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I. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ÎN COLEGIUL NOSTRU
Mergea Teodor, Bîzocu Codruţa

MOTTO: „Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole,
dar şi o pregătire pentru un viitor în bună măsură imprevizibil.”
Jaques Delors
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite
transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de
învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă
gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării
drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză
lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Activităţile extraşcolare au ca scop
dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în
conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Educaţia este o prioritate absolută şi un agent
cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic
european.
În anul şcolar 2013-2014, Colegiul Tehnic Nr. 2 propune o bogată activitatea educativă
şcolară şi extraşcolară, implicând elevii şi cadrele didactice într-o serie de proiecte şi parteneriate
locale, judeţene, regionale şi internaţionale.
THE EUROPEAN TEENAGERS BETWEEN CULINARY TRADITION AND FAST FOOD,
proiectul multilateral Comenius, al cărui coordonator este Colegiul Tehnic Nr. 2. Tematica
proiectului este una ancorată în realitatea adolescenţilor
din întreaga lume şi nu abordează simplist educaţia pentru
o alimentaţie sănătoasă, ci îi aduce pe tinerii din
instituţiile partenere, la masa dialogului intercultural
pentru a dezbate problematica, reflectând la implicaţiile
medicale, sociale, dar şi la consecinţele din planul
identităţii culturale. Proiectul se derulează pe durata a doi
ani şcolari, 2012-2013 şi 2013-2014, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale în cadrul
Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii, Programul Sectorial Comenius, are ca parteneri
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şcoli din alte 6 state europene (Italia, Spania, Grecia, Turcia, Polonia, Portugalia) şi îşi propune să-i
implice pe adolescenţi într-o dezbatere interculturală având ca subiect stilul alimentar al tinerei
generaţii şi consecinţele în planul identităţii culturale. Elevii din instituţiile partenere, ajutaţi de
profesorii coordonatori analizează problematica alimentaţiei nesănătoase, sondând implicaţiile
medicale, sociale şi culturale.
PE URMELE TIMPULUI ÎN NORDUL OLTENIEI, proiect educaţional şi concurs,
ediţia a II, inclus în CAER. Tema acestui proiect educaţional

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU
COLEGIUL NATIONAL
”TUDOR VLADIMIRESCU” TG-JIU

este una de actualitate în condiţiile în care, în ultimii ani,
România s-a confruntat cu mari schimbări la nivelul societăţii,

CNTV

PARTENERI
Muzeul Judetean Gorj Alexandru Stefulescu
Muzeul Regiunii Portilor de Fier Drobeta Turnu Severin
Muzeul Jude?ean Aurelian Sacerdoteanu Vâlcea

iar datorită deschiderii graniţelor, un număr mare de români a
ales să emigreze (posibila apariţie a unor schimbări la nivelul
identităţii naţionale a celor care părăsesc frecvent ţara).
Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi
obiceiurile româneşti în contextul actual socio-cultural când
influenţa

mass-mediei

promovează

în

rândul

tinerilor

împrumuturi din diverse culturi. Tradiţiile noastre trebuie

Proiect educational
regional

preluate şi transmise următoarelor generaţii, pentru a sădi în

2012-2013

inimile copiilor dragostea pentru frumos şi autentic.
LUMEA CĂRŢII, proiect educaţional şi concurs, aduce în atenţia elevilor Cartea, uitată
din pricina exploziei informării şi a informatizării. Se impune ca elevii să fie permanent prinşi în
contactul direct cu cartea, pe această cale fiindu-le stimulate gândirea, sensibilitatea, curiozitatea.
Elevilor trebuie să li se vorbească despre carte ca despre o fiinţă vie, nu să li se transmită informaţii,
concluzii,

observaţii

ale

altora

despre

lumea

înconjurătoare ori despre opera literară în cauză.
Profesorul trebuie să fie un îndrumător, o călăuză care să
arate elevilor calea pe care să

meargă, dar să nu-i

însoţească pe toată lungimea ei, căci important este ca ei
să înveţe să meargă singuri până la capăt. Răsplata va fi
ideea născută din lectura pe care elevul însuşi a făcut-o.
Cartea rămâne principalul izvor de informaţie, suportul
de nelipsit al activităţii educaţionale în perioada de
formare a viitoarelor generaţii, de transformare şi
perfecţionare a realităţii. Simpla prezenţă a cărţii în jurul
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elevului este doar o premisă a cultivării gustului pentru lectură, dar nu este suficientă, trebuie
urmată de îndemnul şi îndrumarea atentă a elevului către lectură. Prin derularea acestui proiect se
urmăreşte creşterea accesului la informaţie şi documentare a elevilor prin intermediul cărţii şi
dezvoltarea abilităţilor de creaţie literară şi plastică.
ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE, proiect educaţional şi concurs, dedicat elevilor de liceu şi
urmăreşte să trezească interesul elevilor pentru experimentare, pentru înţelegerea ştiinţei şi tehnicii,
pentru înţelegerea realităţii înconjurătoare, pe scurt, interesul pentru CUNOAŞTERE. Obiectivele
vin în întâmpinarea nevoii de specializare şi formare resimţită de elevii care trebuie să ia o decizie
de orientare către un domeniu de activitate şi să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii. Având în
vedere nevoile identificate, proiectul va promova acţiuni concrete, schimburi de experienţa şi
activităţi practice, venind în sprijinul creşterii calităţii educaţiei elevilor prin furnizarea de pregătire
de specialitate de un înalt nivel calitativ într-un mod plăcut şi într-un mediu atractiv. Se vor pune
în

valoare

informatice

cunoştinţele

necesare documentării şi realizării de
proiecte. Activităţile vor contribui la
consolidarea relaţiilor de colaborare, la
sudarea

grupului,

competenţelor

sociale

la

dezvoltarea
ale

elevilor.

Proiectul urmăreşte facilitarea tranziţiei
elevilor de la şcoală la viaţa activă prin
aprofundarea competenţelor cheie, alături
de competenţele tehnice generale şi
adaptarea

pregătirii

profesionale

a

elevilor la nevoile pieţei.
CUNOAŞTERE ŞI CREATIVITATE TEHNICĂ este un concurs tehnic regional.
Necesitatea creşterii nivelului de pregătire teoretică şi practică în domeniul ştiinţelor şi al
tehnologiilor, impune organizarea de activităţi (concursuri, sesiuni ştiinţifice, comunicări) care să
sprijine elevii din liceele tehnologice să dobândească noi competenţe ştiinţifice şi de valorizare
personală, într-o abordare interdisciplinară. Obiectivul general al concursului este promovarea
ideilor de competiţie şi performanţă, a studiului la disciplinele prevăzute în curriculumul şcolar şi se
adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru domeniile ştiinţelor, tehnicii,
meseriilor.
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COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE ÎN DOMENIUL ELECTRONICĂ ŞI
AUTOMATIZĂRI LA STANDARDE EUROPENE este un proiect de mobilităţi Leonardo da
Vinci LLP-LdV/IVT/2013/RO/372 şi se va desfăşura în perioada 19.05.2014 – 08.06.2014.
Proiectul

urmăreşte

perfecţionarea

aptitudinilor

practice

şi

oferirea

de

servicii

corespunzătoare standardelor europene în vederea inserţiei pe piaţa europeană a muncii. Grupul
ţintă al proiectului este format din 15 elevi, din clasa a X-a, aflaţi în formare profesională iniţială
(IVT) în domeniul electronică şi automatizări.
PAŞI SPRE TINE, proiect educaţional, organizat de Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu şi
Complexul de Servicii Comunitare Pentru Copilul
cu Handicap Târgu Jiu. Scopul urmărit este
acumularea

unor

experienţe

inedite,

testarea

propriilor limite, un exerciţiu de bunăvoinţă, de
integrare şi coeziune socială. Voluntariatul se naşte
în inima fiecăruia. Dacă se naşte acolo, cu siguranţă
se va dezvolta şi se va traduce şi sub aspectele cele
mai

pragmatice

şi

necesare

până

la

urmă.

