ecologică, educație rutieră sau 

pentru situații de urgență, 

activități tehnice și științifice, 

voluntariat. Dintre toate 

activitatile  cele culturale și 

sportive au fost cel mai mult 

apreciate de elevi, urmate de 

cele de educație ecologică, de 

cele tehnice și științifice și de 

cele de voluntariat precum si 

vizionarile de filme, piese de 

teatru sau spectacolele de 

magie.  

Prin participarea la 

astfel de evenimente, ii 

ajutam pe adolescenti sa isi 

dezvolte abilitatile de 

comunicare si socializare, de 

observatie, de dezvoltare a 

culturii, memoriei si 

imaginatiei. Este indicat ca 

aceste activitati sa implice 

direct copilul si sa il ajute sa il 

ajute sa deprinda obiceiuri 

pozitive, care in timp sa il 

ajute sa se descurce singur in 

orice situatie.  

Rolul acestora  il va 

ajuta  sa isi faca prieteni noi, 

sa aiba mai multa incredere in 

el si sa isi dezvolte noi hobby-

uri. In plus,  s-a dovedit 

ştiinţific  că participarea la 

astfel de activitati reduce 

riscul aparitiei depresiei, a 

consumului de alcool si 

droguri. De asemenea, ei vor 

fi mai motivati sa reuseasca in 

tot ceea ce si-au propus si vor 

reusi sa obtina note mari la 

scoala, deoarece isi vor 

dezvolta capacitatile de 

invatare, cultura generala, 

memorie, simt critic, etc. 

Vizitele la muzee, 

expoziţii, monumente şi 

locuri istorice, case 

memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc 

de a intui şi preţui valorile 

culturale, folclorice şi istorice 

ale poporului nostru oferind  

elevilor prilejul de a observa 

obiectele şi fenomenele în 

starea lor naturală, procesul 

de producţie în desfăşurarea 

sa, operele de artă originale, 

momentele legate de  istoria 

locala, naţionala, de viaţa şi 

activitatea unor personalităţi 

de seamă ale ştiinţei şi culturii 

universale şi naţionale, 

relaţiile dintre oameni şi 

rezultatele concrete ale 

muncii lor, stimulează 

activitatea de învăţare, 

întregesc şi desăvârşesc ceea 

ce elevii acumulează în cadrul 

lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor 

muzicale, de teatru de copii, 

distractive sau sportive, 

stimuleaza şi orientează copiii 

spre unele domenii de 

activitate: muzică, sport, 

poezie, pictură. 

Concursurile pe 

diferite teme sunt, de 

asemenea, momente deosebit 

de atractive pentru si oferă 

copiilor posibilitatea să 

demonstreze practic ce au 

învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să 

confecţioneze modele variate 

şi va asimila mult mai uşor 

toate cunoştinţele. 



Elevii trebuie să fie 

îndrumaţi să dobândească: o 

gândire independentă, 

nedeterminată de grup, 

toleranţă faţă de ideile noi, 

capacitatea de a descoperi 

probleme noi şi de a găsi 

modul de rezolvare 

constructiv.Ei sunt atraşi de 

activităţile artistice, 

reacreative, distractive, care 

ajută la dezvoltarea 

creativităţii, gândirii critice şi 

stimulează implicarea în actul 

decizional privind respectarea 

drepturilor omului, 

conştientizarea urmărilor 

poluării, educaţia rutieră, 

educaţia pentru păstrarea 

valorilor, etc.. 
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EXPERIMENTELE VIRTUALE - 

O INOVARE ÎN ACTIVITATEA DE INSTRUIRE LA FIZICĂ 
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Introducerea tehnicii de calcul 

în toate domeniile de 

activitate a influenţat şi 

sistemul de învăţământ. 

Pentru ca elevii sa fie pregătiţi 

să lucreze într-o societate 

înformatizată, ei trebuie 

învăţaţi să folosească această 

tehnică. 

 Utilizarea unui 

calculator în activitatea de 

instruire conduce la 

dezvoltarea unor forme de 

organizare a instruirii care nu 

sunt posibile cu ajutorul 

metodelor şi mijloacelor 

tradiţionale. Posibilitaţile 

calculatorului de prelucrare, 

înregistrare şi regăsire a 

informaţiei determină 

introducerea situaţiilor în care 

elevul dobândeşte cunoştinţe 

şi competenţe în mod 

autonom în comformitate cu 

interesele şi aspiraţiile proprii. 

 Softul educaţional este 

un produs-program special 

elaborat pentru a putea fi 

utilizat în activitatea de 

instruire. El reprezintă un 

mijloc de a prezenta instruirea 

prin intermediul 

calculatorului, în mod 

individual, interactiv şi dirijat. 

