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ERASMUS PLUS, noul program european pentru educație, formare
profesională, tineret și sport (2014-2020)

Erasmus Plus (sau Erasmus+) este noul program al Uniunii Europene în domeniul educației,
formării profesionale, tineretului și sportului adoptat de Parlamentul European și de Consiliul
European în decembrie 2013. Acesta va intregra șapte dintre programele europene de finanțare
precedente: Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink și programul pentru cooperare cu țările industrializate.
Programul a demarat în anul 2014, va fi operațional până în anul 2020 și face parte din
cadrul multi-anual de finanțare a Uniunii Europene.
Pe 11 martie 2014 a avut loc, la Palatul Parlamentului, lansarea oficială a programului
Erasmus+ în România în prezența doamnei Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație,
cultură, multilingvism și tineret: „Astăzi începem un nou capitol. Erasmus a deschis minţi şi a
schimbat vieţi pentru mai bine de 3 milioane de persoane; a ajuns să simbolizeze unele dintre
valorile şi aspiraţiile cele mai de preţ ale Uniunii Europene. Noul program pe care îl lansăm astăzi,
Erasmus+, va ajuta alte 4 milioane de persoane, oferindu-le oportunitatea de a studia, a se forma, a
munci sau a face voluntariat într-o altă ţară, într-o altă cultură, într-o altă limbă, cu noi prieteni. Cu
un buget de aproape 15 miliarde de Euro – cu 40% mai mare decât până în prezent – Erasmus+ le
oferă speranţă tinerilor din Europa şi persoanelor şi instituţiilor care îi pregătesc pentru viaţă”.
Proiectele vor fi structurate în cadrul a trei acțiuni cheie după cum urmează:
Acțiunea cheie 1 - Mobilități de învățare:
- pentru profesori, formatori, studenți, elevi din școlile VET, personal/staff (fostele mobilități
din cadrul Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig);
- pentru tineri, voluntari, lucrători de tineret (fostele proiecte de Schimburi, Serviciul
European de Voluntariat sau de Formare în cadrul Tineret în Acțiune).
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Acțiunea cheie 2 - Cooperare pentru inovare și bune practici:
- parteneriate strategice - atât pentru colaborări sectoriale dar și inter-sectoriale (fostele
parteneriate bi- sau multilaterale);
- alianțe pentru cunoaștere, alianțe sectoriale și proiecte pentru creșterea capacității
organizaționale prin cooperare internațională.
Acțiunea cheie 3 - Sprijin pentru reforma politicilor:
- dialogul structurat între tineri și decidenții din domeniul tineretului;
- sprijin pentru Metoda Deschisă de Coordonare;
- suport pentru rețele/servicii/instrumente europene (precum Eurydice, Euroguidence,
Europass, Eurodesk, etc).
Pentru unitățile școlare din învățământul preuniversitar, primele două acțiuni cheie sunt
relevante. Ca schimbări majore față de vechiul program se pot observa:


nu mai există candidaturi individuale, doar instituționale;



întreg procesul de candidare și selecție se face online; toți candidatii se vor înregistra în
prealabil într-un registru unic la nivel european (o singură dată, la prima candidatură), vor
primi un cod pe care-l vor utiliza în toți cei 7 ani;



în general există 1 singur termen limită pe an pentru fiecare acțiune cheie, cu excepția
proiectelor de tineret (ambele acțiuni cheie) care își păstrează 3 termene limită pe an.
Ghidul pentru întreg programul Erasmus Plus este deocamdată disponibil numai în limba

engleză, urmând a fi tradus în curând și în limba română. Ghidul poate fi descărcat de la adresa
http://www.anpcdefp.ro/userfiles/erasmus_plus_programme_guide_en14.pdf . Noua pagină web a
programului Erasmus Plus este http://www.erasmusplus.ro/erasmusplus. Apelul Național 2014
pentru

proiectele

Erasmus

Plus

(http://www.anpcdefp.ro/userfiles/apel_national_2014.pdf)

precizează obiectivele acestor acțiuni:
 Pentru proiecte de mobilitate (actiunea cheie 1): a) Creșterea volumului și calității mobilităților cu
scop de învățare - o atenție deosebită va fi acordată recunoașterii rezultatelor învățării prin diferite
instrumente: ECTS, Europass Mobility, ECVET, Youthpass;
b) Creșterea volumului și calității mobilităților cu scop de
învățare realizate înspre și dinspre țările partenere (în
domeniile învățământului universitar și tineretului) - de
asemenea se va acorda o atenție deosebită utilizarii ECTS (sau
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echivalent) și Youthpass ca instrumente de recunoaștere a rezultatelor învățării; c) Încurajarea
participării persoanelor cu nevoi speciale în proiecte de mobilitate; d) Încurajarea participării tinerilor
cu oportunități reduse (în proiectele de tineret); e) Încurajarea participării persoanelor din zonele
rurale (domeniile învățământ preuniversitar, formare profesională și educația adulților) în proiecte de
mobilitate.
 Pentru proiecte strategice (actiunea cheie 2): a) Implicarea în proiecte a autorităților publice
locale/regionale/naționale cu rol în educație, formare profesională sau tineret; b) Implicarea în
proiecte a întreprinderilor; c) Sprijinirea inițiativelor cross-sectoriale (proiecte care se adresează mai
multor domenii); d) Încurajarea sustenabilității proiectelor și a transferabilității produselor și
practicilor inovatoare; e) Participarea în proiecte a persoanelor cu nevoi speciale; f) Participarea în
proiecte a tinerilor cu oportunități reduse și încurajarea proiectelor de incluziune socială (în cadrul
domeniului tineret); g) Implicarea în proiecte a școlilor, autorităților locale și ONG-urilor situate în
zone rurale; h) Îmbunătățirea predării și învățării limbilor străine.
Erasmus+ propune o abordare strategică, organizațiile care solicită finanțare precum și cele
care sunt cuprinse în parteneriatul unui proiect Erasmus+ având posibilitatea de a proiecta activitățile
respectivului proiect astfel încât să dezvolte strategia organizației pe termen mediu și lung prin
dezvoltarea de competențe atât pentru proprii membri cât și pentru beneficiarii cu care lucrează.

Erasmus+ propune o abordare mai flexibilă și mai simplă comparativ cu programul anterior.
Pe de o parte, Erasmus+ propune trei linii de finanțare (comparativ cu cele 60 în perioada anterioară).
Astfel este mai ușor de înțeles pentru beneficiari cum pot accesa oportunitățile de finanțare, în special
dacă sunt interesați de mai multe domenii. Pe de altă parte, se folosesc în majoritatea cazurilor sume
forfetare și costuri unitare, ceea ce presupune că beneficiarii se pot concentra pe realizarea efectivă a
activităților de proiect.
Selecție realizată de profesor Violeta Iacentiuc
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Parteneriatul Leonardo da Vinci „Integration of Culture and Health Knowledge
into Vocational Education of Food and Beverage” – în al doilea an
Întâlnirea de proiect din Wladyslawowo, Polonia
În perioada 8 – 12 octombrie s-a desfăşurat cea de a patra întâlnire a proiectului, la şcoala
Zespol Szkol nr. 1 din Wladyslawowo, Polonia, pe malurile Mării Baltice. La întâlnire au participat,
din partea română, dr. ing. Emilian Sahleanu, coordonator de proiect, prof. Petruţa Crăiţa Buda Niga,
director, ing. Melania Radu, prof. Monica Lepcaliuc şi prof. Violeta Iacentiuc, alături de ceilalţi
parteneri din Turcia, Ungaria, Olanda, Marea Britanie şi, bineînţeles, din ţara gazdă. Programul
întâlnirii a fost variat şi intens, lucrul la produsele finale ale proiectului fiind combinat cu vizite
culturale interesante.
Lucrările

au

fost

conduse

de

către

coordonatoarea proiectului Nedret Cizmeci, din
Istanbul, Turcia, care a trecut în revistă primele două
capitole finalizate ale cărţii care constituie produsul
final al proiectului. Cu ajutorul partenerilor britanici sau realizat corecturile asupra textelor în limba
engleză, astfel că, în acest stadiu, primele două
capitole sunt finalizate.
Au avut loc dezbateri referitoare la ultimele două capitole, în urma cărora s-au stabilit de
comun acord titlul celui de-al treilea capitol, care devine «Produse culinare – o întoarcere spre
principii sănătoase». Ultimul capitol îşi va păstra titlul original din aplicaţie «Alimentaţia
adolescenţilor cu diverse afecţiuni». Cu această ocazie s-a pus la punct şi modul de cooperare a
partenerilor pentru realizarea acestor ultime două capitole şi a fost hotărât titlul cărţii: «Bune practici
culinare pentru un viitor sănătos».
Pe parcursul întâlnirii din Polonia, profesorii au fost serviţi cu
produse realizate de elevii şcolii sub conducerea unui şef bucătar.
Wladyslawowo este o staţiune turistică la malul Mării Baltice, iar
turismul este extrem de bine dezvoltat în această regiune. Şcoala
pregăteşte personal calificat pentru restaurante şi hoteluri, iar elevii
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au toate condiţiile pentru însuşirea practică şi teoretică a tuturor cunoştinţelor necesare în domeniu.
De asemenea, la întâlnire s-au realizat preparate
tradiționale turcești și poloneze de către echipele de elevi
din Istanbul, Turcia și cea din țara gazdă.
Programul cultural a cuprins mai multe obiective.
S-a vizitat cu autocarul peninsula Hel, unde au văzut un
muzeu ce prezenta viaţa şi uneltele pescarilor din trecut,
ilustrat cu demonstraţii practice ale proprietarului, apoi
oraşul Hel, poposind la Fokarium, un loc dedicat focilor
din Marea Baltică. Au urmat apoi o scurtă croazieră pe Marea Baltică şi o vizită a oraşului Gdansk,
aflat la 60 km de Wladyslowowo, renumit pentru importanţa istorică pe care a avut-o în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, cât şi pentru faptul că aici s-a născut mişcarea politică “Solidaritatea”
și pentru importanţa sa în comerţul cu chihlimbar. Am fost impresionaţi de centrul vechi al acestui
oraş, unde au găsit expuse termometrul şi barometrul realizate în 1752 de Fahrenheit, precum şi de
cea mai mare catedrală din lume construită din cărămidă.
S-au stabilit datele pentru următoarea întâlnire de proiect, care va avea loc la Suceava, în
perioada 4-8 martie 2014.
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Întâlnirea de proiect din Suceava, România
În perioada 4 - 7 martie 2014 s-a desfășurat la Suceava cea de a cincea întâlnire de proiect din
cadrul proiectului de parteneriat Leonardo “INTEGRATION OF CULTURE AND HEALTH
KNOWLEDGE INTO THE VOCATIONAL EDUCATION OF FOOD AND BEVERAGE”.
Prima zi a fost dedicată lucrului la produsul final al proiectului, cartea intitulată "Cooking for
a Healthy Future". Fiecare dintre parteneri a prezentat materialele realizate pentru capitolele trei și
patru ale cărții. Astfel, partenerii din Wales au ales pentru rețetele tradiționale schimbate pentru a
deveni și sănătoase plăcinta de pește și burgerii din carne de curcan iar pentru alimentația copiilor cu
probleme de sănătate au lucrat la secțiunea dedicată obezității.
Coordonatorul din România, prof. dr. ing. Emil
Sahleanu, a prezentat rețeta de tochitură românească
transformată într-o variantă mai sănătoasă, cu carne de
pui și cea de pască în alta în care zahărul este înlocuit de
miere. Echipa română a avut de analizat problemele cu
colesterolul ale adolescentilor si modurile în care
alimentele pot ajuta în tratarea acestei afecțiuni. Echipa
olandeză a prezentat rețetele sănătoase de supă de praz și
iepure la aburi iar la capitolul dedicat afecțiunilor s-au ocupat de adolescenții cu diabet.
Echipa din Turcia, Elazig - a adus ingredientele și condimentele necesare și au preparat două
băuturi tradiționale: salep și kaynar, apreciate de participanți. Au prezentat ca rețete pentru carte
pizza cu branză de capră și băuturi sănătoase, iar pentru capitolul patru au prezentat sfaturi pentru
dieta adolescenților cu afecțiuni ale inimii.

Coordonatoarea Nedret Cizmeci din Turcia, Istanbul a prezentat o listă cu alimente și
preparate bune pentru adolescenții cu probleme de tensiune arterială crescută, și rețetele tradiționale
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transformate pentru a fi mai sănătoase. De asemenea, a prezentat variantele realizate de echipă pentru
coperta cărții.

Și partenerii din Ungaria și Polonia au prezentat materialele realizate pentru capitolele 3 si 4
ale cărții. Coordonatorul din Ungaria, responsabil cu site-ul proiectului, a atras atenția asupra faptului
că produsul final va trebui să se regăsească pe fiecare din website-urile partenerilor.

La întâlnire au fost prezenți și reprezentanți ai Inspectoratului Scolar: d-l inspector general
Gheorghe Lazăr, d-na inspector general adjunct Gabriela Scutaru, d-na inspector pentru programe
europene Lidia Acostoaie și d-na inspector pentru învățământ tehnic Maria Pentilescu.
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La sfârșitul programului de lucru, d-na director Crăița Buda Niga a înmânat certificatele de
participare tuturor membrilor echipelor iar apoi s-a vizitat școala, laboratoarele de industrie
alimentară și câteva obiective din orașul Suceava.

A doua zi a fost dedicată vizitei în regiunea Bucovina, la mănăstirile Voroneț și Sucevița. La
sfârșitul întâlnirii s-a organizat o cina festiva la casa tradiționala Baciu, din regiunea Pojorâta.

