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LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

POEZII 

Ce-ar fi dacă…? 

Elev: Klug Mihai 

Prof. coordonator: Sârbu Adriana 

 

Ce-ar fi dacă toți ne-am iubi 

Și am asculta de dulcele glas al inimii? 

Ce-ar fi dacă am lega  prietenii 

Pe care nimeni nu le-ar birui? 

    

Uneori stau și mă gândesc, 

Lumea fără ură mi-o închipuiesc 

Spre  stele privesc…     

Invidie nu mai vreau cât trăiesc! 

       

Vreau să aud un "ziua-bună! " 

În loc de-o înjurătură. 

Ia-ți inima-n dinți, 

Întreabă un străin: "Cum te simți?" 

 

Până la urmă, toți suntem frați, 

Unii mai mici, alții mai înalți. 

De ce sa ne dușmănim 

Când putem sa ne iubim? 
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DESPRE CEI ȘAPTE ANI DE-ACASĂ 

                                                                 Elev: Coloji Sani Marius                                                                  

Prof. coordonator: Cherchelan Daniela 

 

Sunt copil şi vreau să pornesc în viaţă, 

Dar ce- nseamnă să am “şapte ani de-acasă”? 

Îl întreb pe tata când soseşte seara, 

N-are timp să-mi spună că-i gata mâncarea. 

“ -Du-te tu mai bine, să-ţi explice mama!” 

O întreb pe mama când masa o strânge. 

“- O să vezi tu singur când OM vei ajunge!” 

Rămân dus pe gânduri…cum să plec în lume 

Şi să ajung OM când nimeni nu-mi spune 

Ce cale să iau, lungă sau întoarsă, 

Că să ştiu că am ŞAPTE ANI DE –ACASĂ? 

Pregătirea dinaintea verii

Elev: Baier Martin 

Prof. coordonator: Nicoli Adrian 

O zi minunată, prevestită să aducă bucurii 

Prin colaborarea naturii de zi cu zi 

Vine anotimul care-ți schimbă starea dimineața 

Aduce căldură și verdeață care-ți schimbă viața. 

 

Pădurile încep să aibă ecou... 

Se dă naștere, începe un ciclu nou, 

Câmpiile înfloresc, căprioarele se joacă... 

Totul este pregătit ca vara s-o primească. 
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Trandafirul rosu 

Elev: M.K.  

Prof. coordonator: Cirlugea Marius 

Încerc să dorm, să uit de tine, 

Dar sufletul meu rage ca un monstru. 

Îmi înșiră cu ură trecutul nostru, 

Peste care îmi doresc să trec cu bine. 

Am gânduri ce pe fereastra zboară, 

Ce sfârșesc zdrobite-n gratii. 

Îmi caut prieteni, găsesc doar dușmani, 

Sentimentele pentru tine nu vreau să dispară. 

Nu cred în Cupidon! 

Pentru mine e doar un demon, 

Ce-mi devorează, încet, sufletul. 

Nu vrea să-nțeleagă că am suferit destul. 

Îmi...îmi aduc aminte acel afrodisiac, 

Dar...gata! Nu mai suport și tac! 

Tac pentru a-mi curma suferința... 

Sufletul meu plânge. Își așteaptă sentința. 

 

Pasiunea mea 

Elev: Maxim Cristian 

Prof. coordonator: Popa Cristiana 

Sunt elev în clasa a  IX-a L  și îmi place să vin la școală  

pentru a învăța  lucruri noi, pentru a învăța să mă reintregrez în 

societate . Sunt arestat de 2 ani și 3 luni , am primit o 

condamnare de 8 ani pentru omor  și mai am de executat 6 ani 

pâna la termenul pedepsei , dar am șansa de a mă elibera 

condiționat peste 1 an și 8 luni. 