 Softurile 

demonstrative permit 

proiecţia pe ecranul 

monitorului a unor înregistrari 

video unor fenomene şi 

experimente fizice reale sau 

simulate. Cu ajutorul 

videoproiectorului, 

demonstraţiile pot fi 

proiectate pe un ecran mare şi 

folosite de profesor pentru 

argumentarea explicaţiilor sau 

pentru crearea  situaţiilor-

problemă. Se pot folosi pentru 



demonstraţie şi modelele 

interactive. 

 Modele interactive 

(softurile de simulare) permit 

elevilor să observe pe ecranul 

monitorului un model al 

procesului, fenomenului sau 

instalaţiei reale. Elevii pot 

modifica valorile unor 

parametrii, observă 

infulenţele acestor modificari 

asupra desfaşurării procesului 

sau fenomenului. În unele 

cazuri, modelul interactiv  

poate înlocui experimentul 

real, în special în cazul în care 

acest experiment este 

periculos sau necesită 

aparatură scumpă 

(funcţionarea unui reactor 

nuclear, mişcarea planetelor şi 

sateliţilor artificiali, 

funcţionarea unui laser etc.). 

Modelele interactive asigură o 

economie de timp în 

pregătirea locaţiilor şi în 

timpul lecţiilor. Cu ajutorul 

lor, profesorul poate prezenta 

fenomenele, procesele, etc., 

mult mai intuitiv şi poate 

demonstra unele 

particularitaţi ale fenomenelor 

şi proceselor. Aceasta duce la 

creşterea interesului elevilor 

pentru fizică şi favorizează 

înţelegerea mai profundă a 

lor. 

 Modelele 

computerizate ale lucrarilor 

de laborator imită lucrările 

efectuate de elevi în laborator. 

Spre deosebire de softurile de 

simulare ele prezintă tabele 

electronice pentru notarea 

rezultatelor obţinute în urma 

efectuării experimentului, 

subprograme pentru 

construcţia graficelor, pentru 

prelucrarea rezultatelor, 

registrul electronic în care se 

trec automat notele elevilor 

pentru lucrarile efectuate. 

 Experimentele 

virtuale 

 Permit elevilor şi 

profesorilor să creeze 

propriile modele ale unor 

fenomene fizice. Cu ajutorul 

modelelor create elevii 

efectuează o serie de 

exeperimente în care stabilesc 

influenţa unor factori asupra 

desfăşurării fenomenului şi 

dependenţele dintre marimile 

fizice ce caracterizează 

fenomenul studiat. 

 Simularea 

experimentelor pe calculator 

permite elevului să-şi formeze 

abilitaţile iniţiale de utilizare 

a modelului şi să înţeleagă 

mai bine scopul 

demonstraţiilor. Pentru 

aceasta, profesorul propune 

elevilor să efectueze unul sau 

două experimente cu ajutorul 

modelului. 

 Problemele 

experimentale permit elevilor 

să observe legatura dintre 

experimentul realizat cu 

ajutorul calculatorului şi 

caracteristicile fenomenelor 

studiate. Profesorul propune 

elevilor să rezolve cu ajutorul 

modelului probleme 

experimentale. Pentru 

rezolvarea lor elevii trebuie să 

elaboreze şi să efectueze 

experimente pe calculator cu 

ajutorul modelului. 

Unul din cazurile în care 

instruirea asistată de 

calculator (I.A.C.) prezintă o 

serie de avantaje în 

comparaţie cu celelalte 

metode de instruire, îl 

constituie folosirea în 

activitatea de predare-învăţare 

a modelelor interactive. Prin 

modele interactive se înţeleg 

programele care imită 

experimente, fenomene, 

procese sau situaţii idealizate, 

întâlnite în fizică. Aceste 

modele permit obţinerea unor 

reprezentări dinamice ale 

experimentelor şi 

fenomenelor, reproducerea 

unor caracteristici care pot fi 

omise la observarea 

experimentelor reale. 

Modelarea pe calculator 

permite modificarea scării 

timpului, varierea într-un 

interval larg a parametrilor şi 

a condiţiilor de 

experimentare, precum şi 

modelarea unor situaţii care 

nu pot fi realizate într-un 

experiment real. Unele 

modele permit afişarea pe 

ecran a graficelor care 

prezintă dependenţa 

temporală a mărimilor fizice 

care descriu experimentul, 

simultan cu desfăşurarea 

experimentului. Aceasta 

uşurează înţelegerea 

dependenţei dintre mărimile 

fizice care caracterizează 

fenomenul sau procesul 

studiat. 