Prof. dr. ing. Emilian Sahleanu, coordinator proiect
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“Science Experiments on Renewable EnergieS”
- prima reuniune de proiect din Italia
Liceul nostru derulează în perioada 2013-2015 proiectul de parteneriat multilateral Comenius
„Science Experiments on Renewable Energies” („Science ExpRES”) împreună cu şcoli din Franţa,
Italia, Turcia, Olanda şi Lituania. În săptămâna 18-23 noiembrie 2013, patru profesori şi patru elevi
au participat la prima întâlnire de proiect ce s-a desfăşurat la Istituto di Istruzione Superiore "Erasmo
da Rotterdam" din Nichelino-Torino, Italia. Grupul român a fost format din profesorii Violeta
Iacentiuc, Crăiţa Buda Niga, Constantin Dumitru şi Monica Lepcaliuc, împreună cu elevii Iulian
Roibu, Florin Roşu, Alexandru Ţîrdia şi Georgiana Maxinesi.
Programul întâlnirii a îmbinat într-un mod echilibrat activităţile cuprinse în aplicaţia
proiectului cu vizitele tematice și culturale. Am fost întâmpinaţi cu un cuvânt de bun venit din partea
directoarei liceului, urmând apoi prezentarea şcolilor implicate în proiect şi a câte unui tip de energie
regenerabilă ales: Franţa - energia solară, România - energia apei, Turcia - energia geotermală,
Olanda - energia eoliană şi Lituania - energia provenită din biomasă. Pentru stabilirea logo-ului,
posterului şi a sloganului proiectului s-a stabilit o comisie imparţială (elevi şi profesori italieni) care
să jurizeze propunerile partenerilor până în ultima zi a întâlnirii.
Participanţii la întâlnire au putut vizita
laboratoarele liceului, unde li s-a explicat modul
de funcţionare a turnului solar, o idee originală
de producere a energiei la proiectarea şi
construcţia căruia a participat coordonatorul
italian,

profesorul

Dario

Barca. În

parcul

exterior clădirii s-au remarcat turnul solar şi aşa
numitele

"fotovoltaic

sunflowers",

panouri

solare care işi schimbă poziţia după soare.
Programul a continuat cu un experiment pe grupe efectuat în laboratorul de fizică.
Experimentul ilustra modul de funcţionare al unui motor electric, fiind realizat din materiale simple,
la îndemâna oricui: un magnet permanent, 2 ace de siguranţă, o sârmuliţă de cupru, conductoare de
legătură, sursă. Experimentul a reuşit la toate grupele, fiind marcat de aplauze de fiecare dată. La
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finalul activităţii din prima zi s-a vizitat expoziţia din
aceeaşi clădire cu laboratoarele, expoziţie de diverse
dispozitive pentru creşterea eficienţei energetice a
clădirilor, pentru economisirea energiei termice,
pentru încălzirea apei sau pentru producerea energiei
electrice. Seara, elevii au plecat fiecare în familiile
gazdă din Nichelino. Deşi la început au existat nişte
emoţii, la finalul celor cinci zile petrecute în casele
elevilor italieni s-au legat adevărate prietenii!
A doua zi s-a vizitat oraşul Torino, capitală a regiunii Piemont. Ghidul a prezentat lucruri
interesante despre piaţa San Carlo şi cele două biserici gemene din această piaţă, despre palatul
Carignano, palatul Madama, biserica San Lorenzo şi giulgiul din Torino, poarta Palatină şi multe alte
obiective turistice din elegantul oraş. În ciuda vremii capricioase, elevii au fost plăcut impresionaţi de
locurile văzute. Trebuie aminitită Mole Antonelliana, clădire istorică ce adăposteşte Muzeul
Filmului, un muzeu deosebit din toate punctele de vedere: locaţie, mod de prezentare, mărime. Cele
căteva ore au fost o experienţă deosebită pentru toţi elevii şi profesorii din grup.
A treia zi a fost dedicată vizitelor tematice la Environmental Park Torino şi la Fiat Center of
Research. În laboratoarele parcului mediului am avut ocazia să admirăm vehicule electrice
interesante, să observăm tratarea cu plasmă a diverselor materiale în vederea îmbunătăţirii
proprietăţilor lor, să învăţăm despre modurile în care se poate obţine combustibil din biomasă şi să
interacţionăm cu studenţi de la Universitate care lucrau la o celulă de combustie cu hidrogen pentru
alimentarea motorului unei maşini de curse.
La Fiat Center of Research din motive de securitate nu ni s-a permis să facem fotografii, dar
am putut reţine interesul firmei Fiat de a produce maşini moderne şi fiabile cu impact cât mai puţin
negativ asupra mediului înconjurător, din materiale din ce în
ce mai uşoare şi prietenoase cu mediul, cu diverse soluţii
alternative ca şi alimentare. S-a vizitat galeria inovaţiilor,
primind explicaţii detaliate despre fiecare produs expus.
Ultima zi a început la liceul gazdă din Nichelino, unde
s-au anunţat câştigătorii concursului de logo, poster şi slogan.
Echipa din Turcia a fost căştigătoare pentru logo şi slogan, iar
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echipa din România pentru poster. Sloganul proiectului va fi "Our Green Handprint!". S-au mai
prezentat site-ul proiectului, aflat la adresa: http://scienceexpres.wix.com/comeniusproject
şi pagina de facebook: https://www.facebook.com/pages/Science-Expres/399520913493080
Apoi întregul grup a plecat spre primăria din Nichelino, unde a
avut loc o conferinţă despre energiile regenerabile la care am fost
invitaţi să participăm. Cercetători şi profesori de la Universitatea
Torino au vorbit despre realizările proprii în acest domeniu. După
conferinţă am avut timp liber pentru a mai vizita centrul istoric al
oraşului Torino. Seara s-a organizat o cină de rămas bun, la care toată
lumea s-a simţit bine, elevii noştri facând multe fotografii cu noii lor
prieteni.
În concluzie a fost o primă întâlnire de proiect prin care am
început cu succes proiectul nostru. Prin multitudinea de vizite
tematice efectuate am văzut şi am învăţat lucruri noi despre energiile regenerabile dar şi despre
protejarea mediului înconjurător. Mulţumim atât coordonatorului italian, profesorul Dario Barca, dar
şi elevilor gazdă care au fost foarte prietenoşi şi drăguţi cu elevii români, făcându-i să se simtă la fel
ca acasă.

Profesor Violeta Iacentiuc, coordonator proiect “Science ExpRES”
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“Science Experiments on Renewable EnergieS”
- a doua reuniune de proiect desfășurată la Tosunlar Ortaokulu Denizli, Turcia
A doua întâlnire de proiect din cadrul parteneriatului multilateral Comenius "Science
Experiments on Renewable Energies" a fost dedicată energiei geotermale și s-a desfășurat în
perioada 24 februarie - 1 martie 2014. Din partea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară au
participat 4 profesori (Iacentiuc Violeta, Dumitru Constantin, Macovei Olivia și Cazacu Ana) și 4
elevi (Roibu Iulian, Blîndu Iulian, Părpăuți Evelina și Sumănar Diana).
Programul activităților a început cu vizita la serele Smyrna, aflate în apropierea localității
Tosunlar. Aici ni s-a explicat și arătat modul în care este utilizată apa geotermală pentru funcționarea
serelor și ni s-au oferit să gustam roșiile din producția proprie (foarte bune!).

Apoi am ajuns la una dintre centralele geotermale deținute de compania Zorlu, unde ni s-a
prezentat un fil m despre modul de funcționare al centralelor geotermale și după vizionarea acestuia
am plecat să vizităm o centrala nouă și modernă aflată în apropiere.

După aceste vizite în care am învățat foarte multe lucruri noi despre energia geotermală am
revenit la școala gazdă pentru sesiunea de lucru dedicată experimentelor distractive pe teme de
energie. Mai întâi s-au prezentat toate tipurile de energie regenerabilă, de către fiecare dintre echipele
prezente: energia geotermală, energia apei, energia solară, energia eoliană și biomasa. După aceea,
fiecare echipă și-a prezentat experimentul distractiv, fie live, fie sub formă de film.
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Toate filmele cu experimentele realizate de către echipele de proiect sunt postate pe pagina
web a proiectului: http://scienceexpres.wix.com/comeniusproject#!funny-experiments-/c17mt .
La finalul primei zile li s-a înmânat un chestionar elevilor pentru evaluarea activităților.
A doua zi a început cu vizita la liceul din Saraykoy, un liceu cunoscut pentru implicarea în
multe proiecte europene. Profesorii au fost invitați să viziteze liceul iar apoi s-a realizat o prezentare
a proiectelor Comenius - de către profesorul de engleză al liceului și o prezentare a tipurilor de
energie regenerabilă utilizate pe întreg teritoriul Turciei, prezentare realizată de profesorul de fizică
al liceului. În tot acest timp elevii din grupul nostru au fost primiți de către elevii liceului in sala de
festivități, profesorul de muzică reușind să îi învețe un dans tradițional turc iar cel de geografie
pregatindu-le vată de zahăr. A fost o atmosferă de prietenie și bună dispoziție, toată lumea fiind
extrem de încântată de căldura cu care am fost primiți la acest liceu.
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De la liceul din Saraykoy ne-am îndreptat către Pamukkale, cu oprire la un parc din
Karayahit în care se găsea un izvor de apă termală.

La Pamukkale s-a vizitat Hierapolis, loc plin de istorie, terasele castelului de bumbac și
piscina Cleopatrei.
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A treia zi a fost zi de excursie la Efes, cu vizită la orașul antic, la templul lui Artemis și la
casa fecioarei Maria.

Ultima zi a început cu vizita orașului Denizli, a muzeului Ataturk si apoi a Universității
Pamukkale. La universitate ni s-a prezentat proiectul CEH - Clean Energy House realizat de
profesori și studenți ai Universității, iar apoi am vizitat aceasta casă prototip, care funcționează
numai pe energii regenerabile.
17

După amiază am avut timp liber până la cina de final, timp pe care toți au decis să îl dedice
tot apelor geotermale, încercând pe propria noastră piele beneficiile acestora la hotelul Collosea din
Pamukkale. La cina festivă atmosfera a fost caldă și prietenească, luându-ne rămas bun de la gazdele
noastre și de la colegii de proiect. Multe mulțumiri familiilor elevilor gazdă, care au avut grijă de
copiii noștri, și organizatorilor acestei întâniri de proiect.

Profesor Violeta Iacentiuc, coordonator proiect “Science ExpRES”
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TESTIMONIALELE elevilor participanți la mobilitățile proiectului “Science
Experiments on Renewable Energies”

Roibu Iulian, clasa a XI-a:
Am avut oportunitatea de a participa și la mobilitatea din Italia și la cea
din Turcia. Ambele experiențe au fost deosebite și familiile copiilor la
care am stat m-au primit cu multă prietenie și ospitalitate. Activitățile
proiectului mi-au plăcut foarte mult și am învățat multe lucruri noi despre
energiile regenerabile. Cred că pot spune că mi-am făcut noi buni prieteni
italieni și turci iar locurile pe care le-am vizitat îmi vor rămâne ca
amintiri foarte frumoase.

Roșu Florin, clasa a XI-a:
Am participat la întâlnirea de proiect din Nichelino, lângă orașul Torino,
Italia. Colegii italieni ne-au primit foarte bine și chiar din prima zi ne-am
împrietenit și ținem și acum legătura pe Facebook. Pot să spun că mi-am
exersat capacitatea de comunicare în limba engleză și am realizat o
prezentare a „energiei apei” fără greșeli. M-am bucurat când posterul
realizat de echipa noastră a câștigat concursul pentru cel mai bun poster.

Țîrdia Alexandru, clasa a X-a:
În Italia am cunoscut elevi și profesori deosebiți, am vizitat locuri
interesante și chiar mi-a plăcut vizita de la centrul de cercetare Fiat și
mașina prototip care funcționează numai cu energii regenerabile. Matteo,
băiatul la care am locuit, mi-a devenit un bun prieten. Am realizat că este
foarte utilă limba engleză și cred că o să mă străduiesc mai mult ca să o
învăț mai bine. Mă bucur că am avut ocazia ca în timpul liber să putem
vedea celebrul stadion al echipei Juventus.

Maxinesi Georgiana, clasa a X-a:
Gazda mea din Nichelino, Yilin, a fost foarte drăguță și primitoare. Mi-au
plăcut mult și ceilalți elevi italieni pe care i-am cunoscut. La Parcul
Mediului din Torino am văzut multe aplicații interesante și scutere care nu
poluează deloc atmosfera. De asemenea mi-a plăcut vizita de la Mole
Antonelliana, unde este muzeul filmului. Orașul Torino este foarte elegant
și oricând m-aș reîntoarce cu plăcere.
19

Sumănar Diana, clasa a IX-a:
Am participat la întâlnirea de proiect din Turcia și pot să spun că mi-a
plăcut foarte mult. M-a impresionat ospitalitatea familiilor copiilor
turci și mi-am făcut mulți prieteni noi. Am vizitat centrale geotermale,
o seră care folosește apa geotermală și obiective turistice foarte
interesante: Pamukalle, Hierapolis, Efes. A fost o experiență de neuitat
și aștept cu nerăbdare următoarea întâlnire de proiect.

Părpăuți Evelina, clasa a X-a:
Cel mai mult mi-a plăcut că am comunicat foarte mult în limba
engleză. Pot să spun că m-am descurcat foarte bine la prezentarea
“live” a experimentului distractiv, am vorbit liber și totul a ieșit foarte
bine, la fel ca și filmul pe care l-a pregătit echipa noastră. Pe lângă
vizitele tematice la centrale și la sera geotermală, mi-a plăcut vizita la
liceul din Saraykoy, unde am învățat un dans tradițional turcesc și am
cunoscut elevi cu care m-am împrietenit imediat.

Blîndu Iulian, clasa a X-a:
Întâlnirea din Turcia a fost o experiență nouă și plăcută pentru mine. Am
vizitat foarte multe locuri interesante și mi-am făcut noi prieteni. M-a
impresionat a doua centrală geotermală pe care am vizitat-o dar și locurile
antice, pline de istorie: Hierapolis și Efes. Sesiunea de experimente
distractive a fost foarte interesantă și amuzantă. Am fost foarte mândru că
echipa noastră a prezentat cel mai bine experimentul.
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Participare la Vizita de studiu:
Vocational teaching and learning: Backbone of national education and the
economy
Podebrady, Cehia, 3-7 martie 2014
La începutul lunii martie am participat la activitățile propuse de organizatorii cehi ai vizitei de
studiu: “Vocational teaching and learning: Backbone of national education and the economy”, în
urma cărora mi-am propus să atrag atenția celor interesați asupra celor mai relevante aspecte
observate, referitoare la sistemele de educație din țara gazdă și din țările participante, asupra
problemelor comune ale educației actuale, precum și asupra modalităților de valorizare a unui
asemenea tip de experiență.
Instituția gazdă: Hotelova Skola, Podebrady, Cehia. Coordonator: Ph Dr. Eva Svobodova
Participanți din: Marea Britanie, Franța, Olanda, Danemarca, Spania, Portugalia, Germania, Islanda,
Estonia, România.
Aspecte evidențiate în timpul vizitei:


Rolul autorității locale- primărie, agenți economici în conducerea și sprijinirea administrării
școlii



Importanța parteneriatelor în funcționarea școlilor vocaționale



Educația în Cehia în școli precum:



1.

Școala- Hotel ,,Junior” din Podebrady

2.

Școala de Fashion Design din Labem

3.

Școala Tehnico-Medicală din Praga

4.

School of Engineering – Kutna Hora

5.

Institutul de Educație Vocațională- Kutna Hora

Sistemul de educație din țările participante, asemănări, deosebiri, interese comune.