Sunt o persoană sensibilă si emotivă, dar nu îmi place să arăt 

asta deoarece consider că pentru mine aceste lucruri sunt o 

slabiciune. Iar când mă atașez de o persoană devine o parte din 

mine, pentru care aș face orice. Sunt pasionat de muzică , 

dansuri și desen. Desenul pentru mine este un fel de pastilă care 
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mă calmează si relaxează. Prin desenul reprezentat, vreau să descriu un om pașnic , căruia  îi 

place să aplaneze conflictele cu calm și care poate trece peste greutațile vieții cu ușurință. 

 

Reîntoarcerea la credință 
 

Elev: Amăricuței Eusebiu 

Prof. coordonator: Ungureanu Maria 

Acum stau și mă gândesc 

Despre mine vreau să vă vorbesc: 

18 ani eu am și spun mereu ce gândesc, 

Însă pe nimeni nu vreau să necăjesc. 

 

Trag de mine să pot să rezist,  

Între patru pereți totul este trist... 

Tot regretul e-n zadar 

La câtă amarăciune-n suflet am. 

 

Mă rog la bunul DumnezeuDupă ce în trecut am fost ateu, 

Deseori catalogat, 

Și deseori denigrat. 

 

O viață simplă vreau să am 

Ș- un fiu să-mi poarte numele din neam în neam. 

Să nu uit de unde am plecat, 

Să nu uit să fiu om...ar fi păcat! 
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Acum sunt în închisoare 

Și nu e vorba doar de tras de fiare 

Aici e război psihologic, dezumanizare, 

Aici te zbați pentru o porție de mâncare. 

 

Apoi tebuie să ai gând de pocăință, 

Să te ridici cu umilință 

Întoarce -te la credință, 

Ca să fii iertat cu ușurință! 

 

The black rose 

Elev: M.K. 

Prof. coordonator: Murtaza- Ciontoiu Laura 

A bird it’s at the window, singing 

I start thinking 

About you and me,  

About what we have to be. 

 

But all of this are just memoriers 

Who came out from darckness 

I’m not like other boys 

But when i’m with you, i have a kind of brightness. 

 

I’m looking at the sky 

I don’t want my feelings die. 
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And i don’t want money 

All i want it’s you next to me. 

 

So naw kiss me baby 

And say you need me and love me 

Where are you going? 

I feel cold, like a snow. 

Our World 

Elev: Stoica Răzvan  

Prof. coordonator: Andreea Dinu  

 

On a sunny day, 

The weather can say, 

Beautiful words on a sheet, 

About flowers and clouds that are sweet. 

 

The fairies appreciate the beauty of the nature,  

The people appreciate the beauty of the city,  

People forgot the beauty of the living world,  

Fairies don't want to live in our world.  

 

About nature stories like no other can be written,  

But now the fairies can no longer read them.   

We need to make the world beautiful again 

So the fairytales to be with no end.  
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My Vampire Butler 
 

 

Profesor coordonator: Andreea Dinu  

 

Characters ( in order of appearance) : 

 

Servant 

Matthew, a 7 year old boy 

Sebastian, a vampire  

Claus, a thief  

Guest, a thief  

The queen  

 

  Action starts in a ballroom in a wonderful castle .It is a peaceful night. The orchestra 

is very talented and delights the ears of the guests. At the entrance door it is shout a name by 

the servant: 

Servant: Stand aside and welcome the Zecharison Duce, Matthew! 

 

The people in the room are looking at the entrance where a child wearing expensive clothes 

and a man dressed black like night stands behind him. They are going in the ballroom looking 

at each other. 

 

Matthew: Sebastian, look closely, we do not have much to do here. 

Sebastian: I heard that His Highness have stole the Queen’s treasure. We need to 

investigate this night and have again Queen’s trust. This duke did not realize what he does. 

Matthew: Go and investigate, I will stay here and try to find more information from 

him .Go now! It is an order! 

Sebastian: Yes, my lord! 

Sebastian goes after a man dressed in a blue costume. The man starts talking with 

another guest: 

Man: I did it, Claus, I have stole the diamonds; no one will ever find them. 