 În cazul folosirii 

modelelor, calculatorul 

asigură posibilitaţi unice de 

vizualizare(care nu pot fi 



realizate într-un experiment 

real) a unor factori care 

apropie modelul de 

fenomenul natural. 

Posibilitatea organizării unor 

lucrări de laborator frontale 

cu aparatură reală este foarte 

greu de realizat datorită 

dotării slabe a laboratoarelor 

de fizică. Utilizarea modelelor 

interactive permite crearea pe 

ecran a unor imagini dinamice 

ale experimentelor sau 

fenomenelor.  

 Utilizarea metodelor 

interactive nu trebuie privită 

ca o incercare de înlocuire a 

experimentelor reale cu 

simulări deoarece numărul 

fenomenelor fizice studiate în 

şcoală şi care nu pot fi 

prezentate cu ajutorul 

experimentului demonstrativ 

este suficient de mare. 

 Modelele interactive 

pot fi folosite eficient în 

lecţiile de dobândire de noi 

cunoştinţe şi în lecţiilor de 

evaluare a cunoştinţelor şi a 

abilităţilor. 

 În lecţia de dobândire 

de noi cunoşinţe li se propune 

elevilor să efectueze cu 

ajutorul unui model interactiv 

o mică cercetare şi să 

stabilească anumte concluzii. 

Majoritatea acestor modele 

permit efectuarea unei astfel 

de cercetări în câteva minute. 

Elevii dobândesc cunoştinţe 

printre activitate creativă 

independentă, iar aceste 

cunoştinţe le sunt necesare 

pentru obţinerea unui rezultat 

concret, observabil pe 

monitor. Profesorul îndrumă 

activitatea individuală a 

elevilor pentru dobândirea de 

noi cunoştinţe. O astfel de 

lecţie poate fi organizată 

numai într-o clasă în care 

fiecare elev are acces la un 

calculator. În lecţia de 

evaluare a cunoştinţelor şi 

abilităţilor li se propune 

elevilor spre rezolvare 

probleme, a caror soluţii pot fi 

verificate experimental cu 

ajutorul calculatorului. 

Posibilitatea verificării 

individuale a soluţiilor 

obţinute cu ajutorul 

experimentului pe calculator 

creşte interesul elevilor, 

transformă activitatea lor într-

o activitate de creaţie şi o 

apropie de o cercetare 

ştiinţifică. Ca urmare a acestei 

activităţi, elevii încep să 

propună singuri probleme şi 

să verifice soluţiile cu ajutorul 

experimentului virtual. 

 Exemple de 

experimente virtuale 

 Mecanică 

1. Mişcarea uniform 

accelerată. Se poate 

demonstra mişcarea uniform 

accelerată si uniform 

încetinită. Este prevăzută 

posiblitatea alegerii 

parametrilor inţiali ai mişcării 

(viteză şi acceleraţie). 

Simultan cu prezentarea 

mişcării apar pe ecran 

graficele dependenţei de timp 

a coorodonatei, depăşirii şi 

vitezei mobilului.  

2. Mişcarea circulară. Se 

demonstrează mişcarea 

circulară uniformă şi 

neuniformă. Sunt prezentate 

acceleraţiile normală 

(centripetă) şi tangenţială. Pe 

ecran sunt afişate graficele 

dependenţei de timp a 

coordonatei şi a proiecţiei 

vitezei mobilului. 

3. Mişcarea pe plan 

inclinat. Se demonstrează 

mişcarea corpului pe planul 

înclinat în prezenţa forţei de 

frecare. Este prevăzută 

posibilitatea aplicării unei 

forţe externe. 

4. Mişcarea reactivă. Se 

poate studia legea mişcarii 

reactive pe exemplul mişcarii 

unei rachete cu o singură 

treaptă. Este prevăzută 

posibilitatea modificării masei 

de combustibil. În timpul 

desfaşurării experimentului se 

prezintă graficul dependenţei 

vitezei rachetei de timp. 

 Fizică moleculară şi 

termondinamică  

1. Transformarea 

izobară. Se modelează 

procesul de comprimare şi 

destindere izobară a gazului 

ideal. Este posibilă alegerea 

presiunii exterioare. Valorile 

curente ale parametrilor de 

stare ai gazului şi graficul 

dependenţei volumului ocupat 

de gaz de temperatura lui sunt 

prezentate pe ecran. 

2. Transformarea 

izocoră. Sunt prezentate 

procesele de incălzire şi de 

racire izbară a gazului ideal. 

Este posibilă alegerea 

volumului de gaz. Valorile 

curente ale parametrilor de 

stare ai gazului şi graficul 

dependenţei presunii gazului 



de temperatura lui sunt 

prezentate pe ecran. 

3. Transformarea 

izotermă. Se modelează 

procesul de comprimare şi 

destindere izotermă a gazului 

ideal. Este posibilă alegerea 

temperaturii termostatului. 