Constatări privind educația în țara gazdă:


Educația în Cehia este descentralizată, fiecare regiune își organizează propriul plan de
acțiune al școlii, în functie de interesele economice și sociale.



Statul pune mare accent pe școlile profesionale.



Școlile vocaționale au laboratoare bine amenajate, elevii sunt motivați să învețe.
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Elevii se orientează mai mult spre școli profesionale, datorită siguranței unui loc de muncă,
mai puțin spre universități.

Constatări privind educația în școala/regiunea gazdă:


La școlile de tip vocațional elevii nu dau examen de admitere, dar după semestrul I gradul de
abandon este destul de mare, cei care nu fac față se orientează spre școlile private.



Legea în Cehia stimulează elevii să se înscrie la școli vocaționale, plătindu-i pentru orele de
practică (0,60 Eur/oră), plătindu-le cazarea și transportul.



Elevii pot opta să facă orele de practică fie acolo unde le oferă școala, fie în altă parte.



În general, în școlile profesionale sunt elevi cu vârste între 15-19 ani.



Disciplinele studiate în acest tip de școli sunt mai puțin de cultură generală și foarte mult de
specialitate, matematică și limbi străine (elevii învață în școală patru limbi străine).

Constatări privind educația în școlile participante:


Unele probleme sunt comune tuturor școlilor: scăderea interesului pentru învățătură, creșterea
ratei abandonului școlar, plata profesorilor în funcție de numărul elevilor;



În Danemarca, Germania și România statul sprijină financiar elevii care urmează o școală
profesională;



În Islanda școlile au un număr mare de consilieri cu rol de împiedicare a abandonului școlar.
De asemenea, aici investitorii susțin financiar școlile profesionale;



În Franța și Portugalia se pune accent pe școli profesionale cu profil agricol, unde elevi care
nu fac față sistemului de stat sunt orientați spre acest tip de învățământ. Școlile de acest tip
din Franța se află sub patronajul Ministerului Agriculturii;



În Cehia, Marea Britanie, Germania, Olanda, Danemarca, Islanda, școlile se află sub
îndrumarea mai multor ministere: Ministerul Educației, al Muncii și afacerilor sociale,
Ministerul Sănătății.



În toate școlile există diversități naționale, etnice, religioase, culturale iar elevii sunt educați
în spiritul acceptării și al colaborării.

Provocări:


Economia în schimbare cere și orientarea școlilor spre noi profiluri;



Cooperarea cu familia pentru orientarea copiilor spre un domeniu în care sa facă față;



Diferențe între rural și urban în privința profilului școlilor vocaționale, precum și al
avantajelor/dezavantajelor ce pot apărea de aici.
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Impactul vizitei la nivel profesional și personal:


Cunoașterea sistemelor educaționale din alte țări ale Europei și aducerea în atenție a
sistemului românesc de învățământ;



Împărtășirea modului de rezolvare a problemelor comune ale populației școlare din țările
participante: abandon școlar, găsirea unui loc de muncă;



Cunoașterea modului concret de ,,funcționare” a unor școli profesionale în țări dezvoltate
economic și sprijinite financiar de comunitate și stat;



Stabilirea unor legături cu reprezentanți ai țărilor participante, pentru viitoare colaborări;

Impactul vizitei la nivel instituțional:


Diversificarea modalităților de colaborare și implicarea instituțiilor locale/partenerilor
economici în educația tinerilor;



Îmbunătățirea

parteneriatului

școală-famile-consilier

școlar

pentru

reducerea

ratei

abandonului școlar și stimularea interesului pentru învățarea unei meserii;


Promovarea valorilor europene privind calitatea învățării, calitatea atitudinii față de școală, la
nivel local/regional/național.

Valorificarea si diseminarea rezultatelor participării:


Prezentarea activităților desfășurate în consiliul profesoral al școlii;



Publicarea unui articol în revista școlii, în alte reviste de specialitate din țară;



Organizarea unor seminarii de dezbateri privind modul de abordare a pregătirii practice a
elevilor, împreună cu: părinții elevilor de la profilul Mecanică auto de la Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentară Suceava, elevii și profesorii de la profilul Servicii al Colegiului Tehnic
de Industrie Alimentară Suceava, profesori interesați de la alte licee din oraș, care au și clase
de școală profesională.



Vizită de diseminare la Agenția de Ocupare a Fortei de Muncă, Suceava, în care să readucem
la cunoștința acestora competențele de care dispun absolvenții noștri, certificate prin
dobândirea Certificatului de Competențe.
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ANEXE - Imagini sugestive de la școlile vizitate:

Podebrady- Hotelova Skola- sala de lucru a grupului

Ora de limba engleză

Kutna Hora- School of Engineering

Laborator de practică

Grupul de lucru

Praga - Vizită la Agenția Națională
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Institutul pentru educarea adulților

Praga

Profesor Ana Cazacu
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ATELIER GRUNDTVIG - The Transforming Word: Short Literary Texts,
Resources For Literacy Teaching And Learning
În perioada 23-29 martie 2014, am participat la atelierul Grundtvig The Transforming Word:
Short Literary Texts, Resources for Literacy Teaching and Learning, organizat de Escuela Oficial de
Idiomas, din localitatea Alcala de Henares din Spania. Oraşul este locul de naştere al scriitorului
spaniol Miguel de Cervantes.
Activităţile atelierului au avut o durată de 40 de ore şi la ele au participat 19 profesori din
Spania, Letonia, Grecia, Marea Britanie, Turcia,
Germania si Republica Cehă.
Programul a fost foarte bine structurat pe
activităţi interesante dar şi pe o excursie de o zi
în Madrid, capitala Spaniei. În prima zi am fost
întâmpinaţi cu multă căldura de organizatorii
cursului la Escuela Oficila de Idiomas, o şcoală
de stat unde se învaţă doar limbi străine limba
spaniolă, limba engleză, limba italiană, limba
germană şi limba franceză. După o scurtă
prezentare

a şcolii am participat la un târg

european de mâncare, la care participanţii au
adus mâncare tradiţională din țările lor.
În următoarele zile am avut activităţi la
care au fost invitate diverse personalităţi: un
poet, o actriţă de teatru, dar şi un povestitor. Aceştia ne-au arătat cum putem folosi poezia, textele
literare scurte, poveştile dar şi teatrul în cadrul orelor de curs. De asemenea s-a pus accent pe
folosirea metodelor activ-participative pentru a motiva elevii dar şi pe folosirea ,,cuvântului
transformator”, care are puterea de a schimba perpectiva de viitor a tinerilor. La fiecare prelegere sa folosit retroproiectorul, tabla inteligentă, lucrul pe grupe. Atelierele au alternat cu activităţi de
recreere, aşa cum a fost Gymkhana, (descoperirea oraşului Alcala de Henares printr-un joc), dar şi
participarea la ore susţinute de profesori din această şcoală.
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Fiecare dimineaţă începea cu
diverse activităţi de warm-up/ ice
breakers

şi

impresii

despre

activităţile zilei precedente.
Atelierul s-a incheiat cu o
cină festivă în cadrul căreia ne-au
fost înmânate şi diplomele de
participare.

De asemenea s-a

avut în vedere şi posibilitatea
incheierii unor parteneriate în
viitor în cadrul noului program
Erasmus+.
Această experienţă m-a îmbogăţit atât pe plan profesional cât şi personal. Am invăţat metode noi
de predare a unei limbi străine dar şi modalităţi de a motiva elevii. De asemenea am intrat în contact
cu profesori din alte ţări europene şi am cunoscut astfel experienţele lor cu elevii. Pe plan personal
mi-am făcut noi prieteni din rândul profesorilor din Europa şi mi-am imbogăţit cultura generală
descoperind o ţară frumoasă şi călduroasă aşa cum este Spania.

Profesor Cristina Roibu
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Grundtvig – experiență europeană pentru dezvoltare personală și profesională
În perioada 24 – 30.11.2013 am participat la atelierul
Grundtvig cu titlul: "Des outils pour rendre les personnes en
situation d’illettrisme actrices de leur parcours de formation",
desfășurat în localitatea Autun, Franța. Instituția organizatoare
a acestui atelier a fost CFPPA (Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion Agricole) du Morvan, iar
printre

participanți

s-au

numărat

profesori,

consilieri

pedagogici și formatori pentru adulți din Belgia, Elveția,
Franța, Grecia și România. Punctul comun a fost dorința de a
dobândi metode și procedee de dezvoltare a competențelor de
bază a adulților tineri aflați în situație de "iletrism" sau
"analfabetism funcțional".
Am dorit să particip la acest atelier pentru a învăța cum să motivez și să implic mai mult
elevii în procesul de predare – învățare, cum să-mi adaptez metodele didactice la nevoile specifice
ale elevilor cu dificultăți de învățare și cum să lupt împotriva iletrismului după școlaritatea
obligatorie, în vederea combaterii sau reducerii abandonului școlar.
Obiectivele atelierului au fost numeroase: conștientizarea locului și rolului celui care învață în
procesul de învățare, elaborarea de programe de formare în care persoanele cu nevoi de alfabetizare
să devină actori ai propriei formări,
însușirea valorilor educației populare,
precum și determinarea condițiilor de
transferabilitate

a

celor

învățate

în

activitatea ulterioară a participanților.
Principalele activități derulate de-a
lungul săptămânii au vizat schimburi de
bune practici între participanți, întâlnirea
cu persoane în situație de iletrism devenite
"ambasadori"

în

lupta

împotriva
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iletrismului, prezentarea unor proiecte de cercetare – acțiune – formare: AEF (les Actions Éducatives
Familiales) din Franța și Eur-Alpha din Belgia, dar și identificarea raportului dintre educația nonformală și cea informală în procesul de învățare/reînvățare la vârsta adultă.
Atelierul a cuprins dezbateri cu experți implicați în sprijinirea tinerilor și adulților cu un grad
redus de alfabetizare și mi-a oferit soluții concrete la problemele întâlnite în munca la catedră. Am
întâlnit persoane incluse în programe de învățare/reînvățare a scrisului și cititului, am analizat situații
pedagogice, am deprins modalități de acțiune eficace în lupta împotriva excluderii și eșecului școlar.
De asemenea, am avut ocazia să cunosc oameni provenind din medii sociale și culturale diferite, ceea
ce mi-a îmbunătățit competențele sociale și relaționale, ajutându-mă ulterior să stabilesc și să mențin
legături cu specialiști în domeniul combaterii analfabetismului funcțional.

Nu trebuie uitate nici activitățile culturale: vizitarea orașului Autun, cu celebra sa catedrală
Saint-Lazare, renumită îndeosebi pentru sculpturile sale, vizitarea muzeului și sitului arheologic
Bibracte, participarea la o degustare de vinuri și produse regionale, precum și la întâlnirea plină de
poezie și mister cu reprezentanții unei asociații locale de educație populară.
Prof. Bianca – Elena GVINDA
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EXEMPLE SLOVACE DE BUNĂ PRACTICĂ
Vizita de studiu - NEW METHODS IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS - ZILINA –
SLOVACIA
Recent, 31 martie - 4 aprilie 2014, am efectuat o Vizită de studiu - New methods in teaching
vocational subjects - în ZILINA-SLOVACIA din Programul de „Învățare pe tot Parcursul vieții”.
Tematica a cuprins: sistemul educațional slovac, învățământul tehnic în special profil mecanic. Au
participat cadre didactice din Germania, Irlanda, Franța,Turcia, Estonia, Malta și România. Slovacia
este împărțită în 8 regiuni fiecare dezvoltată pe domeniul specific de activitate. Regiunea ZILINA pe
care am vizitat-o este foarte dezvoltată în domeniul mecanic-mecatronic, auto și transporturi.
Au fost 4 zile pline, condensate la
maxim, în care au avut loc vizite și dezbateri
la

instituția

organizatoare

DOPRAVNA

AKADEMIA ROSINNSKA CESTA 2 –
ZILINA (Academia de Transporturi Zilina),
SPOJENA SKOLA MARTIN – Centrul
profesional

de

inginerie

și

prelucrări

mechanice - MARTIN, Universitatea Zilina
și Fabrica de autoturisme coreeană-KIA.
Sistemul educațional

vocațional

TEHNIC- slovac este foarte bine dezvoltat. Intrarea se face pe bază de admitere la matematică și
limba maternă și se finalizează cu un atestat și o lucrare practică.
Proporția a fost stabilită de minister în colaborare cu mediul de afaceri și cu diferite
organizații educaționale. O caracteristică a sistemului de educație slovac este descentralizarea,
dublată de responsabilitate; școlile își stabilesc strategia, stabilesc prioritățile, angajează personalul,
dar sunt singurele care sunt responsabile pentru performanțele avute.
Asigurarea cunoștințelor tehnice și practice reprezintă un punct esențial în viitorul tinerilor
absolvenți, și de aceea sunt implicați toți factorii educativi, printre care 4 firme constructoare de
mașini care dotează școlile cu material didactic-autoturisme KIA, SKODA, HYUNDAI, PEUGEOT
și dotare logistică. Prioritățile școlare sunt: respectarea legilor, satisfacția elevilor, rezultate, abandon
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școlar, poziția financiară, asigurarea calității. Unele dotări sunt realizate și din programe europene
accesate de școală și profesori.
Activitatea de bază și prima vizită a fost în școala organizatoare–Vocational schoolTRANSPORT ACADEMY-Rosinska cesta 2 ZILINA cu durata de studii între 2-4 ani cu profile
specific mecanic-caroserie auto, vopsitor auto, mecanic auto, electrician auto, controlor trafic și
pentru durata de 4 ani-operator și economist în transporturi, operator mașinist și transportator,
academia de transporturi. Această școală se ocupa cu mecanica auto – design grafic, video, de sunet,
cu noile tehnologii media, painting etc. Numărul elevilor cam 700 și 80 de profesori. Foarte bine
dotată școala cu 10 mașini auto de la firma SKODA, KIA și Peugeot, mașini utilizate de profesori și
maiștri instructori în desfășurarea orelor de discipline tehnice și instruire practică.
În cadrul vizitei a avut loc și cunoașterea sistemelor educaționale din alte țări ale Europei
precum Germania, Franța, Irlanda, Letonia, Malta și Turcia și aducerea în atenție a sistemului
românesc de învățământ și cunoașterea modului de activare a școlilor profesionale în țările dezvoltate
unele susținute de stat, altele precum cele din Franța și Irlanda din forme private. Ideea de bază a fost
stabilirea unor parteneriate cu reprezentanți ai țărilor participante, pentru viitoare colaborări.
O altă școală vizitată a fost SPOJENA SKOLA MARTIN-Centru profesional de inginerie și
prelucrarea metalelor. Impresionant la acest centru a fost tehnologia modernă cu care este dotat.
Specializări moderne –tehnician programator - mașini cu comenzi numerice - CNC, tehnician
mecatronist-roboți,unde

elevii

efectuau practica pe simulatoare
de

și

CNC

Mindstorms
ajutorul

Roboți

lego-

deplasabili
senzorilor

cu
și

programelor speciale. Școala
renumită

prin

rezultate

la

învățătură și sport. Toți tinerii
absolvenți își găsesc un loc de
muncă în domeniu în care s-au
specializat. Total elevi 760 și 90
de profesori.
Roboți deplasabili
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Simulatoare –mașini cu comenzi numerice
O activitate a fost desfășurată la Universitatea ZILINA –un centru universitar inițial doar cu
specializări tehnice dar care în anii 90 s-a dezvoltat, cuprinzând acum toate profilele tehnice și
umaniste. Tinerii de la școlile amintite mai sus își continuă studiile la universitate, pregătindu-se cu
seriozitate pentru piața muncii.
Punctul forte al Vizitei de studiu a fost vizita la Fabrica de autoturisme coreană-KIA situată
în orașul ZILINA.Curățenia sclipitoare de la intrarea în fabrică,dotarea de ultimă generație unde
roboțiii au înlocuit aproape total forța de muncă a omului,benzile transportoare automate și precizia
lucrărilor ne-au fascinat pe toată perioada vizitei. Rar câte un muncitor care verifica etanșeitatea
parbrizului după fixare sau ghidarea unui robot erau singurii muncitori din fabrică. Procesul de
fabricație total robotizat și automatizat determină ca fabrica să producă 1 milion de mașini din 2009
de când a fost înființată. Se lucrează în 3 schimburi cu 3000 de angajați. Fabrica este un puternic
agend economic care își aduce aportul permanent în zonă:crearea locurilor de muncă,donează mașini
la școlile de profil din Zilina,elevii școlilor de profil mecanic efectuează în anii terminali practica în
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firmă și diverse activități sociale-spectacole,donații de binefacere etc. Aceasta evidențiază importanța
parteneriatelor în funcționarea școlilor vocaționale.