Guest: We did it! But, where are my objects? 

Man: I left them with the diamonds behind the castle, after this party we will take 

them. 

 

The two mans were going out of the castle and Sebastian after them. The thieves hid 

the treasure in a chest. 

 

Sebastian: If I were you I would not run with that. 

The man in blue: Who are you? He discovered us! Claus! 

The man shot Sebastian with a gun, but he did not die. He waked up and beat them up 

in a second. 

Sebastian: Do not try to kill a vampire with that. 

Sebastian took the chest and gave it to his lord. Matthew brought it to the queen and 

Her Highness gave him what he deserved. Matthew is luckily to have a vampire butler. 
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APPRENDRE LE FRANCAIS 

Elev: Nicorescu Marinel 
 

Prof. coordonator: Bran Gabriela Violeta 

Langue  la plus parlée au monde avec 576 millions de locuteurs, le français a été et 

reste encore aujourd’hui incontournable. On peut même dire que dans le futur, avec 

l’accroissement de la population en Afrique, le français va encore renforcer sa place sur la 

scène internationale. 

 Où parle-t-on français aujourd'hui ?  

1. Le français est utilisé sur les 5 

continents ! 

2. C'est la langue étrangère la plus 

apprise après l’anglais 

3. C'est la troisième langue utilisée 

sur Internet. 

Une importance internationale 

 La France est un des pays les plus visités au monde avec plus de 70 millions de 

visiteurs par an. Avec des notions de français, c’est plus agréable de comprendre la 

culture française et visiter Paris et toutes les belles régions de France. Vous pouvez 

aussi parler français en Afrique, en Suisse, en Belgique, au Canada, à Monaco, aux 

DOM TOM… 

 Le français aide vraiment à apprendre d’autres langues. C’est le cas des langues 

latines (l’espagnol, l’italien, le portugais ou le roumain) mais aussi l’anglais car le 

français a fourni plus de 50% du vocabulaire anglais actuel. 

Un atout professionnel 

 Parler français et anglais, c’est un atout pour trouver un emploi. Notamment 

auprès des multinationales françaises et francophones dans des secteurs d’activités 

variés (distribution, automobile, luxe, aéronautique, banques, assurances…). La 

France, cinquième puissance commerciale, attire des entrepreneurs, des chercheurs et 

les étudiants étrangers. 

 Le français est également la langue officielle à : l’ONU, dans l’Union européenne, à 

l’UNESCO, à l’OTAN, au Comité International Olympique, à la Croix Rouge 

Internationale... C’est aussi la langue des trois villes sièges des institutions 

européennes : Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg. 

Une dimension culturelle 

C'est la langue de la culture, de l’amour et de l’esprit . Prendre des cours de 

français permet de faire un voyage culturel dans le monde de la mode, de la 

gastronomie, des arts, de l’architecture et de la science. C’est avoir accès aux 

grands textes de la littérature française mais également au cinéma et à la chanson 

dans leurs versions originales.  
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Orașul meu: Timișoara  

Elev: Klug Mihai 

Prof. coordonator: Cîrlugea Daiana 

 

Numele "Timișoara" provine de la cel al râului T imiș, combinat  cu 

substant ivul maghiar "cetate", adică cetatea Timișului. Cucerită în 1716 de către 

austrieci, Timișoara s-a dezvoltat în următoarele secole îndărătul fort ificaților și 

în nuclee urbane situate în jurul lor. Orașul este considerat capitala oficială sau 

inima regiunii Banat. Din 1848 și până în 1860 a fost capitala oficială a Voivodinei 

sârbeșt i și a banatului t imișan.  

 

După Primul Război Mondial, Timișoara a intrat 

în componenta României. În 1989, orașul a fost  

focarul Revoluției României, care a îndepărtat 

regimul communist.  

 

Se află în Vestul României, aproape de 

front ierele cu Ungaria și Serbia, pe malul râului 

Bega, aflându-se pe plan geographic la distanțe 

aproximtiv egale față de Bucureșt i(541 km), 

Viena(549 km) și Sofia(509 km).  

