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I. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ÎN COLEGIUL NOSTRU 

 

ZILELE COLEGIULUI  

 

prof. Mergea Teodor, prof. Bîzocu Codruța 

 

În perioada 30 mai – 04 iunie 2016, s-au derulat numeroase activităţi dedicate ZILELOR 

COLEGIULUI TEHNIC NR.2, TÂRGU JIU 2016.  

 

ÎNTRE A AVUT MAI MULTE OBIECTIVE  

O1 Dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor,  

O2 Cultivarea sensibilităţii faţă de frumos,  

O3 Cultivarea  sentimentelor de mândrie şi respect faţă de şcoala în care învaţă 

O2 Dezvoltarea spiritului civic, a abilităţilor şi competenţelor sociale ale elevilor 

DERULAREA PROGRAMULUI DEDICAT ZILELOR COLEGIULUI 

a) Pregătirea activităţii 

- stabilirea programului întâlnirilor de lucru ale echipei de implementare (şedinţe de lucru pentru 

organizarea activității), formarea echipelor de lucru, împărțirea responsabilităților la elevi şi 

profesori; 

- contactarea partenerilor; 

- organizarea administrativa a activitatilor (locatie, logistica); 

b) Desfășurarea propriu-zisa a activității 

Activităţile s-au derulat pe parcursul a 6 zile, după cum urmează: 

1. PARADA LICEELOR - activitate în parteneriat cu Primăria Tg-Jiu - 21 MAI 2016 

Coordonator activitate: Bistreanu Eliana 

Îmbrăcați în tricouri albe inscripționate cu însemnele liceului, în jur de 50 elevi  s-au înscris în 

parada celor 800 de elevi din liceele gorjene care au defilat într-un marș de la Masa Tăcerii şi până 

în Piaţa Prefecturii. Evenimentul ce a făcut parte din seria manifestărilor dedicate Zilelor 

Municipiului Târgu Jiu 2016 s-a numit „Parada liceelor‖ și se află la cea de-a treia ediție. Odată 

ajunși în Piața Prefecturii, tinerii au prezentat câteva moment artistice, după care trei tunuri de 

spumă au fost descărcate în mulțime. Întreaga acțiune s-a terminat cu un dans și multă voie bună. 

Primăria orașului Târgu Jiu a oferit elevilor ce urmează să împlinească anul acesta vârsta 

majoratului câte un tort și flori.  
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2. DESCHIDERE FESTIVĂ 30 MAI 

Coordonatori: director Mergea Teodor, director adj. Bîzocu Codruţa  

A fost realizată de către conducerea școlii și a liceului partener Liceul de Arte Constantin Brăiloiu 

Tg-Jiu. Deschiderea festivă avut loc odată cu deschuderea programului SIMPOZIONULUI ȘI 

CONCURSULUI REGIONAL „UNIVERSUL, ARTA, ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA”- activitatea 

principală a PROIECTULUI EDUCATIONAL REGIONAL ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE.  

 

3. SIMPOZIONUL ȘI CONCURSUL REGIONAL „UNIVERSUL, ARTA, ŞTIINŢA ŞI 

TEHNOLOGIA” 30 MAI 2016 

COORDONATORI PROIECT, Colegiul Tehnic Nr. 2,  Tg- Jiu - prof. Bîzocu Codruţa Nicoleta 

Liceul De Arte Constantin Brăiloiu Tg-Jiu - prof. 

Pătrăşcoiu Ana –Maria. 

Organizatori: Mergea Teodor, Bîzocu Codruţa 

Nicoleta, Pătrăşcoiu Ana –Maria, Zestroiu Simona, 

Băbeanu Teodora, Antonie Dumitru, Ursu 

Gabriela, Băluță Daniela, Șofei Carmen, Vîlceanu 

Aurelia, Ivan Camelia, Pătruț Felicia, Diaconescu 

Mirela, Băluțoiu Ileana, Istratie Verginica, Peptan 

Anca, Purdescu Elena, Voicu Manuela, Iovanov Valeria. 

Activitatea a constat în organizarea unui simpozion şi a unui concurs pe echipaje formate 

din elevii participanţi la activităţile proiectului din şcolile partenere, iar ca spectatori fiind invitaţi 

alţi elevi din şcoală, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai agenţilor locali. Juriul a fost format din 

reprezentanţii şcolilor partenere. 

Simpozionul s-a adresat cadrelor didactice din școlile partenere și din țară. Au fost primite 

peste 50 de lucrări ale cadrelor didactice, urmând ca ulterior să fie publicate în volumul 

simpozionului. Concursul, vizând tematica din domeniul universului, artei, ştiinţei şi tehnologiei, a 

avut ca scop valorizarea activităţilor din proiect, prin identificarea impactului asupra beneficiarilor.  

Concursul a avut caracter interactiv, cuprinzând şi întrebări lansate publicului şi a cuprins două 

secţiuni: o secţiune teoretică în care elevii au răspuns la întrebări selectate din bibliografia 

concursului şi una practică cuprinzând prezentarea unor lucrări efectuate pe grupe de elevi în cadrul 

proiectului, pe un domeniu tehnic liber ales, precum și lucrări de artă plastică inspirate din tematica 

proiectului (picturi, desene, minisculpturi, etc). 
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 La secțiunea teoretică s-au acordat a participat un număr de 7 echipaje și s-au acordat 3 premii și 4 

mențiuni. Elevii au avut de răspuns la 50 de întrebări cu tematică din domeniul tehnic și științific: 

univers și materie, fizică, chimie, telecomunicații și electronică, IT. Concursul a durat aproximativ 3 

ore, timp în care elevii și-au demonstrat cunoștințele și competențele din domeniul științei și 

tehnicii, dar și spiritul de echipă, dorința de autodepășire. Au fost desemnați câștigătorii care au fost 

răsplătiți din partea organizatorilor cu diplome și premii în obiecte. La secțiunea practică au intrat în 

concurs 56 de lucrări  reprezentând desene și prezentări ppt, acestea fiind răsplătite cu premii și 

mențiuni. S-au acordat diplome și premii. 

 

4. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ – material video, Lupta împotriva discriminării- 

material video, Dezvoltarea inteligenței emoționale- consiliere de grup 31 Mai 2016  

Coordonatori activitate: Bobic Loredana, Diaconescu Mirela 

 

5. PREZENTARE DE PROIECTE- activitate interdisciplinară – exemple de bună practică 

din proiectele realizate de elevi pe parcursul anului 

Coordonatori activitate: Bîzocu Codruța, Pătrășcoiu Ana Maria 

Elevii clasei XI A au prezentat proiecte cu tematică 

interdisciplinară din domeniul tehnico- științific. Proiectele au 

fost realizate pe parcursul anului școlar. Elevii au fost organizați 

în grupe eterogene, având o distribuție complementară a 

sarcinilor de lucru. Produsele finale au constat în: referat, 

prezentare multimedia, machetă. Prezentările au fost continuate 

cu dezbateri pe marginea temelor abordate, studiu de caz, 

punctarea aspectelor esențiale, întărirea legăturii teorie-practică, autoevaluare. 

6. LA CEAS ANIVERSAR – 01 iunie 2016  

Coordonatori activitate: director Mergea Teodor, director adj. Bîzocu Codruţa  

Activitatea principală a săptămânii dedicate Zilelor Colegiului 2016 a fost marcată de importanța 

momentului sărbătoririi a 50 de ani de existență a instituției. S-a reușit realizarea unei activități de 

înaltă ținută din multe puncte de vedere: organizare, aspectul școlii, modul în care s-au prezentat 

elevii, modul în care invitații și-au arătat dorința de participare, calitatea acțiunilor realizate, 

momentele emoționante care au presărat acțiunile, obiectele cu valoare simbolică realizate cu acest 

prilej (placă de marmură comemorativă, trofeu, diplome de excelență), atmosfera creată de-a lungul 

întregii activități.  
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Activitatea a cuprins mai multe 

momente, primul dintre ele fiind reprezentat 

de dezvelirea unei plăci comemorative 

amplasată în incinta colegiului. Momentul i-

a avut în prim plan pe directorul instituției, 

domnul Mergea Teodor și pe primarul 

municipiului, domnul Florin Cîrciumaru, 

absolvent al primei generații de liceeni. 

Festivitatea propriu-zisă a constat în: 

mesajul gazdelor și al invitaților (primarul 

municipiului, foști elevi și cadre didactice care au făcut cinste instituției), prezentarea școlii- 

imagini de ieri și de azi, program artistic:  

 MOMENT POETIC- eleva BUDEI ROXANA clasa a XII- a A- recitare de poezie 

Prof. coordonator Băbeanu Teodora 

 SCENETĂ, PIESĂ DE TEATRU - UN PEDAGOG DE ȘCOALĂ NOUĂ- INSPECȚIUNE, 

după ION LUCA CARAGIALE 

Moment artistic oferit de elevii clasei a IX a B: 

- Prof. MARIUS CHICOȘ ROSTOGAN- elev MÎȚĂ ANDREI 

- Elevii: CĂRĂVAN CRISTINA, PUIU LOREDANA, ȚURUC IRINA 

- Inspector: IORDACHE IULIANA 

Prof. coordonator: Coană Sorana și Mănescu Camelia 

 PIESĂ DE TEATRU, ANTON PANN, după LUCIAN BLAGA 

Moment artistic oferit de elevii clasei a IX a C: 

- Ioana: BULEAC MĂDĂLINA 

- Anton Pann: LUPU VLĂDUȚ 

- Coana SAFTA: MIJA ANDREEA 

Prof. coordonator: Diaconița Cristina 

 

7. FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE - 02 iunie 2016  

Elevii colegiului au luat parte la un careu organizat în curtea şcolii cu prilejul organizării festivităţii 

de absolvire 2016. Desfăşurătorul activităţii: 
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- Premierea elevilor care au obținut rezultate foarte bune la olimpiadele și concursurile 

școlare- faza județeană în anul școlar 2015-2016  

- Premierea elevilor cu rezultate bune cu sprijinul 

Asociației Educația de-a lungul vieții 

- premierea elevilor care au obţinut rezultate foarte 

bune la concursurile organizate de-a lungul 

săptămânii dedicate Zilelor liceului 

- premierea celor mai merituoşi dintre absolvenţi şi 

evidenţierea şefului de promoţie prin acordarea unei 

diplome de merit 

- defilarea robelor 

 

8. CĂRȚILE ÎN VIAȚA NOASTRĂ – Activitatea finală din cadrul proiectului educațional 

Voluntari în bibliotecă!. Această activitate culturală a fost desfășurată 

în biblioteca școlii pe data de 3 iunie 2016 – ora 12 și coordonată 

de:prof. Băbeanu Teodora și bibliotecar Zestroiu Simona. 

 

9.Excursie tematică- Premierea elevilor care au obținut rezultate 

foarte bune în anul școlar 2015-2016 - iunie 2016  

Coordonatori:Diaconescu Mirela, Bîzocu Codruța, Ursu Gabriela 

40 elevi însoțiți de cadre didactice au participat la o excursie pe traseul Tg-Jiu- Drobeta Turnu 

Severin- Orșova- Herculane- Tg-Jiu. Elevii au fost selectați pe baza rezultatelor școlare: premii la 

concursuri și olimpiade, un număr mic de absențe nemotivate, purtare exemplară. Excursia a fost 

finanțată din sponsorizarea SC ARTEGO SA. 
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II. ŞCOALĂ, ELEVI, PROFESORI 

 

ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE 

Prof. Bîzocu Codruța 

1. PROIECTUL REGIONAL ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 

În perioada noiembrie 2015- iunie 2016, s-a derulat proiectul regional „ŞTIINŢĂ ŞI 

TEHNOLOGIE‖ în conformitate cu Formularul de Aplicație aprobat de conducerea școlii și de ISJ 

Gorj și cu Contractele de parteneriat încheiate cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Casa 

Corpului Didactic Gorj, Liceul de Arte Constantin Brăiloiu Tg-Jiu, Colegiul Tehnic Costin D. 

Neniţescu, Piteşti, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu”, Vulcan, Liceul Constantin Brâncoveanu, 

Horezu, Colegiul Tehnic Costin D. Neniţescu, Craiova. 

2. COORDONATORI PROIECT 

Prof. Mergea Teodor, Prof. Bîzocu Codruţa, Prof. Pătrășcoiu Ana Maria 

3. PARTICIPANȚI: elevi, cadre didactice din școlile organizatoare și colegiile partenere, elevi, 

cadre didactice din alte instituții școlare din județ și din țară, reprezentanți ai instituțiilor și agenților 

economici locali  

4. PARTENERI LOCALI: APA REGIO Tg-Jiu, Teatrul ELVIRA GODEANU 

5. DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL: Domeniul tehnic 

6. OBIECTIVELE PROIECTULUI  

O1 Dezvoltarea cunoştinţelor tehnice, ştiinţifice şi de cultură generală ale elevilor  

O2 Stimularea potenţialului creativ al elevilor şi dezvoltarea abilităţilor practice prin 

participarea la activităţile proiectului; 

O3 Dezvoltarea spiritului civic, a abilităţilor şi competenţelor sociale ale elevilor 

O4 Dezvoltarea parteneriatului dintre şcoli, consolidarea colaborării între şcoală, familie, 

comunitate, în scopul creşterii calităţii educaţiei 

7. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR 

1. LANSAREA PROIECTULUI 

2. PAŞI CĂTRE VIITORUL MEU- întâlniri cu personalităţi din domeniul tehnic sau cu 

reprezentanţi ai agenţilor locali 

3. HARTA PARTENERIATULUI – schimb de bune practici între şcolile partenere 

4. UNIVERSUL, ARTA, ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA - simpozion şi concurs 

5.  ŞCOALA SE PREZINTĂ- expoziţie cu produse finale ale elevilor 
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ACTIVITATEA A1 - LANSAREA PROIECTULUI 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: Decembrie 2015 

Lansarea proiectului s-a realizat în următoarele etape: 

- prezentarea proiectului în cadrul şcolii prin informarea cadrelor didactice şi a elevilor în 

cadrul întâlnirilor din comisii metodice, Consiliul Elevilor, postare la avizierul şcolii 

- publicarea unui material în revista şcolii 112 NATURA 

- prezentarea de materiale pe site-ul şcolii. 

Aceleaşi etape s-au parcurs şi în şcolile partenere. S-a realizat o permanentă comunicare între 

parteneri în vederea stabilirii unui program comun al activităţilor. Comunicarea între parteneri s-a 

realizat pe mail, prin curierat şi telefonic. 

 

ACTIVITATEA A2- PAŞI CĂTRE VIITORUL MEU- ÎNTÂLNIRI CU PERSONALITĂŢI DIN 

DOMENIUL TEHNIC SAU CU REPREZENTANŢI AI AGENŢILOR LOCALI 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: Decembrie 2015-aprilie 2016 

 

 Decembrie 2015 

1. Întâlnire de lucru cu reprezentanții Universității Constantin Brâncuși 

Grup țintă: elevii de la clasele a X-XII-a  

 

 Ianuarie 2016 

Participarea elevilor la Sesiunea de Comunicări 140 DE ANI DE LA NAȘTEREA SCULPTORULUI 

CONSTANTIN BRÂNCUȘI, sesiune prilejuită de ZIUA CULTURII NAȚIONALE 2016 și organizată 

de Liceul de Arte Constantin Brăiloiu Tg-Jiu. 

 

 Februarie 2016 

1. Vizită la Stația de epurare a municipiului Tg-Jiu 

Elevii clasei XII A au efectuat o activitate practic – aplicativă ce a constat în: 

- Vizitarea Stației de epurare a apei din municipiul Târgu Jiu, stație renovată și modernizată în 

conformitate cu standardele UE; 

- observare și culegere de informații relevante; 

- discuții cu reprezentanții APA REGIO Târgu Jiu asupra aspectelor descoperite pe parcursul 

vizitei- sublinierea importanței stației de epurare; 
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- întâlnire de lucru la sediul colegiului: organizarea și sistematizarea datelor culese, stabilirea 

concluziilor; 

- valorificarea datelor în activitatea la clasă și în activitatea de realizare a proiectelor pentru 

examenul de certificare a competențelor profesionale. 

 

ACTIVITATEA A3- HARTA PARTENERIATULUI – SCHIMB DE BUNE PRACTICI ÎNTRE 

ŞCOLILE PARTENERE 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: martie - mai 2016 

Au avut loc două activități tematice principale: 

1. Experimente distractive în laboratorul de chimie – activitate în parteneriat între Colegiul 

Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu și Liceul de Arte Constantin Brăiloiu Tg-Jiu – 20.04.2016 

Elevii au vizualizat și au luat parte la desfășurarea de experimente spectaculoase în laboratorul 

de chimie al Colegiului Tehnic NR. 2 Tg-Jiu. 

2. Vizită la Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu realizată de către elevii Colegiului Tehnic Costin 

Nenițescu Craiova- 31 mai 2016 

Excursia a avut ca obiective: 

- dezvoltarea competențelor de specialitate ale elevilor în special în domeniul ecologiei și al 

protecției mediului 

- dezvoltarea abilitatilor de planificare si exploatare a viitoarei profesii 

- dezvoltarea abilităților de comunicare 

- schimb de bune practici și întărirea relaților de colaborare dintre cele două școli. 