Ingredientele principale în acţiunile sociale nu sunt
nici banii, nici numărul de oameni implicaţi, ci
pasiunea/dăruirea cu care lucrează cei ce vor să-şi
dea din timpul, abilităţile, cunoştinţele lor în
beneficiul altora. Cea mai importantă lecţie este
faptul că nimic nu se compară cu zâmbetul de pe
chipul unui copil cu care viaţa a fost mai dură.
LUMEA ADOLESCENŢILOR ÎNTRE FAMILIE ŞI ŞCOALĂ – proiect educaţional
judeţean. Tema acestui proiect vizează dezvoltarea adolescentului în tot tabloul lui bio-psihosocial: relaţiile sociale, orientarea în carieră, sexualitatea, imaginea de sine, stil de viaţă sănătos,
cunoaştere şi intercunoaştere.
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II. ŞCOALĂ, ELEVI, PROFESORI

PE DRUMUL CETĂŢENIEI ACTIVE-ABORDĂRI ŞI PERSPECTIVE
Profesor Mergea Teodor, Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu

În perioada 2-6 decembrie 2013 am participat la o vizită de studiu organizată de Academia
din Limoges, Franța având ca titlu Engagement et citoyenneté : quelles mises en pratique pour
nos jeunes
Activitățile la care am participat

mi-au oferit un model

de democrație participativă și de

responsabilizare a tinerilor pentru problematici europene iar exercițiul cetățeniei active pe care l-au
deprins în interiorul comunității din care fac parte, are un rol deosebit de important în formarea
elevilor, în integrarea lor socio-profesională de mai târziu dar și a pregătirii pentru învățare pe
parcursul întregii vieți.
De asemenea, am aflat cum funcționează sistemul educațional al ţării gazdă dar și al
celorlalte țări participante la vizita de studiu, am descoperit organizarea învăţământului liceal
tehnic din sistemul francez, am împărtăşit idei, am deprins noi metode şi tehnici de abordare a
educaţiei pentru o cetăţenie activă și am stabilit relaţii de colaborare cu factori de decizie din alte
sisteme de învăţământ, foarte utile în dezvoltarea unor proiecte ulterioare în instituția pe care o
reprezint.
Schimbul de experiență pe care l-am avut cu instituția organizatoare dar și cu ceilalți
beneficiari ai vizitei de studiu, a pus în evidență faptul că, pentru asigurarea reușitei profesionale de
mai târziu a tinerilor, este nevoie de: o cultură școlară participativă, o articulare între materiile
învățate în sensul educației formale și dispozitivele reglementare care privesc educația non-formală,
un evantai de programe și structuri care oferă experiențe practice ale cetățeniei active.
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Anul 2 de proiect
Septembrie, luna Răpciuni, a venit cu o nouă mobilitate pentru echipa Comenius a liceului.
Am lăsat în urmă tabloul autentic al toamnei româneşti şi am plecat cu păsările călătoare spre un
tărâm însorit, Spania, fascinanta capitală a Cataloniei.
Barcelona ne-a întâmpinat cu aerul hypermodern al marilor metropole, furnicar de mulţime,
reţea de trafic aglomerată, culori, soare şi dominanţa arhitecturii.
Ce-ar putea avea în comun un barcelonez şi un târgujian? te-ai putea întreba. Tot ce poate fi
mai de preţ: moştenirea culturală. Noi l-am primit pe Brâncuşi, iar Barcelona pe Gaudi. Şi aşa cum
marele sculptor din Hobiţa ne defineşte şi ne aminteşte veşnic cât suntem de bogaţi, arhitectul
Barcelonei a lăsat posterităţii o lume vie, plină de culoare, cu forme îndrăzneţe şi linii cutezante.
Piatră, metal şi ceramică unite într-un dans ameţitor al formelor şi culorilor inspirate de natură.
Există o mare diferenţă între călătorul iniţiat, cu ghidul turistic în buzunar, cu harta în mână,
cu un plan dinainte stabilit şi turistul de ocazie. Ei bine, Barcelona este un loc sigur şi uşor de
cunoscut pentru ambele tipuri de călători. Poţi alege, fie optezi pentru un traseu cultural ghidat, fie
ai curajul de a te pierde pe străduţele străjuite de arhitectura impunătoare a centrului vechi, de a
gusta din savuroasele bucate catalane, în localuri care abundă de turişti pretutindeni. La metrou sau
în plin centru, poţi întâlni cântăreţi, artişti care te fascinează cu melodii romantice sau cu exprimări
artistice inedite.
Pentru echipa Comenius, Barcelona a
devenit un nou popas în

călătoria culinară

începută anul trecut. Cele cinci zile ale
programului au avut obiective specifice şi s-au
desfăşurat în incinta liceului sau în cadrul unor
instituţii culturale.
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Luni
Soare pe un cer barcelonez, albastrualbastru-curat
Atmosferă încărcată de bunădispoziţie
Întâlnire de lucru la şcoală şi ... Barcelona by train
Coordonatorul echipei gazdă ne-a prezentat creaţia lui Gaudi. Am vizitat trei obiective
considerate proiecte cheie în opera arhitectului, casa Batllo, la Pedrera şi parcul Guell. Am aflat de
la ghidul centrului cultural ce înseamnă cuvântul pedrera (carieră de piatră) şi de ce a fost astfel
denumită de către barcelonezi în sec al 19-lea. Este de la sine înţeles cât de stranie părea arhitectura
clădirii în contrast cu clădirile autohtone. Pedrera sau casa Mila se remarcă de departe prin stilul său
neconvenţional, prin liniile ondulate ale faţadei şi arabescurile de fier forjat ale balcoanelor.
In interior, geniul arhitectului îţi dezvăluie spiritul practic şi inovator în originalitatea şi
compartimentarea spaţiului, în formele neobişnuite ale detaliilor şi sursele inspiraţiei sale. Am
vizitat apartamentele familiei Mila şi acoperişul clădirii care oferă privitorului o panoramă
deosebită asupra Barcelonei.
Parcul Güell este cel mai elocvent exemplu al fanteziei gaudiene. E dominat de tehnica
trancadis, materializată într-un uriaş saurian de ceramică viu colorată, în vase şi arabescuri din
ceramică de texturi şi culori diferite, galerii de arcade imitând lava vulcanică. Totul pare a fi un
imens monument închinat naturii care l-a inspirat pe arhitect.
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Marţi

Acelaşi cer senin şi soare
Temperatura numai bună pentru excursii
Am vizitat beciurile campaniei Cordoniu, una dintre cele mai cunoscute întreprinderi
producătoare de vin şi şampanie. Aici a fost produsă prima sticlă de şampanie din Spania cu
denumirea Cava. Un domeniu de-a dreptul fabulos ce poate fi caracterizat simplu prin trei cuvinte:
pasiune, nobleţe, etichetă. Pasiune pentru vin, nobleţea tradiţiei şi preţiozitatea etichetei. Am
pătruns într-un adevărat beci regal cu arcade, ogive, vitralii şi nenumărate expoziţii tematice: de
vase, sticle, matriţe, etichete, instrumente utilizate la fabricarea vinului de-a lungul timpului,
butoaie şi colecţiile de vinuri, toate încrustate cu litere mari aurii, marca Cordoniu.

Şi după degustarea vinului şi a mustului a urmat o altă vizită, foarte îndrăgită de elevi,
fabrica de ciocolată SIMON COLL. Din prezentarea virtuală a fabricii, urmată de una interactivă,
am aflat despre lungul drum al ciocolatei spaniole, născută în anul 1840 într-un orăşel de lângă
Barcelona, până la prima reţetă distribuită aşa cum este ea astăzi şi construirea brandului şi a
fabricii. Au fost prezentate ingredientele şi sortimentele de ciocolată. Am deprins tehnica degustării
ciocolatei, cum să-i simţim savoarea, să deosebim aromele şi să ghicim esenţele. Şi am adăugat
mesei catalane două ingrediente cu savoare şi tradiţie: şampania şi ciocolata.
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Miercuri, Joi

Cer senin, soaresoare-n echipă, poftă de muncă
Două zile surori, cu planuri, ateliere de lucru, degustări de produse tradiţionale, vizite
culturale (Catedrala Barcelona, la Boqueria Market, Santa Maria del Mar şi celebrul bulevard Les
Rambles). Am mers la pas pe Las Rambles, o adevarată explozie de viaţă şi culoare. Muzică,
mirosuri îmbietoare, magazine şi tonete cu suveniruri, o simfonie demnă de o metropolă. Am vizitat
Boqueria Market unde am putut vedea diversitatea de legume, fructe şi peşte, utilizată în bucătaria
catalană.
Miercuri seara am fost spectatorii unei frumoase reprezentaţii de dans spaniol la Palacio del
de Flamenco. Un dans năucitor, senzual şi pasional.