Valorile curente ale 

parametrilor de stare ai 

gazului şi graficului 

dependenţei presunii gazului 

de volumul ocupat de el sunt 

prezentate pe ecran. 

4. Transformarea 

adiabatică. Se modelează 

procesul de comprimare şi 

destindere adiabatică gazului 

ideal. Este posibilă alegerea 

temperaturii iniţiale a 

procesului. Valorile curente 

ale parametrilor de stare ai 

graficului şi graficul 

dependenţei presiunii gazului 

de volumul ocupat de el sunt 

prezentate pe ecran. 

5. Lucrul mecanic 

efectuat de un gaz. Se 

modelează lucrul mecanic 

efectuat de un gaz ideal. 

Exista posibilitatea alegerii 

dependenţei p(V) : dreaptă, 

parabolă, precum şi a 

valorilor numerice a 

parametrilor. În timpul 

experimentului sunt afişate pe 

ecran valorile curente ale 

parametrilor. 

6. Căldura molară a 

gazului ideal. Se 

demonstrează procesele de 

încălzire si de răcire a unui 

gaz ideal la volum constant, 

respectiv la presiune 

constantă. Pe graficul afişat 

pe ecranul monitorului sunt 

prezentate valorile lucrului 

mecanic efectuat de gaz şi a 

variaţiei energiei interne a lui 

în funcţie de căldura primită. 

Este prezentat sub formă 

grafică principiul întâi al 

termodinamicii. Sunt 

calculate căldurile molare 

izocoră şi izobară.  

 Oscilaţii şi unde 

mecanice 

1. Oscilaţii libere 

(pendulul elastic). Se 

modelează oscilaţiile libere cu 

ajutorul modelului pendulului 

elastic. Modelul permite 

modificarea masei corpului, a 

constantei elastice a resortului 

şi a amplitudinii oscilaţiei. 

Este prevăzuta posibiltatea 

introducerii şi reglării forţei 

de rezistenţă pentru 

observarea oscilaţiilor 

amortizate. Sunt prezentate pe 

ecran graficele dependenţei de 

timp a elongaţiei si a vitezei 

osciatorului mecanic. 

2. Oscilaţiile libere 

(pendulul mecanic). Se 

modelează oscilaţiile libere cu 

ajutorul pendului matematic 

(gravitaţional). Modelul 

permite modificarea lungimii 

pendulului şi a elongaţiei 

unghiulare iniţiale. Este 

prevăzută posibilitatea 

introducerii şi reglării forţei 

de rezistenţă pentru 

observarea oscilaţiilor 

amortizate. Sunt prezentate pe 

ecran graficele dependenţei de 

timp a elongaţiei unghiulare şi 

a vitezei oscilatorului 

mecanic. 

3. Bătai. Se modelează 

fenomenul bătailor. Modelul 

permite să se demonstreze 

variaţia periodică a 

amiplitudinii unde rezultate 

prin suprapunerea a doua 

unde sinsoidale cu frecvenţe 

puţin diferite. Este prevăzută 

posibilitatea modificarii 

frecvenţei şi amplitudinii 

fiecarei unde. 

Tot pentru atrage elevii şi a-i 

motiva în studiul fizicii , se 

pot efectua o serie de 

experimente reale, legate de 

viaţa practică. Aceste 

experimente sunt 

recomandate mai ales elevilor 

din gimnaziu. De exemplu: 

1) Avem doua pahare: 

unul plin cu apă si altul plin 

cu ulei. Cum am putea 

schimba conţinutul paharelor 

fară a folosi altceva , decat o 

bucată de carton. 

Rezolvare: se aşează cartonul 

peste paharul cu apa. Se 

întoarce repede paharul 

împreuna cu cartonul. 

Experimentul este cunoscut: 

cartonul rămâne pe pahar şi 

apa nu curge. Aşezăm acest 

pahar peste paharul cu  ulei şi 

tragem un pic cartonul astfel 

încât la marginea paharelor să 

avem o mică gaură. Putem 

observa cum uleiul urcă şi se 

aşează în straturi deasupra 

apei din paharul cu apă , iar 

apa coboară şi se asează în 

straturi pe fundul paharului cu 

ulei. Experimentul se poate 

face şi folosind vin rosu în loc 

de ulei. În acest caz , este şi 

mai spectaculos cum firicelele 

de vin rosu urcă pe marginea 

paharului cu apă şi putem 

urmări pas cu pas fenomenul, 



deoarece contrastul dintre cele 

două culori este mai mare. (In 

acest ultim caz , experimentul 

durează mai mult, 

aproximativ 10-15 minute şi 

trebuie să avem grijă ca gaura 

sa nu fie prea mare, deoarece 

în acest caz cele două lichide 

se amestecă: apa şi vinul fiind 

lichide miscibile).  