Programul activității s-a derulat după cum urmează: 

 Vizitarea Colegiului Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu 

 Exemple de bune practici privind procesul de învățământ 

 Participarea la Simpozionul Regional UNIVERSUL, ARTA, ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA 

 Vizitarea municipiului Tg-Jiu 

 

ACTIVITATEA A4 - UNIVERSUL, ARTA, ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA – SIMPOZION ȘI 

CONCURS INTERDISCIPLINAR . PERIOADA DE DESFĂŞURARE: mai 2016 

Concursul și simpozionul s-a desfășurat în data de 31 mai 2016, pe secțiuni,  în sala de 

festivități și în sala de ședințe a Colegiului Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu. În perioada premergătoare au 

fost postate pe site-ul școlii http://ct2tgjiu.ro și pe site-ul www.didactic.ro bibliografia concursului, 

detalii legate de organizare și alte informații necesare bunei desfășurări a activității. 

http://ct2tgjiu.ro/
http://www.didactic.ro/
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Activitatea a constat în organizarea unui simpozion şi a unui concurs pe echipaje formate 

din elevii participanţi la activităţile proiectului din şcolile partenere, iar ca spectatori fiind invitaţi 

alţi elevi din şcoală, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai agenţilor locali. Juriul a fost format din 

reprezentanţii şcolilor partenere. Simpozionul s-a adresat cadrelor didactice din școlile partenere și 

din țară. Au fost primite peste 50 de lucrări ale cadrelor didactice, urmând ca ulterior să fie 

publicate în volumul simpozionului.   

Concursul, vizând tematica din domeniul universului, artei, ştiinţei şi tehnologiei, a avut ca 

scop valorizarea activităţilor din proiect, prin identificarea impactului asupra beneficiarilor. 

Concursul a avut caracter interactiv, cuprinzând şi întrebări lansate publicului şi a cuprins două 

secţiuni: o secţiune teoretică în care elevii au răspuns la întrebări selectate din bibliografia 

concursului şi una practică cuprinzând prezentarea unor lucrări efectuate pe grupe de elevi în cadrul 

proiectului, pe un domeniu tehnic liber ales, precum și lucrări de artă plastică inspirate din tematica 

proiectului (picturi, desene, minisculpturi, etc).  

La secțiunea teoretică s-au acordat a participat un număr de 7 echipaje și s-au acordat 3 

premii și 4 mențiuni. Elevii au avut de răspuns la 50 de întrebări cu tematică din domeniul tehnic și 

științific: univers și materie, fizică, chimie, telecomunicații și electronică, IT. Concursul a durat 

aproximativ 3 ore, timp în care elevii și-au demonstrat cunoștințele și competențele din domeniul 

științei și tehnicii, dar și spiritul de echipă, dorința de autodepășire. Au fost desemnați câștigătorii 

care au fost răsplătiți din partea organizatorilor cu diplome și premii în obiecte.  

La secțiunea practică au intrat în concurs 56 de lucrări reprezentând desene și prezentări ppt, 

acestea fiind răsplătite cu premii și mențiuni. 

 S-au acordat diplome și premii. 

 

ACTIVITATEA A5 - ŞCOALA SE PREZINTĂ. 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:  mai-iunie 

2016  

Diseminarea proiectului:  

- realizarea unei expoziţii în cadrul școlii,  

- sesiune de prezentare a proiectului în cadrul școlii, 

- realizarea și mediatizarea albumului proiectului,  

- postare de articole în revista şcolii şi pe site-ul şcolii 

- promovarea proiectului în cadrul Zilelor Colegiului 2016 

- promovarea proiectului în cadrul ofertei educaționale a liceului 
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Séances didactiques proposées par le professeur Bengescu Otilia 

 

  

 

Supports: 

Clip et paroles de la chanson On veut faire la fête 

http://letras.mus.br/mervil-luck/58658/ 

Compétence  visée: 

 Production orale 

Faire une annonce  ayant pour  thème la fête 

Prendre part à une discussion informelle  

Prérequis 

L’impératif 

L’indicatif présent et l’imparfait 

Savoir faire des invitations et des propositions 

 

Niveau du CECRL: A 2
+  

1.Objectifs communicatifs
 

Saisir le ton de la chanson 

Identifier le thème 

Faire l’opposition passé/présent à l’aide des temps verbaux 

Repérer les expressions de la joie/ du souhait pour les transcrire dans une production orale 

2. Objectifs linguistiques 

Grammaticaux : les temps de l’indicatif: imparfait, passé composé/présent 

Lexicaux : développer le vocabulaire relatif à la fête 

3. Objectifs interculturels 

Découvrir des  faits socioculturels du monde contemporain à travers la chanson et le média français 

Compréhension de la chanson  On veut faire la fête 

http://letras.mus.br/mervil-luck/58658/
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Objectifs: 

Saisir le ton de la chanson 

Identifier le thème 

Faire l’opposition passé/présent à l’aide des temps verbaux 

Repérer les expressions de la joie/ du souhait 

Découvrir des faits socioculturels du monde contemporaine 

 

 

Par groupes, écrivez les mots qui vous viennent à l’esprit quand  

vous regardez le visage du soleil; rangez ces mots sur les rayons du soleil 

  

 

a. Comment trouvez-vous la voix du chanteur? 

Calme  grave  plaisante 

b.Quel est le sentiment qui se dégage de la chanson? 

Peur, tristesse, bonheur, joie 

c. Quel est le mot qui se répète plusieurs fois? 

On veut faire la fête 

 Luck Mervil 

Ils étaient bien et ils s´aimaient 

Y avait pas d´couleurs en 67
1
 

Y avait la guerre et c´était ______ 

Les baby-boomers
2
 n´avaient pas de ______                                   

 (dettes/Bête) 

 

Ils étaient fous et c´était bon 

Ils se sont payé du bon temps 

Fleurs et guitares furent leurs amantes 

Y avait des roses dans les canons
3
 

Nous on en veut autant  

On veut faire la fête 

 

http://en.lyrics-copy.com/luck-mervil.htm
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Après la pluie c´est le beau ___________ 

Après l´hiver c´est le_____________  

Nous on veut des ___________ 

Des souvenirs et des instants 

Qui vont durer éternellement 

On veut faire la fête!                                                                         

(Temps/    printemps/   moments)   

 

Aujourd´hui les temps ont changé 

Sept ou dix-sept ans c´est pareil 

Y a plus moyen d´jouer aux_________ 

 De butiner, de voir le__________ 

 Woodstock
4
 c´est fini pour de bon 

Le bonheur c´est pour les vieux_______  

Pour ceux qui n´ont rien à faire de_________  

Et on a oublié les cieux 

Je vous dis mais quand les "politicos" 

Voudront bien nous dire la vérité 

Sur la fraternité qu´ils finiront bien par taxer 

Ils nous écrasent de tout bord de tout côté 

Et voilà que si t´as pas d´argent y a plus moyen d´subsister 

À moins de fermer les yeux sur l´extérieur 

Pour les ouvrir su__________  

Et là découvrir le___________ 

Pour faire la fête 

(intérieur /mieux  /abeilles/  soleil / jeu/ bonheur) 

 
1La guerre des Six Jours est la guerre que mena, du lundi 5 au samedi 10 juin 1967, Israël face à l'Égypte, à la Jordanie et à la Syrie 

 
2

Accroissement subit de la natalit 

 
3

Pièce d'artillerie Tube d'une arme à feu. 

4
ville canadienne ; nom festival de musique hippie 

 

Butiner= récolter du pollen 

les "politicos= la classe politique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/5_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1967
http://fr.wikipedia.org/wiki/1967
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jordanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/accroissement
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/subit
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/natalite
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/piece
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/artillerie
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/tube
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/une
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/arme
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/feu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_du_Canada
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Date de naissance: 20 Octobre 1967 

Lieu de naissance: Port-au-Prince, Haïti 

Profession: Musicien, acteur, auteur-compositeur, Animateur de télévison 

Luck Mervil est à la fois musicien, auteur-compositeur, animateur télé et acteur. Connu pour sa 

participation dans la comédie musicale «Notre-Dame-de-Paris», dans laquelle il tient le rôle de 

Clopin, Luck Mervil s'illustre également à travers son engagement dans les causes humanitaires en 

Haïti, son pays natal.http://www.cheriefm.fr/musique-104/biographie-d-artistes-

35/artiste/fiche/15439-luck-mervil-.html 

 

a. Associez chaque mot/expression à son explication  

Se payer du bon temps                        donner le meilleur de soi-même 

Écraser                                                           jouir de la vie, se faire plaisir, rire, s'amuser 

Pour bon                         se divertir, s’amuser 

Faire la fête                     accabler , vaincre 

Faire de son mieux                                     pour toujours, à perpétuité, à jamais 

 

b. Relisez le texte de la chanson et trouvez les strophes qui:  

-parlent du passé/du présent 

- transmettent un message positif 

c. Identifier les mots  et les expression qui construisent l’univers de la fête et expriment la joie 

de vivre 

d. Quel est la message de la chanson? 

 

 

1.Le chanteur s’érige en porte-parole de sa génération et exprime ses désirs. Trouvez ces vers.  

2.Transformer les derniers trois vers d’après le modèle 

À moins de fermer les yeux sur l´extérieur      

Je veux fermer  mes yeux sur l´extérieur ! Fermez les yeux.................! 

 

http://www.cheriefm.fr/musique-104/biographie-d-artistes-35/artiste/fiche/15439-luck-mervil-.html
http://www.cheriefm.fr/musique-104/biographie-d-artistes-35/artiste/fiche/15439-luck-mervil-.html
http://fr.wiktionary.org/wiki/divertir
http://fr.wiktionary.org/wiki/s%E2%80%99amuser
http://fr.wiktionary.org/wiki/pour_toujours
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_perp%C3%A9tuit%C3%A9
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_jamais
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    Chanson Monde nouveau -Julien Comblat (feat Kheiron) 

 Niveau B1 

 Thème : un monde nouveau 

 Séance : Exprimer une opinion 

 Supports : 

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Musique/p-14238-Monde-

nouveau.htm?chanson=3875 

https://www.youtube.com/watch?v=QAL-Bh75A_s 

 

 Compétence – expression orale 

MONOLOGUE SUIVI : ARGUMENTER  

Peut développer une argumentation suffisamment bien pour être compris sans difficulté la B1 

plupart du temps. 

Peut donner brièvement raisons et explications relatives à des opinions, projets et actions. 

DISCUSSION INFORMELLE (ENTRE AMIS) 

Peut exprimer sa pensée sur un sujet abstrait ou culturel comme un film ou de la musique. Peut 

expliquer pourquoi quelque chose pose problème. 

Peut commenter brièvement le point de vue d’autrui. 

 

 Objectifs : 

 Saisir le ton et les deux styles musicaux de la chanson 

 Réfléchir sur le thème de la chanson et écrire des mots ou des syntagmes qui en représentent 

leur vision 

 Identifier les mots qui manquent dans une liste proposée 

 Classifier et opposer les caractéristiques des mondes  différents qui apparaissent dans les 

discours des chanteurs  

 Comprendre une opinion et donner son avis 

 Exprimer une opinion personnelle 

 

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Musique/p-14238-Monde-nouveau.htm?chanson=3875
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Musique/p-14238-Monde-nouveau.htm?chanson=3875
https://www.youtube.com/watch?v=QAL-Bh75A_s
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 Étapes 

1. Écoute (active) de la chanson « Monde nouveau » - Julien Comblat (feat Kheiron) 

 

 Identifier les mots qui manquent dans la liste proposée 

Refrain : 

Tout ça n'a pas de ……..sang/cent/sens/sans 

Si on n’a pas cette ……..change/chance/ séance 

De pouvoir se lever et……. refaire /rêver 

En dehors du temps  

À contresens  

On a tous du réseau
1
 

Et pour longtemps  

On l'a tous dans la ……..        seau/  peau 

Ce monde nouveau  

(Kheiron:) 

Ce monde n'a pas de sens, pas de sens  

J'ai de la peine à l'dire  

Un bain de sang, une ambulance  

Pour un penalty  

Certains gosses n'ont pas de crayon mais voient des ……. à terre mimes/ mines 

Car l'homme place le monétaire avant l’humanitaire  

On vie des trucs durs personne ne fait……perception/exception 

Trop de mails de rupture dans nos boites de……réception / déception 

Trop besoin de structure, trop besoin de culture 

Besoin qu'on fluctue le présent pour le futur  

(Julien Comblat :) 

2.Vocabulaire 

1. Avoir du réseau :pouvoir se connecter à Internet. 

2. La grande toile : Internet 

3. Être connecté : avoir accès à Internet. 

4. Médisant : qui dit, pense du mal de quelqu’un sans que cela soit fondé. 
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5. Un louveteau : nom donné aux jeunes de moins de 12 ans qui appartiennent au mouvement 

des scouts. Mouvement de jeunesse créé en 1908, afin de développer chez les jeunes les 

valeurs morales, sociales et physiques).  

6. Trash- adjectif invariable et nom masculin =mot anglo-américain signifiant poubelle 

7. Familier. Se dit d'une tendance contemporaine à utiliser une forme de mauvais goût agressif, 

dans le but de provoquer, de choquer : L'ambiance trash de la musique heavymetal. 

8. Cash  adverbe=comptant, en parlant de l’argent. 

9.  familier. Sincère ; franc : Je vais être cash avec toi (être cash, c’est dire les choses 

directement, sans tourner autour du pot). 

*Tomber les murs : allusion au mur de Berlin qui est tombé en 1989. 

 

3. Lecture par strophes 

4.Questions de compréhension 

Quel est, selon vous, le ton de la chanson? 

 Sérieux/ pessimiste/ optimiste/ ironique 

Quels sont les deux styles musicaux ? 

Rock- rap           Pop-rap        variété française accompagnée au piano -rap 

Les discours tenus par les deux chanteurs sont-ils les mêmes ? 

Comment qualifieriez-vous le monde nouveau dont parle Julien Comblat dans le clip ?  

A l’aide des paroles, dites :  

 Quel est le nom associé à crayon ?  

 Quel est le nom donné aux boîtes mails ?  

Que pensez-vous de ces associations, de ces noms ? Quel est le but recherché ? 

Quelles sont les deux visions du monde qui s’opposent dans les paroles ? 

5. Expressions des deux mondes 

Monde actuel  /vs/ le nouveau monde 

Trouvez les expressions avec « avoir » qui caractérisent le nouveau monde 

(Avoir du sens / avoir de la chance/avoir du réseau / avoir dans la peau / avoir envie /il y a de 

l’espoir) 

6.Conceptualisation –expression de l’opinion 

a)Lecture fiche /explications sur l’emploi des temps verbaux 
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b)Après avoir lu la fiche. Expressions d’une opinion, répondez aux questions suivantes en 

employant des expressions appropriées.   

1.Quelles sont les opinions exprimées sur les deux mondes ? 

2.D’après-vous, les chanteurs ont-ils beaucoup d’espoir ? 

3.Est-ce que les gens communiquent plus qu’avant ?  

4.Donnez des exemples où Internet a permis la résolution d’un problème sociétal ou une entraide. 

(la solidarité) 

5.Donnez des contre exemples montrant l’indifférence des gens, la fausse communication. (la 

solitude) 

7.Qui profite de la mondialisation : le commerce, la bourse, la culture ? 

 

7. Exprimer une opinion 

En vous appuyant sur la fiche d’expressions, exprimez votre opinion sur les affirmations 

suivantes : 

1.Il faut changer nos idées et se libérer des préjugés. 

2.On doit croire en ce qu’on est. 

3.Il faut être solidaire aux autres pour défendre le monde. 

4.Il est difficile de s’adapter aux nouvelles technologies qui ont transformé nos vies.  

5.Le monde doit appartenir à ceux qui se lèvent tôt. 

6.Il faut être prêt à tout recommencer à zéro. 

 

8.Prolongement 

Parlez de ce nouveau monde dans lequel on est tous connectés. Argumentez et donnez des 

exemples. 

Construisez un plan. Classez toutes vos idées. Faites des sous parties avec des arguments plus 

spécifiques ou des exemples.  

Vérifiez l’enchaînement de vos idées et sa logique. 

Préparez une introduction et une conclusion.  

Présentez votre plan détaillé à la classe. 
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MANAGEMENTUL LECŢIEI DIN PERSPECTIVA ASIGURĂRII CALITĂŢII 

 

Suciu Monica 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu 

  

 Managementul pedagogic vizează conducerea activităţilor realizate în cadrul sistemului şi 

procesului de învăţământ, activităţi privite în ansamblul manifestărilor lor obiectivate la nivel 

instituţional.  

Tratarea lecţiei dintr-o perspectivă managerială implică o metodologie de abordare a 

activităţii didactice, care se bazează pe trei tipuri de conducere:              

- globală - vizează valorificarea optimă a tuturor elementelor (privite separat şi în 

interacţiune) care intervin în activitatea la lecţie: profesor-elevi; proiectarea - 

implementarea proiectului didactic şi perfecţionarea acestuia; predare-învăţare-evaluare; 

comunicare –receptare; dirijare – autodirijare a instruirii/învăţării etc.; 

- optimă – urmăreşte desfăşurarea activităţii la oră într-un ritm, stil, mod, formă etc., 

adecvate condiţiilor (interne şi externe) şi resurselor existente (umane, didactice 

materiale, de timp);  

- strategică – are în vedere inovarea, perfecţionarea continuă a activităţii educaţionale la 

oră, a raporturilor de comunicare didactică profesor-elev, a modelelor de proiectare 

didactică.  

 Managementul lecţiei se bazează pe acţiuni manageriale bine fundamentate şi finalizate de 

informare, evaluare şi comunicare pedagogică: 

• Informarea managerială: profesorul colectează, stochează, procesează, accesează date 

semnificative care ii folosesc lui şi elevilor în realizarea lecţiei, în cele mai bune condiţii. Aceste 

date constituie un flux informaţional continuu care trebuie controlat pe tot parcursul lecţiei şi după 

terminarea acesteia, în perspectiva îmbunătăţirii procesului educaţional.  

• Evaluarea managerială: profesorul evaluează situaţia clasei de elevi în ansamblu / a unui 

grup de elevi, a unui elev). Evaluarea este acţiunea care precede operaţia finală de decizie pe care o 

ia profesorul şi se bazează pe operaţii de control (dar nu ca un scop în sine), măsurare, cântărire, 

apreciere calitativă, decizie iniţială sau parţială.  