Activitatea acestei vizite de studiu a însemnat o deosebită experiență pentru mine ca profesor
și lucrător cu tinerii. Am apreciat faptul că slovaciii nu au distrus nimic din industria de odinioară ci
au căutat prin toate mijloacele să o dezvolte să o îmbunătățească și să o modernizeze continuu
aliniindu-se țărilor cele mai dezvoltate, fapt că au fost integrați la moneda euro din anul 2009.
O industrie puternică face o țară să
fie dezvoltată, să aibă locuri de muncă și
astfel asigurarea unei proces continuu și
integrarea

tinerilor

în

societate,

nu

transformarea lor în asistați sociali.

Dunărea prin Bratislava

Profesor Mihaela Calistru
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BUCOVINA BOOK ACADEMY
O poveste de succes
„Nu fii spectator! Implică-te!” – un slogan
rostit din ce în ce mai des în zilele noastre și menit
să determine tinerii, și nu numai, să răspundă
inițiativelor campaniilor de voluntariat. Desfășurate
atât la nivel național, cât și internațional, aceste
campanii diverse sunt organizate sub umbrela
numeroaselor ONG-uri cu scopul precis de ajutorare
a categoriilor sociale vulnerabile.
O astfel de inițiativă inedită a fost și cea a
Institutului pentru Parteneriat Bucovina în
parteneriat cu Asociația Regională de Educare a
Adulților (AREAS) și

Centrul Regional de

Resurse pentru ONG-uri Suceava (CENRES),
care au demarat o campanie de colectare de carte
sub numele de „Bucovina Book Academy”.
Obiectivul principal l-a constituit dotarea sălilor de lectură din cadrul a cinci Internate de Psihiatrie
din Republica Moldova.
Campania s-a derulat în perioada aprilie-august 2013 și a antrenat peste 14 instituții din
întreaga țară, în special școli gimnaziale, licee și universități, dar și cu colaborarea Inspectoratului
Școlar al Județului Suceava. Dintre toate aceste instituții,
liceul nostru – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
Suceava – s-a remarcat prin colectarea și donarea unui
număr impresionant de cărți nu numai în rândul
profesorilor, ci în special în rândul elevilor. Aceștia din
urmă au fost încurajați să devină cetățeni acivi și
conștienți de nevoile categoriilor sociale vulnerabile,
astfel încât peste 300 de elevi au răspuns apelului celor
34

două ONG-uri, donând voluntar în jur de 1000 de cărți (romane, volume de poezii, povești și
povestiri).
Proiectul Bucovina Book Academy nu s-ar fi putut derula în cele mai bune condiții fără
ajutorul câtorva dintre profesorii liceului nostru care s-au oferit ca voluntari pentru implicarea
elevilor, monitorizarea și înregistrarea volumelor, precum și menținerea unei strânse legături de
colaborare cu cele două organizații. Printre
aceștia, amintim: prof. Violeta Iacentiuc,
prof. Monica Lepcaliuc, prof. Gabriela
Aolăriței, prof. Melania Radu, prof. Narcisa
Buhu, prof. Mihaela Darie și, nu în ultimul
rând, doamnele directoare: Crăița Buda-Niga
și Tatiana Hladiuc.
Întreaga campanie a adus un suflu
pozitiv în rândul elevilor din liceul nostru,
care au declarat că sunt „mândri și bucuroși
să poată contribui la o părticică din împlinirea spirituală și culturală a unor persoane dezavantajate”.
Pe tot parcursul acțiunii, școala noastră a vibrat de energie pozitivă și spirit civic, de dorința de
implicare și sentimentul de apreciere a răspunsului
prompt venit din partea elevilor.
Activitatea eficientă a voluntarilor din cadrul
tuturor instituțiilor implicate în campanie a dus la
colectarea totală a peste 4500 de cărți. Acestea au fost
centralizate la sediul celor două organizații inițiatoare
ale proiectului – AREAS și Institutul Bucovina – de
către alți 20 de voluntari, care au contribuit zilnic la
diseminarea proiectului și la activitățile de colectare și
etichetare a cărților. Toate volumele au fost donate
către 5 Centre de Recuperare Neuropsihiatrică din
localitățile Brânzeni, Soroca, Chișinău și Dubasari,
Republica Moldova.
Mai multe informații despre campanie pot fi
vizualizate

pe

pagina

de

internet

https://www.facebook.com/pages/Bucovina-BOOK35

Academy/391831310922799, iar coordonatorul proiectului Costel Juravlea poate fi contactat în
legătură cu alte amănunte privind proiectele desfășurate la nivelul ONG-ului Institutul Bucovina.
Ca o încununare a muncii depuse și a rezultatelor obținute în cadrul acestui proiect
internațional de amploare, toți voluntarii au fost invitați și premiați la Gala Voluntarilor în cadrul
„Festivalului Șanselor Tale” – ediția a IX-a la Suceava, organizată în data de 7 noiembrie 2013 în
sala „Ștefan cel Mare” de la Consiliul Județean Suceava.

De asemenea, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina intenționează să inițieze împreună
cu partenerii săi și alte campanii de susținere a incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile prin
promovarea educației continue. Astfel, se lucrează la concepte pentru sprijinirea alfabetizării
persoanelor cu dizabilități și promovarea activităților sportive în cadrul Centrelor de Recuperare
Neuropsihiatrică.

Prof. Monica LEPCALIUC
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“Salvați copiii” la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
Ni s-a confirmat că e bine să ai prieteni, că lucrul în echipă este mai productiv decât de unul
singur, am învățat și ni s-a confirmat că e normal să iți fie frică, să ai emoții, am invățat că poți cuceri
o fată cu un comportament frumos și poți să găsești băiatul potrivit purtându-te firesc și natural, am
invățat că trebuie să avem încredere în noi și că orice și oricine incearcă să ne pună o piedică trebuie
ignorat. Treburi interesante, nu-i așa?
Pe data de 29 noiembrie 2013, copiii incluși în proiectul “Cadetul de azi, pompierul de
mâine” au avut o întâlnire cu d-na
Lena Ailincăi, asistent social în
organizația “Salvați copiii”, filiala
Suceava.
Discuțiile au fost multe și
interesante și s-au bazat în special
pe acele informații care, din
păcate, nu se invață în școală. Și
adolescenții

au

multe

de

…întrebat. Desigur că ne-ar mai trebui încă multe intâlniri cu d-na Lena, unele întâlniri, poate, chiar
mai în particular, dar important este că din această experiență am aflat, în afara celor scrise mai sus,
că există o organizație care luptă
pentru copii. Că filiala Suceava
are mulți voluntari - elevi, care se
implică în activități umanitare. Că
acești voluntari își găsesc timp și
pentru școală și pentru “Salvați
copiii”. Am aflat de la d-na Lena
( așa este cunoscută de toata
lumea), că a fi voluntar este o
mare onoare, că a incerca să salvezi viața unui om este un gest suprem și că, ne așteaptă cu mare
drag și pe noi, cei de la Colegiul Alimentar să le călcăm pragul.
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A fost o intâlnire frumoasă, începută cu o poveste, continuată cu alte povești, totul
terminându-se, cum altfel, cu o joacă. A fost o joacă din care am învățat să punem umărul toți pentru
echipă, am învățat să respectăm reguli și am invățat să fim activi. Așteptăm cu interes următoarea
întâlnire!

Profesor Maria Reuț
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Creativitate și iubire
la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
Pentru că luna februarie este dedicată iubirii și declarațiilor de dragoste, și pentru că vârsta
adolescenței este încununată de aceste sentimente, profesorii de limba engleză au venit cu o inițiativă
deosebită în acest an școlar: organizarea în paralel a două evenimente pentru elevii din școala noastră
– proiectul de creație literară ÎnCântarea IUBIRII și expoziția CELEBRATE LOVE!
Sărbătorirea nobilului sentiment de dragoste și-a făcut
debutul în data de 14 februarie 2014, zi dedicată tuturor
îndrăgostiților pe plan mondial sub denumirea de Saint Valentine’s
Day – Ziua Sfântului Valentin. Pe lângă toate activitățile specifice
legate de această sărbătoare desfășurate la clasă de către profesorii
de limba engleză, anul acesta școlar și-a făcut loc un nou proiect
de parteneriat educațional intitulat ÎnCântarea IUBIRII. Acesta s-a
derulat în baza parteneriatului școlar încheiat între liceul nostru,
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, și Colegiul
Tehnic „Petru Mușat”, reprezentate de către prof. Monica
Lepcaliuc și, respectiv, prof. Alina Crețu.
Grupul țintă al proiectului l-au constituit elevii din clasele a IX-a – a XII-a din cadrul celor
două licee partenere, elevi talentați, creativi și dornici de afirmare prin creațiile lor literare. Scopul
general al acestei întruniri s-a dorit a fi colaborarea elevilor în cadrul unor echipe mixte stabilite prin
tragere la sorți, în funcție de categoria pentru care elevii au optat în prealabil: poezie (cel puțin două
catrene), cântec (cel puțin două strofe plus refren) sau poveste/povestire/eseu/piesă de teatru de
cel puțin 120 de cuvinte. Toate lucrările au avut ca temă IUBIREA, perspectiva, viziunea și
abordarea rămânând la latitudinea participanților. Odată stabilită componența echipajelor, elevii și-au
ales un nume care să îi reprezinte, dintre care putem menționa: WORD FOR YOU, Floare Albastră,
Visuri Eterice, Power, All for Love, Anonimii, Fluturașii, Clanul Nebunticilor sau SPIDER.
Regulile nu au fost foarte stricte întrucât scopul a fost încurajarea imaginației și crearea unei
atmosfere de lucru relaxante și de colaborare. Pentru a oferi o notă mai năstrușnică tuturor lucrărilor,
profesorii organizatori au pregătit un număr de câte 5 cuvinte pentru fiecare echipaj, care să fie
folosite în mod oblogatoriu în creație. De exemplu: strop-zâmbet-parfum-raze-perfect; fericire-flori39

dans-aripi-speranță; bătrân-seară-mare-bomboane-frumusețe, etc. Timpul de lucru a fost de 60 de
minute, în urma cărora toate echipajele și-au prezentat creațiile literare juriului, profesorilor
organizatori și coordonatori spre încâtarea și aprecierea colegilor lor din celelalte echipe.
Toate lucrările au fost redactate în limba română și de aceea juriul a fost constituit din
profesori de limba și literatura română din cadrul ambelor licee. Toate echipajele au fost premiate
prin distincții speciale menționate pe diplomă pentru: ritm și armonie, originalitate și expresivitate,
muzicalitate și spirit adolescentin, creativitate și umor sau delicatețe și poezie.
Considerăm că toate obiectivele pe care ni le-am propus să le atingem prin implementarea
acestui proiect de colaborare au fost bifate: dezvoltarea gândirii creative şi potenţarea imaginaţiei,
cultivarea spiritului de colaborare, dezvolatrea abilităţii de exprimare în limba maternă, promovarea
dialogului şi a comunicării între elevii şcolilor participante, dar și dezvoltarea colaborării între
cadrele didactice din unităţile de învăţământ participante la activitate.
Întreaga activitate a primit un feedback pozitiv atât din partea profesorilor, dar mai ales din
partea elevilor participanți, care și-au
exprimat dorința de a avea șansa să mai
participe la o astfel de colaborare și în
anul școlar următor.
Ca bonus, aș vrea să împartășim
două dintre cele mai apreciate creații.


Echipa SPIDER: Druțu Cosmin,
Maxinesi Georgiana, Turtureanu
Edera, Albu Ionela și Semean
Daniel – melodie hip-hop

Enigma
I.

Mergând încet pe drum, te-am văzut – erai o floare.
Înainte eram trist – suferință trecătoare...
Dar acum că ești a mea, toată viața s-a schimbat.
Acum știu ce-nseamnă dragostea cu adevărat.

R.

Când în brațe tu m-ai strâns
Pân’ la cer eu am ajuns
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Și atunci când ai plecat
O enigmă ai lăsat.
Am triumfat! Totul e diferit, brațele-mi sunt deschise.

II.

De când sunt cu tine nu am mai dat peste uși închise.
Viața este o enigmă – de tine mă-ndrăgostesc.
Am în minte două cuvinte, și le spun:
Te iubesc!
Când în brațe tu m-ai strâns

R.

Pân’ la cer eu am ajuns
Și atunci când ai plecat
O enigmă ai lăsat.