 

În septembrie 2016, T imișoara a fost desemnată 

Capitala Europeană a Culturii pentru anul 2021 ; 

pe lângă acest tit lu se mai află și t it lul de cel 

mai curat oraș și cel mai înt ins județ.  

 

În anul 2011, Timișoara avea 319 279 locuitori și era al treilea oraș ca populație 

din România. Zona metropolitană Timișoara are o populție actuală de 468 162 

oameni, pe când populația  zonei urmabe numără 508 037 locuitori, zonă care 

găzduiește o  populație însemnată de non-rezidenți, flotanți și studenți,  

neconsemnați în bulet inele stat ist ice.  

 

Dintre locurile pe care ar trebui să le vizitezi în Timișoara se numără: Clădirea 

Palatului Culturii, Catedrala Metropolitană din Timișoara, Castelul 

Huniade(Muzeul Banatului), Parcul Central din Timișoara, Vechea Cetate sau 

Centrul vechi, Bast ionul Maria-Theresia, Biserica romano-catolică Millenium, 

Parcul Rozelor, Muzeul Satului Bănățean, etc.  
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De asemenea, sunt și stațiunile  

balneoclimaterie Buziaș și Băile Calocea 

care se află la o distanță de 30 km, respect iv 

25 km de oraș, izvoarele minerale fiind 

folosite din ant ichitate de către daco - romani 

pentru efectele lor terapeut ice.  

Centrul Timișoarei este primul dintre 

locurile cu care vei dori să faci cunoșt ință,  

imediat ce ai ajuns și ți-ai lăsat bagajele în  

cameră. O simplă privire în sus sau de-a 

lungul celor două alei centrale îți dezvăluie 

un uimitor mestec de istorie și actualitate.  

Stilul preponderant este cel baroc vienez(de 

unde și denumirea Timișoarei de mica 

Vienă).  

În concluzie, eu aș clasa Timișoara print re 

primele orașe pe care le-aș vizita în 

România.  

 

 

 

Povestea mea 

Elev: G.M. 

Prof. coordonator: Hoară Simona  

De la vârsta de 12 ani am început să mă alătur unui grup de prieteni care 

fura lemne și electrocasnice. Am început să fur și eu pentru a câșt iga bani ușor.la 

scurt timp, comportamentul meu s-a schimbat: le vorbeam urât celor care-mi 

dădeau sfaturi bune. În momentul în care  părinții mei au aflat cu ce mă ocup, am 

plecat de acasă. Am cont inuat să fur, mi-am găsit și alți "prieteni" cu aceleaș i 

preocupări.  

Ca urmare, am fost internat într -un Centru de Delincvență. Aici am stat o 

scurtă perioadă de timp, reîntorcându -mă la școală. Lucrurile păreau să revină la 

normal, însă am aflat că părinții mei au luat decizia să plece la muncă în altă țară.  

Nu a durat mult și părinții s-au întors, realizând faptul că ne-ar fi fost mai bine 

împreună.  

Eu am cont inuat să fur, iar la vârsta de 14 ani am fost arestat.  Am stat atât 

în atât în arest la dominiciliu, cât și în arest prevent iv.  

În perioada în care am fost în arest la domiciliu am cont inuat să încalc 

regulile și să fur. Desi familia mă susținea financiar și moral, eu îmi doream  mai 

mulți bani.Astfel, am ajuns din nou arestat, într-un Centru de Detenție, pentru o 

perioadă de 4 ani.  
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 Din această experiență trăită am învățat că cel mai de preț lucru este 

libertatea ș i că trebuie să devin responsabil și să-mi câșt ig existența în mod cinst it.   