• Comunicarea managerială: profesorul intervine pe tot parcursul lecţiei după unele decizii 

iniţiale şi parţiale, dar şi la sfârşitul lecţiei, când comunică deciziile finale. Comunicarea în cadrul 

lecţiei se bazează pe îndrumări, care au ca scop stimularea/ motivarea elevilor pentru activitate. 



COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TÂRGU JIU                                                        - 21 - 

112… NATURA!, Nr.23 

Pentru a-şi valorifica eficient competenţa managerială în activitatea profesională, cadrul 

didactic va ţine cont de faptul că realizarea lecţiei din perspectiva managerială vizează:                             

- organizarea managerială a lecţiei: implică valorificarea de către profesor a unor structuri 

care sunt propuse la nivel oficial sau care pot fi construite de el în contextul concret al clasei de 

elevi (de ex.: îmbinarea modurilor de organizare: frontal, pe grupe, individual, alegerea tipurilor, 

variantelor de lecţie, organizarea optimă a timpului rezervat lecţiei, organizarea situaţiilor de 

învăţare etc.);  

- planificarea managerială a lecţiei prevede respectarea cerinţelor de proiectare curriculară a 

activităţii; asigură conceperea lecţiei ca activitate didactică, bazată şi construită în sens curricular pe 

interdependenţa permanentă dintre predare – învăţare- evaluare; 

- orientarea managerială a lecţiei completează funcţiile de organizare şi planificare 

managerială a lecţiei. Menirea acestei funcţii constă în îndrumarea metodologică a lecţiei ca unitate 

de instruire/ învăţare de bază. Instrumentul prin care această funcţie se realizează este scenariul 

didactic al lecţiei. Construit managerial, scenariul didactic are un caracter orientativ, deschis, 

perfectibil în funcţie de situaţiile care pot apărea în clasă pe parcursul desfăşurării lecţiei; 

- perfecţionarea managerială a lecţiei invită profesorul la o activitate de cercetare pedagogică 

a produsului muncii sale – lecţia proiectată şi realizată într-un context mai larg, privită ca 

microsistem sau unitate de instruire. 

Planificarea managerială a lecției este realizată de profesor care selectează cunoștințele, 

deprinderile, strategiile prevăzute în programele școlare, transpuse în cadrul obiectivelor concrete în 

funcție de resursele existente la nivelul clasei. Profesorul trebuie să selecteze acele elemente de 

conținut esențiale și fundamentale cuprinse în programele și manualele școlare. El are de asemenea, 

obligația să le organizeze, să le structureze și să le ierarhizeze în vederea transmiterii lor inteligibile, 

pentru a putea stimula învățarea temeinică, eficientă la nivelul întregii clase de elevi.  

 Intervenția profesorului se concentrează pe trei coordonate principale care vizează 

transformarea informațiilor incluse în conținutul instruirii, în elemente pedagogice cu caracter 

formativ:  

1. Selectarea informației. 

2. Organizarea informației. 

3. Prelucrarea informației.  

Selectarea informației se realizează în concordanță cu competențele generale și specifice 

proiectate. Presupune stabilirea tipului de informații (noțiuni, judecăți, reguli, principii, teorii) 

corespunzătoare competentelor centrate pe cunoaștere și stabilirea priceperilor, deprinderilor, 
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strategiilor și abilităților necesare pentru realizarea unor experiențe practice, pentru rezolvarea unor 

exerciții și probleme cu caracter aplicativ. 

 Se realizează atât sub aspect cantitativ - extinderea / restrângerea volumului de informații în 

funcție de nivelul asimilării, solicitat prin intermediul obiectivelor operaționale și în concordanță cu 

timpul alocat și cu ritmul de lucru al elevilor, cât și sub aspect calitativ – selectarea se realizează în 

concordanță cu criteriile științifice care dau informației veridicitate (informații științifice 

fundamentale. 

Organizarea informației:  

- Concentrarea lecției asupra informațiilor esențiale - asigură formarea unui sistem de 

cunoștințe solid structurat care să poată favoriza sesizarea unor legături și interdependențe între 

noțiuni, deprinderi aplicative, strategii cognitive (căi generale de rezolvare a problemelor și 

situațiilor problemă ). 

- Presupune stabilirea volumului optim de cunoștințe și deprinderi care trebuie învățat. 

- Permite transferuri de cunoștințe în interiorul aceluiași domeniu într-un spirit 

intradisciplinar, care oferă o viziune globală asupra unui domeniu de cunoaștere și pregătește 

transferul de cunoștințe realizate, în sens inter și pluri disciplinar. 

Prelucrarea informației:  

- Urmărește prezentarea informațiilor sub diferite forme reprezentative, menite să stimuleze 

învățarea trainică, eficientă, de lungă durată. 

- Informația trebuie prezentată adecvat, în raport de vârstă și de nivelul de cunoaștere atins de 

elevi până atunci (cunoștințele anterioare). 

- Sunt trei modalități de prezentare a conținuturilor :  

                   a) Prin acțiuni (cu ajutorul obiectelor, machetelor, etc.) 

                   b) Prin imagini (cu ajutorul shemelor, desenelor, graficelor, schițelor, diagramelor, etc.) 

                   c) Prin simboluri (prin concepte, formule, note, exprimate verbal) 

În învățământul tradițional, școala era angajată într-o cursă de achiziționare a unei cantități 

cât mai mari de informații din diverse domenii, care a dus la sufocarea programelor, orarelor școlare 

și la derutarea și suprasolicitarea elevilor accentul se punea pe:  

- Cunoștințe 

- Priceperi și obișnuințe 

- Atitudini și capacități intelectuale 

În învățământul modern, accentul se pune pe valorile pe care atitudinile față de cunoaștere și 

învățare le cultivă prioritar, adică:  



COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TÂRGU JIU                                                        - 23 - 

112… NATURA!, Nr.23 

- Atitudini (față de cunoaștere și învățare). 

- Strategii cognitive (integrând priceperi și deprinderi de toate categoriile). 

- Informații (cunoștințe din diverse domenii). 

Elevul învață:  

 Să fie – prin formarea - dezvoltarea atitudinilor superioare față de învățare și cunoaștere, pe 

baza celor mai importante valori. 

 Să facă – prin strategii cognitive care stimulează formarea/dezvoltarea capacităților de a 

comunica eficient, a lucra în echipă, a rezolva situații practice, etc. 

 Să știe – prin informații, cunoștințe și metodologii de bază și specializate, însușirea modului 

cum trebuie să învețe, dezvoltarea capacității de concentrare, etc. 

 Să devină – prin instruire și educație permanentă, autoeducație. 

 Planificarea managerială a lecţiei prevede respectarea cerinţelor de proiectare curriculară a 

activităţii; asigură conceperea lecţiei ca activitate didactică, bazată şi construită în sens curricular pe 

interdependenţa permanentă dintre predare – învăţare – evaluare. Orientarea managerială a lecţiei 

completează funcţiile de organizare şi planificare managerială a lecţiei. Menirea acestei funcţii 

constă în îndrumarea metodologică a lecţiei ca unitate de instruire/învăţare de bază. Instrumentul 

prin care această funcţie se realizează este scenariul didactic al lecţiei.  

Construit managerial, scenariul didactic are un caracter orientativ, deschis, perfectibil în 

funcţie de situaţiile care pot apărea în clasă pe parcursul desfăşurării lecţiei; - perfecţionarea 

managerială a lecţiei invită profesorul la o activitate de cercetare pedagogică a produsului muncii 

sale – lecţia proiectată şi realizată într-un context mai larg,  
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EXPERIENȚE DIDACTICE 

 Profesor Bengescu Otilia 

 

PLANIFICAREA CARIEREI 

(Scenariu didactic lecție de dirigenție) 

 

 Cerinţe actuale în exercitarea unei profesii 

Elaborarea unui plan de carieră pe termen scurt şi pe termen lung 

Scopul activității  

Dezvoltarea abilității de construire a unui plan de carieră  

Competenţe generale 

 Explorarea resurselor personale care influențează planificarea carierei   

 Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională  

Competenţe specifice  

 Evaluarea pregătirii personale pentru continuarea studiilor/ pentru inserţia profesională  

       Exersarea abilităţilor de utilizare a documentelor de marketing personal şi Europass, în vederea 

continuării studiilor sau a inserţiei pe piaţa muncii  

  

  Valori şi atitudini  

        Valorificarea critică şi selectivă a informațiilor; motivaţie și flexibilitate în elaborarea 

propriului traseu educaţional şi profesional  

 Responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind cariera  

                                                                                                        

 Modalităţi de intervenţie ale cadrului didactic 

a. Realizarea unei pregătiri psihologice a elevului privind alegerea şcolii/profesiunii: 

îi dezvoltă elevului interesele cognitive şi aspiraţiile profesionale;  

îi formează noţiuni ştiintifice; 

îi formează deprinderi intelectuale şi practice; 

îl educă motivele pozitive ale învăţăturii; 

îl ajută să-şi exerseze înclinaţiile şi aptitudinile. 

b. Familiarizarea elevului cu anumite şcoli/meserii: 

informaţii (despre reţeaua şcolară/cariera profesională);  

consultaţii cu dirigintele/familia, specialişti; 

alternative privind decizia (singur/ cu ajutor); 

stabilirea traseului educaţional (şcoala) şi a profesiei (cursuri, calificare, perfecţionare);  
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c. Înlăturarea factorilor de indecizie sau de alegere greşită: 

lipsa informaţiilor/informării, a preocupării; 

teama de eşec;  

tendinţa de amânare a deciziei. 

d. Realizarea unui calendar OSP pentru întreg anul şcolar: 

sondaj de interese pentru elev şi părinţi de opţiune şcolară şi profesională;  

acordarea sfatului de orientare şi definitivarea opţiunii elevului;  

simularea condiţiilor de concurs. 

 Planificarea carierei este procesul de identificare a pașilor care trebuie parcurși pentru 

dezvoltarea carierei și presupune stabilirea obiectivelor, acțiunilor care vor fi realizate, resurselor 

necesare (umane, fimanciare), termenelor, responsabilităților, rezultatelor concrete așteptate, 

eliminarea obstacolelor. În cadrul unui program de consilierea carierei, planificarea se desfășoară 

după etapele de autocunoaștere și explorare ocupațională, educațională.  

 Planificarea carierei include aspecte ce țin strict de locul de muncă, dar și activitățile de 

timp liber, viața personală etc. În vederea realizarii unei planificări a carierei, este necesară o privire 

în perspectivă, care să puncteze aspecte precum: scopul în viață, imaginea de sine, tipul de 

muncă dorit, relațiile cu ceilalți, realizările globale de pe parcursul vieții.  

 Etapele planificării carierei 

     1)AUTOCUNOAȘTEREA  

Personalitate și atitudini  

Aptitudini și realizări  

Cunoaștere și stil de învățare  

Valori  

Interese                 

Spirit întreprinzător  

2)CERCETĂRI CU PRIVIRE LA PROFESIE  

Căutare de informații/documentare  

Experiența practică  

Tendințele profesiei  

3)LUAREA DECIZIEI  

Obiective de carieră  

Obiective personale  

Învățare continuă  

4)CONTACTE PENTRU ANGAJARE  

Căutarea locului de munca  

CV și scrisori de intenție  

Interviuri  

5)PIAȚA   MUNCII 

Oferte de muncă și acceptarea lor 

Succes în muncă  

6)CARIERA  

Evaluare/reevaluare 

      
Ghidul Ocupațiilor (GO)  

-asigură informații despre aproximativ 700 ocupații în format text și imagine  

-oferă o varietate de moduri de a alege cea mai potrivită ocupație în funcție de interese, aptitudini și 

alte criterii  

-oferă indicații și informații pentru intrarea si reintrarea cu succes pe piața muncii  
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Fișa elevului 

Obiectivele mele 

 Îmi doresc să devin 

..................................................................................................................... 

 3 motive pentru care succesul e important pentru mine  

..................................................................................................................... 

 Obiectivele mele pe termen scurt care mă ajută să ating acest obiectiv pe 

termen lung 

                    ..................................................................................................................... 

Planul meu de acțiune 

 

Scopul meu este : 

Obiectivul 1 

Obiectivul 2 

Obiectivul 3 

 

Strategii de 

realizare  

Termen  Resurse  Bariere  
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MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI MOTIVAŢIA PENTRU FORMARE ÎN CARIERA 

DIDACTICĂ 

Prof. Suciu Monica 

Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu 

 

„Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică și demonstrează. Profesorul perfect inspiră.” 

 William George Ward 

 

Profesia didactică presupune permanentă formare şi dezvoltare a cadrului didactic astfel 

încât acesta să poată să îi poată oferi celui pe care îl învaţă o perspectivă comprehensivă asupra 

domeniului pe care îl predă. Cadrul didactic din orice specializare se angajează astfel într-un proces 

de formare care îi va dezvolta cariera periodic până la finalul acesteia. 

Omul îşi modifică permanent personalitatea datorită proceselor psihologice de învăţare şi 

formare, ceea ce conduce la îmbogăţirea cunoştinţelor, lărgirea orizontului de cunoaştere şi 

dezvoltarea profesională şi, ca o consecinţă, chiar la schimbarea carierei pe parcursul vieţii. 

Dezvoltarea carierei este determinantă de dezvoltarea personală care se produce în timp, în funcţie 

de experienţa căpătată, dar şi de legislaţia specifică – obligaţia de a susţine examenul de definitivat 

ori necesitatea de a urma cursuri de formare continuă pentru acumularea creditelor de dezvoltare 

profesională.  

Cariera personală se construieşte ţinând cont de competenţele europene ale secolului XXI: 

- autoformare: monitorizarea propriilor cerinţe de înţelegere şi învăţare; localizarea 

resurselor corespunzătoare; transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul. 

- abilităţi de comunicare: înţelegerea, administrarea şi crearea unei comunicări eficiente 

verbale, scrise, multimedia într-o varietate de forme şi contexte. 

- informaţii şi abilităţi media: analizarea, accesarea, administrarea, integrarea,evaluarea 

şi crearea de informaţii în diverse forme şi medii. 

- responsabilitate şi capacitate de adaptare: exersarea responsabilităţii personale şi a 

flexibilităţii în contexte legate de propria persoană, loc de muncă şi 

comunitate;stabilirea şi atingerea unor standarde şi ţeluri ridicate pentru sine şi pentru 

ceilalţi;tolerarea ambiguităţii. 

- creativitate şi curiozitate intelectuală: dezvoltarea, implementarea şi comunicarea 

ideilor noi altor persoane; deschiderea şi receptivitatea la nou şi la diverse perspective. 

 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/william-george-ward/
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- gândire critică şi gândire sistemică: exersarea unei gândiri sănătoase în înţelegerea şi 

realizarea unor alegeri complexe; înţelegerea conexiunilor dintre sisteme. 

- abilităţi interpersonale şi de colaborare: demonstrarea capacităţii de lucru în echipă şi 

de conducere; adaptarea la diverse roluri şi responsabilităţi; colaborarea productivă cu 

ceilalţi; exprimarea empatiei; respectarea perspectivelor diverse. 

- identificarea, formularea, soluţionarea problemelor: capacitatea de a depista, 

formula,analiza şi soluţiona probleme. 

- responsabilitate socială: acţionarea în mod responsabil ţinând cont de interesele 

comunităţii; demonstrarea comportamentului etic în contexte legate de propria 

persoană, loc de muncă şi comunitate. 

De managementul carierei se poate ocupa organizaţia sau individul însuşi şi atunci îi putem 

spune auto managementul carierei. Pentru un management de succes al propriei cariere este nevoie 

de stabilirea unor obiective, urmată de monitorizarea gradului de îndeplinire a acestora, dar şi de 

stabilirea unor proceduri de autocunoaştere, autoevaluare, dezvoltare a propriilor abilităţi şi de 

planificare a carierei. Planificarea dezvoltării carierei se face pe termen scurt,mediu şi lung 

presupunând o gândire sistematică, o corectă formulare a obiectivelor, dar şi stabilirea finalităţilor. 

Profesorul Mielu Zlate propune cinci paşi pentru planificarea individuală a carierei: 

1. autoevaluarea – strângerea de informaţii despre propria persoană prin aplicarea de 

chestionare, utilizarea unor liste de verificare; 

2. explorarea oportunităţilor – strângerea de informaţii din interiorul şi exteriorul organizaţiei, 

legate de propria carieră; 

3. luarea deciziilor şi stabilirea scopurilor – pe termen scurt sau lung; 

4. planificarea – stabilirea căilor şi mijloacelor de realizare a scopurilor propuse cât şi 

identificarea acţiunilor de întreprins în vederea atingerii acestora; 

5. urmărirea realizării scopurilor – contabilizarea succeselor şi eşecurilor în funcţie de 

obiectivele propuse. 

Managementul personal al carierei are puţine şanse de reuşită, dacă organizaţia nu oferă 

oportunităţi, de exemplu: să elaboreze programe de formare, să încurajeze oamenii să se dezvolte 

profesional şi să pună la dispoziţia acestora instrumentele necesare planificării carierei.  

Tipuri de cariere: 

 cariere specializate/înguste versus cariere generale/variate/largi. Carierele specializate 

contribuie la obţinerea performanţelor înalte, dar duc la impasuri, demotivează, scad moralul 

oamenilor.  
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  Carierele largi dau posibilitatea schimbării cu uşurinţă a locurilor de muncă, dar presupun 

selecţionarea unor angajaţi supercalificaţi chiar de la început, ceea ce îi nemulţumeşte pe cei vechi. 

 cariere stricte versus ambigue. Carierele stricte avantajează mediile stabile, defavorizând 

mobilitatea profesională şi a ierarhiei organizaţiei. Carierele ambigue permit mişcarea spre vârf, 

asigură flexibilitatea profesională şi ierarhică, dar introduc sentimentul de incertitudine. 

 cariere scurte/ cu puţine etape versus cariere lungi/cu multe etape. Dacă vorbim de carierele 

scurte, acestea nu sunt costisitoare şi sunt previzibile, pe când carierele lungi creează sentimentul de 

împlinire, al permanenţei, dar duc către o birocraţie excesivă. 

 cariere bazate pe criteriul performanţei. Acest criteriu presupune explicitarea conceptului 

de performanţă, evaluarea abilităţilor viitoare, nu a celor prezente şi promovarea competenţei, nu a 

vechimii. 