2) Să scoatem moneda 

din farfurie 

Într-o farfurie punem câţiva 

ml de apă şi, spre marginea 

farfuriei punem o monedă. 

Cum am putea scoate moneda 

din farfurie fară sa ne udăm 

pe mână? Mai avem la 

dispoziţie: o lumânare , un 

pahar şi chibrituri.  

Rezolvare: cu ajutorul 

lumânării încălzim aerul în 

pahar şi repede punem 

paharul cu gura în jos în 

mijlocul farfuriei. Presiunea 

aerului scade repede în pahar 

(aerul se răceşte rapid) , iar 

apa din farfurie se strânge în 

pahar, rămânând moneda 

uscată în farfurie. 
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Încălzirea globală  -  cu sau fără intervenția omului 

Încălzirea globală 

este fenomenul de creștere 

continuă a temperaturilor 

medii înregistrate ale 

atmosferei în imediata 

apropiere a solului, precum 

și a apei oceanelor, 

constatată în ultimele două 

secole, dar mai ales în 

ultimele decenii. Fenomene 

de încălzire globală au 

existat dintotdeauna în 

istoria Pământului, ele fiind 

asociate cu fenomenul 

cosmic de maximum solar, 

acestea alternând cu mici 

glaciațiuni terestre asociate 

cu fenomenul de minimum 

solar.  

Dacă fenomenul de 

încălzire observat este 

cvasi-unanim acceptat de 

oamenii de știință și de 

factorii de decizie, există 

diverse explicații asupra 

cauzelor procesului. Opinia 

dominantă este că 

încălzirea se datorează 

activității umane, în special 

prin eliberarea de dioxid de 

carbon în atmosferă prin 

arderea de combustibili 

fosili. 

Grupul 

interguvernamental de 

experți în evoluția climei 

afirmă că „cea mai mare 

parte a creșterii 

temperaturii medii în a 

doua jumătatea a secolului 

al XX-lea se datorează 

probabil creșterii 

concentrației gazelor cu 

efect de seră, de 

proveniență antropică. Ei 

consideră că fenomenele 

naturale ca variațiile solare 

și vulcanismul au avut un 

mic efect de încălzire până 

în anii 1950, dar apoi 

efectul a fost de ușoară 

răcire.  

Încălzirea globală 

are presupuse efecte 

profunde în cele mai 

diferite domenii. Ea 

determină ridicarea 

nivelului mării, extreme 

climatice, topirea 

ghețarilor, extincția a 

numeroase specii și 

schimbări privind sănătatea 

oamenilor. Împotriva 

efectelor încălzirii globale 

se duce o luptă susținută, al 

cărei aspect central este 

ratificarea de către guverne 

a Protocolului de la Kyoto 

privind reducerea emisiei 

poluanților care 

influențează viteza 

încălzirii. 
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Deși s-a afirmat că 

în 2013 calota glaciară 

arctică va dispărea 

definitiv, ea este în prezent 

cu 60% mai întinsă decât în 

2012, marginile sale 

aproape unind Canada și 

Rusia (cu 1,6 milioane km2 

mai mult). Câțiva 

cercetători afirmă că 

urmează o perioadă de 

răcire globală care va afecta 

planeta până la jumătatea 

secolului XXI.  

Efectul de seră 
apare ca urmare a 

absorbţiei de către 

atmosferă a unei părţi din 

radiaţia infraroşie, 

reflectată de suprafaţa 

terestră. Efectuându-se 

unele calcule teoretice, s-a 

constatat faptul că în 

absenţa totală a efectului de 

seră (dacă atmosfera ar fi 

perfect transparentă), 

temperatura superficială a 

pământului ar fi de numai –

18oC. În realitate, vaporii 

de apă, apa lichidă, gazul 

carbonic şi alte elemente 

din aer absorb o fracţiune 

importantă a radiaţiei 

infraroşii, emise de 

suprafaţa terestră, limitând 

astfel disiparea energiei 

spre spaţiu.  

Comportându-se ca 

nişte ”corpuri negre”, toţi 

aceşti constituenţi retrimit 

un flux de energie către 

suprafaţa terestră. Datorită 

acestui aport suplimentar,  

temperatura  medie la 

suprafaţa solului tinge 

valoarea de +15oC. Fără 

efectul de seră, pământul ar 

fi un vast deşert de gheaţă. 

Este important de precizat 

faptul că în procesul descris 

mai sus nu  a intervenit în 

niciun fel omul O serie de 

activităţi umane provoacă 

modificări considerabile ale 

compoziţiei chimice a 

atmosferei. Gazele 

introduse în atmosferă 

formează un adevărat ecran 

între soare şi pământ. 