 

 

 

 

OM ȘI SOCIETATE 

Tradiția Gurbanului 

Elev: Puică Irinel Alin  

Prof. coordonator: Traistă Ion Vasilică  

Sunt Alin, am 16 ani, am crescut la periferia Băileștiului, în rudărie. Ca și alți rudari, în 

fiecare primăvară, plecăm - eu, mama și tata – în Spania să muncim în agricultură. Mergem la 

cules de căpșune, saltă, dar cei mai mulți bani îi facem la usturoi. E muncă grea. De dimineața, 

de la 6 până după-amiaza la 5 muncim. Din mai până în octombrie muncim. Cel puțin eram 

liber să muncesc. Am pierdut asta. Tocmai ce a trecut Paștele. Pierdut. Gurbanul, pierdut și el. 

Gurbanul este o tradiție rudărească pe care o știu de când sunt, părinții de când sunt ei 

pe lume, iar ei o știu de la moși și strămoși. Am aflat de curând că “gurban” vine din turcescul 

“kurban” și înseamnă jertfă, sacrificiu – „jertfă religioasă constând dintr-un animal întreg fript 

și împărțit participanților”.  Parcă încep să înțeleg mai bine ceea ce știam, cred că e o tradiție 

mai veche decât credeam. Gurbanul nu are o dată fixă. E întotdeauna la o săptămână  după 

Paște. Gurbanul se desfăşoară ca locaţie pe pajişte aflată în apropierea rudăriei. Pregătirea 

începe cu câteva zile înainte, atât spiritual cât şi trupeşte, cei care sunt soţi sau parteneri nu 

trebuie să atingă. Pentru a lucra cu carnea şi cele trebuincioase sărbătorii, toţi membrii familiei 

trebuie sa fie curaţi. De altfel  şi cei care sunt invitaţi la gurban trebuie să respecte aceleaşi 

reguli. Dacă nu sunt respectate şi mănâncă din miel afectat rolul tămaduitor al tradiţiei şi se 

iscă scandaluri, iar altă dată nu mai este primit la sărbătoare. Gurbanul reprezintă atât 



14 
 

sărbatoarea în sine cât şi locul unde se jertfeşte mielul, astfel că în ziua Gurbanului, pajiştea 

poate fi plină de 30-40 gurbane.  

Cu o seară înainte se face o rugăciune de către mamă sau bunică, pentru a ajuta unul 

din membrii familiei care suferă de bube sau dureri de oase. În aceeaşi seară îşi pune în gând 

pe ce perioadă va face gurbanul (1 an , 2 ani sau câţi ani crede, poate fi pe toată viaţa).  

În ziua sărbătorii se transportă mesele, scaunele, proţapul şi cele necesare cu căruţa, 

aceasta  având un rol în desfăşurarea ritualului. Se porneşte dimineaţa devreme, după răsăritul 

soarelui, fiind necesară prezenţa întregii familii, cel suferind trebuind sa fie neapărat prezent. 

Punerea proţapului, a mielului, aranjarea vetrei de foc sunt făcute de bărbati, femeile având 

grijă de copii. Proţapul este gata de obicei în jurul orei 14.00. Înainte să se dea jos de pe proţap 

mielul se face o rugaciune înainte de a mânca. Aceasta e făcută de un bărbat. El ţine într-o 

mână o cană cu vin, iar în cealălaltă capul mielului. Totodată, la ureche trebuie să aibă frunze 

de plop. În spatele lui va sta cel căruia i se face mielul şi nu se  va mişca până când se va spune 

de trei ori rugăciunea. Rugăciunea este: 

Voi, sfinţilor, meneţivilor, 

Aduceţi-vă aminte de Bebe, 

Dă-i putere: 

În oasele lui, 

În mâinile lui, 

În picioarele lui,  

În creierul lui, 

În corpul lui, 

Să nu îl doară capul, 

Să nu îl doară mâinile, 

Să nu îl doară picioarele, 

Cana lui de vin să fie sfinţită, 

În numele lui, 

Amin! 