Legea Educaţiei Naţionale fixează prin articolul 245 (1) cadrul în care se desfăşoară 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice: Pentru personalul didactic, de conducere, de 

îndrumare şi de control, formarea continuă este un drept şi o obligaţie. Preocuparea pentru 

pregătirea continuă a personalului este una generală corelată cu globarizarea tot mai accentuată a 

secolului XXI. Conceptul de învăţare de-a lungul întregii vieţi – Long Life Learning este adoptat şi 

a intrat în legislaţia din multe state ale lumii.  

La nivelul Comisiei Europene, adoptarea Memorandumului pentru învăţarea de-a lungul 

întregii vieţi a fost urmată de o serie de documente programatice care să fixeze paşii concreţi pe 

care statele membre trebuie să-i urmeze pentru a atinge indicatorii stabiliţi pe agenda 2020. Există 

un site oficial al Comisiei Europene (INFO+) unde se pot citi documentele respective şi în limba 

română. Pe baza acestor documente se pot vedea măsurile ce se impun în sistem şi care ar putea 

adăuga, noi indicatori corelaţi cu cei UE, în evaluarea şcolilor şi implicit a cadrelor didactice. 

Programele de formare oferite de Casele Corpului Didactic, ca principal furnizor, s-au 

diversificat în ultimii ani, s-au identificat noi nevoi de formare induse de schimbările din sistem, au 

fost anticipate nevoi de formare şi s-a diversificat oferta de servicii. Au apărut pe piaţă şi furnizori 

privaţi, dintre care unii sunt din ce în ce mai prezenţi. În plus, în ultima perioadă au apărut noi 

oferte datorită unor proiecte de dezvoltare a resurselor umane finanţate din fonduri europene, iar 

aceste programe sunt implementate ca urmare a unui astfel de proiect. A apărut recent în mass 

media o propunere vizând includerea directă a cadrelor didactice în circuitul fondurilor alocate 

formării de la buget prin introducerea unor vouchere de formare care să fie înmânate direct cadrelor 

didactice care sunt îndreptăţite, iar acestea să le folosească pentru a achita contravaloarea cursurilor 

alese. 
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 Metoda ar putea prezenta unele avantaje pentru cadrele didactice, lărgind gama 

posibilităţilor de alegere prin includerea în circuit şi a furnizorilor privaţi acreditaţi. 

Dezvoltarea personală este foarte importantă pentru fiecare dintre noi, cea profesională 

neputându-se realiza fără ea, cele două se întrepătrund şi se intercondiţionează.  

Dezvoltarea profesională prin participarea la cursurile de perfecţionare este necesară pentru 

ca profesorul să poată să oferi o imagine asupra lumii ştiinţifice contemporane şi să îşi însuşească 

maniere eficiente de interacţiune cu elevii. 

Pe perioada carierei didactice unul din cele mai importante aspecte este menţinerea 

motivaţiei pentru dezvoltarea profesională în cadrul carierei didactice deoarece tot mai mulţi 

profesori aleg să se reorienteze profesional. 
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OMV PETROM A LANSAT CONCURSUL 

TABĂRA MESERIAȘILOR DIN ȚARA LUI ANDREI EDIŢIA II, 2016 

 

Prof. ing. Şofei Carmen 

Colegiul Tehnic Nr.2,Târgu Jiu 

 

Tabăra Meseriașilor din Țara lui 

Andrei este un proiect de educație 

practică destinat elevilor din clasele IX - 

XI din 24 de școli profesionale și licee 

tehnologice din județul Gorj. Proiectul 

este menit să completeze educația 

primită la școală și să ridice nivelul de 

pregătire al elevilor în meseriile alese, 

prin ateliere aplicate și cursuri practice 

și cuprinde patru domenii: mecanică; 

electric, electronică și electromecanică; 

turism și alimentație; construcții, instalații și lucrări publice. Pe termen lung, proiectul își propune 

să ajute noii meseriași să fie ușor de integrat pe piața muncii, după încheierea studiilor. 

Unităţile de învățământ cărora li se adresează concursul au fost selecţionate în funcţie de 

priorităţile privind dezvoltarea locală identificate pentru comunităţile în care OMV PETROM S.A. 

își derulează activitatea. În centrul programelor de responsabilitate socială pe care OMV PETROM 

S.A. le iniţiază şi susţine, stau valori şi obiective precum spiritul civic, grija faţă de mediul 

înconjurător, respectul pentru comunităţile în care oamenii trăiesc şi sprijinirea activităţilor 

antreprenoriale și a educației elevilor din aceste comunităţi. 

Concursul are ca obiective generale să contribuie la îmbunătățirea calității învățământului 

profesional și tehnologic și pregătirea elevilor din unități de învățământ cu profil profesional și 

tehnologic pentru piața muncii, prin dezvoltarea aptitudinilor profesionale și personale. 

Natura şi scopul concursului 

Concursul reprezintă una dintre componentele programului interactiv de responsabilitate socială  

intitulat „Ţara lui Andrei‖, program ce presupune şi vizează în mod direct stimularea interesului 

unor grupuri de indivizi şi cointeresarea acestora în diverse activităţi de promovare şi protejare a 

unor valori sociale (în general) şi valori corporatiste (în particular) legate inclusiv de calitatea 

mediului înconjurător, dezvoltarea educaţiei indivizilor, susţinerea şi dezvoltarea unor comunităţi 

locale, promovarea și susținerea învățământului profesional și tehnic.  
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Concursul are ca obiective generale să contribuie la îmbunătățirea calității învățământului 

profesional și tehnologic și pregătirea elevilor din unități de învățământ cu profil profesional și 

tehnologic pentru piața muncii, prin dezvoltarea aptitudinilor profesionale și personale. Acest 

Concurs vizează realizarea unei pregătiri teoretice şi practice, prin organizarea unei tabere de vară. 

În Tabăra Meseriașilor, elevii au participat la ateliere de dezvoltare profesională și personală 

și la cursuri aplicate pentru fiecare dintre domeniile selectate, în funcție de specializarea lor. Ei au 

cunoscut îndeaproape meseria aleasă, în 

cadrul unor întâlniri cu profesioniști din 

domeniile selectate și al vizitelor în 

companii locale specializate în 

domeniile selectate. Cadrele didactice 

însoțitoare au participat la cursuri de 

instruire în domeniul educației, facilitării 

relației cu elevii și îmbunătățirii actului 

educațional.  

 

Seria Elecricienilor din tabăra Meseriașilor a dat viață orașului viitorului 

Seria Electricienilor a avut parte în Tabăra Meseriașilor de foarte multe momente 

emoționante. Deși programul a fost încărcat și solicitant, elevii s-au distrat, au învățat lucruri noi, au 

cântat la chitară, au râs, au dansat, au spus multe glume, au făcut poze, au învățat cum să comunice 

mai bine și au vorbit despre un viitor mai bun, un viitor sustenabil din punct de vedere energetic. 
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CELE MAI MARI DISPOZITIVE MECANICE 

 

Profesor Pătruţ Felicia 

Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu 

 

          Atunci când este vorba despre telefoane mobile, computere portabile şi console de jocuri la 

purtător, mai mic este întotdeauna mai bun. Dar, uneori, un dispozitiv trebuie să fie mare, chiar 

gigantic. Pe măsura dimensiunilor lor colosale, aceste invenţii îndeplinesc sarcini de o importanţă 

vitală pentru existenţa noastră cotidiană. Este vorba despre exploatare de zăcăminte naturale, despre 

transporturi, construcţii, experimente ştiinţifice, energie, în mai puţine cuvinte - dezvoltare şi 

progres. 

 

          Wartsila-Sulzer RTA96-C. Acest uriaş este un motor 

diesel capabil să dezvolte 80.000 cai-putere, special proiectat 

pentru punerea în mişcare a colosalelor vapoare de 

transportat mărfuri.  Denumit Wartsila-Sulzer RTA96-C, 

motorul supra-alimentat în doi timpi este echipat cu 10 

cilindri, fiecare având aproximativ 1 metru în diametru şi 

producând 8.000 de cai-putere. Asamblat, giganticul motor 

cântăreşte aproximativ 1.600 de tone şi consumă peste 3.785 

litri de combustibil pe oră. 

 

         "Furnalul" solar. Uriaşa şi spectaculoasa oglindă din 

imaginea de mai jos nu este un exponat artistic, ci un panou 

pentru captarea energiei şi a căldurii soarelui, capabil să degaje 

temperaturi de până la 3.000 de grade Celsius. Localizat în 

Fond-Romeu-Odeillo-Via, o comună din sudul Franţei, 

"furnalul" se comportă ca o lupă uriaşă. Pe partea opusă a 

dealului unde se află structura, sunt instalate sute de oglinzi 

plate, care reflectă razele soarelui în oglinda curbată pentru a concentra lumina într-un punct focal. 

Furnalele solare asemenea acestuia sunt folosite la topirea oţelului, generarea electricităţii şi chiar 

transformarea dioxidului de carbon în combustibil. Furnalul din Franţa, inaugurat în 1970, este cel 

mai mare de acest fel din lume.  
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         Platforma de transport NASA pentru nave cosmice. 

Aeronavele spaţiale trimise de NASA în cosmos ajung la punctul de 

lansare cu ajutorul unei platforme mobile de transportare, un vehicul 

cu şenile greu de 2.400 de tone. Cu o lungime de 40 de metri, o 

lăţime de 35 şi o înălţime de 6,1 metri, "crawler"-ul, cum mai este 

numit dispozitivul, dispune de 16 motoare tractoare, alimentate de 

generatoare cu o putere totală de 1.341 cai-putere şi puse în mişcare de două motoare diesel de 

2.750 cp.   Aceste performanţe asigură platformei de transport un consum de aproximativ 350 

litri/kilometru. Crawler-Transporter a fost folosit pentru transportarea rachetelor Saturn V şi Saturn 

IB în timpul operaţiunii Skylab, precum şi la aeronavele Soyuz ale misiunilor Apollo şi noile Space 

Shuttle.  

          Maşinaria de forat tuneluri S–210. Dacă v-aţi întrebat 

vreodată cum ia naştere un tunel, iată răspunsul. Cu ajutorul 

colosalelor maşinării de săpat tuneluri, adevaraţi monştri mecanici de 

pisat, sfredelit, dislocat şi distrus. În faţă, această minune a mecanicii, 

unul dintre principalii stâlpi de susţinere ai civilizaţiei şi evoluţiei 

noastre, are un ferăstrău circular care se roteşte, folosit pentru a 

penetra pământul, nisipul şi chiar stânca. În spatele roţii tăietoare se află o incintă unde solul 

excavat este colectat. Maşinăria de forat S - 210 folosită la realizarea tubului estic al tunelului 

Gotthard Base din Elveţia, aflat încă în construcţie, este cea mai mare din lume. Ea măsoară nouă 

metri în diametru, are o lungime de 400 metri şi operează în zone subterane unde temperatura 

rocilor ajunge până la 50 de grade Celsius. 

 

          Liftul pentru ambarcaţiuni Strepy-Thieu. Este vorba 

despre cel mai înalt lift pentru ambarcaţiuni din întreaga lume, 

amplasat pe Canal du Centre din Hainaut, Belgia. Liftul 

Strepy-Thieu are incredibila înălţime de 117 metri, cu o 

diferenţă de 73 metri între punctul de andocare al unei nave şi 

punctul maximei sale suspendări în aer. Altfel spus, poate 

ridica vase până la 73 metri deasupra apei. Construirea liftului 

a început în 1982 şi a fost terminată în 2002, la un cost estimat de 160 milioane de euro, însă odată 

realizat a permis traficul fluvial al ambarcaţiunilor de până la 1.350 tone (greutatea maximă pe care 

o poate ridica), pe apele râurilor Meuse şi Scheldt.  
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Liftul a sporit tranzitul rivier de la 256 kilotone în 2001 la 2.295 kilotone în 2006. Întreaga 

structura, un complex de pârghii, cabluri, roţi dinţate şi beton are o masă de aproximativ 200.000 

tone. Porţile mobile pe verticală ale liftului sunt proiectate să reziste unui impact la viteză de 5 km/h 

al unui vas de 2.000 tone. Liftul este promovat şi ca atracţie turistică de către administraţia din 

Hainaut, iar un bilet dus cu platforma costă 5.50 euro. Liftul va rămâne cel mai înalt din lume până 

când barajul lift Three Gorges din China va fi finalizat. 

 

      Antonov An 225. Cea mai mare şi mai grea aeronavă 

construită vreodată Antonov 225 Mriya este cea mai mare şi 

cea mai grea aeronavă din lume. Ca dovadă, după cum se 

poate observa şi din fotografia alăturată, nava spaţială Buran 

este transportată pe spatele unui An 225. Aparatul a zburat 

pentru prima oară în 1988 şi este o navă de transport strategic. 

În prezent, există o singură navă operabilă, dar o a doua este 

recondiţionată chiar acum şi programată să intre în circuitul aviatic în acest an. Antonov An 225 are 

o sarcină utilă de 250 tone, o lungime de 84 metri, o anvergură a aripilor de 88.4 metri şi o înălţime 

de 18.1 metri. Suprafaţa aripilor este de 905 metri pătraţi, în timp ce volumul pentru marfa 

transportată are 1.300 metri cubi. Greutatea maximă admisă pentru decolare este de 600 tone, fiind 

necesară o pistă lungă de 3.500 metri pentru decolare la această încărcatură. Viteza maximă a lui 

Antonov An 225 este de 850 km/h, iar viteza de croazieră de 800 km/h. 

 

        Takraf RB293 - cel mai mare vehicul terestru din 

istoria lumii. Extrem de masiv, extrem de puternic şi teribil 

de eficient - se poate spune cu uşurinţă despre Bagger 293 că 

arată întocmai ca o maşinărie infernală, cu tente SF-

apocaliptice. Este vorba despre un utilaj multifuncţional, un 

excavator având greutatea de 14.197 de tone, capabil să 

extragă până la 240.000 de tone de cărbune lignit într-o 

singură zi. În plus, înalt de 94 metri şi lung de 220, Bagger 293 deţine recordul mondial Guiness 

Book pentru cel mai mare şi mai greu vehicul terestru. Maşinăria arată şi provoacă un zgomot 

extrem de intimidant, iar operarea sa necesită concursul a 5 indivizi simultan: 20 de cupe uriaşe sunt 

ataşate unei roţi gigantice cu diametrul de 21 metri; atunci când roata se învârte, cupele muşcă din 

pământ, pe care îl depun apoi pe o bandă transportatoare.  
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        Podul F60.  Cea mai mare maşinărie mobilă din lume. S-

a renunţat la folosirea celei mai mari maşinării mobile din 

lume după numai treisprezece luni de funcţionare, din cauza 

unor raţiuni politice şi energetice, însă ea există încă. Numele 

F60 vine de la înălţimea de 60 metri a utilajului, lung de 502 

metri, lat de 240 metri, greu de 13.600 tone şi adesea descris 

sub denumirea de "Turnul Eiffel culcat". F60 estre rezultatul 

contopirii a cinci poduri transportabile folosite în mineritul pentru lignit din Germania. Aceste 

poduri sunt cele mai mari maşinării industriale tehnologice din toată lumea. 

 

          Knock Nevi. Cea mai mare ambarcaţiune construită 

vreodată, Knock Nevi este un vas uriaş, folosit în prezent 

ca unitate plutitoare de stocare şi descărcare. Deţinută de 

compania norvegiană Fred Olsen Production, platforma a 

fost iniţial o barjă petrolieră uriaşă şi deţine încă recordul 

pentru cel mai mare vas construit vreodată. Ca supertanker, 

Knock Nevi era cunoscut drept Seawise Giant, Happy Giant şi Jahre Viking. Are o greutate de 

564.763 tone, o lungime de 458.45 metri, este lat de 69 metri şi înalt de 30. Este mai lung decât 

turnurile Petronas, de 452 metri, ocupând, dacă - ipotetic - ar fi o clădire, locul patru la înălţime în 

lume. 

 

            Large Hadron Collider. S-a spus, pe bună dreptate, 

că experimentul LHC este cel mai mare din istoria de până 

acum a omenirii. Peste 10.000 de persoane au lucrat timp de 

14 ani pentru a putea pune în funcţiune uriaşul mecanism, 

aflat la aproape 100 de metri adâncime, şi care se întinde pe 

nu mai puţin de 29 de kilometri, pe sub graniţa dintre Franţa şi 

Elveţia. Energia dezvoltată în timpul acestui experiment va fi 

de 100.000 de ori mai mare decât cea existentă în centrul Soarelui, motiv pentru care 

superconductorii LHC vor fi răciţi până la temperatura de -273,15 C, temperatura minimă admisă de 

natură.  
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ROBOȚI…ROBOȚI 

Prof. Comănescu Gabriela 

Colegiul Tehnic Henri Coandă, Târgu Jiu 

 

1. Istoric… 

În ultimii 85 de ani s-a vorbit din ce în ce mai mult despre roboţi. 

Cuvântul robot este invocat pentru prima dată în 1923 de Karel Čapek în piesa Robotul 

Universal al lui Rossum, care parodiind cuvântul robota (muncă în limba rusă şi corvoadă în limba 

cehă), observând oamenii care se deplasau într-un tren arhiplin ce păreau nişte maşini lipsite de 

individualitate, i-a denumit roboţi. În decursul anilor termenul a definit fiinţele umanoide din 

povestirile ştiinţifico-fantastice, căpătând conotaţii in diverse domenii de activitate. 