Echipa

VISURI

ETERICE:

Popadiuc Ionela, Condorovici
Irina,

Bilouseac

Părpăuți

Loredana,

Evelina,

Tcaciuc

Magdalena – eseu melancolic
Iubirea
intersecția

se

cercurilor

găsește

la

concentrice

unde se nasc visele eterice ale florii de
turmalină. Fiecare inimă ar vrea să
găsească acea persoană specială care
să o facă să vadă raiul, chiar dacă
numai pentru o secundă. Iubirea are căi misterioase prin care ne face să scoatem în evidență tot
ceea ce este mai bun din noi. Unele persoane se plimbă eternități în căutarea iubirii, în căutarea
acelei persoane care să o facă să se simtă întreagă.
Dragostea este o coroană cu două fețe care se poate întoarce împotriva noastră dacă nu
avem grijă de ea. Iubirea s-a născut în grădina Edenului, acolo unde Creatorul a eliberat lumina
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divină. În mișcarea lumii, acest sentiment divin este unul dintre puținele care vor dăinui timp de
secole, sau chiar milenii.
Cea de-a doua activitate
organizată exclusiv pentru elevii
liceului nostru a fost colecționarea
de obiecte creație proprie (desene,
felicitări, handmade-uri) pentru a fi
expuse

în

cadrul

expoziției

CELEBRATE LOVE! Astfel, și
alți elevi au avut ocazia de a-și
exprima imaginația pe tema iubirii,
lucrările

fiindu-le

apreciate

pe

parcursul întregii lunii februarie.
Dorindu-se a fi o expoziție cu
diplome și premii, toți elevii școlii noastre au putut contribui cu propriul vot pentru ca lucrările lor
preferate să fie în final premiate. Festivitatea de premiere a avut loc în săptămâna Școala Altfel – Să
știi mai multe, să fii mai bun – într-un cadru festiv din sala de ședințe a Colegiului Tehnic de
Industrie Alimentară Suceava.
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În urma numărării voturilor, câștigătorii din acest an au fost:
Locul I – Mihoc Bianca, clasa a IX-a D
Locul II – Turtureanu Bianca și Turtureanu Edera, clasa a X-a F
Locul III – Păstrăv Alexandru, clasa a IX-a A
Mențiune – Bai Denis, clasa a IX-a A
Mențiune – Popescu Simona, clasa a IX-a B
Mențiune – Teodorovici Mihaela, clasa a IX-a G

În final, felicităm toți elevii care au răspuns provocării Catedrei de Limbi Moderne și care sau dovedit a fi creativi și plini de sentimente nobile de dragoste și apreciere.

prof. Monica LEPCALIUC
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Începutul unei frumoase povești cu baschetbaliste și baschetbaliști
în loc de zâne și feți-frumoși
Anul 1993, septembrie frumos și cald, nu ca în acest an. O tânără profesoară de sport ajunge
la Grupul Școlar nr. 3 Suceava și începe să facă parte din cea mai frumoasă catedră de educație fizică
și sport din județ, din punctul meu de vedere. Colegi minunați, profesioniști, oameni demni și
echilibrați. Colegi pe care i-am iubit și care m-au primit cu mare drag în catedră.
La începutul unei zile de lucru apar la ușa sălii trei băieți, înalți, bine clădiți și mă roagă să
stau de vorbă cu ei. A fost prima discuție despre baschet. Le-am explicat că mi-e puțin greu să
demarez pregătirea unei echipe de baschet, pentru că nu am specializarea respectivă, iar ceea ce se
lucrează la clasă este foarte puțin pentru cât trebuie să știi pentru a fonda o echipă. Dar insistența
unor copii pentru un profesor tânăr a fost hotărâtoare. La prima participare cu proaspăta echipa de
baschet băieți am luat ultimul loc din seria noastră, la etapa municipală. Ne uitam cu jind la cât de
grozave erau echipele de la Petru, Ștefan, Informatică. Toată lumea se întreba ce e cu noi acolo. În
anul următor, cam tot pe acolo, dar nu am mai luat-o atât de rău la scor. De la an la an am crescut
pentru ca în 1999 să reușim să învingem toate liceele din municipiu, să jucăm finala județeană cu
Militarul și să reușim să câștigăm. A fost o bucurie de nedescris. Am reușit ceea ce băieții și-au dorit
foarte foarte mult, să ajungem la zonă. Am ajuns acolo și am reușit să obținem locul 3 din 7 județe.
Radu Croitoru și Mugur Onesim jucători evidentiați și doriți la cluburi de baschet. Cea mai grozavă
galerie. A fost cea mai bună performanță cu echipa de băieți de până acum, pentru că între timp cei
de la Militar au devenit de neînvins (regim militar, 3 ore de sport, cazare toți în cămine). Dar Mugur
are o prietenă care știe și ea ceva baschet și …”d-na profesoară, noi de ce să nu avem echipă?”. Iată
în ce fel se înființează și echipa de fete. Cele mai bune, frumoase, talentate și deștepte fete au fost ale
mele. La început am pățit-o la fel ca băieții. Din 4 echipe la municipiu veneam pe locul 4. Dar asta a
fost doar pentru doi ani. Am început să jucăm din ce în ce mai bine, tradiția începea să înmugurească
și la școala noastră, deja adversarii noștri ne priveau cu respect, grație rezultatelor băieților. Din 2003
am început să câștigăm municipiul și județul și să mergem la zonă, acolo unde am obținut două
mențiuni, un loc trei și cea mai bună performanță - locul doi. Rezultate excelente pentru niște fete
care veneau începătoare și părăseau liceul cu dragoste pentru acest joc. Cred că 2005 rămâne ca un
reper al unei generații de excepție. Mariana, Viorela, Ioana, Aida, Simona, Roxana, Aduța - fetele
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mele de aur. Prezență la antrenamente, seriozitate, dorință de performanță, rezultate bune la școală.
Ce-și poate dori mai mult un antrenor? Acum doi ani a terminat liceul o mână de băieți grozavi, cu
care am câștigat municipiul și locul trei la județ. Anul trecut alții, aceleași rezultate. Mă bucur că încă
îmi aduc aminte de toți jucătorii mei, mă bucur că țin legătura cu majoritatea, mă bucur că Radu a
scris pe facebook că ”dacă ar fi să mai facă încă o data liceul ar face-o doar pentru echipa de
baschet”. Și regretul că poate puteam să fac mai multe pentru ei și pentru mine. Acum mă specializez
pe kinetoterapie și dacă din toți acești ani am învățat că spiritul de echipă înseamnă reușită, din ceea
ce fac acum învăț ca e o minune să fii sănătos și că merită să faci tot ce e posibil pentru a rămâne
așa.

Profesor Maria Reuț
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Atitudinea faţă de viaţă şi relaţia educativă
Într-o relaţie educativă nu putem ignora modul cum percepe fiecare persoană pe sine şi pe cel
cu care interacţionează. Mai precis, nu este indiferent cum se vede educatorul pe sine şi cum îl
consideră pe elev, după cum nu este, de asemenea, indiferent modul cum se vede elevul pe sine şi
cum îl percepe pe educator.
Totodată, într-o relaţie educativă nu sunt indiferente opiniile şi atitudinile pe care le au
partenerii despre viaţă. A ne interesa de propria persoană înseamnă a încerca să înţelegem atitudinile
proprii şi pe cele ale altora, dar mai înseamnă şi să încercăm să ne apreciem (cât mai) obiectiv pe noi
înşine şi pe alţii. Se consideră că o persoană poate avea un sentiment OK sau non-OK faţă de ea
însăşi.
A fi OK înseamnă a te simţi câştigător, autonom, să ai sentimentul autorealizării, să ai
caracteristicile persoanei împlinite şi deschise, înseamnă a te simţi capabil să-ţi conduci viaţa şi
relaţiile în mod pozitiv, a fi capabil să te afirmi.
A fi non-OK înseamnă contrariul, adică a te simţi prost, „neplăcut, a nu fi la înălţime, a fi
dependent, timorat, a te simţi o persoană care pierde, a avea caracteristicile persoanei neîmplinite,
neputincioase, închise, incapabile să-şi conducă viaţa şi relaţiile în mod pozitiv”.
Nimeni nu se simte OK în fiecare zi a vieţii sale şi în orice moment. O persoană, deseori OK,
trece şi prin momente non-OK: pierderea unui animal drag şi fidel, a unui prieten de joacă, o ceartă
cu un prieten (când simţi că tu eşti cel care a greşit), o admonestare (pe nedrept formulată) din partea
unui profesor, o notă proastă, o gripă, decesul unei fiinţe dragi etc.
Prin urmare, viaţa este în aşa fel făcută încât sentimentul de a te simţi non-OK în anumite
împrejurări este inevitabil. Important este să evităm acumularea unor astfel de stări şi să nu alunecăm
spre poziţia celui care pierde, a învinsului.
Oamenii se află întotdeauna într-o situaţie de viaţă... conceptul de atitudine faţă de viaţă
traduce reprezentarea, imaginea, părerea pe care o are fiecare despre el însuşi, despre alţii sau despre
existenţă.
A. Eu sunt OK, tu eşti OK (++)
Este atitudinea câştigătorului, a învingătorului în viaţă. Această atitudine, însă, este departe de
atitudinea nerealistă exprimată prin formula: „toată lumea este frumoasă, toată lumea este amabilă!”,
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care ne aminteşte (şi ne semnalează) că nu ne considerăm nici pe noi, dar nici pe celălalt ca fiind
definitiv OK. De altfel, ştim cu toţii că niciodată nu putem formula judecăţi definitive, nici despre
noi înşine, nici despre ceilalţi.
Mai precis, atitudinea eu sunt OK, tu eşti OK poate fi înţeleasă drept, „eu mă consider OK,
eu te consider OK, aici şi acum”. Este atitudinea fericită de viaţă a proximităţii, pozitivă. Ea exprimă
respect/stimă reală de sine şi reciproc. Angajează schimburi bogate şi armonioase. Ea exprimă
echilibru şi rodnicie a relaţiei. Persoana (++) câştigă nu zdrobind, mai mult sau mai puţin, tot ceea ce
întâlneşte în cale, ci prin realizarea obiectivelor pe care şi le-a fixat, întreţinând în acelaşi timp relaţii
pozitive cu ceilalţi şi cu ea însăşi. În particular, ea nu se fereşte să fie autentică, spontană şi nici de
„apropiere”.
Atitudinea (++) corespunde ideii de avea rapid, de a coopera, de a analiza împreună lucrurile
şi de a hotărî împreună; iar dacă punctele de vedere sunt divergente, atitudinea (++) implică
negocierea ca pe un lucru pe cât de firesc, pe atât de oportun.
Persoana cu o atitudine (++) constantă este, cu deosebire: comunicativă, încrezătoare,
disponibilă, optimistă, realistă, dinamică, înfloritoare, experimentată, fericită, veselă, tonică, liberă,
obiectivă, deschisă, pozitivă, ospitalieră.
B. Eu sunt OK, tu nu eşti OK (+ - ) (sau „eu mă consider OK, eu nu te consider OK, aici şi
acum”)
Este atitudinea de aroganţă sau de salvator („eu mă consider OK, pe ceilalţi nu îi consider
OK”). Ea dezvăluie sentimentul de superioritate şi tendinţa celui în cauză de a-l devaloriza pe
celălalt (sau de a-i devaloriza pe ceilalţi).
În lumea noastră, caracterizată preponderent de competiţie non-OK, unde fiecare încearcă să-l
domine pe celălalt, să-l înlăture, să-l dispreţuiască, această atitudine de viaţă este foarte răspândită. Sar putea spune chiar că este favorizată de această lume. În organizaţii, în instituţii (inclusiv în şcoală,
în universităţi) mulţi „şefi”, care nu au învăţat nicăieri cum să conducă şi să organizeze un colectiv, o
clasă, o instituţie, rămaşi la discreţia impresiei lor de moment şi a reacţiilor de orgoliu, adoptă
această atitudine de viaţă, convinşi fiind că numai teroarea, spaima, frica, şantajul, vâlva creează
respectul şi productivitatea.
În principal, asemenea persoane sunt: acuzatoare, arogante, sarcastice, colerice critice (cu
sau fără temei autentic), devalorizatoare, de rea-credinţă, dispreţuitoare, pline de sine, orgolioase,
persecutoare, pretenţioase, salvatoare, severe, susceptibile, exigente, neîncrezătoare, moralizatoare.
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C. Eu nu sunt OK, tu eşti OK (- +) (sau „eu nu mă consider OK, eu te consider OK, aici şi
acum”)
Este atitudinea de supunere, a celor care trăiesc mai degrabă în umbra câştigătorilor. Având o
accentuată tendinţă de autodevalorizare şi de autoculpabilizare, persoana îşi asumă cu uşurinţă rolul
de victimă. Ea trăieşte (constant) un sentiment de inferioritate faţă de ceilalţi. Persoana cu o atitudine
de viaţă (- +) va suporta greu proximitatea şi nu va acţiona pozitiv în cursul activităţilor în care este
implicată decât într-o atitudine (şi relaţie) de dependenţă. Ea presupune să-i dăm (permanent)
indicaţii.
În principal, persoana (- +) este: admirativă, prea drăguţă, umilă, influenţabilă, naivă,
serviabilă, timidă, împăciuitoare, prea bună, ruşinoasă, slugarnică, neliniştită, fricoasă, supusă,
seducătoare, servilă.
D. Eu nu sunt OK, tu nu eşti OK (- -) (sau „eu nu mă consider OK, nici pe tine nu te consider
OK, aici şi acum”)
Este atitudinea de disperare, de perdant. Ea corespunde unei conduite de eşec. Dezamăgită de
viaţă, persoana cu o atitudine (- -) are o constantă tendinţă spre însingurare, spre depresie (în caz
extrem, are intenţia să se sinucidă) „La ce bun viaţa, munca, familia, prietenia etc.; lumea este
pierdută, sau nu face doi bani, sau – oricum – nu valorează mare lucru. Nu poţi avea încredere în
nimic şi în nimeni. Este mai bine să te retragi, să-ţi faci o „vizuină” şi să nu te faci – în nici un fel şi
niciodată - remarcat”.
În cazul persoanei cu atitudine (- -), din punct de vedere sentimental, primează indiferenţa;
acţional, fuga de răspundere. Ea îşi petrece mult timp în izolare, cu izbucniri adesea grave:
alcoolism, toxicomanie, „bietul /biata de mine” etc. Persoana cu atitudine (- -) are, în principal,
următoaree trăsături: solitară, dezamăgită, fermă, laşă, ironică, moale, tristă, pesimistă,
suspicioasă, defetistă, deprimată, disperată, rebelă, plângăcioasă, pasivă (leneşă), resemnată,
sceptică, suicidară.
Cele 4 atitudini de viaţă
Ţinând seama de existenţa şi de particularităţile celor patru atitudini de viaţă, şi abordându-le
din direcţia relaţiei educative, putem formula – între multe altele posibile – următoarele afirmaţii:
- de-a lungul existenţei lor, marea majoritate a oamenilor evoluează şi îşi schimbă atitudinea de
viaţă. Oamenii pot trece, pe parcursul vieţii lor, prin toate cele patru atitudini de viaţă... Aceste
modificări (şi treceri) pot avea loc într-un interval mai lung sau mai scurt de timp: câţiva ani, o lună,
o zi;
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- orice fiinţă omenească vine pe lume cu un potenţial fundamental de a ajunge foarte curând la
atitudinea OK – OK (+ +); de a ajunge şi de a se menţine în această atitudine;
- revine educatorilor (părinţi, institutori, profesori) sarcina /misiunea de a-i ajuta pe copii, pe elevi
să ajungă (cât mai ) repede la atitudinea (+ +) şi de a le oferi stimulente şi prilejuri de a şi-o menţine
(relativ) constantă;
- decurge necesitatea de a ţine seama de educatorii cu atitudine (+ -) care pot frâna formarea
atitudinii (+ +) la elevi sau altera o asemenea atitudine. Aceşti educatori pot crea un mediu de
stimulare şi învăţare la elevi a atitudinii (- +) sau (- -).
Atitudinea arogantă a educatorului este foarte nocivă... Majoritatea elevilor (şi a foştilor elevi)
consideră că o asemenea atitudine este incompatibilă cu rolul de educator.
Nu există şi nu poate exista o relaţie educativă bazată pe atitudini (- -). De aceea, este necesar:
-