 

Mielul este dat jos de pe proţap de către cel mai important membru al familiei şi cel 

pentru care se face mielul. După aceea, cel suferind stropeşte cu ajutorul unei cregi de plop 

înmuiate în vin mielul. După rugăciune vinul va fi pus la toţi mesenii în pahare iar căpăţâna va 

fi dată la sărbătorit, care va trebui să mănânce creierul.  Carnea de miel este ruptă, nu tăiată. La 

sfârşitul gurbanului toate oasele se adună şi se îngroapă lângă roata din spate a căruţei. Unele 

familii ţin şi un gurban mai mic, acasă, care are numele de gurbanul mic.  

Mie îmi place foarte mult gurbanul pentru că ma simt bine, mă distrez, mă întâlnesc cu 

prieteni şi cu rudele. De când eram mic m-am dus la gurban. Nu am ratat niciodată ocazia de 

fi prezent, cu excepţia acestui an, când nu mai sunt liber. Apreciez mai bine acum libertatea, 

pentru că atunci când eşti liber poţi să te distrezi, să fii lângă familie. Atunci când eşti închis 

suferi şi tu, suferă şi familia. 
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Știați că...? 

Elev: Singurelu Daniel 

Prof. coordonator: Tașcu- Stavre Minodora- Ralițica 

 

1. În anul 1896, la Atena, inițiativa baronului Pierre de Coubertin, a avut loc prima ediție a 

jocurilor olimpice moderne. S-a hotărât că, în amintirea sacrificiului lui Filipides, să se 

desfășoare o probă de alergare de lungă distanță (42 kilometri), între Atena și Maraton.Această 

probă se va numi, din acest motiv... Maraton !  

2.Piramidele nu sunt construite de extratereștri, ci de oameni, cu ajutorul calculelor  

matematice, planurilor și uneltelor lor.  Nu știm cu exactitate cum au ridicat constructorii 

pietrele în absența scripetelui. Cele mai vrednice sunt teoriile care arată că sunt ridicate cu 

ajutorul unor rampe. Pe aceste rampe sunt transportate , pe sănii, blocurile de piatră de mai 

multe tone. 

 

3.Grecii doresc să-și înfrumusețeze viața, înconjurându-se de artă. Una din artele care se bucură 

de mare apreciere este sculptura. Statuiile sunt prezente mai ales în locurile publice : Agora, 

Acropola, Temple. Statuile lucrate în fildeș și aur ale lui Zeus (A) și ale zeiței Atena  au fost 

sculptate de Fideas, cel mai însemnat sculptor al Antichitații. Este și pictor , arhitect, și 

conducător al lucrărilor Parthenonului. Un alt vestit sculptor al Antichitații grecești este Miron, 

autor al unei statui reprezentând un atlet în plin efort fizic , Discobolul (B). Paliclet sculptează 

statuia unui atlet aflat în repaos Doriforul ( C) sau Purtătorul de lance. Acești trei artiști de 

geniu au trăit în secolul V Î. H. 

Elev: Oniț Ilie Iulian  

Prof. coordonator:. Tașcu- Stavre Minodora 

 

I.Alexandru Macedon este supra numit "Cel Mare" nu  numai datorită Victorilor Sale militare  

( C), ci mai ales pentru că încearcă să construiască o lume nouă prin atragerea celor cuceriți.    
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II. Grecii antici susțineau că frumosul se află în artă. Adăugau imediat însă că natura vie 

reprezintă tot ce este mai frumos. Astăzi putem afirma cu certitudine că au transmis culturii 

europene un mod al lor de a privi frumosul idealurile lor despre sublim, ideile lor despre artă.  

 

Elev: Michile David  

Prof. coordonator: Traistă Ion- Vasilică 

 

Călătorie în jurul Pământului 

Navigator portughez experimentat, Fernando Magellan era încredințat că există 

posibilitatea ca, ocolind continentul american pe la Sud să se poată asigura legătura cu insulele 

din Sud. După o călătorie dificilă, Magellan a ajuns în Insulele Filipine. Aici, navigatorul și-a 

pierdut viața, în timpul luptelor dintre triburile locale. Prin această călătorie a fost realizată 

prima  circumnavigație a Terrei- demonstrând faptul că pământul este rotund. 