Termenul robotică apare pentru prima dată în 1942, în povestirile ştiinţifico-fantastice ale lui 

Isac Asimov, în care acesta stabileşte ca principii definitorii pentru existenta roboţilor următoarele; 

► un robot nu poate leza o fiinţa umană şi nu poate asista inactiv la o primejdie în care este 

implicată o fiinţă umană; 

► un robot trebuie să se supună comenzilor date lui de către o fiinţă umană, cu excepţia acelora 

care nu respectă primul principiu; 

► un robot trebuie să se protejeze pe sine însuşi, cu excepţia cazurilor în care s-ar încălca primele 

două principii. 

Conceptul de robot industrial a fost brevetat în 1954 prin realizarea primei structuri de braţ 

mecanic comandat, capabil să realizeze diverse sarcini industriale. În 1956 a fost creată societatea 

UNIMATION, având ca singur domeniu de activitate robotică, realizând în 1961 prima structură de 

robot industrial instalată într-o întreprindere metalurgică, iar în 1972 realizează primul adevărat 

robot industrial. Tot în această perioadă a fost realizat primul robot cu acţionare integral electrică, 

comercializat de firma suedeză ASEA (astăzi ABB). 

JIRIA (JAPAN INDUSTRIAL ROBOT ASSOCIATION), defineşte robotul ca un dispozitiv 

versatil şi flexibil, care asigură funcţii de deplasare asemănătoare membrelor umane ce sunt 

comandate de senzori şi de mijloace proprii de recunoaştere. 

După informaţii de intrare şi modul de învăţare JIRA clasifică roboţii industriali : 

- manipulator manual- este acţionat direct de om; 

- robot secvenţial- are anumiţi paşi ce ascultă de o procedură predeterminată, care poate fi: fixă sau 

variabilă după cum aceasta nu poate sau poate fi uşor schimbată; 
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- robot repetitor (robot play back) – este învăţat la început procedura de lucru de către om, acesta o 

memorează, iar apoi o repetă de câte ori este nevoie; 

- robot cu control numeric ( N. C. robot) – execută operaţiile cerute în conformitate cu informaţiile 

numerice pe care le primeşte despre poziţii, succesiuni de operaţii şi condiţii; 

- robot inteligent – este cel care îşi decide comportamentul pe baza informaţiilor primite prin 

senzorii săi şi prin posibilităţile sale de recunoaştere. 

BRA (BRITISH ROBOT ASSOCIATION), defineşte robotul ca un dispozitiv reprogramabil 

realizat pentru manipularea şi transportul pieselor, sculelor sau altor mijloace de producţie prin 

mişcări variabile programate pentru a îndeplini sarcini specifice de fabricaţie. 

RIA (ROBOT INSTITUTE OF AMERICA), defineşte robotul ca un dispozitiv 

multifuncţional reprogramabil, destinat deplasării materialelor, pieselor, sculelor sau altor 

dispozitive specializate prin mişcări variabile programate pentru a îndeplini diferite sarcini. 

Din definiţiile anterioare se desprind caracteristicile roboţilor industriali: 

► sunt realizaţi pentru executarea operaţiilor de prelucrare, manipulare, transport şi deplasare care 

necesită viteză şi precizie, dar pentru forţe limitate; 

► sunt dotaţi cu (2-6) grade de libertate; 

► sunt autonomi, funcţionând fără intervenţia sistemică a omului; 

► sunt dotaţi cu memorie reprogramabilă; 

► sunt dotaţi cu capacitate logistică, cu ajutorul căreia poate executam încercări şi alege între două 

alternative, precum şi a schimba semnale de aprobare cu alte echipamente. 

În baza principalelor caracteristici funcţionale şi de exploatare se pot considera trei mari 

domenii de aplicabilitate ale roboţilor: 

1. Domeniul productiv, unde utilizarea este canalizată în mod particular spre aplicaţiile 

industriale, care determină numeroase avantaje, din care se pot aminti creşterea productivităţii 

muncii şi reducerea forţei de muncă. Asocierea roboţilor cu elementele componente ale liniilor de 

fabricaţie, determină unele avantaje în raport cu fabricaţia tradiţională: 

► automatizarea aproape integrală a producţiei, însoţită de o bună calitate a produselor finite, o mai 

bună fiabilitate în menţinerea calităţii şi o bună adaptare a calităţii produselor la cererea de 

producţie; 

► flexibilitatea, care reprezintă rapiditatea de reconfigurare a unităţii de producţie la schimbarea 

fabricaţiei, sau când o defecţiune imobilizează un post de lucru din linia de fabricaţie. Liniile de 

fabricaţie reconfigurabile sau adaptabile sunt considerate flexibile. Se poate vorbi de celule flexibile 

de fabricaţie (asociere de roboţi cu maşini unelte şi sisteme de transfer) şi ateliere 
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flexibile de fabricaţie (asociere de celule flexibile de fabricaţie). 

2. Domeniul explorării, unde roboţii execută operaţii în: 

► medii cu acces dificil pentru om (construcţii, reparaţii şi curăţenie în clădiri, linii electrice 

subterane, exploatări forestiere, etc.); 

►medii ostile sau periculoase pentru om (submarin, spaţiu cosmic, medii cu iradiere ridicată, 

incendii, scene de agresiune teroristă, etc.). 

Pentru domeniul explorării se utilizează roboţi autonomi (cu libertate de iniţiativă) şi teleoperatori. 

Teleoperarea asigură comanda şi controlul de la distanţă de către operatorul uman, care ia decizii şi 

declanşează mişcarea. Aceasta presupune cunoaşterea mediului de operare de către operator, ceea 

ce justifică utilizare sistemelor senzoriale evoluate şi a sistemelor de vedere artificială. 

3. Domeniul asistenţei individuale, presupune construirea de roboţi cu forme mai mult sau 

mai puţin umane, care să înlocuiască omul sau să îl asiste în munci plictisitoare, obositoare, 

periculoase. O primă categorie este a roboţilor domestici, ce realizează o serie de sarcini în 

gospodării, locuinţe (roboţi de menaj, care curăţă ocolind toate obstacolele care apar în cale) și care 

fac parte din categoria roboţilor mobili. Autonomia este limitată, având un cost ridicat determinat de 

sistemul senzorial şi de sistemul de locomoţie. Un alt subdomeniu al asistenţei care se dezvoltă 

continuu, este cel al asistenţei medicale, care permite ameliorarea condiţiilor de viaţă ale 

persoanelor cu handicap, ce au aplicabilitate în: proteze, orteze (structuri rigide acţionate care se 

montează în jurul unui membru paralizat şi care realizează mişcările corespunzător cu funcţiile 

organului cu handicap), telethese care sunt destinate persoanelor complet paralizate, comandate de 

la distanţă prin funcţiile conservate (voce, muşchii ochilor, etc.). 

 

2. Roboții azi… 

Deși sunt departe de roboții din filme precum „Războiul Stelelor‖ şi „Star Trek‖, ultimele 

produse ale roboticii se apropie din ce în ce mai 

mult de visele pionierilor din domeniu. E adevărat 

că nu avem încă roboţi cu care să putem vorbi, 

există însă roboţi care pot contribui în mod eficace 

la salvarea de vieţi omeneşti. Vă voi prezenta câțiva 

dintre aceștia, care sunt departe de plictisitorii 

roboți folosiți pentru asamblări în industria 

automobilelor și în electronică, pe care ne-am 

obișnuit să-i vedem în reportajele televizate. 
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Roboţi care să ajute la dezvoltarea aptitudinilor sociale 

Îl voi prezenta mai întâi pe Kaspar, un robot care arată ca un băiat. El are dimensiunile unui copil, 

îşi poate mişca mâinile şi picioarele şi poate permite copiilor să interacţioneze cu el. Ochii şi gura 

robotului se comportă ca cele umane şi Kaspar are chiar şi pleoape care clipesc. Capul se întoarce 

dintr-o parte în alta, se mişcă în sus şi în jos şi se poate înclina. El ajută copiii cu autism să 

interacţioneze cu alţi copii şi cu oamenii în general. Specialiștii români din clinicile clujene au 

apelat și ei la roboterapie pentru tratarea unor tulburări psihice severe precum deficitul de atenţie la 

copii (ADHD - în limbaj de specialitate) sau autism. Ei se folosesc de Pleo, dinozaurul de jucărie 

dotat cu inteligenţă artificială, prezentat în imaginea alăturată. Dinozaurul se trezeşte doar dacă este 

mângâiat şi aude o voce familiară care îl îndeamnă să deschidă ochii şi să înceapă explorarea. Dacă 

este neglijat se supără și se comportă ca atare, de asemenea dacă i se face foame, începe să plângă. 

Personalitatea acestuia se schimbă în funcţie de atmosfera în care este crescut şi e capabil de mai 

multe sentimente, precum curiozitate, bucurie, frică sau supărare. Copiii care suferă de autism îşi 

vor dezvolta capacitatea de atenţie cu ajutorului lui Pleo, iar în cazul vârstnicilor, va dispărea 

plictiseala, întrucât trebuie să aibă în permanenţă grijă de el şi să îi acorde atenţie. 

 

Nonorobot pentru medicină 

Specialiștii de la Universitatea australiană Monash, au realizat 

primul robot capabil să circule în arterele corpului uman, în vederea 

transmiterii unor imagini de la faţa locului. El este capabil să 

efectueze anumite intervenţii minore, riscurile acestor intervenţii 

fiind avansate faţă de cele utilizate în prezent. Nano-robotul are o 

dimensiune de 250 μm, având grosimea a două fire de păr. Această 

minuscularizare s-a reuşit prin folosirea cristalelor piezoelectrice. 

 

Practică stomatologică pe roboţi 

Robotul numit Simroid, ajută studenţii japonezi să devină buni medici 

stomatologi. Ei fac practică pe acest robot care scoate sunete de durere 

când studentul face manevre greșite. De asemenea, robotul are în 

dreptul pieptului o serie de senzori care se activează atunci când 

viitorul medic atinge pacientul accidental. 
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Roboţi-pompieri împotriva incendiilor de pădure 

Robotul-pompier, numit OLE, creat de o echipă de cercetători 

germani, acționează împotriva incendiilor de pădure. Robotul va 

patrula autonom prin păduri şi poate fi ghidat şi depistat cu 

ajutorul GPS-ului. El va interveni în incendiile periculoase. OLE 

se poate deplasa extrem de rapid (10 – 20 de km) şi pe teren accidentat datorită celor şase „picioare‖ 

dotate cu roţi. Este dotat cu raze infraroşii şi senzori de căldură, dar şi cu canistre de apă şi spumă 

de stingere a incendiilor. O „brigadă‖ de 30 de astfel de roboţei poate acoperi o suprafaţă de până la 

7.000 de km pătraţi.  

 

Roboți pinguin 

O echipă de cercetatori de la firma Festo din Germania a inventat primii roboți pinguini. Aceștia 

sunt capabili să se miște cu dexteritatea unor pinguini reali, datorita fibrelor de sticlă din care este 

construit scheletul lor. Folosind ―aripile‖ mecanice, robotii pot vâsli prin apă la fel ca mamiferele 

acvatice. In plus,  roboții sunt dotați cu niște cavități umplute cu heliu care le permit să plutească și 

în aer. Fiecare pinguin are incorporat un senzor 3D, care este folosit pentru a monitoriza mediul in 

care se află. Acest lucru este important pentru a evita posibilele ciocniri cu pereții de gheață sau cu 

ceilalți pinguini. Animalele bionice se pot mișca aproape la fel de grațios ca și pinguinii reali. 

 

Gândacii roboți 

Robo-gândacii, inventați de specialiștii belgieni, au mărimea unui cărăbuș și 

acționează autonom. Ei sunt tratați cu feromoni, astfel incât pot interacționa 

și chiar influența deciziile gândacilor naturali care ne amenință bucătăriile. 

Gândacii roboți sunt programați să interacționeze cu gandacii naturali 

pentru a-i atrage în zone special amenajate cu otravă. Efectul este atât de puternic încât gândacii își 

modifică complet comportamentul și trec peste instinctele naturale de autoprotecție. 

Roboți degustători de vinuri 

Cercetătorii niponi au fabricat un robot care poate "gusta" și identifica diferite feluri de vin. El are și 

abilitatea de a analiza mâncarea. Robotul cu înălțimea de 0,6 metri, fabricat de NEC System 

Technologies și Mie University, folosește raze infraroșii pentru a identifica diferite gusturi.  

Lumina infraroșie este orientată către mostră și robotul poate diferenția între diverse tipuri de 

alimente și băuturi în funcție de tipurile de lumină absorbite de acestea.  



COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TÂRGU JIU                                                        - 42 - 

112… NATURA!, Nr.23 

Cryobot-Robot explorator 

Roboţii exploratori sunt roboţi care operează în locaţii greu accesibile şi 

periculoase teleghidaţi sau parţial autonom, în funcție de misiunea în 

care pornesc. Aceştia pot lucra de exemplu într-o regiune aflată în 

conflict militar, pe Lună sau pe Marte. Acest tip de robot dotat cu 

senzori a fost folosit şi la cercetarea puţurilor din piramide. Mai mulţi cryoboți  au fost deja testaţi 

de NASA în Antarctica. Acest tip de robot poate pătrunde până la 3.600 de m prin gheaţă.  

 

Roboți interactivi care să ne ajute în viața de zi cu zi 

Toshiba Corp. a dezvoltat două tehnologii care permit roboților să interacționeze cu mai multe 

persoane simultan, precum și să le urmărească, fără a da nas în nas cu ele. Câteva prototipuri de 

roboți cu abilități similare au fost dezvoltate de principalele companii electronice japoneze, pentru a 

ajuta persoanele acasă. Un exemplu este robotul PaPeRo, construit de NEC Corp., care poate 

recunoaște diferite persoane și comunică cu ele. PaPeRo a fost capabil să diferențieze comenzile 

vocale dintr-un mediu zgomotos, să interacționeze cu persoanele, să recunoască gesturile și indivizii 

în mulțime și să citească scrisul de mână.  

Tot un japonez, care trăieşte în Canada, a construit femeia ideală - 

robotul Aiko. Aiko este o frumusețe şi e o gospodină perfectă, face 

curăţenie și ştie să prepare cocktailul preferat. Reacţionează la 

atingere, recunoaşte feţe, citește din ziar şi poate rosti 13.000 de 

propoziţii, dacă este programată să vorbească. După spusele 

inventatorului are toate simţurile, în afară de miros. Inventatorulul, 

care a suferit un atac de cord, a construit robotul ca să aibă cine să-l îngrijească, dacă va fi vreodată 

ţintuit la pat. 

 

Și de ce să nu folosim roboții pentru a ne destinde? 

Cercetătorii japonezi au construit prima formaţie muzicală din lume 

formată din patru roboţi, care reuşesc să susţină un spectacol fără greşeală 

pe acorduri de Beatles, jazz şi chiar muzică simfonică. Cei patru 

muzicanţi electronici nu numai că ştiu pe de rost ariile interpretate, dar au 

şi un joc scenic impecabil. Studenţii bucureşteni de la Facultatea de Electronică au inventat roboţi 

fotbalişti. Au douăzeci de centimetri înălţime, sunt sensibili, ştiu să ia decizii, dar mai ales să joace 

fotbal.  
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De asemenea, industria jucăriilor foloseşte pe modele mai simple descoperirile din domeniul 

roboticii.  

Acestea sunt o parte din realizările actuale în domeniu, dar specialiştii au vise îndrăzneţe, 

care se apropie foarte mult de modelele pe care le oferă literatura SF. Despre toate astea în numărul 

viitor al revistei. 

 

3.Roboții viitorului… 

Visele legate de roboții umanoizi devin realitate pe zi ce trece. Dacă primii roboți au fost 

construiți să lucreze în fabrici, oamenii au construit apoi câini robotici, 

iar acum construiesc roboți care să ajute la îngrijirea bătrânilor. In 

ultimii 20 de ani am trecut la roboți care au mai multe relații cu 

oamenii, iar această tendință va duce către o relație mai emoțională, 

una de iubire și chiar una sexuală. 

Astfel, cercetătorii britanici construiesc roboţi capabili să se dezvolte din punct de vedere 

emoţional. Specialiştii intenţionează să obţină maşini care să răspundă la stările afective ale 

oamenilor prin exprimarea propriilor reacţii. Potrivit oamenilor de ştiinţă, roboţii trebuie să înveţe 

să crească şi să se dezvolte o dată cu utilizatorii lor umani. 

Se pare ca viitorul educației aparține profesorilor-robot, numiţi şi ITS (Intelligent Tutoring 

Systems). Aceștia vor fi chiar mai eficienţi decât profesorii: nu greşesc la calcule, sunt obiectivi, nu 

primesc şpagă, nu au zile proaste, nu fac grevă şi nu pot fi compromişi de tot felul de materiale 

explicite în care uneori actualii dascăli sunt protagonişti. Partea proastă e că nici nu vor fi prea 

inventivi - se vor utiliza mai degrabă la cursurile de ştiinţe exacte sau la cele în care predarea 

decurge într-o singură direcţie, fără dezbateri şi exerciţii de imaginaţie. 