Joi a fost o zi importantă pentru echipa de proiect. Am fost primiţi la primăria sectorului
Hospitalet. La prânz am fost oaspeţii unei şcoli de catering şi am degustat un meniu ingenios care a
avut ca vedetă ciuperca.
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Vineri

Soarele a fost
fost în vacanţă vreo câteva ore...
ore... bune
În suflete, acelaşi
acela i cer senin şii ... gânduri de plecare
Ultima zi a săptămânii Comenius.
Gazdele noastre ne-au pregătit un frumos program artistic, competiţii sportive pentru elevi
şi, la final, au fost înmânate diplomele elevilor şi ale profesorilor.

Concluziile vizitei
Tradiţia culinară spaniolă este un adversar redutabil al alimentaţiei de tip fast food, iar
degustarea

mâncărurilor locale este un adevărat răsfăţ al simţurilor. Bucătăria catalană este

emblema dietei mediteraneene, folosind ca materie primă esenţială uleiul de măsline, în garnitură
şi când se gătesc ingredientele proaspete pe care le oferă pământul şi marea. Este plină de culoare şi
savoare. Fantezia lui Gaudi se reflectă în arhitectura şi cromatica farfuriei catalane. Principalele
ingrediente sunt fructele de mare şi peştele, alături de salatele verzi, legume şi paste. Cele mai
renumite feluri sunt paella, tortilla, tapas, delicioasa crema catalană, iar ca băutură principală,
sangria.

Prof. Bengescu Otilia
Prof. Bistreanu Eliana
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BARCELONA,
BARCELONA, ORAŞ
ORAŞUL CULORILOR

Barcelona, un oraş plin de viaţă şi culoare. Este
situat în nord-estul Spaniei, fiind capitala Cataloniei, o
comunitate autonomă a ţării. Este de asemenea al doilea
ca mărime după Madrid, populaţia oraşului fiind de
aproximativ 1,6 milioane locuitori, iar a zonei
metropolitane de aproximativ 3 milioane.
Dacă ar trebui să descriu Barcelona în trei
cuvinte acestea ar fi: cultură, stil şi armonie. In
Barcelona se află multe atracţii turistice care merită
vizitate.
După părerea mea cel mai impresionant
monument este La Sagrada Familia. Un templu
fantastic, care a fost proiectat de către Antonio Gaudi,
este în construcţie din anul 1882.

Altă atracţie, care m-a încântat, a fost La Pedrera, o
clădire modernistă, proiectată tot de Gaudi.
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Fântânile magice de la Montjuic sunt un adevărat spectacol de lumini, muzică şi apă.

Străzile Barcelonei oferă o panoramă a marilor clădiri moderniste ce s-au integrat perfect în
arhitectura istorică, Gothic Quarter şi bulevardul Las Ramblas sunt exemplele perfecte.
Bulevardele principale îi primesc pe numeroşii turişti, invitându-i la shopping prin
magazinele ademenitoare.

Superba capitală a Cataloniei are ceva de oferit fiecărei persoane în parte. Acest lucru o face
un loc fascinant. Se spune că odată ajuns în Barcelona, vrăjit de cultura, oamenii şi locurile
impresionante, ce poartă amprenta istoriei, îţi doreşti să rămâi acolo pentru totdeauna.
Novaceanu Anca Daniela, cls. XII
Prof. coordonator Bengescu Otilia
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PAGINI DIN ISTORIA CĂRŢII
Zestroiu Simona,
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
Cea mai veche metodă de a transmite mesaje şi poveşti era pe cale orală (viu grai). Atunci
când sistemele de scriere au fost inventate în antichitate, tăbliţele de lut şi pergamentul erau folosite,
de exemplu în biblioteca din Alexandria.
Papirusul a rămas suport esenţial al cărţii în Egipt şi s-a răspândit în lumea greacă şi în
Imperiul Roman. Papirusurile care ne-au parvenit nu reprezintă decât o infimă parte a celor care au
existat. Aproape toate provin din Egipt, unde condiţiile climatice au uşurat păstrarea lor. Cartea din
papirus se prezenta sub forma unui sul alcătuit din foi lipite unele în continuarea celorlalte, adesea
în număr de zece. Lungimea medie a unui sul era de la 6 până la 10 metri. Cartea se desfăşura
orizontal; ea era împărţită în coloane verticale şi aproape întotdeauna scrisă pe o parte, cea a
sensului orizontal al fibrelor. Titlul se găsea la sfârşit, uneori în interior sau pe o etichetă atârnată de
cilindrul care înfăşura sulul. Cea mai mare parte a cărţilor din papirus care ne-au rămas din vechiul
Egipt au fost găsite în morminte; se depuneau lângă corpuri texte sacre, rugăciuni, pentru a proteja
sufletele defuncţilor în peregrinările lor; aceasta este originea „Cărţii morţilor”, cunoscută chiar de
la începutul celui de-al II-lea mileniu.
Singurul papirus din România, descoperit în urmă cu peste
50 de ani se află la Muzeului de Arheologie „Callatis”. Găsit
la Mangalia în 1959 acesta a fost trimis, în acelaşi an, în Rusia,
pentru restaurare şi conservare. Papirusul respectiv este scris în
greaca veche şi este unic, fiind singurul papirus întreg din Europa
care datează din secolul IV î. H.
Pieile diverselor animale sunt de asemenea vechi
suporturi ale scrierii, atât în Orient cât şi la greci, dar
pergamentul este cu totul altceva. Invenţia legendară îi este
atribuită lui Eumenes al II-lea, rege al Pergamului, în Asia
Mică, care voia să se sustragă monopolului egiptean de papirus.
Folosirea pergamentului se generalizează lent şi abia în secolul al
IV-lea d. Hr. a înlocuit complet papirusul în realizarea cărţilor.
Apariţia hârtiei în Occident a permis multiplicarea şi popularizarea manuscriselor. În
comparaţie cu pergamentul, hârtia prezenta avantajul unui preţ inferior şi mai multe posibilităţi de
fabricaţie.
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În timp ce pergamentul se orienta spre manuscrisele de lux, hârtia era folosită pentru
manuscrisele obişnuite.
În măsura în care orice text literar (în sens larg) aspiră, în esenţă, la o comunicare şi o
difuzare dintre cele mai ample posibile, putem spune că inventarea tiparului a adus cărţii o
împlinire şi o desăvârşire. Primii tipografi au păstrat manuscrisul ca formă de prezentare a cărţii, nu
pentru a înşela clientela, aşa cum s-a crezut uneori, ci pur şi simplu pentru că nu puteau concepe o
altă formă a cărţii decât cea pe care o cunoşteau. Încetul cu încetul, necesităţile noii tehnici au dus la
îndepărtarea cărţii de modelul său iniţial şi, după o evoluţie de aproape un secol, a ajuns în jurul
anilor 1530-1550 la forma de prezentare pe care o cunoaştem şi astăzi.
Tiparul a apărut în jurul anului 3.000 î.e.n. odată cu primele imagini copiate. La acea vreme,
procesul de copiere se realiza cu ajutorul unor sigilii cilindrice folosite pentru imprimarea
imaginilor pe tablete de ceară. Originile acestui procedeu se regăsesc în civilizaţia mesopotamiană,
iar rezultatele sale sunt primele forme de artă care au reuşit să supravieţuiască de-a lungul timpului.
De la apariţia primelor forme de tipar, până la apariţia tiparului digital, la sfârşitul secolului
trecut, evoluţia tiparului a trecut printr-o serie de etape care s-au adaptat cerinţelor şi tehnologiilor
vremurilor.
Tiparul cu blocuri de lemn

este o metodă de

imprimerie a textului, imaginilor şi a altor forme, folosită în
general în Asia de Est pentru imprimarea pe materiale textile, iar
mai târziu, sub influenţa budismului, tehnica s-a extins şi la
hârtie.
Prima formă de tipar mobil apare în anul 1040 în China, iar piesele sunt fabricate din
porţelan. Piesele din metal apar 200 de ani mai târziu în timpul dinastiei coreene Goryeo.
Cel care a revoluţionat tehnica şi a dus tiparul la un nou nivel al evoluţiei, deschizându-i drumul
către modernism a fost Johannes Gutenberg. În
jurul anului 1439 Gutenberg dezvoltă tehnologia
europeană a tiparului mobil şi declanşează o
răspândire rapidă acesteia pe tot continentul în doar
un deceniu, marcând astfel începutul tiparului de
masă în Europa.
Invenţia lui Gutenberg este considerată cea mai
importantă realizare a epocii şi responsabilă pentru
răspândirea şi dezvoltarea ulterioara a tiparului.
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III. EDUCAŢIA ÎN CONTEXT EUROPEAN