în primul rând, să fim foarte atenţi (şi foarte sensibili) la atitudinea (- -) a elevului; să încercăm
să-i înţelegem cauzele, profunzimea. Să încercăm, discret şi consecvent, să o modificăm, să o
aducem la atitudinea (+ +);

-

în al doilea rând, nu vom trece indiferenţi peste atitudinea (- -) a educatorului.
Această atitudine este extrem de nefavorabilă, de riscantă pentru educaţie. Vom încerca, într-

o asemenea situaţie, să ne apropiem şi să ne ajutăm cu sinceritate colegul, fără a-l agresa sau a ne
insinua zgomotos, arogant (+ -) în viaţa lui. Vom căuta să-i dăruim, onest, „pilule” de încredere, cu
convingerea că, până la urmă, vom reuşi.
- o relaţie formativă autentică (şi eficientă) se poate institui şi se dezvoltă atunci când educatorul, şi
elevul au o atitudine (+ +). De aceea, prin activităţile de pregătire a formatorilor este esenţial să
urmărim la educatori instituirea atitudinii (+ +)... Căci, în ultimă instanţă, de aici pleacă (şi de aici se
dezvoltă) o relaţie educativă viabilă, profundă, deschisă, liberă.
Despre relaţia educator – elev
1. Un educator cu abilităţi de dăruire şi prietenie, de angajare şi cooperare întâlneşte un elev
sârguincios, cu simţul şi dorinţa competenţei, cu încredere în capacitatea sa de a rezolva
problemele şi a finaliza lucrurile; este o relaţie educativă de tip (+ +).
2. Un educator cu tendinţa spre izolare, cu relaţii comunitare superficiale se întâlneşte cu un elev cu
încredere în sine, harnic, pus să-şi rezolve problemele şi să aibă rezultate cât mai bune; este,
aşadar, o relaţie educativă de tip (- +).
3. Un educator productiv, creativ, viu, dornic să-şi aducă o contribuţie particulară la dezvoltarea
societăţii, la îmbunătăţirea relaţiilor umane, angajat şi disponibil în relaţiile cu semenii se
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întâlneşte cu un elev serios, harnic, pus pe treabă, cu obiective clare, gata să-şi ducă până la capăt
sarcinile pe care şi le-a asumat, dornic să achiziţioneze şi să utilizeze cât mai multe cunoştinţe şi
deprinderi; este vorba, aşadar, de o relaţie educativă de tip (+ +).
4. Un educator aflat în stagnare, cu achiziţii (cognitive) de suprafaţă, nesemnificative, blazat şi
plictisit, cu interese egoiste, rigid şi limitat, autosuficient, întâlneşte un elev interesat să înveţe, să
ştie, să rezolve, să-şi dezvolte propriile capacităţi cognitive, volitive, afective, caracteriale; avem
aşadar, o relaţie educativă (- +).
5. Un educator deschis, cooperant, într-o vervă firească, cu harul dăruirii şi al iubirii întâlneşte un
elev stăpânit de un complex de inferioritate, de o stare de inadecvare, pe care caută să le
camufleze sau să le supracompenseze zgomotos, agresiv; se instituie, aşadar, o relaţie educativă
de tip (+ -).
6. Un educator cu o tendinţă semnificativă de izolare, de trecere neobservată, cu angajări rare şi
superficiale, impuse din exterior se întâlneşte cu un elev complexat, care se simte incomod în
propria piele, un elev ce trece printr-o perioadă de neacceptare de sine; în acest caz, avem o
relaţie „educativă” de tip (- -).
7. Un educator prolific, angajat în realizarea unei vieţi cu sens, autentic, creativ întâlneşte un elev
cuprins de sentimentul inferiorităţii, cu o imagine de sine de neacceptat, aflat într-o stare de
inadecvare în raport cu oamenii, în general şi colegii, în particular; este vorba, aşadar, de o relaţie
„educativă” de tip (+ -).
8. Un educator care nu mai cere prea mult de la sine, intrat adânc în rutină, care nu mai poate
produce nimic fundamental prin cunoaşterea, acţiunea şi profesia sa întâlneşte un elev copleşit de
propriul său sentiment de inferioritate, centrat prea mult pe sine, frustrat; avem de-a face aşadar,
cu o relaţie „educativă” de tip (- -).
9. Un educator plin de solicitudine, vesele, cooperant, pregătit întotdeauna să ofere ce are mai bun /
mai interesant întâlneşte un elev care se cunoaşte pe sine, ştie clar ce vrea, ce poate şi ce are de
făcut, cu o identitate persoanlă (aproape) precizată /configurată; aşadar, este vorba de o relaţie
educativă de tip(+ +).
10. Un educator nesociabil şi căruia îi displace compania semenilor, închis în sine se întâlneşte cu
un elev cu identitate de sine, matur din punct de vedere psihologic, consecvent în raport cu munca
sa şi cu alţi colegi, integrat; desprindem, prin urmare, o relaţie educativă de tip (- +).
11. Un educator prolific, productiv, cu un câmp cognitiv problematic larg şi un elev cu o identitate
personală puternică, pus să şi-o consolideze şi să şi-o afirme; avem o relaţie educativă de tip (+ +).
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12. Un educator dominat /preocupat de propria persoană, pentru care zilele au devenit egale şi
monotone, iar viaţa a devenit, pur şi simplu, un reflex, întâlneşte

un elev sigur pe sine, cu o

imagine clară despre sine, bine orientat în ceea ce are de îndeplinit în şcoală şi în relaţiile cu
oamenii; avem de-a face cu o relaţie educativă de tip (- +).
13. Un educator caracterizat prin dăruire şi dragoste întâlneşte un elev aflat în situaţia confuziei de
rol, a nestructurării (încă a) identităţii de sine, a tatonării în ceea ce priveşte sensul şi rolul său în
viaţă şi în societate; se instituie o relaţie educativă de tipul (+ -).
14. Un educator izolat, retras, necomunicativ, solitar şi un elev delicvent, inconsecvent,
necooperant, deranjant; este vorba de tipul de relaţie (- -).
15. Un educator prosper, productiv, cu realizări profesionale (ştiinţifice şi /sau culturale)
incontestabile, în dezvoltare, întâlneşte un elev aflat într-o perioadă de derută, tulburare, un elev
slab valorizat care duce viaţa la periferia ei, fără valori morale şi profesionale, civice, şi /sau
juridice clare, întemeiate, este vorba de relaţia educativă de tip (+ -).
16. Un educator aflat în stagnare, steril, plafonat, cu o scăzută stimă de sine şi un elev aflat într-un
moment nefavorabil de derută, de dezechilibru afectiv şi comportamental, avem o relaţie
„educativă” de tip (- -).
Conform stadialităţii eriksoniene, reiese că avem: 4 relaţii educative de tip (+ +), 4 relaţii
„educative” de tip (- -) şi 8 relaţii educative de tip (+ -) şi (- +).


Relaţiile educative de tip (+ +) sunt cele mai fecunde; ele au mari şanse de a se transforma în
autoeducaţie, în autoformare.



Relaţiile de tip (- -) au şanse minime (aproape nule) de a produce schimbări interioare
pozitive, constructive, creştere lăuntrică.
Acest tip de relaţii necesită din partea specialiştilor (pedagogilor, psihologilor,

psihoterapeuţilor, asistenţilor sociali etc.) o atenţie specială. Este necesar, pe cât posibil, să fie
detectate, evitate şi /sau stopate.
Se pare că cea mai mare probabilitate de realizare o au relaţiile educative de tip (+ -) şi (- +).
Din fericire, ele au mari şanse de a se apropia de cele de tip (+ +), dacă educatorul (+) lucrează cu
calm, tenacitate, tact, răbdare şi dacă cei (-), mai devreme sau mai târziu, îşi recunosc rezolvarea
negativă a conflictului stadiului în care se află şi încearcă o „deplasare” a lui spre valoarea pozitivă
(reciprocitate afectivă şi responsabilitate /devotament).
Extrase din lucrarea: „În căutarea educaţiei autentice” - Gabriel Albu, Editura Polirom 2002.
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JOCUL DE INTREPRINDERE,
SISTEM INTERACTIV DE PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE
Multitudinea schimbărilor rapide şi profunde de natură economico-socială, care au loc in
societatea contemporană, rolul determinant al factorului uman in asigurarea progresului continuu al
societatii impun modificări ale sistemului de educaţie în societate, astfel încât omul să fie capabil in
tot cursul vietii sale sa se autoperfectioneze, corespunzător cu cerinţele sociale şi aspiraţiilor sale de
împlinire a personalităţii.
Şcoala, ca forma organizată a educaţiei, este implicată în acest proces de schimbare,
învăţămantul înscriindu-se, prin conţinutul şi formele sale de desfăşurare, în cunoaşterea realităţii
obiective, în formarea profesională a tinerilor şi, prin educaţie, la modelarea caracterului şi
comportamentului etic cerut de exercitarea profesiei şi de cadrul social în care işi desfăşoară
activitatea. Creşterea gradului de cunoştinţe a absolvenţilor de liceu va permite acestora o aliniere
naturală, din interior, la standardele Uniunii Europene şi integrarea lor în circuitul mondial de valori.
Contextul educaţional al procesului de învăţământ prevăzut în planurile de învăţământ şi
modernizarea sistemului educaţional reprezintă o preocupare permanentă a cadrelor didactice din
cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.
In ceea ce priveste educaţia economică realizată în cadul liceului nostru,

aceasta se

desfăşoară în aşa fel încat să răspundă cerinţelor societăţii contemporane, care vizează formarea unor
personalităţi receptive, deschise spre nou. Educaţia economică îi face pe elevi să înţeleagă
problemele cu care se confruntă.Aceştia trebuie să se familiarizeze cu conceptele economice
fundamentale şi cu modul economic de gândire, să-şi dezvolte deprinderi de gândire economică şi
acţiune eficientă, să-şi dezvolte abilităţi fundamentale de judecată pentru a deveni cetăţeni raţionali şi
activi. Practic, elevul trebuie învăţat cum să studieze, cum să persevereze, cum să-şi întreţină dorinţa
de a avansa în cunoaştere pâna când se ajunge la rezultatul scontat şi la realizări notabile. Motivaţia
învăţării se bazează îndeosebi pe capacităţile individuale ale elevului, pe trebuinţele de cunoaştere ale
acestuia. Scopul fundamental al educaţiei economice este acela de a-i familiariza pe elevi cu aspecte
ale vieţii economice, astfel încât la momentul intrării pe piaţa muncii, absolventul de liceu să fie
dezinhibat, să aibă încredere în sine, să fie autonom şi competent, având reale şanse de a deveni, în
timp, performant şi chiar pasibil de a face carieră. De asemenea, pentru o integrare benefică într-o
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realitate complexă aflată într-o continuă dinamică, absolventul de liceu, trebuie să dispună – pe
lângă cunoştinţe fundamentale – de un echipament psihic şi comportamental adecvat. Adică, să
posede competenţe de comunicare şi relaţionare, să elaboreze reflecţii critice şi judecăţi de valoare,
să analizeze situaţiile noi în care este pus şi să găsească soluţii. Pentru aceasta, „mai presus de orice,
şcoala are datoria să-i dea omului mijloacele progresului lui continuu, învăţându-l cum să înveţe; …
să-l obişnuiască cu studiul independent, cu dialogul, cu tehnicile de cercetare, de experimentare, de
documentare, de prevedere şi decizie, cu munca în echipă, în colectiv, să se afirme cu lucrări
personale, de creaţie în diferite domenii”.
Noile tehnologii ar putea avea o contribuţie deosebită în educarea corecta a elevilor, eliberând
profesorul de obligaţia de a consuma majoritatea timpului cu învăţarea de rutină, învăţarea corectivă
şi învăţarea repetativă. Acest lucru poate fi făcut de computer mult mai repede şi mai bine,
profesorului ramânându-i suficient timp pentru a identifica caracteristicile individuale ale elevilor,
pentru a se concentra asupra lor şi pentru a-i conduce

spre obţinerea rezultatelor scontate.