Privind ceva mai departe, un cercetător britanic în domeniul inteligentei artificiale afirmă că 

în 40 de ani ne vom îndrăgosti de roboți și chiar ne vom căsători cu ei. Cercetatorul britanic David 

Levy, expert în inteligență artificială, afirmă că până în 2050, roboții vor deveni atât de avansați 

încât vor fi aproape la fel ca oamenii, fiind capabili să poarte conversații inteligente, să afișeze 

emoții și să răspundă la emoții umane. Roboții vor fi practic ca o nouă rasă de oameni. Intr-atât de 

umani, încat ne vor deveni ajutoare, prieteni, parteneri sau chiar soți și soții. Roboții vor avea 

diferite personalități. ―Atunci când vom cumpăra un robot, vom putea selecta tipul de personalitate 

pe care să îl aibă. Va fi ca atunci când comandam ceva pe internet. Ce fel de trăsături emoționale să 

aibă? Cum să arate? Dimensiuni, culoarea parului, sunetul vocii. Dacă e amuzant, emoțional, 

conservator‖ spune David Levy care a publicat o carte pe această temă, Love and Sex with Robots. 
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Oamenii de știință de la Stanford au decis să încerce o nouă metodă prin care roboții să 

învețe cum să prezică și să înțeleagă comportamentul uman: o bază de date formată din 600.0000 de 

povești care să ajute algoritmii de învățare ai programului de inteligență artificială să prezică 

atitudinea oamenilor din jur și să le răspundă pe măsură. Inteligența artificială care folosește această 

bază de date inedită se numește Augur, iar împreună cu o cameră video conectată la sistemul de 

calcul, aceasta a reușit să identifice obiectele din jur cu o acuratețe de 91%. În plus, Augur a putut 

să prezică acțiunea tuturor oamenilor pe care i-a observat cu o acuratețe de 71%, aproape cu aceea a 

unei ființe umane. 

Deoarece atingerea este foarte importantă în interacțiunile cu acești roboți, cercetătorii se 

gândesc la un material care să dea senzația de piele umană veritabilă. Atunci când au folosit 

siliconul sau poliuretanul ca substitute pentru piele, s-a ajuns la concluzia că nici unul nu este un 

înlocuitor destul de bun pentru senzaţia pe care o dă piele umană reală. O serie de alte încercări au 

avut la bază senzori plasaţi în piele artificială. Există, totuşi, o alternativă propusă de un institut 

german, care parea a fi cea mai bună, dar totodată şi cea mai ciudată: bucăţi mici de piele umană 

crescute în vase petri care să fie produse la scară industrială. 

Mă întreb dacă acești roboți umani vor înlocui umanoizii cu un singur picior construiți de 

NASA pentru misiunile din zone îndepărtate ale sistemului solar, știut fiind deja faptul că în 

următoarele decenii, guvernul american intenționează să stabilească adevărate colonii pe Marte și să 

construiască o bază de lansare pentru navete spațiale. 

Nu ne rămâne de cât să așteptăm răspunsurile pe care ni li va oferi viitorul nu foarte 

îndepărtat al roboticii. 

(Imaginile au fost preluate de pe http://images.google.ro/images?gbv=2&hl=ro&q=roboti&sa, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Robot) 
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O  GENERALIZARE A TEOREMEI  LUI  VASCHY 

Prof. ANTONIE Dumitru 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg. - Jiu 

 

În acest articol se prezintă teorema surselor electrice cu acţiune nulă, care constituie o 

generalizare a teoremei lui Vaschy, cu o sferă mai largă de aplicabilitate. Se indică demonstraţia şi 

exemple în care utilizarea acesteia simplifică calculele. 

Problema fundamentală a calculului (rezolvării) circuitelor electrice de curent continuu 

constă în determinarea intensităţilor curenţilor electrici, atunci când se cunosc rezistenţele 

electrice şi tensiunile electromotoare. Toate elementele care formează o latură a circuitului fiind 

parcurse de un acelaşi curent electric, rezultă că numărul intensităţilor de curent care trebuie 

calculate este egal cu numărul  l  a laturilor circuitului. 

În cazul circuitelor electrice plane şi conexe, cu l laturi, n noduri şi O ochiuri de reţea, 

calculul acestora se poate face prin rezolvarea sistemului de ecuaţii independente obţinut prin 

aplicarea teoremelor lui Kirchhoff. Astfel, aplicând prima teoremă a lui Kirchhoff, la cele (n-1) 

noduri se obţin (n-1) ecuaţii independente (1), aplicând şi a doua teoremă a lui Kirchhoff la cele O 

ochiuri independente ale reţelei se obţin încă O ecuaţii independente (2). 

 
kn

I 0 , pentru k = 1,2,3, …, ( n - 1 )  (1) 

 

                                  



jmjm OlOl

mm EIR ,      pentru j = 1,2,3, ...., O                                  (2) 

Conform teoremei lui Euler , numărul O de ochiuri independente ale unei reţele 

electrice cu l laturi şi n noduri, este : O = l - ( n - 1 )  şi rezultă că numărul total al ecuaţiilor 

independente (1) şi (2) este : 

                                    (n - 1) + O = l                                                                (3) 

Teorema lui Vaschy afirmă că dacă în toate laturile care aparţin unui nod oarecare 

al unui circuit electric se introduc surse de curent suplimentare, de rezistenţe interioare nule 

(surse ideale de tensiune) şi cu tensiuni electromotoare egale, la fel orientate faţă de nod 

(îndreptate fie toate spre nod, fie toate dinspre nod spre exterior), intensităţile  curenţilor din 

circuit nu se modifică (rămân neschimbate) [vezi demonstraţia în anexă]. 

Teorema de mai sus se poate generaliza dacă se observă că în locul nodului de rețea 

considerat poate fi luată orice suprafaţă închisă. 
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Generalizarea devine "teorema surselor de tensiune electrică cu acţiune nulă" şi al cărei 

enunţ este următorul: "Dacă în toate laturile unui circuit electric intersectate de suprafaţă 

închisă se plasează în fiecare intersecţie câte o sursă ideală de tensiune la fel orientată 

faţă de suprafaţă, cu tensiuni electromotoare identice, curenţii din circuit nu  se modifică". 

Demonstraţia teoremei se bazează pe faptul că ecuaţiile lui Kirchhoff (1) şi (2) nu se 

modifică (sunt invariante) când se introduc surse ideale de tensiune electrică (cu rezistenţe 

interne nule), având tensiuni electromotoare egale, în modul indicat mai sus. într-adevăr teorema 

I a lui Kirchhoff   0I , rămâne evident aceeaşi deoarece nu cuprinde în expresia ei matematică 

tensiuni electromotoare, astfel încât nu-şi schimbă forma, iar teorema a II -a a lui Kirchhoff în 

forma operaţională   EIR  are membrul stâng nemodificat, iar membrul drept rămâne 

identic,deoarece, pe orice contur închis care intersectează suprafaţa închisă, întâlnim într-un sens 

de parcurgere arbitrar, un număr par de surse de tensiune plasate de semne contrare (potrivit 

convenţiilor de aplicare a legilor lui Kirchhoff), iar celelalte contururi nu conţin surse adăugate, 

astfel încât suma tensiunilor electromotoare de-a lungul conturului ochiului de reţea rămâne 

nemodificată. 

Sistemul de ecuaţii (1) şi (2) ale circuitului electric complet nefiind modificat, soluţiile 

sale rămân aceleaşi, adică intensităţile I1 , I2 , I3 ,…, Il , ale curenţilor nu se modifică la 

introducerea surselor electrice identice ideale, afirmaţie ce constituie "teorema surselor de 

tensiune cu acţiune nulă". În demonstraţia teoremei surselor de tensiune cu acţiune nulă sau 

folosit teoremele lui Kirchhoff care se presupuneau demonstrate şi s-a arătat că sistemul 

ecuaţiilor lui Kirchhoff rămâne invariant (nu se modifică) la introducerea surselor electrice 

identice. Facem o observaţie importantă atât la teorema lui Vaschy cât şi la generalizarea ei: 

tensiunile electrice dintre nodul considerat şi celelalte noduri ale circuitului se schimbă însă 

prin această operaţie. 

Teorema surselor de tensiune cu acţiune nulă, mai sus enunţată, constituie un salt 

calitativ şi poate fi utilizată în locul teoremei lui Vaschy în 

cazurile în care se obţin avantaje, în măsura în care uşurează 

rezolvarea problemei circuitelor electrice. 

În figura 1 se indică un circuit electric care conţine o 

latură incompletă AB, constituită dintr-o sursă de tensiune cu 

rezistenţă electrică interioară neglijabilă, latură a cărei existenţă complică aplicarea metodei 

potenţialelor nodurilor.  
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Pentru a simplifica 

operaţiile de calcul, se elimină 

latura "incompletă" cu ajutorul 

teoremei lui Vaschy, aplicată 

de preferinţă în nodul la care 

concură mai puţine laturi, 

conform figurii 2. 

 

În figura 3 se evidenţiază faptul că aplicarea teoremei surselor electrice cu acţiune nulă la 

acelaşi circuit pe suprafaţa închisă ∑ , necesită introducerea a numai trei surse de tensiune  

identice în loc de patru, astfel că nodurile A şi B vor coincide (figura 4). 
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Teorema lui Vaschy devine astfel un caz particular al teoremei surselor de tensiune cu 

acţiune nulă, atunci când suprafaţa închisă înconjură un singur nod al circuitului electric. 

În încheiere prezentăm o problemă în cărei rezolvare vom folosi teorema lui Vaschy. 

Enunţul problemei este următorul: 

" Se consideră circuitul electric reprezentat în figura 5 în care se cunosc E = 12 V,  

R = 3Ω iar rezistenţele interioare ale celor două surse electrice sunt nule. Se cere :  

a.) să se arate că intensitatea curentului prin rezistorul R (montat în latura AD) este mai 

mică de 4 A ( I1 < 4A); 

b.) intensităţile curenţilor prin laturile BD şi CD dacă R1 = R2 = 0 ". 

Rezolvare : 

a.) Aplicând teorema lui Vaschy pentru nodul A rezultă circuitul echivalent reprezentat în figura 6. 

 

j 

 

i 

Se observă că cele trei surse suplementare ideale având tensiunile electromotoare egale cu 

E au fost orientate spre nodul A. 

Intensitatea curentului prin latura AD pentru circuitul echivalent din figura 6 este : 

A

R
RRR

E
I

extAD
extADextAD

4

3

1
1

4

3

V12

.)(
.)(.)(

1 









  .  

b.) Pentru R1 = R2  = 0 rezultă circuitul mai simplu reprezentat în figura 7. 
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Nodurile B şi C sunt echipotenţiale, iar rezistorul R3 are bornele în scurtcircuit. 

Curentul din latura AD este : 

               .
11

20

32

321 A

RR

RR
R

E
I 






 . 

Curentul din latura BD se determină din legea a 

doua a lui Kirchhoff sau formula divizorului de curent:  

 

 

Analog intensitatea curentului electric prin latura 

CD: 

 

 

 

     Anexă. Demonstraţia teoremei VASCHY 

Vom analiza cum se modifică ecuaţiile lui 

Kirchhoff (1) şi (2) pentru un circuit electric, când se 

introduc surse ideale de tensiune (cu rezistenţe interne 

nule), având tensiuni electromotoare egale cu E, la fel 

orientate faţă de un nod kn ,  pe toate laturile legate la 

acesta, ca în figura 8. 

Ecuaţiile provenite din prima teoremă a lui 

Kirchhoff,  



ki nl

iI 0 , k = l,2,3,....,(n-l), 

unde i — este numărul de curenţi care concură în nodul kn  al reţelei, nu cuprind în expresia lor 

tensiuni electromotoare, astfel încât nu-şi schimbă forma. Pentru ecuaţiile provenite din a doua 

teoremă a lui Kirchhoff 



jmjm OlOl

mm EIR , j = 1,2,3, … , O  scrise pentru toate ochiurile de reţea 

independente, există două posibilităţi: 

        a.) dacă ochiul de reţea Oj nu trece prin nodul kn  considerat, ecuaţia nu este afectată de 

modificările din laturile legate de acest nod de reţea, şi deci nu-şi schimbă forma; 

A
RR

R
II

11

12

32

3
12 




.
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8
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2
13 A

RR

R
II 
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 b.) dacă ochiul de reţea trece prin nodul de reţea kn , ca ochiul  Oj din figura de mai sus, se 

adaugă tensiunile electromotoare (tem.) a două surse (– E ) pentru latura prin care Oj intră în 

kn  şi (+E) pentru latura care iese, (potrivit convenţiilor de aplicare a legilor lui Kirchhoff, 

cu sensurile de referinţă alese adecvat), astfel încât suma tensiunilor electromotoare de-a lungul 

conturului ochiului de reţea rămâne nemodificată. 

   Sistemul de ecuaţii ale circuitului nefiind modificat, soluţiile sale rămân aceleaşi, adică 

intensităţile  I1 , I2 , I3 ,  …, Il ale curenţilor nu se modifică la introducerea surselor electrice, 

afirmaţie ce constituie teorema lui Vaschy. 

Reamintim că această teoremă, alături de teoremele lui Kirchhoff, teorema lui Euler, 

teorema descompunerii reţelelor electrice în circuite fundamentale, teorema superpoziţiei, 

teorema curenţilor ciclici (de ochiuri), teorema reciprocităţii, teorema lui Helmholtz - Thevenin, 

teorema lui Norton, teoremele transfigurării (Kennely) triunghi - stea şi Y - ∆, teorema 

Millman, etc, se aplică de la caz la caz, în măsura în care uşurează rezolvarea problemelor de 

electrocinetică. 
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SIMULAREA ȘI MODELAREA CIRCUITELOR ELECTRICE  

CU AJUTORUL PROGRAMULUI MULTISIM 

 

Ursu Gabriela Anica, Colegiul Tehnic Nr.2, Tg. Jiu 

 

Pentru a realiza modelarea și simularea funcționării circuitelor electrice și electronice se 

poate utiliza un program software dedicat dezvolatării de aplicații practice, atât inginereși cât și 

dedicate mediului didactic. Pachetul software MULTISIM este un mediu de dezvoltare electronic 

utilizat pentru modelarea și simularea diferitelor circuite electrice, ce oferă o bază de date cu 

componente electrice și electronice, un mediu pentru realizarea schemelor electronice, un simulator 

SPICE pentru circuite digitale și analogice și transferul schemelor electrice în Printed Circuit Board. 

Aceste elemente sunt integrate într-o interfață grafică prietenoasă, cu care elevii se pot foarte ușor 

familiariza în scopul utilizării componentelor doar dacă aceștia au nevoie în aplicațiilor didactice 

practice, cu scopul de a testa informațiile pe care acestia le primesc la orele de teoreie generală 

specifică domeniului de inginerie electrică.  

Multisim dispune de o funcționalitate avansată pentru proiectarea circuitelor, începând de la 

specificațiile inițiale și până la realizarea practică a produsului. Datorită facilităților oferite de acest 

mediu de dezvoltare, acesta integrează un program (Schematic Capture), pentru simularea 

circuitelor și a funcționalității acestora, el permite de asemenea elevilor proiectarea și simularea cu 

ușurință a circuitelor deoarece legătura între componentele alese de aceștia în cadrul programului, 

este realizată fără intervenția acestora. Multisim dispune de o bază de date în cadrul căreia pot fi 

efectuate modificări asupra parametrilor componentelor și aceste modificări pot fi salvate în baza de 

date. Există și posibilitatea inițierii unor instrumente în circuit, cum ar fi: Ampermetru, Voltmetru, 

Wattmetru, Ohmetru, Osciloscop, Analizor spectral, Generator de funcții, toate acestea ajută elevul 

la o mai facilă întelegere a funcționalității circuitelor pe care acesta le modelează.  

 

 Pentru exemplificarea utilizării acestui program voi prezenta Simularea și modelarea 

circuitului de tip RC. 

 În figura 1 este descrisă schema electronică de modelare și simulare a funcționării unui 

circuit bazat pe un dispozitiv semiconductor de tip diodă. Pentru oscilografierea semnalului s-a 

utilizat un osciloscop virtual de la Tektionix, printr-o rezistență R1, se va afișa tensiunea de sarcină 

a punții, iar cu ajutorul unui multimetru digital virtual s-a afișat tensiunea continua.  
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De la sursa de tensiune constantă "U" încărcăm un condensator "C" prin intermediul unei rezistenţe 

"R", legate în serie. Tensiunea pe condensator "UC" însumată cu tensiunea pe rezistenţă "UR" este 

egală cu tensiunea constantă de la sursa de alimentare (a doua lege Kirchhoff):  

U=UR +UC 

 

Figura 1. Schema electrică a circuitului RC serie 

 

unde UR = RI (legea lui Ohm) şi UC = q/C (din definiţia capacităţii electrice). Sarcina electrică ce 

parcurge rezistenţa trece şi prin condensator. 

Pentru a simula funcționarea acestui circuit și formele de undă ale tensiunilor care apar în 

circuit se folosește programul specializat de simulare. În figura 2 este prezentat modul de alegere a 

componetelor care intervin în circuitul RC serie și anume o sursă de tensiune, un condensator C și 

respectiv o rezistență R. În vederea realizării schemei electrice cunoscute, după alegerea 

componentelor care sunt utilizate în construcția schemei, programul oferă posibilitatea alegerii 

parametrilor caracteristici pentru fiecare dispozitiv ales. 

   

Figura 2 .Alegerea componentelor din biblioateca programului 

 

În figura 3 este prezentat modul de setare a parametrilor și anume: Pentru sursa de tensiune 

s-a ales o tensiune sinusoidală de 10V și o frecvență de 1kHz. De asemenea, pentru utilizarea 

corectă a circuitului acesta trebuie prevăzut cu o coneziune la masă. 
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Figura 3. Amplasarea conesiunii de masă 

     

Figura 4 Setarea parametrilor sursei de tensiune 

 

Pentru simularea circuitului s-au ales parametrii corespunzători elemetelor de circuit RC și 

anume 10KOhm și o capacitate de 0,01uF. 