 

Despre drepturile omului 

Elev:  Maxim Cristian 

Prof. coordonator: Tașcu- Stavre Minodora 

 

În data de 10 decembrie 1948, la Adunarea Generală a O.N.U., s-a adoptat și proclamat 

Declarația universală a drepturilor omului, al cărui context explică dreptul omului la educație 

și cultură. 

Orice persoană are dreptul la învățătură. Din punctul meu de vedere, acesta trebuie să 

fie gratuit, în ceea ce privește învățământul elementar și general. Învățământul tehnic și 

profesional trebuie să fie accesibil tuturor, în funcție de rezultatele obținute. Școala este cea 

care ne ajută, cea care ne dă resursele necesare întregii vieți. Prin intermediul acesteia reușim 

să acumulăm informațiile necesare prin studierea disciplinelor obligatorii și opționale, iar 

colectivitatea are rolul de a ne ajuta sa 

ne integrăm și de a ne pregăti pentru 

locul de muncă uterior. 

În primul rând, învățământul 

trebuie să urmărească dezvoltarea 

deplină a personalității umane și 

întărirea respectului față de drepturile 

omului la educație și libertățile 

fundamentale. Prin învățare, omul își 

creează cultura generală, alfă despre 
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trecutul popoarelor, despre culturile care au existat și faptele mărețe care s-au realizat de-a 

lungul timpului.  

În al doilea rând, învățătură și accesul la cultură trebuie să promoveze înțelegerea, 

prietenia, toleranța în toare grupurile rasiale, religioase, precum și dezvoltarea socială a omului.  

Orice persoană are dreptul de a lua parte în mod liber la viața culturală a colectiviății, 

de a se bucura de arte și de a participa la congrese științifice. 

De asemenea, omul are dreptul de a se abona la bibliotecă, de a privi emisiuni culturale 

pe diverse teme de interes. Bibliotecile, reprezentate prin carți, sunt principala resursă de 

cultură. Tot prin drepturile omului, orice persoană poate să își cultive cunoștințele culturale 

prin vizite la muzee. Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale, școlare, culturale 

sau materiale, care decurg din orice lucrare științifică, literară sau artistică, al cărui autor este. 

Drepturile  pot fi folosite pentru a face bine sau pentru a acoperi alte lipsuri 

În concluzie, omului nu trebuie să i se taie dreptul la educație, învățătură sau cultură, dar omul 

are pe langă aceste drepturi și obligația de a se purta civilizat în societate. 

 

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ – PREMISELE 

REINTEGRĂRII  SOCIALE 

A PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE 

 

prof. Tașcu -Stavre Minodora Ralițica 

prof.  Văetiși Gabriela-Mihaela 

 

 Reintegrarea socială a persoanelor care au fost private de libertate este un proces 

dificil care necesită o atenţie sporită încă din perioada de detenție. Dincolo de bagajul de 

cunoștințe acumulat în timpul școlii, elevii , persoane internate/ private de libertate, trebuie să-

și formeze / dezvolte abilități de viață pentru a face față diverselor și numeroaselor cerințe 

sociale și pentru a fi independenți.  

              Activitatea didactică  trebuie să urmărească deprinderea de către elevi a unor seturi de 

abilități de viață funcționale pe care să le poată aplica ulterior în viața de zi cu zi din cadrul 

comunității. Abilităţi de viaţă pot fi dezvoltate la orice disciplină de învăţământ, fie 

interdisciplinar, fie transdisciplinar, atât în cadrul orelor prevăzute în planul cadru, cât şi în 

cadrul unor discipline opţionale. Abilităţile de viaţă interferează cu cele opt competenţe cheie 

utilizate şi agreate în           Uniunea Europeană: comunicare în limba română sau maternă, 

comunicare într-o limbă străină, competenţe în matematică şi competenţe fundamentale în 

ştiinţe şi tehnologii, competenţa digitală,  „a învăţa să înveţi", competenţe sociale şi civice, 

spiritul de iniţiativă şi antreprenorial, sensibilizare şi expresie culturală. 