APLICAREA PRACTICĂ A INFORMAŢIILOR TEORETICE –
COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A PREGĂTIRII PROFESIONALE

Prof. Bîzocu Codruţa, Prof. Ivan Camelia
Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu

Şcoala, prin misiunea şi funcţia pe care le are, poate contribui substanţial la achiziţionarea
de către elevi a cunoştinţelor, capacităţilor, atitudinilor şi valorilor raportate la un mediu sănătos de
existenţă, la formarea comportamentului adecvat al absolvenţilor învăţământului preuniversitar în
condiţiile impactului antropic actual şi conştientizarea de către ei a necesităţii valorificării raţionale,
conservării şi protecţiei ecologice a mediului ambiant la nivel local, regional şi global.
Aceste obiective sunt urmărite la clasele de la profilul Resurse naturale şi protecţia mediului
şi presupun crearea unor abilităţilor cognitive specifice şi asigurarea unui echilibru între
cunoştinţele generale şi cele de specialitate, astfel încât absolventul să fie calificat pentru
practicarea profesiei intrând în câmpul muncii sau continuându-şi studiile în învăţământul
universitar.
Pornind de la ideea că protecţia mediului se poate realiza deplin prin asocierea pregătirii
teoretice de specialitate cu pregătirea practică şi cu educaţia ecologică, stagiul de pregătire practică
reprezintă o oportunitate pentru formarea de specialişti care să înţeleagă şi să aplice cunoştinţele din
domeniul ecologiei şi protecţiei mediului în cadrul activităţilor socio-economice ce solicită astfel de
specialişti.
Stagiul de practică, reprezintă activitatea desfăşurată de elevi în conformitate cu planul de
învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia
în cadrul programului de pregătire profesională. Obiectivul fundamental al activităţii de practică
este dobândirea de către elevi de abilităţi practice printr-o implicare directă alături de specialiştii din
domeniul specific profesiei. Obiectivele generale urmăresc înţelegerea, inovarea şi crearea de
cunoştinţe noi alături de înţelegerea şi aplicarea principiilor fundamentale necesare exercitării
profesiei de ecolog. Obiectivele specifice presupun crearea abilităţilor practice specifice:


Capacitatea de a identifica şi evalua sursele şi gradul de poluare a factorilor de mediu (aer,
sol, apa);
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Utilizarea adecvată de metode şi tehnici de analiză şi control aplicabile în Ecologia şi
protecţia mediului;



Evaluarea componentelor biodiversităţii şi a stării ecosistemelor;



Capacitatea de a sintetiza şi interpreta un set de informaţii, de a formula şi de a evalua
concluzii şi recomandări.



Aplicarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniu pentru formularea de proiecte
şi derularea de programe profesionale;



Capacitatea de a evalua problemele complexe din domeniu şi de a formula demonstrativ
modalităţile de rezolvare a acestor probleme.
Practicant este elevul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor

teoretice şi pentru formarea abilităţilor practice, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea
pentru care se instruieşte.
Elevii de la profilul Resurse naturale şi protecţia mediului desfăşoară practica comasată în
parteneriat cu unităţi productive de profil, laboratoare de analize, organizaţii/instituţii al căror profil
de activitate este compatibil cu cel al domeniului de pregătire. Partenerii de practică cu care
instituţia noastră a încheiat Convenţii de colaborare în acest an pentru domeniul Resurse naturale şi
protecţia mediului sunt: Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, Administraţia Naţională Apele
Române şi Apa Regio Târgu Jiu.
În luna noiembrie 2013 elevii de la clasa a XI-a E au derulat în cadrul stagiului de practică,
pe lângă activităţile specifice prevăzute în curriculum-ul şcolar o serie de activităţi cu caracter
practic-aplicativ ce au contribuit în mare măsură la atingerea obiectivelor prezentate mai sus. Dintre
acestea s-au bucurat de un mare interes din partea elevilor:
1. Vizita de studiu la Staţia de epurare a apei Târgu Jiu
2. Vizita de studiu la Staţia de tratare a apei Târgu Jiu
3. Desfăşurarea de activităţi de tip proiect pe grupe de elevi

1. Vizita de studiu la Staţia de epurare a apei Târgu Jiu
Rolul acestei staţii este de a epura apa uzată din oraş şi apa industrială şi de a o reda emisarului la
anumiţi parametri, la care să nu fie poluantă pentru apa în care se deversează (râul Jiu). La
începutul anului 2014 este programată să reintre în exploatare, după reabilitare, cu treaptă terţiară
biologică. Staţia de epurare va deservi municipiul Târgu-Jiu şi localităţile adiacente, fiind proiectată
pentru o populaţie de 107.000 locuitori. Staţia de epurare din municipiul Târgu-Jiu este proiectată
pentru un debit de 660 de litri pe secundă, cu capacitate maximă de 1.750 de litri pe secundă la ploi
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torenţiale în oraş. Nămolul rezultat în urma procesului de epurare va intra în fermentatoare care au
rolul pe de o parte de a-l sedimenta, pe de altă parte de a obţine din acest nămol biogazul. Biogazul
va fi înmagazinat în gazometru după care este introdus în staţia de cogenerare, unde produce
energie termică şi energie electrică. Nămolul rezidual se va neutraliza, după care poate fi redat
agriculturii.

2. Vizita de studiu la Staţia de tratare a apei Târgu Jiu
Laboratorul de tratare apa din Târgu Jiu face analize săptămânal pentru toate localităţile din
aria de acoperire pentru apa tratata şi distribuita, evidenţiată prin buletinele de încercări
Laboratorul staţiei de tratare Târgu Jiu are implementat un sistem intern de supraveghere şi
înregistrare electronică a fluxului tehnologic. Principalele metode de tratare a apei sunt:
 floculare
 sedimentare
 oxidare
 filtrare
 adsorbţie
 desalinizare
 dezinfecţie
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3. Desfăşurarea de activităţi de tip proiect pe grupe de elevi
Timp de două săptămâni elevii au lucrat în cadrul grupelor reuşind să realizeze proiecte
interesante pe care să le transpună atât sub formă de referat cu informaţii relevante despre tema
abordată cât şi sub forma unor machete a căror realizare a arătat atât faptul că elevii stăpânesc
noţiunile teoretice, au competenţe practice, dar dau şi dovadă de creativitate, spirit de echipă,
motivare, responsabilitate.
Cele mai interesante lucrări realizate de către elevi:
SPECII DE ANIMALE PROTEJATE

DEPOZITUL DE DEŞEURI BÂRSEŞTI

DEFILEUL JIULUI

SPECII DE PLANTE PROTEJATE

COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TÂRGU-JIU
112… NATURA!