Creşterea constantă a 

concentraţiei gazelor cu 

efect de seră este 

nefavorabilă, deoarece 

provoacă o importantă 

încălzire suplimentară.  

 

 

Climatul şi 

schimbarea climatică 

Atmosfera primeşte 

de la soare o cantitate 

importantăde energie, pe 

care o absoarbe, o reflectă, 

o  difuzează  sau o 

transmite    către pământ. 

Această   energie  , 

distribuită neuniform pe 

suprafaţa pământului 

datorită condiţiilor 

astronomice (poziţia 

pământului pe orbită) şi 

geomorfologice (relief) şi 

receptată în mod diferit în 

funcţie de natura suprafeţei, 

generează câmpuri 

neuniforme de presiune, 

temperatură şi umiditate.   

Uscatul şi marea 

reacţionează diferit cu 

atmosfera terestră, unde 

masele de aer circulă 

permanent.   

Vremea este 

determinată de valorile 

parametrilor meteorologici: 

temperatură, umididatea 

aerului, direcţia şi viteza 

vântului, presiunea 

atmosferică, turbulenţa 

aerului, nebulozitatea 

atmosferică (gradul de 

acoperire al cerului, tipurile 

de nori şi altitudinea la care 

se dezvoltă aceştia), 

cantitatea şi felul 

precipitaţiilor.  

Climatul reprezintă 

ansamblul caracteristicilor   

elementelor  meteorologice 

ale unui anumit teritoriu, 

bine precizat, caracterizate 

printr-o anumită 

omogenitate  şi 

specificitate.  

Schimbarea 

climatică este concretizată 

printr-o serie de modificări 

ale parametrilor mediului, 

care ar putea afecta major 

viaţa pe Terra. Aceasta 

persistă o lungă perioadă 

(în general decenii sau mai 

mult).  

 

Principalii factori 

cunoscuţi ce influenţează 

schimbările climatice 

 Există o serie de 

factori ce influenţează 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83cire_global%C4%83


schimbările climatic  

(naturali  sau datoraţi 

intervenţiei factorului uman 

– antropici, atât de 

cunoscuți și ... discutați).  

 Cauze naturale: 

Variaţiile climatului sunt 

corelate cu cele ale 

insolaţiei, parametrilor 

Milankovic, albedoului, 

ciclurilor solare şi 

concentraţiilor în atmosferă 

a gazelor cu efect de 

serăcum ar fi : dioxidul de 

carbon (CO2) şi aerosolii.  

Insolaţia – este definităîn 

meteorologie ca fiind 

expunerea unui unei zone la 

radiaţiile solare. 

 Parametrii Milanković sau 

ciclurile lui Milanković– 

corespund la trei fenomene 

astronomice care afectează 

anumite planete ale 

sistemului solar şi anume: 

excentricitatea, oblicitatea 

şi precesia.  

-Excentricitatea 

orbitei terestre. Aceast 

excentricitate  se datorează 

atracţiei gravitaţionale 

exercitată între Pământ şi 

alte planete ale sistemului 

nostru solar. Fiecare 

planetă atrage Pământul 

conform legii lui Newton, 

iar forţele nefiind aceleaşi, 

excentricitatea orbitei 

terestre este variabilă.  

-Oblicitatea 

terestră(Variaţia oblicităţii 

terestre ) 

Înclinarea terestră variază 

între 21,8° şi 24,4. Această 

oblicitate este datorată de 

asemenea interacţiunilor 

gravitaţionale dintre 

Pământ şi o parte a 

planetelor. Periodicitatea 

acestui fenomen este de 41 

000 ani. Oblicitatea are o 

influenţă asupra 

anotimpurilor.  

Dacă Pământul este 

într–o perioadă de înclinare 

puternică în raport cu 

Soarele, atunci 

anotimpurile vor fi 

accentuat diferenţiate. 

-Mişcarea de 

precesie terestră  Pământul 

nu se învârte în jurul axei 

proprii ca un balon perfect 

sferic, ci ca o sfârlează 

(titirez) - precesie. Această   

precesie provine de la 

faptul că atracţiile Soarelui  

şi Lunii nu sunt uniforme.   

Consecinţă - Influenţă 

asupra indicării   polului 

Nord geografic. 
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Introducerea tehnicii 

de calcul în toate domeniile 

de activitate a influenţat şi 

sistemul de învăţământ.Pentru 

ca elevii să fie pregătiţi să 

lucreze într-o societate 

informatizată ei trebuie să fie 

învăţaţi să folosească această 

tehnică. 