Încorporarea în sistemul educaţional a noilor tehnologii ale învăţării şi predării constituie o cerinţă
prealabilă a succesului naţional şi cultural şi, în mod egal, a creşterii competitivităţii economice.
In spijinul acestei idei, vom prezenta una dintre metodele aplicate la predarea disciplinelor
economice din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, metodă care stimulează
gândirea şi creativitatea elevilor, îi învaţă să caute soluţii pentru diferite probleme, să delibereze pe
plan mental, să lucreze productiv cu alţii, să dobândească abilităţi şi competenţe necesare pentru
implicarea lor viitoare într-o lume a competiţiei: jocul de întreprindere, joc de simulare economica.
Această metodă are la bază ideea că se poate învăţa nu numai din experienţa directă, ci şi din
cea simulată, în utilizarea ei putându-se folosi şi alte metode, cum ar fi studiul de caz, dezbaterea.
Metoda prezintă multiple valenţe formative, deoarece participanţii îndeplinesc de fapt anumite funcţii
şi atribuţii; iau atitudine, îşi asumă răspunderi, propun alternative, iau decizii pe baza unei strategii
proprii; intră într-o reţea de relaţii interpersonale, îşi adaptează reciproc comportamentele. Jocul se
poate desfăşura în condiţii de cooperare sau de conflict, decisive în acest sens fiind obiectivele
urmărite în procesul de instruire.
Sunt cunoscute şi utilizate mai multe variante de asemenea jocuri, având grade diferite de
complexitate, cum ar fi: jocuri de roluri funcţionale, jocuri de decizie, jocuri de previziune, jocuri de
competiţie, jocuri strategice, tehnica jocului de întreprindere şi conducere, organizare şi relaţii
umane, jocul pe calculator, jocul de arbitraj etc.
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Jocurile de întreprindere (business games) au devenit în ultimul deceniu un instrument de
învăţare foarte frecvent utilizat în şcoli din ţări dezvoltate ale lumii. Există acum sute de astfel de
jocuri, mai toate având ca suport un produs software dedicat. O multitudine de criterii de diferenţiere
poate fi luată în considerare, astfel că tipologia jocurilor de întreprindere este destul de vastă. Astfel,
după domeniul de afaceri la care se referă, putem avea jocuri universale, capabile să simuleze orice
domeniu de afaceri (prin intermediul unor scenarii adecvate) sau jocuri specifice unui domeniu de
afaceri dat. După gradul de acoperire a activităţilor întreprinderii simulate, jocurile pot fi generale,
atunci când iau în considerare întreaga activitate a organizaţiei, sau parţiale, atunci când se referă
doar la activităţi ce ţin de o anumită funcţie a întreprinderii (marketing, producţie etc.). După
orizontul de timp la care se referă deciziile luate, putem avea jocuri strategice sau operaţionale.
După gradul de interdependenţă dintre acţiunile întreprinderilor din joc, putem avea jocuri interactive
(concurenţiale) sau neinteractive (neconcurenţiale).
În principiu, un joc de întreprindere se desfăşoară în felul următor:
• În cadrul unor sesiuni de învăţare dirijate de catre profesor, fiecărui grup de participanţi la
joc li se încredinţează câte o întreprindere virtuală pentru a-i asigura managementul pe mai multe
trimestre.
•Pornind de la situaţia iniţială a întreprinderii – caracterizată printr-un ansamblu de parametri
ce descriu mediul de afaceri (economic, financiar, social), caracteristicile generale ale produselor
fabricate şi/sau vândute, situaţia internă a întreprinderii (structura financiară, echipamentul, resursele
umane etc.) –, participanţii iau o serie de decizii de natură comercială, financiară, de producţie sau de
resurse umane pentru prima perioadă de activitate a întreprinderii.
• Deciziile astfel formulate sunt introduse într-un computer care, pe baza unui software
adecvat, simulează confruntarea acţiunilor decise cu legile economice şi acţiunile concurenţilor de pe
piaţă şi stabileşte un răspuns corespunzător din partea pieţei, sub forma unei cote de piaţă atribuită. În
plus, acelaşi software determină pentru fiecare întreprindere, consecinţele structurale, comerciale,
financiare şi contabile ale deciziilor luate în perioada respectivă.
• Jocul este iterativ: întreprinderile, informate cu privire la rezultatele pe care le-au obţinut în
perioada simulată şi, eventual, cu privire la conjunctura prognozată pentru viitor, iau decizii pentru o
nouă perioadă, acestea fiind din nou simulate.
Această manieră de a „conduce” o întreprindere prezintă un avantaj pedagogic substanţial,
întrucât modelul de la baza simulării reduce realitatea la un joc limitat de parametri, ceea ce face
posibilă evidenţierea, într-un timp scurt, a interacţiunilor esenţiale dintre componentele majore ale
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sistemului întreprindere (fie ele de natură financiară, de producţie, de resurse umane sau de
marketing.
Învăţand prin

joc, elevii observă ,,pe viu” faptul că întreprinderea este un sistem care

evoluează după legi de dezvoltare proprii. În cadrul oricărei întreprinderi ei identifică următoarele
subsisteme: cercetare - dezvoltare, comercial, producţie, personal, financiar - contabilitate.
Decuparea sistemului în subsiteme (domenii de studiu) se face conform funcţiunilor întreprinderii.
Principala sarcină asumată de conducerea întreprinderii este de a coordona mulţimea transformărilor
de la nivelul subsistemelor pentru a atinge obiectivele de performanţă propuse la nivelul sistemului,
în condiţiile în care se cunoaşte că orice transformare atrage după sine alte transformări.
Jocurile de întreprindere constituie aşadar o formă de învăţare experenţială deosebit de utilă
pentru formarea iniţială a viitorilor absolvenţi. De altfel, majoritatea acestor jocuri au fost dezvoltate
în universităţi dar sunt aplicate cu succes în multe licee din lume şi din Romania. Acest lucru a fost
posibil si in cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava prin inscrierea în programele
de educaţie economică derulate de Junior Achievement Romania. Programul de simulare economică
şi managerială ,,Titan” care

spijină în mod real procesul de predare-învăţare al disciplinelor

economice din cadrul liceului nostru, introduce elemente de decizie economică şi de management
prin intermediul unei simulări interactive şi a unei competiţii online. Pe parcursul simulării în afaceri,
tinerii trebuie să ia decizii de preţ, producţie, marketing, investiţii de capital, cercetare şi dezvoltare.
De-a lungul simulării, elevii vor stabili un preţ pentru produsele lor, vor determina niveluri de
producţie, vor planifica bugetele de marketing şi de cercetare-dezvoltare şi vor investi pentru
dezvoltarea afacerii. Întrucât aceste decizii necesită planificare şi gândire analitică, jocul de simulare
economică şi managerială ,,Titan” este atât o competiţie antrenantă, cât şi un instrument puternic de
predare a economiei de piaţă. Utilizând acest program de învatare asistata de computer, elevul va
învăţa mult mai uşor, dar mai ales va întelege noţiunile şi conceptele de bază ale teoriei economice
(elementele modului de producţie, cum actionează cererea şi oferta într-o economie de piaţă liberă,
cum se constituie un buget), având şi posibilitatea ca prin simulare să realizeze diverse aplicaţii,
asumandu-şi în acelaşi timp consecinţele deciziilor luate. Programul Titan introduce elemente de
decizie economică şi de management prin intermediul simulării interactive online. Tinerii işi
utilizează cunoştinţele de afaceri în cadrul unei competiţii online în industria fictivă a HoloGenerator.
Pe parcursul simulării trimestrelor în afaceri tinerii trebuie să ia decizii de:


preţ
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producţie



marketing



investiţii de capital



cercetare şi dezvoltare

În urma parcurgerii acestui program, elevii dobândesc o serie de experienţe şi abilităţi:

Activitate: Stabilirea productiei si pretului

Tinerii vor:

Tinerii invata cum afecteaza pretul si productia

Explica modul in care pretul influenteaza profitul.

performanta unei companii.

Intelege cum afecteaza productia pretul, vanzarile si profitul.

Activitate: Stabilirea pretului si productiei - Simulare

Tinerii vor:

Tinerii utilizeaza simularea pe computer pentru

Lua decizii informate de pret si productie

stabilirea pretului si cantitatii de productie.
Activitate: Planificare, dezvoltare si marketing
Tinerii fac un plan de cercetare si dezvoltare pentru
afacerea lor. Stabilesc de asemenea impactul

Tinerii vor:
Determina planul de cercetare si dezvoltare pentru
compania lor

marketingului asupra vanzarilor si adopta diferite

Face cercetare de piata si stabili piata tinta.

strategii de marketing.

Explica cum marketingul afecteaza vanzarile.

Activitate: Planificare, dezvoltare și marketing–
Simulare

Tinerii vor:
Lua decizii informate de marketing și dezvoltare

Elevii utilizeaza simularea pe computer pentru a lua
decizii de marketing si dezvoltare.
Activitate: Investițiile

Tinerii vor:

Elevii invata sa ia decizii de investitie si de

Intelege diferite strategii de invetitii

responsabilitate sociala.

Face recomandari de investitie de

capital pe baza unor

parametri
Defini donatiile caritabile si explica necesitatea acestora
Activitate: Investițiile - Simulare

Tinerii vor:

Tinerii iau decizii de dezvoltare si investitie in cause

Lua decizii cu ajutorul simularii.

caritabile cu ajutorul simularii.

Utiliza cele invatate in lectiile anterioare pentru a lua
decizii cu ajutorul soft-ului.

Activitate: Competitia pe piata

Tinerii vor:

Tinerii intra in competitie pe piata cu ajutorul

Intelege cum afecteaza deciziile

informatiilor din lectiile anterioare.

Reactiona in functie de deciziile celorlalti jucatori pe

performantele afacerii

piata.
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Programul de simulare economica şi managerial ,,Titan” poate fi derulat sub formă de:


opţional



auxiliar disciplinei predate



cerc

Competiţia, folosită în clasă, ca metodă de predare-învăţare, motivează elevii să se gândească
la elementele fundamentale ale producţiei, marketingului şi ale resurselor financiare ale companiei şi
să le coreleze cu principiile economice şi instituţiile economice pe care le-au studiat. De-a lungul
simularii, elevii vor stabili preţul pentru produsele lor, vor determina niveluri de producţie, vor
planifica bugetele de marketing şi de cercetare-dezvoltare şi vor investi pentru dezvoltarea afacerii.
Învăţământul actual creează în general un mediu educativ competitiv- individualist, şi mai
puţin bazat pe cooperare între elevi, pierzându-se din vedere valenţele pozitive ale cooperării:
dezvoltarea spiritului de echipă, a întrajutorării, stimularea unei motivaţii scolare de nivel înalt,
dezvoltarea încrederii în forţele proprii, o mai bună cunoastere între elevi, învăţarea diferenţiată,
oferirea posibilităţii elevilor de a se exprima personal, de a colabora cu profesorul, care devine
partener,organizator, facilitator şi persoană de sprijin pentru elevi
Potenţialul pedagogic al jocului de rol constă în faptul că activizează elevii din punct de
vedere cognitiv, afectiv si motric, îi pune în situaţia de a relaţiona între ei, de a conştientiza şi a
exercita autocontrolul asupra comportamentelor proprii, evidenţiază modul corect sau incorect de
comportare si acţiune în anumite situaţii, sprijină înţelegerea complexă a situaţiilor, reprezintă o
metodă eficientă de formare a convingerilor, atitudinilor, deprinderilor, conduitelor corecte si
dezirabile.

Prof. Corina Stamatin
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SPORT - SPORTURI – SPORTIVI - O LUME FASCINANTĂ
Să scrii despre mișcare, educație fizică, sport, e tentant, dar sunt atât de multe de povestit
încât devine greu să alegi ceea ce poate fi cel mai interesant pentru cititori. Sper să găsiți interesantă
ideea mea de a trece câte puțin prin mai multe subiecte “sportive”, iar feed-backul vostru mă va face
să continui acest mod de a povesti câte puțin din toate formele de mișcare, din disciplinele sportive
dar și cu sfaturi de la specialiști in sănătate și nutriție.
6 BENEFICII ALE EXERCIȚIILOR FIZICE REGULATE
Vreți să vă simțiți mai bine, să aveți mai multă energie și poate chiar să trăiți mai mult? Tot
ce trebuie să faceți este să incepeți un program de exerciții fizice.
Beneficiile exercițiului fizic - de la prevenirea bolilor cardiologice cronice
până la sporirea încrederii în forțele proprii - sunt greu de ignorat. Șase
dintre beneficiile unui program regulat de exerciții fizice sunt:


Exercițiul fizic imbunătățește starea de spirit: Exercitiul stimulează o serie de centri

nervoși ai creierului, ceea ce vă ajută să vă simțiți mai veseli și mai relaxați. De asemenea, veți arăta
mai bine dacă urmați un program regulat de exerciții, iar acest lucru vă va imbunătăți imaginea de
sine și încrederea în forțele proprii. În plus, exercițiul fizic reduce stările de anxietate si de depresie.


Exercițiul fizic combate bolile cronice: Un program regulat de exerciții vă poate ajuta să

preveniți sau să controlați hipertensiunea. Chiar și nivelul colesterolului va avea de câștigat dacă
faceți miscare.


Exercițiul fizic ajută la menținerea controlului asupra greutății: Când faceți exerciții

fizice ardeți calorii și cu cât acesta este mai intens, cu atât ardeți mai multe calorii. Nu trebuie să
depuneți prea mult efort și nici nu necesită foarte mult timp. Urcați pe scări în loc să luați liftul, faceți
o mică plimbare în timpul pauzei de masă, faceți câteva genoflexiuni în pauzele publicitare sau, chiar
mai bine, inchideți televizorul și mergeți la plimbare.


Exercițiul vă întărește inima și plămânii: Prin exercițiu fizic, țesuturile sunt mai bine

oxigenate și hrănite cu nutrienți, iar acest lucru duce la imbunătățirea întregului sistem
cardiovascular.


Exercițiul fizic oferă un somn liniștit: Un somn bun vă ajută să vă concentrați, să fiți mai

productivi și îmbunătățește starea de spirit. Un program regulat de exerciții vă poate ajuta să adormiți
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mai ușor și vă oferă un somn liniștit. Dacă aveți probleme cu somnul, încercați să faceți sport în
cursul după-amiezii.