- 21 -

EFICIENŢĂ ÎN EDUCAŢIE
Prof. Duţescu Mirela Lidia
Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Tg. Jiu
Eficienţa şcolară, considerată un punct dificil în educaţie, implică raportarea la criterii bine
definite şi stabilite la nivelul la care funcţionează o instituţie şcolară. Conceptul de „valoare
adăugată de către şcoală” se concretizează în accentul pus pe rezultatele elevilor şi pe un plus de
valoare în formarea acestora în comparaţie cu alte şcoli, având aceleaşi obiective generale. La nivel
educaţional se observă o serie de factori organizaţionali ce generează diferenţe reale în ceea ce
priveşte eficacitatea şcolară şi anume:
a) climatul stimulativ din interiorul unităţii de învăţământ;
b) obiective clare şi concrete;
c) implicarea activă a comunităţii şi a părinţilor în viaţa şcolii;
d) susţinerea şcolii din partea structurilor manageriale supraordonate;
e) sistemul de valori cu rol de direcţionare a membrilor organizaţiei şcolare;
f) existenţa unei comunicări eficiente între membrii organizaţiei, atât pe orizontală cât şi pe
verticală.
Măsurarea eficacităţii în educaţie presupune existenţa unor parametrii clari printre care se
numără consistenţa şi consecvenţa influenţei şcolii asupra rezultatelor elevilor. La nivel instituţional
eficienţa şcolară începe de la managementul organizaţiei ce trebuie să se caracterizeze prin
fermitate şi focalizare pe finalităţi, abordare participativă, crearea unui climat de încredere pentru
elevi dar şi pentru cadrele didactice, aşteptări înalte la nivelul întregii unităţi şcolare, stimularea
valorilor, feedback relevant din partea tuturor participanţilor la procesul de învăţare.
Eficacitatea şi eficienţa curriculumului
Organizarea şi aplicarea curriculumului este atribuţie atât a managerului şcolar cât şi a
managerului educaţional. Managerul şcolar (profesorul/educatorul) este direct răspunzător de modul
în care concepe, implementează, evaluează sau dezvoltă curriculumul la nivel de şcoală.
Conţinuturile destinate predării învăţării sunt finalităţile actului educaţional, obiectivele acestuia
fiind mult mai complexe şi cuprind aspecte legate de evaluarea eficacităţii învăţării dar şi de
modalităţile de recuperare a unor eşecuri sau carenţe în învăţare.
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În literatura de specialitate s-au identificat o serie de factori ce stau la baza eficacităţi şi
eficienţei actului de învăţare la nivelul elevului:
a) timpul acordat învăţării;
b) oportunităţile de învăţare oferite;
c) calitatea procesului de învăţare;
d) influenţa unor factori de mediu specifici fiecărui elev.1
Managerul educaţional şi şcolar în eficienţa procesului educaţional
Managerul educaţional participă direct la creşterea eficacităţii procesului educaţional prin
crearea unui mediu de învăţare eficient şi a unui climat de încredere în instituţia şcolară începând de
la distribuţia elevilor pe clase, alcătuirea orarului în funcţie de nevoile specifice ale grupului de
elevi, implementarea curriculumului naţional şi implementarea celui de la nivelul unităţii şcolare.
Managerul şcolar implicat în educaţia directă a elevului, pune accentul pe utilizarea de activităţi
care comportă lucrul în echipă şi cooperarea, pe respectarea identităţii culturale a fiecărui copil în
parte şi pe monitorizarea constantă a eficacităţii activităţilor de predare – învăţare – evaluare la
nivelul fiecărui copil. Conduita creativă a cadrului didactic este unul din factorii care asigură
dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor, având un rol important în eficienţa şcolară. Astfel,
profesorul Ioan Neacşu afirmă că „educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze
învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi creativă. „La clasă,
profesorul nu realizează numai actul de predare-învăţare, el relaţionează cu elevii, intervine în
direcţionarea evoluţiei lor generale, fiind figura centrală pentru elevi fiind astfel obligat să-şi adauge
comportamente noi în activitatea de manager şcolar. Profesorul-manager organizează activităţile la
clasă prin alegerea strategiilor de predare-învăţare, a prelucrării conţinutului tematic în funcţie de
particularităţile fiecărui elev, dar asigură şi condiţiile ergonomice, psihologice, sociale optime de
desfăşurare a activităţii.
Metode de creştere a eficienţei educaţionale
Responsabilitatea pentru învăţare
Mediul şcolar trebuie să permită elevului să se angajeze în învăţare, dar el însuşi este cel
care acţionează. Totuşi, înainte să acţioneze, e nevoie să ştie ce i se cere pentru a învăţa eficient.
Există câteva atitudini şi comportamente pe care elevii care vor să devină independenţi le afişează şi
pe care profesorii ar trebui să le promoveze şi încurajeze, cum ar fi: încrederea, implicarea activă,
deschidere pentru împărtăşirea ideilor şi ascultarea activă.

1

Gherguț A., Management general și strategic în educație, Editura Poliorm, Iași, 2001, p. 154
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Încrederea
Elevii trebuie să ajungă să creadă că opiniile lor sunt apreciate. Trebuie să simtă că ceea ce
gândesc şi împărtăşesc este unic, important şi reprezintă o contribuţie la o înţelegere mai profundă a
conceptelor şi problemelor care sunt dezbătute. Fără încredere în propria lor valoare şi demnitate,
nu se pot implica activ în construcţia universului de cunoştinţe.
Implicarea activă
Este demonstrat faptul că elevilor le place să fie implicaţi activ în procesul de învăţare şi
atunci când implicarea lor este solicitată aceştia manifestă o capacitate sporită de înţelegere. Elevii
care se angajează pe deplin în învăţare ajung să conştientizeze împlinirea pe care o resimt în urma
depunerii unui efort în învăţare.
Împărtăşirea ideilor
Împărtăşirea ideilor cere curaj. Iniţiatorul trebuie să renunţe la ceva de dragul celorlalţi.
Părinţii îşi învaţă copiii de mici că dăruirea, împărţirea lucrurilor este un comportament social şi
important. Elevii ajung să accepte ideea de a împărţi, nu pentru că părinţii lor vor acest lucru ci
pentru că înţeleg beneficiile ei intrinseci.
Ascultarea activă
Expunerea ideilor în clasă, printre colegi, presupune ascultare, renunţare la emiterea de
judecăţi sau la impunerea propriei opinii în faţa sau în detrimentul altora. Elevii primesc în schimb
înţelepciunea colectivă, care le încadrează ideile într-un context mai larg şi trebuie să îi învăţăm să
o aprecieze. Prin intermediul dialogului amplu, elevii devin capabili să-şi examineze şi să-şi
corecteze propriile idei, să ofere şi să preia cunoştinţe. Participarea directă în procesul propriu de
formare îi face să deprindă abilităţi de cooperare care-şi dovedesc ulterior utilitatea în societate şi la
locul de muncă.
În concluzie, eficienţa şi eficacitatea în educaţie se concretizează în educaţia pentru mâine a
elevilor, în dezvoltarea oportunităţilor de învăţare prin creşterea calităţii educaţiei, a procesului
educaţional cu participarea tuturor celor antrenaţi în sistemul educaţional.

Bibliografie selectivă:
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Creţu C., 1998, Curriculum diferenţiat şi personalizat, Ed. Polirom, Iaşi
Gherguţ A., 2007, Management general şi strategic în educaţie, Ed. Polirom, Iaşi
Ionescu, Ion I., 1997, Sociologia şcolii, Ed. Polirom, Iaşi
Păun, Emil, 1999, Şcoala – o abordare sociopedagogică, Ed. Polirom, Iaşi
Popovici, Dumitru, 2003, Sociologia educaţiei, Ed. Institutul European, Iaşi
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EDUCAŢIA REMEDIALĂ – FACTOR DETERMINANT ÎN PROGRESUL ELEVILOR
Prof. Monica Suciu,
Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu
Motto:
„ . . . în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste roade sunt
bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai încete? De ce
nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect...” Comenius
Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea tehnicilor de
cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă
categorii mai nuanţate de copii în raport cu capacitatea lor de
răspundere la exigenţele şcolare. În rândul acestora, alături de elevii
cu CES integraţi individual, există şi elevi cu dificultăţi de învăţare,
cu ritm lent de asimilarea informaţiilor, dar cu intelect normal.
Confundaţi adesea cu elevii din prima categorie sunt nestimulaţi sau
categorizaţi ca atare. Oportunitatea stimulării concomitente este o
dovadă a măiestriei pedagogice şi a adaptării instruirii şcolare
conform necesitaţilor individuale.