 Introducerea TIC în 

educaţie nu vizează numai 

familiarizarea elevilor cu 

prelucrarea informaţiei, ci şi 

cu însuşirea unor procese de 

învăţare mai puţin pasive şi 

mai autonome.  

Se vor crea astfel noi 

medii de învăţare individuală 

şi în grup. Multe studii 

demonstrează că învăţarea 

este mai eficientă atunci când 

elevii sunt implicaţi în acest 

proces.  

Interactivitatea are la 

bază relaţiile reciproce şi se 

referă la procesul de învăţare 

activă, în cadrul căreia, cel 

care învaţă acţionează asupra 

informaţiei pentru a o 

transforma într-una nouă, 

personală şi interiorizată.  

 

Experimentul virtual 

 



 Predarea unei ştiinţe 

exacte, inclusiv a fizicii, poate 

fi dificilă uneori. Metodele 

tradiţionale care se folosesc în 

cadrul procesului didactic au 

ca rezultat o încetinire a 

procesului de învăţare mulţi 

profesori recurgând la 

experimentul virtual, 

experiment realizat cu 

ajutorul calculatorului, 

folosind programe speciale de 

simulare a unor fenomene, 

aplicaţii, interacţiuni, etc.  

Elevii au deseori 

dificultăţi în vizualizarea 

situaţiilor şi fenomenelor 

fizice. În cazul în care elevii 

reuşesc să-şi creeze mental 

situaţia  fizică respectivă 

problemele pe care le 

întâlnesc sunt rezolvate mult 

mai eficient. Este foarte 

important să li se ofere 

elevilor o imagine reală sau o 

simulare computerizată care 

să-i ajute în înţelegerea 

conceptelor fizice. 

 Simulările 

computerizate asociate cu 

problemele practice sunt 

interesante deoarece 

majoritatea lor le permit 

elevilor să controleze unul sau 

mai mulţi parametri relevanţi.  

În unele cazuri, modelul 

interactiv  poate înlocui 

experimentul real, în special 

în cazul în care acest 

experiment este periculos sau 

necesită aparatură scumpă. 

Ex. funcţionarea unui reactor 

nuclear, mişcarea planetelor şi 

sateliţilor artificiali, 

funcţionarea unui laser, etc.  

Rezultatul este că 

procesul de învăţare  şi de 

înţelegere este mult mai rapid 

deoarece: 

 

 Animaţia permite 

elevilor înţegelerea mult mai 

uşoară a principiilor fizice, 

 

 Circuitele şi 

dispozitivele din laborator 

nu se distrug, 

 

 Soft-urile încurajează 

creativitatea şi corespund 

necesităţilor programei de 

studiu, 

 

 Face plăcută învăţarea 

unor lecţii din capitolele de 

Mecanică (cinematică, 

elasticitate, unde mecanice, 

acustică), Electricitate, 

Electronică. 

Utilizând software-

urile educaţionale elevii pot 

vizualiza etapă cu etapă 

dinamica 

Experimentului studiat. 

 

În cazul folosirii 

modelelor interactive, 

calculatorul asigură 

posibilităţi unice de 

vizualizare a modelului 

teoretic şi nu a fenomenului 

natural, cu conectarea 

succesivă  a unor factori care 

apropie modelul  de 

fenomenul natural. 

Desigur, este 

importantă utilizarea unor 

astfel de aplicaţii în cadrul 

orelor de fizică însă 

laboratorul real de fizică nu 

trebuie eliminat. 

 

Testarea on-line 

 

 Unul dintre mijloacele 

de evaluare des întâlnite îl 

constituie testarea on-line, 

folosind platforme 

educaţionale şi/sau soft-uri 

specifice. Din punct de vedere 

tehnic, asemenea platforme 

trebuie să suporte conectarea 

simultană a zeci/sute de 

utilizatori. 

La scară mică, folosită 

pentru testatrea unei clase 

de elevi lucrurile sunt mai 

simple. O astfel de 

platformp este AEL-ul. 

 

Avantajele folosirii 

unei astfel de metode de 

evaluare sunt evidente: 

 

 Imparţialitatea – 

profesorul nu are cum să 

greşească în evaluarea 

vreunui elev, corectarea 

testului făcându-se prin 

comparaţie cu un rezultat, 

considerat valid, furnizat 

calculatorului odată cu 

introducerea enunţului 

problemei, 

 

 Reducerea timpului 

necesar evaluării elevilor, 

rezultatul testului fiind 

furnizat elevului şi 

profesorului odată cu 

încheierea testului, 

 

 

 Rapiditatea evaluării –

elevii nu sunt nevoiţi să 

transcrie textul problemei, ei 



făcând cel mult rezolvările 

problemelor, 

 