Exercițiul fizic poate fi distractiv: Activitatea fizică nu trebuie să fie o corvoadă. Înscrieți-

vă la cursuri de dans, de alpinism sau faceți excursii la munte (în care să urcați pe jos). Adunați
câțiva prieteni și organizați un meci de fotbal, volei, tenis, etc. Tot ceea ce contează este să faceți
miscare.
SĂNĂTATE = MIȘCARE
„Pentru o viaţă sănătoasă, faceţi mişcare cel puţin 30 de minute în fiecare zi!”. Auzim asta
zilnic, dar câţi dintre noi chiar încearcă să pună în practică acest sfat? Majoritatea preferă plimbările
în aer liber sau ieşirile în parc împreună cu căţelul. Totuşi, specialiştii ne atenţionează că trebuie să
practicăm şi un sport energic, precum voleiul sau baschetul, deoarece exerciţiile fizice moderate
nu sunt de ajuns pentru ca un adult să aibă un corp sănătos. Pe de altă parte, fără îndoială că este
mai bine să faci mişcare, chiar dacă nu îţi soliciţi muşchii atât de mult, decât să practici
sedentarismul.
Mesajul s-a schimbat: medicii nu îţi mai recomandă să faci mişcare cel puţin 30 de minute în
fiecare zi, ci cel puţin două ore şi jumătate de exerciţii fizice intense în fiecare săptămână. Acest
lucru se datorează faptului că activităţi precum plimbările sau mersul pe bicicletă nu oferă o protecţie
suficientă împotriva apariţiei osteoporozei mai târziu în viaţă.
Din aceste considerente, specialiştii te sfătuiesc să duci o viaţă activă, să încerci – pe cât
posibil – să reduci perioadele de sedentarism, să faci mişcare fizică intensă în fiecare zi şi să
practici sporturi de două ori pe săptămână, pentru a-ţi îmbunătăţi forţa musculară. De asemenea,
aceştia te învaţă cum să distingi exerciţiile moderate de cele viguroase. Diferenţa dintre acestea ar fi
că, în cazul primelor (plimbări alerte şi mersul cu bicicleta), respiri mai greu, inima bate mai tare,
însă poţi purta conversaţii, câtă vreme în timpul exerciţiilor fizice intense (ca înotul, fotbalul, voleiul
sau alergările) simptomele sunt aceleaşi, doar că nu mai poţi vorbi.
Lucrează la flexibilitate. Trebuie să-i acorzi aceeași
importanță ca și antrenamentelor cardio sau de forță.
Deși este nativă, flexibilitatea se poate îmbunătăți în
timp, dacă este exersată. Pe lângă faptul că te ferește
de

accidentări,

flexibilitatea

reduce

tensiunea,

deblochează contracțiile musculare și mărește numărul
sarcomonilor din fibra musculară ceea ce duce la sporirea forței.
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Fă antrenamente cardio pe intervale. Acest tip de antrenament este mult mai intens și
mărește volumul de oxigen consumat. Intervalul de lucru trebuie să fie între 20 de secunde și 3
minute iar pauzele nu trebuie să depășească 90 de secunde.
Diversifică-ți antrenamentul. Pracitcă sporturi complementare cum ar fi Tai Chi, Yoga sau
mergi la programe de fitness precum aerobic, step, kickboxing, kangoo jumps etc. Pe lângă mărirea
volumului săptămânal de exerciții, vei incorpora noi mișcări care îți vor lucra mușchii din poziții și în
condiții diferite.
Redu turația la fiecare a patra săptămână. Timp de 7 zile pe lună lucrează la 40% din
intensitate, fie că asta înseamnă timp, număr de exerciții sau intensitatea antrenamentului. Această
perioadă îi permite organismului să se recupereze, pregătindu-l pentru noi sesiuni de antrenament.
Practică un sport cu adversari. Sporturile de competiție precum tenisul, fotbalul, voleiul,
baschetul, squash-ul te forțează să fii competitiv și îți dau măsura formei tale fizice precum și părțile
care pot fi îmbunătățite.
OBICEIURI SĂNĂTOASE
Viața a devenit extrem de aglomerată. Și, deși nu este un lucru bun, nu punem mereu
sănătatea pe primul loc, decât atunci când ea începe să scârțâie. Dar, dacă în programul tău zilnic
adopți aceste obiceiuri sănătoase, vei reuși să stai departe de doctori, să te simți și să arăți bine.
Mergi pe jos! Lasă mașina acasă. Ia-ți bicicleta sau dacă biroul este mai aproape, mergi pe
jos până la muncă. Renunță la lift, nu lasa scările rulante să te urce, fă cât de multă mișcare poți.
Improvizează, penru că poate nu ai timp să practici un sport sau să mergi la sală în mod regulat. Dar
nu ai nicio scuză dacă în permanență alegi comoditatea chiar și în locul celei mai ușoare activități
fizice.
Mănâncă puțin și des! Cei mai mulți dintre noi mănâncă în mod tradițional, trei mese pe zi.
Mai rar de atât este grav pentru sănătatea ta iar, conform părerii unor specialiști, cinci sau chiar 6
mese pe zi sunt mult mai benefice sănătății noastre. Chiar dacă numărul meselor zilnice rămâne un
subiect deschis dezbaterilor, planificarea din timp a orelor mesei și reducerea mărimii porțiilor previn
în mod cert supraalimentarea.
Fă mișcare în mod regulat! Niciun sfat din cele prezentate aici nu te va ajuta să fii sănătos
dacă nu te miști deloc toată ziua. Sănătatea vine la pachet cu mișcarea. În prezent se consideră că 30
de minute de activitate fizică moderată în fiecare zi îți poate asigura o viață sănătoasă, cu mențiunea
că în acest caz nu există o limită superioară. Cu cât faci mai mult sport cu atât mai bine pentru tine.
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Dormi suficient! Nu este pentru nimeni un secret că o noapte de nesomn se recuperează greu.
Chiar și una în care nu ai dormit corespunzător va avea un impact major asupra performanțelor și
dispoziției tale din ziua ce urmează. Stabilește-ți prioritățile, renunță la distracțiile inutile și
programează-ți timpul astfel încât să te odihnești cel puțin 7 ore în fiecare noapte.
Hidratează-te! Doi, trei, patru litri de apă pe zi? Și aceasta este o întrebare care nu are încă
un răspuns clar. Ce este absolut cert este că organismul uman este compus în principal din apă, și
avem nevoie de apă pentru a-i asigura o funcționare adecvată. Deshidratarea este un fenomen
frecvent care reduce performanțele fizice și intelectuale și, în plus, poate fi interpretat greșit drept
foame. Asigură-te ca te hidratezi corespunzător pe parcursul zilei, o sticlă cu apă purtată în
permanent poate fi o idee bună.
Respiră abdominal! Majoritatea oamenilor nu respiră cum trebuie, adânc, profund,
diafragmatic. Cei mai mulți dintre noi respiră superficial din piept asta conducând la respirații scurte
și frecvente. Respirația diafragmatică, adică din zona dintre stomac și piept este mai eficientă și
relaxează corpul și mintea. Învață să respiri diafragmatic și o să ai parte de schimbări pozitive asupra
sănătății tale fizice și psihice.
Apleacă-te cum trebuie! Indiferent de forma în care te afli, mușchii spatelui sunt cei mai
expuși accidentărilor. Pentru a preveni acest lucru, asigură-te că știi să te apleci și să te ridici
corespunzător. Atunci când vrei să ridici o greutate sau pur și simplu să iei ceva de pe jos, flexează-ți
picioarele și ține-ți spatele drept. Mișcarea se face din mușchii picioarelor, nu din cei ai spatelui.
Fă stretching dimineața și seara! Flexibilitatea este crucială pentru un corp sănătos pentru
că menține corpul în postura corectă și îl ferește de accidentările generate de mișcările bruște sau
neprogramate. Și cum statul pe scaun la birou timp de multe ore zilnic îți ține mușchii încordați și
încheieturile nesolicitate, este de preferat ca în fiecare dimineață după trezire și seara înainte de
culcare să faci câteva exerciții de streching pentru relaxarea mușchilor și întărirea articulațiilor.
Ia un mic dejun sănătos! Probabil ai mai auzit că micul dejun este cea mai importantă masă
a zilei. Nu numai că îți dă vitalitate pentru întreaga zi, dar are un impact major asupra stării tale fizice
și psihice. Pentru a fi în cea mai bună formă asigură-te că micul tău dejun este echilibrat și conține
deopotrivă proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase.
Renunță la junk-food! Dacă nu mănânci sănătos regulat ai cele mai mari şanse să ţi se facă
poftă de junk food care este bogat în calorii, zahăr și grăsimi. Acest tip de mâncare îți va satisface
rapid poftele și îți va da energie pentru o scurtă perioadă urmată de o scădere bruscă. Ia o gustare
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sănătoasă dacă simți nevoia de dulce și astfel îți menții nivelul energetic constant pe perioada întregii
zile.
Vrei să fii în formă? Apucă-te de volei! Pentru cei care caută o activitate distractivă alături
de prieteni și pentru cei care doresc să dezvolte un spirit de echipă alături de colegi si pentru cei care
vor doar să facă mișcare în aer liber – jocul de volei este alegerea perfectă! Este un sport de echipă ce
ne face sănătoși și voioși. Sărituri, sprinturi scurte, fandări, coordonare, strategie, atenție vizuală,
viteză de reacție… sunt câteva cerințe pentru un jucător de volei.
Pe parcursul unui joc de volei se folosesc majoritatea grupelor musculare din corp și se ard în
timp de o oră de joc cca 500 de calorii, ceea ce face ca practicarea acestui sport să fie o metodă foarte
bună pentru a dobândi un corp zvelt și grațios, fără țesut adipos in exces. S-a stabilit că un jucător de
volei sare de aproximativ 300 de ori în timpul unui meci. Voleiul este un joc foarte îndrăgit, fiind pe
locul doi, după fotbal, la numărul de jucători din
intreaga lume (peste 800 de milioane). Știați că în
Carolina de Nord, in 1980, a fost cel mai lung maraton
de volei între două echipe de câte 6 jucători? A durat 75
de ore și 30 de minute!!
Câteva

dintre

beneficiile

practicării acestui

sport:


îmbunătățirea activității inimii și plămânilor;



dezvoltarea tonusului muscular (mâini, picioare, abdomen, spate);



îmbunătățirea sistemului osteo-articular;



arderea caloriilor și scăderea în greutate;



îmbunătățirea coordonării mână-ochi;



concentrare și agilitate;



cooperare și încredere.
BASCHETUL - UN JOC DE MARE FINEȚE
Baschetul este un sport care ne aduce multe beneficii, ajutându-ne să fim mai flexibili și ne

intărește musculatura care susține coloana vertebrală. Mai mult, săriturile în înălțime declanșează o
reacție de întindere a oaselor. Acestea devin mai puternice și se pot lungi cu câțiva centimetri. Este o
activitate fizică prin care se consumă aproximativ 630 - 750 de calorii într-o singură oră de
antrenament.
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Este unul dintre cele mai cunoscute și mai iubite sporturi din lume. Înființat în 1891 de către
un pastor american, baschetul este un joc de echipă, care presupune inteligentă, sacrificiu și
rezistență nervoasă, practicat atât de fete cât și de băieți. Știi cât de importantă este mișcarea pentru
copilul tău în aceste zile în care rutina pare să fi pus stăpânire pe programul lui zilnic - de aceea, un
joc de baschet în parc sau în curtea școlii este mai mult decât vital.
„Dacă doreşti să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i dezvolţi forţa pe care inteligenţa i-o
va cultiva, să-l faci sănătos şi robust pentru a-l face înţelept şi cu judecată...lasă-l să lucreze,
obişnuieşte-l să activeze. Să ai grijă să se mişte mult. Să fie un om puternic trupeşte, în curând va
deveni puternic şi intelectual”, spunea J.J. Rousseau, un mare pedagog francez.
CELULITA ...
Asa, să fie un titlu atractiv, să citească toate doamnele și domnișoarele și să găsească aici
tratamentul minune care le va scăpa de drama trăită de corpurile lor. Să vrea să contracareze bestia
numită celulită stând în vârful canapelei. L-am scris cu dorința supremă de a explica tuturor ca nu
exista nimic bun care vine pe tava, ci trebuie să muncesti din greu.
Nu există o pastilă minune. Nici o cremă minune. Nici vreun masaj care te scapă, după
câteva ședințe, de coaja aia de portocală care te face să-ti fie teamă să te uiți la tine în oglindă. E
vorba de multă muncă, de renunțări, de abțineri, de sănătate luată in porții generoase, de echilibru
găsit în tine și nu impus de alții.
Celulita nu trece cu dietă. În niciun caz nu trece cu înfometare. E nevoie de o alimentație
foarte echilibrată, din care se exclud carbohidratii din pâine și paste și se păstrează cei din cartofi si
orez (dar si aceste alimente trebuie consumate cu moderatie). În rest, legume cu legume și carne,
musai carne pentru proteine. Fiartă sau pe grill, nu in fripturi sau prăjită intr-o tonă de ulei.
Simplitatea dă gustul.
Dar să presupunem că o dietă echilibrată nici nu intră în discuție. Că sunt puține momente în
care să vă puteți abține de la prăjituri și ciocolată. De aia s-a inventat sportul. Fie că e mers pe jos
(că trebuie s-o luăm cu începutul), fie că e un program la sală, fie că e o jumătate de oră de exerciții
acasă, sportul e speranța!
O MICĂ MARE DIFERENȚĂ
Sport, miscare, educatie fizică… ! Ai crede că toate-s într-o oală, dar nu e de loc așa. Sport
inseamnă tot ce ține de performanță ! Mișcare e un termen mai general, opusul sedentarismului, iar
educația fizică ține strict de latura pedagogică a problemei.
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DE CE SUNT BUNE MERELE PENTRU SĂNĂTATE?
Natura ne oferă toate vitaminele şi mineralele de care avem nevoie pentru o viaţă sănătoasă.
Decât să fii nevoit să iei medicamente, mai bine învaţă să apreciezi şi să profiţi de bunătăţile naturii.
Nimic nu este mai răcoros, mai plin de savoare şi mai sănătos decât un măr. Dacă te mai ţin şi
departe de boli, de ce să nu consumi zilnic mere?
Studiile recente au scos la iveală faptul că un măr pe zi stimulează creşterea masei
musculare cu până la 15% şi reduce grăsimea corporală cu mai bine de jumătate. De asemenea,
merele pot reduce nivelul de zahăr din sânge, colesterolul, precum şi acizii graşi.
Însă medicii sfătuiesc consumul zilnic de mere şi pentru că acestea conţin vitamina C,
ideală pentru întărirea sistemului imunitar, fenoli (antioxidanţi care previn cancerul şi accidentele
cerebrale sau cardiace), fitonutrienţi (nutrienţi care te pot feri de boli neurodegenerative, precum
Alzheimer şi Parkinson), dar şi o substanţă care întăreşte oasele şi previne osteoporoza. Mai mult,
merele au în compoziţia lor suficient zahăr încât să furnizeze un sfert din caloriile pe care le iei din
dulciuri şi, nu în ultimul rând, datorită proprietăţilor antibacteriene, sucul de mere te protejează de
cariile dentare.
COPII ACTIVI
De ce trebuie să ne bucurăm când auzim despre copiii noștri că practică un sport? Pentru că
vor fi mai sănătoși și pentru că vor transfera acele modele de comportament din sala de antrenament
în comportament cotidian. Coeziunea socială, toleranţa reciprocă, integrarea etnică şi culturală sunt,
în

mare

măsură,

efecte

ale

practicării

exerciţiilor

fizice,

sub

diverse

forme.

Prin educaţie fizică şi sport sunt combătute atitudinile rasiste, xenofobe şi de excluziune a
celor mai puţin dotaţi fizic şi motric.
U.E. ȘI SPORTUL
Uniunea Europeană își reafirmă in permanență interesul legitim pentru sport, în special
pentru aspectele sociale şi culturale ale acestuia, precum şi pentru valorile educaţionale şi sociale pe
care le transmite, ca autodisciplina, autodepăşirea, solidaritatea, competiţia onestă, respectul pentru
adversar, integrarea socială, opoziţia faţă de orice formă de discriminare, spiritul de echipă, toleranţa
şi sportivitate.
Vă aștept cu mare drag la sala de sport, pe stadion și oriunde se poate face SPORT!
Profesor Maria Reuț
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