Scopul educaţiei remediale este de a îmbunătăţi rezultatele la învăţătură a elevilor în vederea
formării competenţelor specifice disciplinelor pentru care la final de ciclu de învăţământ se susţin
evaluări, de a îmbunătăţi frecvenţa elevilor la orele de curs, precum şi de a-şi optimiza abilităţile de
comunicare şi relaţionare. Educaţia remedială este primul serviciu educaţional de sprijin de care
trebuie să beneficieze copiii/elevii cu dificultăţi de învăţare, de dezvoltare sau de adaptare şcolară.
Conform art. 13 din Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copii,
elevi şi tineri cu CES integraţi în învăţământul de masă „de acest serviciu beneficiază copiii/elevii
cu dificultăţi de învăţare, de dezvoltare sau de adaptare şcolară care se găsesc la un moment dat în
situaţie de eşec şcolar sau risc de abandon şcolar”.
LEN (la art. 72, alin.2) menţionează că “Un elev cu deficienţe de învăţare beneficiază, în
mod obligatoriu de educaţie remedială”, iar Regulamentul de organizare şi funcţionare a
învăţământului special şi special integrat (la art. 94 alin. 5) precizează că: „pentru asigurarea de
şanse egale în vederea evaluării elevilor cu dificultăţi de învăţare aceştia beneficiază în mod
obligatoriu, de educaţie remedială”. Educaţia remedială este asigurată de cadrele didactice de la
clasă sprijinite, de la caz la caz, de echipă multidisciplinară formată din consilierul/psihologul
şcolar, logopedul etc. în funcţie de nevoile tipurilor de intervenţie pe termen lung sau scurt, conform
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art. 13 lit. b din Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional copiilor, elevilor
si tinerilor integraţi în învăţământul de masă. LEN (la art. 66, alin. 1, 2 şi 3) menţionează că ,,(1)
Numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire este stabilit prin planurilecadru de învăţământ şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare şi evaluare, cât şi pentru învăţarea în clasă,
asistată de cadrul didactic, a conţinuturilor predate. (2) În cadrul Curriculumului naţional, ponderea
disciplinelor obligatorii, respectiv a celor opţionale se stabileşte prin planurile-cadru, astfel încât să
fie respectate atât principiul asigurării egalităţii de şanse şi al echităţii, cât şi principiul relevanţei şi
al descentralizării. (3) Pentru fiecare disciplină şi domeniu de studiu, programa şcolară acoperă 75%
din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/ domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii
din care face parte,

profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat

disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru consolidarea
cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor
planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev”.
Elevul/copilul cu „dificultăţi de învăţare"
Sintagma „dizabilităţi de învăţare" a fost folosită pentru prima dată în anii 1962-1963
(„learning disabilities"), ulterior ea fiind înlocuită cu „dificultăţi de învăţare", denumire care se
utilizează şi în prezent. O dificultate de învăţare se referă la o întârziere, o tulburare, o dezvoltare
încetinită în plan emoţional sau comportamental. Se manifestă prin dificultăţi semnificative în
achiziţionarea şi utilizarea receptării şi înţelegerii limbajului, a vorbirii, scrierii, citirii (literizării,
silabisirii), a raţionamentului şi abilităţilor matematice, ca şi unor abilităţi sociale.
Se consideră că un copil/elev are dificultăţi de învăţare dacă:
- există o diferenţă semnificativă între capacităţile sale şi performanţa şcolară atinsă;
- progresul realizat de el în procesul de învăţare este minim sau zero, pe o perioadă mai mare de
timp;
- are o dizabilitate/incapacitate care-l împiedică să utilizeze facilităţile educaţionale care sunt puse
la dispoziţia copiilor de aceeaşi vârstă cu el;
- lucrează în plan şcolar la un nivel inferior copiilor de aceeaşi vârstă;
- are dificultăţi persistente în învăţarea citit-scrisului şi a calculului matematic;
- are dificultăţi emoţionale şi de comportament care împiedică frecvent şi la un nivel considerabil
procesul de învăţare a copilului sau chiar a întregii clase;
- are dificultăţi continue de comunicare şi interacţiune care-l împiedică în dezvoltarea unor relaţii
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sociale echilibrate şi formează obstacole în procesul învăţării.
Clasificarea dificultăţilor de învăţare
Din perspectivă etiologică, se identifică două categorii mari de dificultăţi de învăţare:
a. dificultăţi de învăţare propriu-zise:
- determinate de incapacităţi greu vizibile (ascunse);
- generate de factori genetici, de boli, traumatisme, accidente etc.
b. dificultăţi de învăţare induse:
- sunt induse de mediul copilului sau chiar de el însuşi;
- pot apărea pe parcursul şi în finalul demersului de învăţare;
- se datorează: timpului insuficient de învăţare, lacunelor anterioare din învăţare, absenţei unor
tehnici şi procedee de învăţare eficientă, lipsei unui regim organizat de muncă, slabei calităţi a
predării în clasă, suprasolicitării şcolare, absenteismului, boli, indispoziţii etc.
Caracteristicile individului cu dificultăţi de învăţare
Dintre caracteristicile specifice copiilor cu dificultăţi de învăţare amintim:
- caracteristicile generale ce pot indica o dificultate de învăţare: hiperactivitate, slabă capacitate de a
fi atent, orientare confuză în spaţiu şi timp, incapacitate de a urmări indicaţiile orale, poftă
necontrolată de dulce, hipoglicemie, inversează literele sau cuvintele, face constant greşeli
ortografice, prinde greu o minge şi o loveşte greu cu piciorul, nu poate sări coarda, dificultăţi la
închiderea nasturilor, dificultăţi la legarea şireturilor, mod defectuos de a ţine creionul în mână,
caligrafie mediocră, mers dificil, incapacitate de a sări, stângăcie, eşecuri frecvente, dificultăţi de a
sta într-un picior, dificultăţi în a merge cu bicicleta sau de-a lungul unei linii.
- caracteristici ce pot indica dificultăţi vizuale la elevi: capul foarte aplecat, simptome de tensiune
vizuală (de exemplu: strabism, clipeşte des, îşi freacă des ochii, îi „fug" ochii), sare cuvinte sau
rânduri când citeşte, îşi apropie foarte mult capul de pagină când scrie sau citeşte etc.;
- simptome ce indică tulburări afective sau de comportament: imagine greşită despre sine, accese
colerice sau de ostilitate, impulsivitate excesivă, închidere în sine sau dezorientare.
- dificultăţi ce pot fi asociate cu unele de ordin social: tendinţa de a se juca cu copii mult mai mici
decât el, dificultatea de a stabili raporturi cu colegii, evitarea situaţiilor sociale noi.
Factorii implicaţi în dificultăţile de învăţare
Dificultăţile în învăţarea şcolară sunt cauzate de mai mulţi factori:
Factorii primari care influenţează procesul învăţării sunt factorii personali ce ţin de rata dezvoltării
individuale (înălţime, greutate, forţă de strângere, vârstă mentală, vârsta lecturii, vârsta
educaţională, vârsta pentru matematică, nivelul maturităţii sociale, nivelul maturităţii emoţionale):
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determinări anatomo-fiziologice, malformaţii corporale sau deficienţe senzoriale - sunt susceptibile
de a da naştere unor complexe de inferioritate sau inhibiţii accentuate cu efect de diminuare a
energiei psiho-nervoase şi a potenţialului intelectual. Factori psihologici individuali de origine
endogenă cum ar fi: nivelul redus al inteligenţei individuale, autismul infantil, hiperexcitabilitatea,
făcându-i pe elevi să acorde situaţiilor şi evenimentelor şcolare curente valenţe afective exagerate,
punându-se frecvent în situaţii de conflict cu profesorii şi colegii. Factorii psihologici individuali de
origine exogenă pun elevul în situaţii severe de conflict şi frustrare, elevul fiind astfel expus
realizării unor stări depresive şi de insecuritate (anxietate).
Factorii şcolari:
- volumul sarcinilor şcolare (dimensionarea/subdimensionarea lor accentuată);
- lipsa de obiectivitate în apreciere;
- timpul afectat altor preocupări obligatorii;
- sprijinul insuficient acordat pentru îmbunătăţirea studiului individual (planificarea şi organizarea
învăţării);
- obiectivitatea calificativelor;
- rigiditatea ritmurilor de învăţare, copiii cu ritmuri lente întâmpinând dificultăţi în învăţare;
- diferenţele semnificative existente între profesori şi chiar şcoli în ceea ce priveşte nivelul
exigenţelor cognitive manifestate faţă de elevi;
- abordările educative de tip exclusiv frontal care acordă prioritate clasei sau obiectivelor generale
ale predării, dar nu acordă importanţă particularităţilor psihologice ale elevilor, care
individualizează actul perceperii şi predării informaţiilor;
- mărimea clasei de elevi: numărul mare de elevi frânează obţinerea participării elevilor la procesul
predării;
- eterogenitatea clasei de elevi din punctul de vedere al vârstei înfrânează elevii cu aptitudini sau
ritmuri intelectuale superioare în dezvoltarea lor intelectuală;
- diferenţe privind resursele şcolare şi managementul general al învăţământului.
Factorii familiali favorizează/defavorizează copilul prin climatul din familie, relaţiile dintre
părinţi, relaţiile copilului care învaţă cu ceilalţi membrii ai familiei, atitudinea acestora faţă de
activitatea lui, dar şi faţă de problemele lui personale, stilul de educaţie şi situaţiile şi evenimentele
ce se ivesc în familie. La aceştia se adaugă starea de alertă şi hiperprotecţie din partea unuia sau
altuia dintre părinţi, precum şi situaţii când apar de genul îmbolnăviri sau decese care produc
frământări de durată în familia copilului.
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Factorii sociali atrag atenţia asupra rolului contextului social în care se face educaţia, respectiv
asupra valorii şi importanţei pe care statul şi diferite alte instituţii o acordă învăţământului în ceea
ce priveşte integrarea, succesul profesional şi social al elevilor.
Responsabilităţile cadrelor didactice în tratarea individuală a copiilor cu dificultăţi de
învăţare:
- adaptare curriculară - programă, planificare;
- întocmirea planului de intervenţie personalizat;
- conţinuturi şi sarcini simplificate în activităţile şcolare;
- activitatea adaptată la fiecare oră - sarcini de lucru şi teme diferenţiate;
- evaluare (evaluarea vizează progresul copilului - nu se face comparaţia cu elevii clasei);
- utilizarea unor modalităţi alternative de comunicare;
- colaborare strânsă cu familia elevului.
Adaptarea curriculară are în vedere:
Activităţile de învăţare – se utilizează din programă cele corespunzătoare potenţialului elevului sau
cele create de cadrul didactic. Obiectivele de referinţă - unele reluate pentru recuperare, altele
transformate pentru perioada viitoare, iar o altă grupă de obiective simplificate/adaptate, astfel încât
elevul să le poată îndeplini, respectându-se principiul accesibilizării. Resursele-materiale, de timp,
umane. Strategiile de predare-învăţare-evaluare – începând cu principiile pedagogice, metodele,
gradul de dificultate al testelor, cât şi perioada. Adaptarea unor obiective se poate realiza pe termen
permanent (an şcolar), pe când altele pe termen scurt sau mediu (o săptămână, o lună, un semestru).
Programele de intervenţie personalizate presupun folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare
curriculară care variază în funcţie de tipul cerinţei educative speciale: dificultăţi de învăţare sau
deficienţe specifice. Ca instrumente de planificare în activitatea de remediere şcolară pot fi folosite
modelele din anexele 1-6 care însoţesc prezentul material.