 Posibilitatea alegerii 

problemelor cu un anumit 

grad de dificultate dintr-o 

batertie de teste sau a 

selectării unor întrebări cu 

itemi variaţi, 

 

 Dispunerea aleatoare a 

întrebărilor în cadrul testului, 

pentru fiecare elev în parte, 

astfel încât este împiedicată 

frauda, dar este păstrat acelaşi 

grad de dificultate pentru toţi 

elevii, niciun elev nu este 

avantajat / dezavantajat                                                                       

alocarea unui interval de timp 

fix pentru fiecare întrebare 

sau a unui interval de timp 

pentru rezolvarea testului, 

 

 Posibilitatea 

vizualizării pe parcursul 

desfăşurării testului, a 

statisticii privind răspunsurile 

pe întrebare/pe test. 

 

În principiu această 

metodă este una extrem de 

eficientă pentru evaluarea 

unei clase obişnuite de elevi.  

Folosită în mod curent 

la clasă, asigură pe de o parte 

evaluarea obiectivă a elevilor, 

iar pe de altă parte creşte 

încrederea elevilor în 

acceptarea unor metode noi 

de evaluare. 
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Caracteristici de funcționare la motorul electric de curent continuu  

pentru ștergătorul de parbriz 
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Motorul electric de curent 

continuu pentru ștergătorul 

de parbriz este construit 

dintr-un rotor bobinat și un 

stator cu magneți 

permanenți. 

 În vederea utilizării 

la turație mică, motorul se 

echipează cu un reductor cu 

roți dințate. Capătul liber al 

axului are sens de rotație 

antiorar. Gradul de protecție 

este IP 20. 

 Motorul este echipat 

cu dispozitiv de oprire la 

punct fix, care permite 

oprirea în aceeași poziție. 

 Caracteristici 

tehnice: 

- Tensiune nominală: 

12 V cc; 

- Tensiune de 

încercare: 13,5 V cc; 

- Cuplu de 

funcționare: 1,5 Nm; 

- Viteză de 

funcționare: 45 rpm; 

- Curent absorbit: 

max 5 A; 

- Cuplu de pornire: 10 

Nm; 

- Masă aproximativă: 

1 kg. 

Pentru trasarea 

caracteristicilor de 

funcționare, s-au 

utilizat o frînă și 

aparate 

digitale.Valorile 

 obținute în urma 

măsurătorilor sunt date în 

tabelul nr. 1. Variabila 

independentă este cuplul de 

încărcare, M(Nm), iar 

variabilele dependente sunt: 

intensitatea curentului I(A), 

turația n(rpm), puterea utilă 

Pu(W), randamentul eta(%). 

Trasarea caracteristicilor de 

funcționare s-a realizat 

utilizând Microsoft Excel. 

 

Tabel nr. 1 

M(Nm) 1 2 3 4 5 

I(A) 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 

n(rpm) 48 44 40 35 31 

Pu(W) 5,02 9,215 12,566 14,66 16,23 

eta(%) 17,7 24,37 26,59 25,86 24,53 

 

 
 

 



Reprezentarea 

grafică a intensității 

curentului absorbit, precum 

și a turației confirmă teoria 

mașinii electrice de acest 

tip, deci sunt liniare, având 

următoarele tendințe: 

        Liniar(I(A)):  y = 0,7 

•x + 1,4 

        Liniar(n(rpm)): y  = - 

4,3 • x + 52,5 

 Ecuațiile permit 

obținerea următoarelor 

valori: curentul de 

funcționare în gol – I0(A), 

turația la funcționarea în gol 

– n0(rpm), cuplul de blocare 

– Mrotor blocat(Nm) și curentul 

cu rotor blocat – 

 Irotor blocat(A). 

 

 

 

 

Tabel nr. 2 

 

 

Nr. 

motor 

I0 

(A) 

n0 

(rpm) 

Mrotor blocat 

(Nm) 

Irotor blocat 

(A) 

1 1,4 52,5 12,2 9,94 

  

 

Valorile calculate din grafic 

și sistematizate în tabelul 

nr. 2 pot fi obținute și din 

măsurători, dar regimul de 

funcționare  cu motorul 

cuplat pe frână încarcă 

motorul cu o sarcină nenulă 

– deci nu este mers în gol, 

iar blocarea motorului 

solicită mult frâna și 

aparatele, în vederea 

determinării cuplului de 

pornire.   

 Diagramele trasate 

permit determinarea 

valorilor parametrilor 

motorului pentru diferite 

valori ale cuplului,  

stabilirea cuplului pentru 

care se obține randamentul 

maxim, verificarea 

încadrării în limitele impuse 

în specificația tehnică a 

produsului,  
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