  

Figura 5. Alegerea valorii rezistenței si condensatorului (10k si 0,01uF) 
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Figura 6. Circuitul RC serie si interfața de vizualizare a tensiunilor 

 

  

Figura 7. Interfața grafică de alegere a parametrilor ce urmează a fi vizualizați 

 

După realizarea interconexiunilor dintre componentele schemei electrice, prezentate în 

figura 6, se pot alege tipurile de semnale care doresc a fi vizualizate. În figura 7 este prezentată 

interfața grafică de alegere a parametrilor electrici ce urmează a fi vizualizați. În acest caz am ales 

pentru vizualizare tensiunea sursei de alimentare și așa cum se vede în figura 2.8 forma acestei 

tensiuni este sinusoidală, având o amplitudine de 10V. Un alt paramatru electric pe care elevii pot 

să îl vizualizeze pentru aces tip de circuit, este căderea de tensiune pe rezistență. Așa cum se vede în 

figura 9 această tensiune este de asemenea sinusoidală, având o amplitudine mai mică dată de a 

doua lege a lui Kirchhoff. Din aceste interfețe elevii pot vizualiza forma semnalelor, amplitudinea 

acestora, dar și perioada lor. Cunoscând perioada semnalului aceștia pot afla care este frecventa 

tensiunilor de alimentare, respectiv căderile de tensiune pe fiecare dintre componetele din circuitul 

simulat.  
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Figura 8. Forma de undă a tensiunii de alimentare a circuitului RC 

 

 

Figura 9. Forma de undă a căderii de tensiune pe rezistența R (roșu) 

 

 Pentru a sesiza diferențele între circuitul RC serie și RC paralel s-a realizat, în figura 10, 

schema electrică a un circuit RC paralel. Modul de alegere a componentelor din biblioteca pusă la 

dispoziție de programul Multisim, este similar cu cel prezentat anterior în cazul circuitelor RC serie. 

Dacă în cazul circuitului RC serie tensiunea de alimentare avea o amplitudine mai mare decât 

tensiunea pe rezistența R, în cazul circuitului RC paralel cele două tensiune sunt egale, lucru 

cunoscut din teoria generală. 
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 Pentru a testa diferite valori ale parametrilor specifici componentelor alese ân circuit, elevii 

pot reveni la circuit și pot modifica valoarea acestor parametrii, ulterior putând trage concluzii cu 

privire la modul în care răspunde circuitul ca urmare a modificărilor efectuate.  

 

Figura 10. Circuitul RC paralel 

 

 

Figura 11. Formele de undă ale tensiunii de alimentare (verde) și a tensiunii pe rezistență (roșu) 
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III. EDUCAŢIA ÎN CONTEXT EUROPEAN 

 

 

EDUCAŢIA ELEVILOR ŞI PROVOCĂRILE LUMII COMTEMPORANE 

 

Prof. ing. Tauru Cristina, ColegiulTehnic ,, Henri Coandă”,  

Târgu-Jiu, jud.Gorj 

 

„Educaţia are un efect profund asupra dezvoltării unei ţări. Ea este cheia pentru şansele 

indivizilor şi creşterea naţiunii... Nici o ţară nu s-a ridicat din sărăcie fără a-şi educa poporul... 

Educaţia este, deci, una dintre cele mai bune investiţii pe care le poate face omenirea.“(Shriti 

Vadera 2007, fost Ministru al Dezvoltării Internaţionale, Marea Britanie). 

În contextul educaţional actual, „a şti‖ nu mai este scop în sine, ci un intermediar care 

asigură premisele lui „a şti să faci‖, „a şti să fii‖, „a şti să convieţuieşti‖şi „a şti să devii‖. Este 

evident că între aceste căi ale cunoaşterii există multiple interacţiuni şi schimburi, ele formând, 

practic, un întreg. Este deosebit de important ca în amplul proces de formare al omului ,viaţa din 

afara şcolii să continue să completeze, să consolideze şi să desăvârşească opera educativă într-un 

adevărat comportament european. În lume, 69 de milioane de copii nu au acces la educaţie primară 

şi de aceea, pregătirea elevilor ca viitori cetăţeni ai Uniunii Europene a devenit o provocare şi o 

necesitate prefigurată de un viitor previzibil, care îi va solicita să trăiască într-o permanentă stare de 

adaptare pentru a putea face faţă schimbărilor rapide şi oportunităţilor potenţiale. Prin structură, 

obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute de evoluţia realităţii 

naţionale şi internaţionale. 

Este bine cunoscut că, pornind de la varietatea situaţiilor de învăţare, educaţia prezintă trei 

dimensiuni, care, chiar dacă au funcţionalităţi diferite, permit eficientizarea actului educativ: 

educaţia formală, educaţia nonformală şi educaţia informală. Cele trei forme ale educaţiei se 

sprijină şi se condiţionează reciproc, având la bază factorii fără de care nu se poate clădi o educaţie 

riguroasă a nici unui individ: familia, şcoala, biserica, instituţiile culturale, mass-media. Lumea 

contemporană şi problematica ei, au dus la identificarea unor noi teme de meditaţie, ale căror 

răspunsuri în plan educaţional au determinat apariţia unor ,, noi educaţii‖:educaţia pentru pace, 

educaţia pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, educaţia ecologică, educaţia 

economică şi casnică modernă, educaţia nutriţională, educaţia pentru timpul liber, educaţia pentru 

participarea la democraţie, educaţia pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, etc. În 

cele ceurmează sunt prezentate principalele direcţii pe care le vizează ,, noile educaţii‖. 
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Educaţia pentru pace îşi propune promovarea dialogului şi a cooperării, îmbunătăţirea 

relaţiilor dintre comunităţi, formarea elevilor pentru apărarea liniştii şi păcii mondiale. Obiectivele 

educaţiei pentru pace sunt: achiziţionarea unor concepte şi cunoştinţe specifice despre pace, 

dezarmare, cooperare, echitate, pacifism, agresiune, război, fanatism, terorism; formarea 

aptitudinilor şi însuşirilor de personalitate: toleranţă, receptivitate, respectarea opiniilor celorlalţi; 

structurarea unor aptitudini responsabile faţă de propria comunitate şi faţă de umanitate: iubirea faţă 

de aproape, solidaritatea umană, încrederea în semeni, etc. Cele două dimensiuni pe care le cultivă 

acest tip de educaţie sunt: combaterea ideilor şi concepţiilor care favorizează sau cultivă atitudini 

ostile, agresive, xenofobe şi rasiste, precum şi promovarea şi formarea unor conduite paşnice, de 

respect, înţelegere între indivizi, comunităţi, popoare, ce presupune centrarea atenţiei pe cultivarea 

empatiei, a dragostei şi dăruirii faţă de semeni. 

Educaţia ecologică încearcă să sensibilizeze tinerii faţă de ecosistemul în care îşi desfăşoară 

activitatea, să optimizeze relaţia dintre om şi natura înconjurătoare. Factorii care generează 

necesitatea educaţiei ecologice sunt: consecinţele dezastruoase ale dezechilibrului dintre mediu şi 

dezvoltare, industrializarea neraţională care are ca efect poluarea şi chiar distrugerea naturii, apariţia 

unor boli generate de degradarea cadrului natural de existenţă (poluarea aerului, a apei, a solului). 

Sensibilizarea elevilor trebuie să meargă pe linia cultivării respectului faţă de mediul natural, a 

folosirii raţionale a resurselor, a responsabilizării în legătură cu gestionarea deşeurilor, a estetizării 

mediului, a sporirii resurselor. ,,Analfabetismul‖ ecologic generează conduite iresponsabile cu 

efecte directe în prezent şi mai ales în perspectivă (alunecări de teren, inundaţii, secetă, găuri în 

stratul de ozon, infestare radioactivă). Educaţia cu privire la mediu presupune un set de acţiuni care 

vizează structurarea unei culturi ecologice a omului contemporan, bazată pe stăpânirea unor 

cunoştinţe, a unor explicaţii, pe interiorizarea de atitudini şi conduite responsabile faţă de mediul 

înconjurător. 

Educaţia economică şi casnică modernă vizează pregătirea tinerilor pentru adaptarea 

acestora la lumea bunurilor, la practicile economice, la lumea muncii. În măsura în care spaţiul 

privat tinde să se redefinească (prin acordarea de mai mult timp pentru sine, prin intimizarea 

accentuată a mediului personal, prin construirea unor alternative de viaţă privată), potenţarea 

spiritului gospodăresc, a gestionării convenabile a propriilor bunuri sau a câştigului se dovedeşte a 

fi un deziderat formativ încă din şcoală. Important este nu numai să câştigi bine, ci să ştii să te 

foloseşti de rezultatul muncii şi efortului. Un astfel de tip de educaţie poate fi conceput ca o 

pregătire pentru viaţa de familie, pentru administrarea bunurilor personale, pentru utilizarea 

bugetului personal.  
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În condiţiile în care viaţa economică este foarte dinamică, educarea tinerilor cu explicaţii 

adiacente, cu termeni de specialitate, cu practici economice de bază, cu un ideal economic, 

constituie o ipostază a pregătirii generale. 

Educaţia pentru comunicare şi mass-media îşi propune să formeze personalitatea elevilor 

pentru a gestiona corect şi adecvat mesajele mediatice, pentru a descrie operativ sensurile diferitelor 

informaţii mediatice, pentru a selecta şi adecva sursele informaţionale în concordanţă cu valorile 

adevărului, dreptăţii, frumuseţii, etc. Universul nostru existenţial este saturat de stimuli 

informaţionali de care trebuie să ne apropiem cu competenţă şi responsabilitate. A şti să ne 

relaţionăm la sursele emitente, a însuşi noi coduri de lectură, a ne racorda simultan la emitenţi 

alternativi, a amenda şi neutraliza informaţiile false, a activa competenţele proprii de a comunica cu 

semenii, toate aceste conduite se pot forma şi prelucra prin diferite exerciţii şi practici educative. 

Educaţia nutriţională îşi propune să-i informeze şi să-i formeze pe tineri în legătură cu 

valoarea nutriţiei, a selectării şi dozării raţionale a hranei, a pregătirii adecvate a acesteia, a 

identificării alimentelor autentice, a îngrijirii propriului organism printr-un regim alimentar 

echilibrat şi adecvat. Noua orientare va îmbina perspectiva teoretică cu cea practică, ştiinţa cu arta. 

Hrănirea este o necesitate biologică, dar şi un cadru de socializare şi de culturalizare. Obiectivele 

acestei ,, noi‖ educaţii trebuie să fie diversificate şi trebuie să vizeze formarea unei culturi culinare, 

cultivarea unor practici culinare sănătoase, cultivarea respectului faţă de alte obiceiuri sau practici 

culinare, experimentarea unor noi conduite în această direcţie. 

Educaţia pentru timpul liber. În condiţiile în care timpul liber are tendinţa să crească, 

elevii  trebuie să fie învăţaţi să se bucure de acesta. Fără o pregătire adecvată, timpul pentru sine 

poate deveni o povară, un motiv al decăderii, al alunecării în plictiseală şi inactivism. În acest sens 

se pot imagina mai multe activităţi: obişnuirea tinerilor de a-şi gestiona cât mai bine temporalitatea 

pentru a dispune şi de timp liber; ,,încărcarea‖ timpului liber cu activităţi recreative, productive care 

să aducă bucurii şi împliniri tonifiind existenţa şi accentuând gustul de a trăi; realizarea unor 

alternanţe şi complementarităţi adecvate între activităţile din timpul liber (fizice, spirituale, de 

plăcere, de întreţinere); corelarea activităţilor din timpul liber cu practici formale sau cvasiformale, 

în perspectiva valorificării la scară socială prin diferite tipuri de activităţi: ,,şcoli‖ ale femeilor, 

cluburi ale pensionarilor, etc. 

Educaţia pentru participare la democraţie. Într-o societate deschisă şi democratică, este 

nevoie de un om activ, dispus să se implice în organizare, conducere, validarea responsabilă a 

propriilor acte şi a altora. Deceniile din urmă au arătat că inactivismul social poate genera formule 

totalitare de organizare a societăţii.  
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Participarea şi implicarea fiecăruia dintre noi sunt condiţii pentru buna funcţionare a unei 

societăţi. Gradul de democratizare a unei societăţi este dat de predispoziţia membrilor săi de a 

acţiona şi reacţiona, de a genera discuţii, de a-şi exprima punctul de vedere, de a proiecta şi 

anticipa. Deoarece caracterul democratic al unei societăţi se menţine şi se propulsează prin fiecare 

persoană, este necesar ca tinerii să înveţe să-şi exprime poziţia pentru a se implica în luarea 

deciziilor. 

Educaţia pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului reprezintă o 

constantă a epocii actuale şi vizează conştientizarea oamenilor în legătură cu drepturile acestora la 

viaţă, la libera circulaţie, la opinie, la consideraţie. Este o ipostază a educaţiei cu vocaţie 

internaţională şi presupune conjugarea eforturilor realizate de factorii educaţionali în vederea unei 

socializări adecvate a copiilor şi tinerilor în perspectiva valorilor fundamentale ale omului, în 

spiritul interiorizării şi activării unor norme şi valori consonante cu idealurile persoanei, cu 

drepturile acesteia de a exista ca entitate. Acest nivel acţional are ca finalitate conştientizarea asupra 

propriei identităţi, respectul alterităţii aşa cum se manifestă ea, valorizarea obiectivă a pluralităţii de 

existenţă şi de exprimare a celor care nu gândesc ca noi. Acest tip de educaţie urmăreşte propagarea 

pe scară largă a drepturilor stipulate în codurile internaţionale cu privire la drepturile omului: 

Declaraţia universală a drepturilor omului, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi 

politice, Declaraţia drepturilor copilului, Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii, etc. De 

asemenea, sunt vizate: stăvilirea şi eliminarea din sistemele de educaţie a platformelor ideologice 

care propagă ura, desconsideraţia altora, supremaţia, războiul, discriminarea şi inegalitatea dintre 

oameni; crearea unui front atitudinal activ faţă de orice încercare de justificare a conflictelor, a 

războiului prin tematizări în cadre formale ţi informale în rândul elevilor, profesorilor, părinţilor, 

factorilor de decizie; alierea cu producţiile artistice sau cu alte manifestări(sportive, religioase, 

economice) purtătoare de mesaje clare în perspectiva păcii şi înţelegerii la nivel comunitar şi 

internaţional. 

 

Concluzii: Problematica lumii contemporane, caracterizată prin universalitate, globalitate şi 

complexitate, demonstrează tot mai mult că soluţiile cele mai eficiente nu pot fi găsite prin 

demersuri secvenţiale, ci este nevoie de o viziune de ansamblu în studierea celor mai eficiente 

mijloace de rezolvare a marilor probleme cu care se confruntă omenirea. În acest context, educaţiei 

îi revin sarcini inedite şi dificile şi de aceea este necesar intoducerea ,, noilor educaţii‖ în sistemul 

educaţional ca modalităţi practice de naştere în rândul tinerilor a unor noi mentalităţi care să rezolve 

problemele în şi pentru o Europă (lume) unită.  
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Noile conţinuturi pot fi introduse prin noi discipline centrate pe un anumit tip de educaţie, 

prin crearea unor module specifice cu caracter interdisciplinar în cadrul disciplinelor tradiţionale, 

prin infuzarea disciplinelor clasice cu mesaje educaţionale înglobând conţinuturi informaţionale 

specifice ,, noilor educaţii‖, dar şi prin acordarea prioritară a formării unor aptitudini pedagogice 

complexe, pe parcursul formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice. 
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PROIECT EUROPEAN LA COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU 

„Calitatea europeană  în formarea profesională a elevilor din învățământul tehnic 

profesional” 

 - Proiectul  Erasmus+ de mobilitate KA1-VET - 

 

 

Prof. Bîzocu Codruța Nicoleta, Prof. Șofei Carmen Elena 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu 

 

 Începând cu data de 01 septembrie 2016 în instituția noastră va 

demara implementarea proiectului „Calitatea europeană în formarea 

profesională a elevilor din învățământul tehnic profesional” - Proiectul  

Erasmus+  de mobilitate KA1-VET, nr. proiect 2016-1-RO01-KA102-

023833. Proiectul este finanțat prin programul Uniunii Europene- 

ERASMUS +. Erasmus Plus (sau Erasmus+) este noul program al Uniunii 

Europene în domeniul educatiei, formării profesionale, tineretului și 

sportului. Acesta intregrează sapte dintre programele europene de finanțare actuale: Învățare pe 

Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul 

pentru cooperare cu țările industrializate.  

     Grupul ţintă al proiectului va fi constituit din elevi care urmează să efectueze stagiile de 

instruire practică obligatorie aferente semestrului al II-lea. Activitățile propuse au un nivel ridicat de 

aplicabilitate şi sunt de importanţa majoră pentru viitorii angajați în domeniile: electronică 

automatizări, electromecanică și protecția mediului, vizând fixarea cunoștințelor de bază din 

curriculum-ului şcolar pentru disciplina CDL pregătire practică comasată. 

Obiectivele vizate ale proiectului: 

 Dezvoltarea cunoștințelor și abilităţilor elevilor Colegiului Tehnic Nr. 2 pentru o mai bună 

inserție profesională pe piața muncii locală și europeană; 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial prin contactul cu condiţiile şi relaţiile de muncă din 

spaţiul UE; 

 Dezvoltarea unor parteneriate puternice între instituțiile din Uniunea Europeană. 
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Organizațiile de primire: 

- Centrum Kształcenia Praktycznego -POLONIA-domeniul electronica automatizări; 

- P. KOUSIOS ELECTRICAL LTD-Cipru-domeniul electromecanică; 

- Institutul Național de Sănătate Dr. Ricardo Jorge (INSA) -Portugalia-domeniul protecția 

mediului. 