Bibliografie selectivă:
1. Hadagyi Viorel, (2002) Planuri individualizate pentru copii în situaţii de risc, în dificultate, cu nevoi speciale în
“Integrarea şcolarã a copilului în dificultate / cu nevoi speciale: ghid pentru directorul de şcoalã”, Bucureşti, CRIPS /
RENINCO / FSLI
2. Muşu, I., (coord.), (2000), Ghid de predare învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale, Unicef, Asociaţia
Reninco, România
3. Vrăşmăş, T., (2001), Învăţământul integrat şi /sau incluziv pentru copiii cu cerinţe speciale, Editura Aramis Bucureşti
4. Bocoş, M., (2001), Curriculumul şcolar şi aspectele sale esenţiale în Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj –Napoca
5. Creţu, C., (1998), Conţinuturile procesului de învăţământ – componentă a curriculumului în Psihopedagogie pentru
examenele de definitivare şi grade didactice, coord. C. Cucoş, Editura Polirom, Iaşi
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PLAYBACK THEATER ÎN MEDIUL ŞCOLAR
Prof. Consilier, Bobic Otilia Loredana
Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg. Jiu
Interactiv şi spontan, teatrul Playback îşi bazează întreg materialul performativ pe poveştile
din comunitate. Teatrul Playback atrage oamenii împreună şi deschide noi perspective în orice fel
de context –în teatre, ateliere de lucru şi o gamă largă de altfel de contexte organizate de învăţare.
Spectacole de Playback sunt efectuate de o echipă de actori, un dirijor şi de muzician. Din
momentul în care spectacolul începe, spectatorii (elevii), interacţionează cu dirijorul şi văd cum
actorii creează pe moment scurte piese teatrale. Mai apoi, voluntari din public urcă pe scenă şi
creează împreună cu actorii o piesa mai complexă, în care aceşti actori, au rolurile principale.
Teatrul Playback a fost creat de către psihodramatistul american Jonathan Fox. Aplicarea metodei în
şcoală presupune ca actorii să fie elevii, iar dirijorul, profesorul.
Obiective de învăţare
Dezvoltarea abilităţilor de ascultare activă, empatie, lucru în echipă şi creativitate prin teatru
de improvizaţie în care grupul pune în scenă o poveste spusă şi funcţionează ca oglindă şi liant cu
poveştile de viaţă universale
Rezultatele/impactul metodei
În urma participării la un astfel de proces, poţi să lucrezi creativ cu grupuri plecând de la
problemele, situaţiile sau de la visele lor şi să ajungeţi împreună la soluţii si idei noi, poţi să îţi
manifeşti expresivitatea şi empatia, poţi să îţi susţii procesele de dezvoltare şi transformare ale
elevilor tăi plecând de la înţelegerea situaţiei actuale prin oglindire, poţi să începi să gândeşti şi să
lucrezi sistemic.
Playback theatre se inspiră din experienţele şi experimentele teatrale ale lui Iacob Levi
Moreno, fondatorul psihodramei clasice. Acesta a iniţiat în anul 1922, la Viena, teatrul
spontaneităţii. În cadrul acestuia, actorii puneau în scenă piese improvizate la sugestia publicului
sau alese de actori. Impactul acestor piese era atât de realist încât publicul nu credea că sunt doar
improvizate. Pentru acest motiv Moreno a iniţiat jurnalul vivant care constă în punerea în scenă a
ultimelor veşti din jurnale, astfel încât să nu mai existe dubii asupra improvizaţiei actorilor. Moreno
definea impromptu theater -teatru improvizat- ca o formă de teatru care se baza pe spontaneitate,
punând în scenă în timpul real teme de actualitate şi conţinuturi propuse de public: „Teatrul
publicului este un teatru comunitar. Din comunitate ies dramele şi actorii care le pun în scenă, dar
de această dată nu este vorba de o comunitate oarecare, ci de ţara noastră şi de vecinătatea noastră,
de casa în care noi trăim. Actorii nu sunt oameni oarecare, oameni în abstract, ci oamenii noştri,
taţii şi mamele noastre, prietenii şi vecinii. Iar dramele în care suntem implicaţi nu sunt scornite de
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mintea artiştilor, ci cele care se nasc în viaţa de zi cu zi în sufletul oamenilor simpli înainte să
ajungă la sensibilitatea actorilor. În alte cuvinte, noi ne ocupăm de dramă la un nivel în care
separarea netă între estetică şi terapie nu are sens.”
Mai târziu, pe la sfârşitul anilor '60,
psihologul american J. Fox, a pus la punct
playback theater sintetizând tehnicile
psihodramatice,

teatrale

şi

expresive

(mima, muzica, scena), experimentând
acest instrument în situaţii comunitare
(spitale psihiatrice, penitenciare, şcoli şi
mici comunităţi locale). Intenţia sa este de a implica comunitatea, punând în scenă, făcând vizibile
problemele, aspiraţiile, istoriile mai degrabă decât elemente simbolice şi rituale. În playback theater
realitatea culturală şi emotivă a unei comunităţi prinde forma prin intermediul trăirilor naratorilor
din rândul său.
Caracteristicile playback theater
Diectorul
Are funcţia de a lega relaţia dintre actori şi public. Sarcina sa este utilizarea spontaneităţii
actorilor pentru a încălzi publicul într-un prim moment, şi pentru a traduce în acţiune scenică
poveştile şi emoţiile provenite din public, în al doilea moment. El încearcă să urmărească crearea
identităţii grupale, utilizând funcţia oglinzii pe care scenele reprezentate de actori o favorizează în
public. Sarcina directorului de payback theater este de a transforma naraţiunea într-o reprezentaţie
esenţializată care să respecte conţinuturile venite din public şi să nu se alunece în terapie.
Actorii
În playback theater este mai corect să vorbim de actori decât de euri auxiliare sau asistenţi.
Acestora li se cere, alături de parcursul de formare profesionala, o competenţă teatrală specifică.
Acest actor trebuie să aibă încredere în folosirea corpului, să stăpânească potenţialităţile expresive
ale gestului, ale mimicii, ale vocii. De asemenea, aceşti actori trebuie să fi efectuat un parcurs de
instruire, comun pentru a acţiona ca un corp unic, pentru a interacţiona în mod eficace, integrat şi
spontan punând în scenă în timpul real (playback theater) naraţiunea publicului.
Muzicantul
Din staff-ul actorilor face parte şi un muzicant care are sarcina de a comenta muzical
(improvizând prin percuţie şi diverse instrumente muzicale) diferitele momente de acţiune scenică.
Muzicantul acompaniază şi contrapunctează cu eficacitatea mijloacelor muzicale startt-ul
crescendo-ul, sfârşitul şi stop-ul acţiunii dramatice.
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Teller-ul (sau naratorul)
În playback theater nu există un „client", pacient, care să pună în scenă problematica sa
psihologică sau relaţională, ci un narator care povesteşte un fragment semnificativ din istoria sa.
Naratorul povesteşte, apoi actorii dau forma dramatică povestirii sale. Este utilizată funcţia oglinzii,
astfel încât există o separare între cine povesteşte (publicul) şi cine acţionează dramatic
(actorii). În aplicarea acestui instrument de lucru în mediul şcolar, am introdus continuarea
povestirii prin modificarea acţiunii în momentul critic. În şcoală, practicienii pot utiliza metoda prin
abordarea curriculum-ului (elevii spun poveşti despre personajele din literatura de specialitate sau
studii sociale), în alfabetizare (elevii spun poveşti din viata lor şi sunt motivaţi să le scrie prin
actori), şi în abordarea problemelor sociale, cum ar fi agresiune (elevii povestesc despre
experienţele lor cu privire la intimidare, şi tot aici, pot explora moduri de a crea un mediu şcolar
respectuos şi în condiţii de siguranţă).Redarea povestirilor poate fi utilizata atât de către profesori la
clasă, cât şi prin aducerea de invitaţi care să reprezinte povestea.
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IV. TAINE ALE NATURII

Desen realizat de prof. Georgeta Cîrstea
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IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
ASUPRA DESTINAŢIILOR TURISTICE

Prof. Romeo Bibirigea
Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu
Destinaţiile turistice sunt foarte sensibile la variabilitatea schimbărilor climatice deoarece
climatul defineşte durata şi calitatea sezonului turistic şi joacă un rol major în alegerea destinaţiilor
turiştilor. Climatul influenţează major o gamă vastă de resurse naturale care constituie poli de
interes turistic, cum sunt condiţiile de ninsoare, productivitatea şi biodiversitatea faunei şi a florei,
nivelul şi calitatea apelor.
Au fost identificate patru categorii principale de impacturi datorate schimbărilor climatice
care ar putea avea consecinţe pentru destinaţiile turistice, pentru competitivitatea şi durabilitatea lor.
Impactul climatic direct. Climatul este o resursă principală a turismului în măsura în care
el contribuie la determinarea durabilităţii destinaţiei în care se realizează multitudinea de activităţi
turistice, determină lungimea sezonului turistic, folosirea unor instalaţii de răcire (aerul condiţionat)
sau de producere a zăpezii artificiale etc. Schimbările în durata şi calitatea sezoanelor turistice
dependente de climat (cum sunt vacanţele balneare sau pentru practicarea sporturilor de iarnă) ar
putea avea implicaţii considerabile în ceea ce priveşte ierarhia destinaţiilor, a competitivităţii lor şi
deci a rentabilităţii întreprinderilor turistice. Este foarte posibil, în contextul climatic actual, să
asistăm la o deplasare a condiţiilor climatice favorabile pentru turism la latitudini mai mari sau la
altitudini mai ridicate în timp ce o serie de regiuni de vacanţă foarte populare astăzi (Bazinul
Mediteranei pentru turismul balnear) vor cunoaşte o deteriorare a competitivităţii lor. Există dovezi
convingătoare şi asupra vulnerabilităţii unor destinaţii pentru practicarea sporturilor de iarnă bazate
pe zăpadă naturală. Chiar dacă se apelează la zăpadă artificială vom asista la o reducere a industriei
de schi în Alpii europeni, în munţii din E şi V Americii de Nord, în Australia şi Japonia, impacturile
prevăzute pentru aceste destinaţii vor avea amplori diferite.
Impactul indirect al schimbării mediului. Deoarece condiţiile de mediu constituie o
resursă fundamentală pentru turism, un evantai larg al schimbărilor de mediu imputabile climatului
va avea consecinţe importante pentru turism la nivelul destinaţiilor şi la nivel regional. Schimbările
în alimentarea cu apă, pierderea biodiversităţii, prejudicii aduse peisajelor, pagubele agricole,
riscurile naturale crescute, eroziunea şi erodarea ţărmurilor, frecvenţa crescută a maladiilor
afectează major destinaţiile turistice. Dacă impactul climatic direct poate avea şi efecte benefice,
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impactul indirect are o probabilitate mai mare de avea efecte negative. Destinaţiile turistice
montane, insulare, costiere sunt considerate ca fiind extrem de sensibile la schimbările de mediu
datorate climei. UNESCO a identificat mai multe situri ale Patrimoniului mondial, importante
destinaţii turistice ca fiind deosebit de vulnerabile la aceste schimbări: Veneţia care este afectată de
creşterea nivelului mării; Marea Barieră de Corali care suferă ca urmare a dispariţiei coralilor; zona
arheologică Chan Chan din Peru care este supusă inundaţiilor şi eroziunii datorate exacerbării
fenomenului El Nino; Parcul Naţional al Gheţarilor Waterton unde se înregistrează un recul glaciar.
Chiar dacă în urma Conferinţei de
la Djerba din 2003 s-au făcut paşi
importanţi în studierea şi înţelegerea
impactului schimbărilor climatice asupra
destinaţiilor turistice au rămas importante
regiuni din Africa, Caraibe, America de
Sud, Orientul Mijlociu şi cea mai mare
parte a Asiei de Est care nu au fost
studiate.
Impactul politicii de atenuare asupra mobilităţii turiştilor. Politicile naţionale sau
internaţionale de atenuare a efectelor încălzirii – incluzând aici politicile care vizează reducerea
emisiilor de GES – riscă să afecteze fluxurile turistice. Ele se vor reflecta în costuri mai ridicate în
transport, ca efect negativ, dar ar putea contribui la o modificare comportamentală faţă de mediu,
determinându-i pe turişti să-şi modifice structura voiajelor (de exemplu alegând mijloace de
transport mai puţin poluante sau căutând destinaţii mai apropiate). Destinaţiile aflate la distanţe
mari de pieţele furnizoare de turişti riscă să fie cel mai puternic afectate şi state din Asia SE,
Caraibe, Australia sau Noua Zeelandă s-au arătat preocupate de faptul că politicile de reducere a
emisiilor ar putea să le afecteze nu numai turismul ci întreaga economie. Aceste politici vor
constitui o şansă pentru tipurile de transport cu emisii mai reduse de carbon şi vor permite
relansarea destinaţiilor mai apropiate de principalele pieţe emitente de turişti.
Impactul indirect al schimbării societăţii. Se estimează că schimbările climatice vor reprezenta
un risc pentru creşterea economică în viitor şi stabilitatea politică a unor ţări. Stern Rewiew
consideră că o încălzire globală cu doar 1˚C ar putea avea beneficii pentru PIB-ul mondial, dar o
creştere mai mare a temperaturii medii globale riscă să aducă atingeri economiei mondiale.
Schimbarea climatică este considerată, pentru securitatea naţională şi internaţională, ca un risc care
se va intensifica progresiv dacă scenariul cel mai pesimist al încălzirii se va realiza.
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Astfel de riscuri au fost identificate în mai multe regiuni în care turismul este extrem de
important pentru economia locală şi naţională. Turiştii evită destinaţiile situate în state cu
instabilitate politică sau în care apar tulburări sociale şi repercusiunile pentru cererea turistică sunt
evidente în zonele în care securitatea personală este pusă în
pericol de schimbările climatice. Un declin al turismului
imputabil problemelor de securitate nu face decât să
adâncească

deteriorarea

performanţelor

economice

ale

destinaţiilor turistice, riscând să fie un obstacol în realizarea
obiectivelor de dezvoltare a unor ţări mai puţin avansate.
Trebuie reţinut totuşi că turismul de distanţă scurtă este mai
puţin vulnerabil contextului social mondial.
Toate destinaţiile turistice trebuie să se adapteze la
schimbările climatice pentru a minimiza riscurile care le sunt
asociate şi să profite de noile oportunităţi care se vor prezenta,
într-o manieră economică, socială şi ecologic durabilă.
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