Stagiile de pregătire practică se vor derula în instituțiile partenere din Uniunea Europeană, în 

anul școlar 2016-2017, după cum urmează:  

 FLUX 1: 15 elevi clasa a-X-a domeniul  Electronică-automatizări la Centrum Kształcenia 

Praktycznego – centrul de instruire practica din orașul Wroclaw, POLONIA; 

 FLUX 2: 15 elevi clasa a- X-a domeniul  Electromecanică în Cipru la P. KOUSIOS  

ELECTRICE Ltd-in orașul Nicosia; 

 FLUX 3: 15elevi clasa a-X-a domeniul  Protecţia  mediului  la Institutul Național de 

Sănătate Dr. Ricardo Jorge ( INSA ) din LISABONA –Portugalia. 
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                   MOODLE- O ALTERNATIVĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT ON-LINE 

 

Profesor Pătruţ Felicia 

Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu 

 

 

       1.1.Istoric Moodle 

      Versiunea 1.0 a Moodle a fost lansată la 

20 august 2002, fiind destinată configurării 

unui sistem de eLearning de nivelul unui curs 

universitar. Dezvoltările ulterioare de până la 

versiunea curentă 2.0 au adus numeroase 

îmbunătăţiri şi extensii de funcţionalitate, 

astfel încât platforma Moodle este 

actualmente utilizată nu doar în universităţi, ci şi în licee, şcoli primare, organizaţii nonprofit, 

companii private, de profesori independenţi şi chiar de părinţii care doresc să îşi instruiască proprii 

copii. 

Site-ul http://moodle.org constituie un punct central de informare, discuţie şi colaborare 

între diversele tipuri de utilizatori ai sistemului Moodle: administratori de sistem, profesori, 

cercetători, pedagogi şi, desigur, dezvoltatori. Adoptarea platformei Moodle integrează, aşadar, o 

universitate într-o veritabilă comunitate internaţională, având acces la experienţa pedagogică şi 

ştiinţifică a acesteia. 

Pedagogia social construcţionistă este bazată pe ideea că oamenii învață mai bine atunci 

când sunt antrenați într-un proces social de construcție a informației care va servi mai departe altor 

persoane. Mai pe larg, un „proces social‖ indică faptul că studiul se face în grup, astfel învățarea 

devine un proces de schimb de informații în cadrul unei culturi cu aceleași simboluri și tradiții. 

Acest schimb de informații, devine astfel, un proces social construcționist, proces ce ia naștere 

datorită nevoii de a incorpora noi metode de invățământ in ciuda celor deja existente. 

Moodle are o comunitate activă de oameni foarte mare care folosesc acest sistem și dezvoltă 

noi tehnologii și instrumente. La adresa http://moodle.org, profesori și studenți pot accesa 

comunitatea Moodle și se pot înscrie la cursul de utilizare Moodle. Există în prezent peste 

1.020.000 de utilizatori înscriși pe moodle.org și peste 49.000 de site-uri Moodle în peste 210 de 

țări. Comunitatea globală a tradus platforma Moodle în peste 70 de limbi. 
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1.2.Succesul Moodle 

Moodle este foarte ușor de folosit! Fiind dezvoltat de ingineri IT care au formare 

pedagogică, platforma a fost construită pe principii logice și simple de înțeles atât pentru utilizatori 

cât și pentru cei care o administrează. 

Este un program Open-Source . Asta înseamnă că pentru a folosi Moodle nu există și nici 

nu va exista, niciodată pe viitor, o taxă de licențiere. Oricine are libertatea de a folosi, distribui și a 

adapta platforma după preferințele sau nevoile proprii. 

Moodle este disponibil în peste 70 de limbi. Accesibilitatea pentru un număr imens de 

persoane din jurul globului a condus la faptul ca astăzi Moodle să beneficieze de o comunitate 

activă de utilizatori care sunt nerăbdători să ofere sfaturi și asistență noilor veniți. 

Comunitatea Moodle a fost indispensabilă pentru succesul acestui sistem. Cu atât de mulți 

utilizatori de pe întreg globul, tot timpul a există cineva care să răspundă la întrebări și cineva care 

să dea sfaturi utile. În același timp, utilizatorii și dezvoltatorii Moodle, lucrează împreună pentru a 

asigura o calitate bună, pentru a adauga noi module și accesorii, și pentru a sugera noi idei de 

dezvoltare a platformei. 

Sunt trei avantaje care îl fac unic pe Moodle in spațiul CMS-urilor: open source, pedagogia 

social construcționistă si comunitate. Un sistem de management al conţinutului (CMS) este un 

sistem care oferă o colecţie de proceduri utilizate pentru gestionarea fluxului de lucru. 

Există zeci de mii de site-uri Moodle, dar numărul exact al acestora este dificil de cunoscut 

datorită faptului că Moodle este open source și utilizatorii nu sunt obligați să se înregistreze ca 

utilizatori. Moodle este un Sistem de Administrare a Învățării – En. Learning Management System 

(LMS). O altă denumire pentru Moodle o reprezintă cea de Mediu de Învățare Virtual– En. Virtual 

Learning Environment (VLE). Platforma este construită din module, care oferă capabilități diferite 

de colaborare, comunicare, E-learning și nu numai. Moodle trebuie instalat pe un server pentru a 

putea fi accesat de la orice calculator conectat la internet. 

Scopul principal al platformei este de a oferi un cadru de interacțiune pentru profesori și 

elevii lor. Moodle este construit respectând principiile direcției Constructiviste a Învățării – 

conform căreia oamenii ar învăța cel mai bine prin implicare și experiențe. Moodle permite crearea 

a diferite clase de utilizatori, fiecare clasă având niveluri de permisiuni și acces diferite. 

Funcționalitatea foarte importantă a platformei care vine în preîntâmpinarea unei nevoi 

viitoare - este aceea de a stoca și analiza informații privitoare la performanțele elevilor. Astfel, se 

oferă o unealtă valoroasă cu care se pot măsura și ulterior îmbunătăți procesele educaționale 

administrate.  
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Cele mai importante funcționalități ale platformei sunt rezumate în figura următoare:. 

 

 

 

 

Funcționalitățiile platformei 

Moodle oferă numeroase posibilități de a lucra în grupuri prin instrumente de colaborare 

care sunt foarte simplu de folosit. Există posibilitatea ca împreună cu elevii să se creeze și editeze 

documente de tip Wiki (documente editabile în grupuri), să se testeze diferite idei sau moduri de 

abordare a unor referate sau să organizeze dezbateri. 

Moodle include numeroase capabilități organizatorice: Rezervări săli de clasă, Programări 

Întâlniri, Stabilire Orare sau Calendare de desfășurare pentru diferite evenimente (ore de laborator, 

teste de evaluare, teme de casă etc.) Utilizată eficient, platforma poate să scurteze mult procesele 

organizatorice. 

De asemenea oferă posibilitatea de a stoca și de a accesa dintr-un singur loc informații 

specifice Instituției (de ex: absențe, note, cărți din bibliotecă etc). De asemenea, Moodle permite 

pregătirea pentru viitoarele nevoi de a stoca și a analiza diferiți indicatori specifici instituției în 

scopul îmbunătățirii performanțelor. 

Platforma pune la dispoziție o suită de instrumente de evaluare diferite, care ajută la 

construirea de metode de evaluare cantitative și calitative mai sofisticate și mai apropiate nevoilor 

de astăzi.  
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De asemenea, folosind Moolde există încă o modalitate de a observa nivelul mediu de 

cunoștințe sau implicare a elevilor/studenților. 

Concluzii: 

Adoptarea platformei Moodle integrează, așadar o comunitate internațională, având acces la 

experiența pedagogică și științifică a acesteia. Moodle este ghidată de o paradigmă a învățării ce 

poate fi numită pe scurt ca „pedagogie social construcționistă‖. 
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MODELUL OSI 

Prof. Luțaru Iulia 

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Tg-Jiu 

 

OSI este un model de descriere a nivelelor de acțiune în comunicația într-o rețea, model 

elaborat între 1977 și 1994 de către Organizația Internațională de Standarde (ISO). Acest model este 

numit modelul de interconectare a sistemelor deschise. (Open System Interconection – OSI) și este 

organizat pe șapte nivele. Acestea sunt: 

- nivel fizic (physical layer); 

- nivel de legătură de date (data-link layer) ; 

- nivel rețea (network layer); 

- nivel transport (transport layer); 

- nivel sesiune (session layer); 

- nivel prezentare (presentation layer); 

- nivel aplicație (application layer) 

Pe scurt, rolul acestora este ilustrat în tabelul de mai jos. 

7 Nivel aplicație Propuneri de interfață comună pentru aplicații utilizator 

6 Nivel prezentare Indică sintaxe comune folosite între aplicații sau utilizatori 

5 Nivel sesiune Gestionează dialogul între aplicații sau utilizatori 

4 Nivel transport Oferă cel mai înalt nivel de servicii, incluzând refaceri cap 

la cap, multiplexare și control de flux 

3 Nivel rețea Fixează și rutează fluxul de date între capetele comunicației 

2 Nivel de legătură de date Fixează o transmisie fără erori în jurul unei linii de 

transmisie 

1 Nivel fizic Specificații electronice/mecanice de transmisie 

 

OSI este doar un model de arhitectură de rețea. În practică se folosesc o serie de familii de 

protocoale concrete, printre care amintim: 

TCP/IP Transmision Control Protocol/Internet Protocol 

XNS (PEX/SPP) Xerox Network System 

SNA IBM System Network Architecture 

NetBIOS IBM 

UUCP (Unix to Unix Copy) 
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Modul de comunicare pe baza modelului OSI între elementele unei rețele de calculatoare și 

alte aparate "inteligente" poate fi înțeles mai ușor dacă se consideră pentru exemplificare numai 2 

participanți la conversație. Pentru a profita de toate posibilitățile de comunicație, modelul OSI 

trebuie să fie implementat în întregime (cu toate cele 7 niveluri sau straturi) în ambele elemente 

participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru o mai bună înțelegere a imaginii de mai sus, comunicația pe verticală de la un 

element la cel imediat superior sau inferior (săgețile albastre) respectă regulile interfeței respective, 

în timp ce comunicația (indirectă) pe orizontală între un element verde și unul albastru respectă 

protocolul nivelului respectiv. 

Când participantul 1 (o persoană sau un calculator sau dispozitiv "inteligent") vrea să 

"converseze" cu participantul 2 (de asemenea o persoană sau un dispozitiv), aceasta se face prin 

intermediul unei aplicații, Aplicația 1 trimite Aplicației 2 mai întâi un prim mesaj, de exemplu "Ești 

liber și stăpânești protocolul FTP?". Pentru "conversația" lor aplicațiile trebuie să folosească un 

protocol de aplicație predefinit. Protocoalele de pe fiecare nivel prescriu până la ultimul amănunt 

cum anume se "vorbește", ce se spune și mai ales în ce ordine, astfel încât participantul celălalt să 

"înțeleagă" despre ce este vorba. În acest exemplu însă, Aplicația 1 nu are legătură directă/fizică cu 

Aplicația 2. O legătura fizică există, dar se află departe - la baza "stivei" de protocoale.  

Metoda Modelului OSI prevede ca mesajul Aplicației 1 destinat Aplicației 2 să fie mai întâi 

predat nivelului de mai jos = Prezentare 1, printr-o interfață specială. Acest nivel "vorbește" la 

rândul său cu nivelul său omolog din stiva 2, anume Prezentare 2, pentru care se folosește de 

protocolul necesar. Dar nici cele 2 niveluri de Prezentare nu sunt legate direct între ele. Nivelul 

Prezentare 1 predă atunci cele dorite în jos, nivelului Sesiune 1. 
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Această procedură se continuă în jos până se atinge Nivelul fizic 1. Abia acesta posedă o 

legătură fizică cu omologul său, Nivelul fizic 2, de exemplu printr-un cablu. De aici informația se 

propagă spre participantul 2 de jos în sus, printr-o serie de interfețe, până într-un bun sfârșit se 

atinge nivelul Aplicație 2, respectiv Participant 2, cu care Aplicația 1 voia inițial să "vorbească". 

Din punct de vedere al Aplicației 1, ea doar pare că duce o conversație directă cu Aplicația 2, 

conform prescripțiilor din protocolul de aplicație ales. În realitate ea schimbă informații doar cu 

nivelul Prezentare 1, imediat vecin, prin interfața respectivă. 

Avantajul acestei metode stratificate este că nici Aplicația 1, și nici măcar programatorul ei 

nu trebuie să cunoască deloc sarcinile și soluțiile de la nivelurile inferioare, ci doar una sau 2 

interfețe, în sus și în jos. În plus, ea nu trebuie modificată reactiv la orice schimbare de pe straturile 

inferioare. De exemplu, dacă se schimbă cablul de legătură (de la nivelul Nivelului fizic) printr-un 

canal radio. Specific pentru canale radio rata pierderilor de pachete de date poate fi destul de mare, 

eroare care desigur trebuiesc corectată automat, în funcție de, să zicem, condițiile atmosferice, caz 

care însă nu se întâmplă niciodată la cablul de cupru. Și cu toate astea, Aplicația 1 nu trebuie 

modificată. 

La baza stabilirii nivelelor arhitecturale ale modelului ISO OSI au stat o serie de principii 

generale, cum ar fi: 

 crearea unui număr redus de nivele cu puține interacțiuni între ele; 

 colectarea funcțiilor înrudite în același nivel; 

 crearea posibilitații de modificare a funcțiilor unui nivel, fără afectuarea celorlalte; 

 crearea pentru fiecare nivel de linii de demarcație (interfețe) spre nivelul adiacent 

inferior și superior. 
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IV. TAINE ALE NATURII 

 

CROSUL SOHODOLULUI 

 

Prof. Bîzocu Codruța, 

 laborant Israie Verginica 

 

În data de 12.06.2016 s-a derulat 

activitatea principală din cadrul 

proiectului Crosul Sohodolului- natură și 

mișcare - ediția a VII-a, proiect 

implementat de mai multe instituții 

partenere: Inspectoratul Școlar Județean 

Gorj, Administrația Sitului Natura 2000 

Nordul Gorjului de Vest- C.C.I.R.J., 

Crucea Roșie România, Filiala Gorj, 

Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu, Colegiul 

Economic Virgil Madgearu Tg-Jiu, Liceul 

Tehnologic Constantin Șandru Bîlta, Asociația ADE- Colorful Minds, Școala Gimnazială Sf. 

Nicolae Tg-Jiu, și cu sprijinul reprezentanților Decatlon. 

 Proiectul a oferit posibilitatea de a desfășura activități de recreere, socializare, sport și 

educație ecologică prin care s-a urmărit cultivarea respectului elevilor pentru natură, sănătate, 

sensibilizarea faţă de bogăția naturală a zonei în care trăiesc, dar și față de problemele actuale ale 

mediului înconjurător. Totodată s-a dorit responsabilizarea elevilor ca cetățeni activi, conturarea 

deprinderilor de comportament civilizat și lucru în echipă, promovarea spiritului de competiție, 

performanță și fair play. 

 Participanții, în număr de peste 60 profesori și elevi, au desfășurat cu entuziasm la o serie de 

activități, cu caracter sportiv – ecologic: concursul de Cros, care s-a desfășurat pe o distanță de 

aproximativ 1000 de m, concurs de tras cu arcul, strângerea cortului, acțiuni de informare asupra 

importanței păstrării bogățiilor naturale ale zonei, acțiuni de ecologizare. Cei mai merituoși elevi au 

fost premiați. 
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V. MĂRUNTELE CONDEIE 

 

NOPŢI SINISTRE 

Mălăescu Sara, CLASA A  IX A 

 

  Mă trezisem într-o altă lume, eram autoarea unor romane poliţiste, mă mutam în diferite 

locuri inspiraţia venea de la sine. 

Cumpărasem o casă înconjurată de pădure unde s-au petrecut evenimente tulburătoare. Încă 

din primele zile copiii mei aveau visuri groaznice, soţul era plecat toată ziua la serviciu. Investigând 

casa mă apuc de noul roman, aveam o presimţire ciudată  simţeam că va fi ultimul. Copacul din faţa 

casei avea o creangă lipsă, deşi copacul era gros parcă cineva îi mutilase trunchiul. Mă apropii de 

el: o lumină nepământeană îmi arăta podul. Ceva parcă îmi taie respiraţia, intru brusc în casă urc în 

pod şi găsesc într-un cufăr câteva casete video. Curioasă le-am vizionat: conţinutul era îngrozitor,  

au fost filmate tot felul de crime oribile. 

Într-o seară îmi găsesc fetiţa rezemată de perete parcă o fantomă o obliga să i se supună, am 

urmărit-o cu atenţie şi am regretat pasul făcut de a cumpăra casa, dar era prea târziu, o umbră ne 

urmărea tot timpul, cu toate că romanul meu continua, conţinutul era unul straniu. Pereţii erau plini 

de sânge în înregistrările video, toate familiile sfârşeau spânzurate de acel copac. Bagul era regele 

întunericului, iar furia acestuia declanşa teroarea în casă. Unul dintre copii urma să ne spânzure pe 

toţi, soţul era cel ales cel care putea opri forţele răului. Am studiat zile întregi deoarece noaptea se 

întâmplau evenimentele stranii. Bagul devenea din ce în ce mai puternic se hrănea cu spaima 

copiilor, dar avea o slăbiciune, o poţiune îl făcea om acesta căzuse sub blestem.  

Se înserase, mă uit pe geam şi văd un cimitir, apăruse din senin. O forţă parcă mă atrăgea 

deschid fereastra şi sar, nu păţisem nimic chiar dacă eram la etaj, ajung în faţa porţii îmi văd familia 

înăuntru, jucau un joc. Zgomotele ciudate mă înspăimântau, intru într-o cameră plină cu diamante, o 

bătrână se îndrepta spre mine, mă forţa să-i desenez o stea. În jurul meu apăruseră prizonierii 

întunericului. După ce am terminat desenul, totul revenise la normal. 

După câteva zile am găsit un articol decupat dintr-un ziar. Nu am putut să-mi dau seama 

când a fost publicat, dar hârtia era foarte veche. Casa arsese împreună cu doi bătrâni. Bătrâna din 

visul meu nu era altcineva decât soţia regelui Bagul. Misterul era legat de steaua pe care o 

desenasem. In urgia nopții era ca o amuletă ce-mi ocrotea casa. 
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