 Suntem o unitate de învățământ care școlarizează elevi internați/privați de libertate 

aflați în custodia Centrului de Detenție Craiova. Aceștia, provenind din familii dezorganizate, 

violente din punct de vedere fizic sau psihic, lipsiți de mediul școlar și neavând modele de 
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viață, nu au știut să gestioneze diverse situații conflictuale și au ajuns să săvârșească diferite 

infracțiuni la vârsta minoratului. 

Din cauza lipsei abilităților sociale, de comunicare și interrelaționare, elevii, după 

perioada de detenție, nu pot să devină cetățeni proactivi, au șanse reduse să-și rezolve 

problemele într-o manieră pozitivă / nonagresivă, iar, pe termen lung, se integrează cu 

dificultate în familie, la locul de muncă și în comunitate. 

Școala noastră vine în sprijinul lor și a inițiat activități prin care să îi ajute să deprindă 

diverse abilități de viață necesare unei bune relaționări cu celelalte persoane. Astfel, ei vor face 

față diverselor și numeroaselor cerințe sociale, se vor reintegra în comunitate și vor deveni  

independenți. 

            Prin implementarea unor activități ne propunem dobândirea de către elevi a abilităților 

de comunicare și interrelaționare în vederea reducerii situațiilor conflictuale din școala noastră, 

scăderii numărului persoanelor care recidivează, creștererii capacității de reintegrare socială și 

familială după punerea în libertate.  

          Grupuri țintă: elevi din cadrul Liceului Tehnologic Special ,,Pelendava” Craiova, cu 

vârste cuprinse între 16 și 24 ani cu abilități reduse de interrelaționare.   Beneficiari indirecți: 

restul elevilor din școală, alte cadre didactice din școală, familiile elevilor, comunitatea locală. 

                               ACTIVITATEA  ,,BIBLIOTECA VIE ” 

           Abilitatea de viaţă vizată – interrelaționarea cu cei din jur 

           Descrierea activității:  Activitatea se va desfășura semestrial/anual, în sala de festivități 

a școlii. Vor fi invitați: un avocat, un mediator, un fost deținut și un scriitor care își vor 

împărtăși experiența proprie de viață, dar și cea pe plan profesional (ruta urmată, locuri de 

muncă testate, eșecuri, studii parcurse etc). Elevii vor discuta cu fiecare dintre invitați, 

dezvoltând astfel încrederea în faptul că există succes și după detenție. 

           Obiectivele activității: 

 să obțină informații despre traseele educaționale și de viață ale invitaților;  

 să analizeze critic diverse experiențe de viață; 

 să indice minim trei experiențe de viață pozitive; 

 să identifice trăsături pozitive personale; 

 să enumere două soluții posibile pentru propria reușită după liberare; 

1. Elevii vor fi împărțiți în patru grupe, fiecare grupă trecând pe la câte un invitat pentru a-l 

asculta și pentru a pune întrebări. 

2. În toate aceste discuții, elevii vor fi încurajați să folosească adresări respectuoase, să pună 

întrebări adecvate, să își exprime opinii, să respecte părerile altora. 

3. Prin discuții cu invitații și pe baza experiențelor de viață împărtășite, se pot obține o serie de 

concluzii referitoare la reușita în viață prin buna colaborare cu cei din jur. 

 

 ATELIER DE ARTĂ TEATRALĂ -  „CU MASCA, FARA MASCA” 

           Abilitatea de viaţă vizată – cooperarea și gestionarea corectă a conflictelor. 

           Descrierea activității:   

        Într-o perioadă determinată, elevii vor pregăti o piesă de teatru pe o temă ce vizează 

importanța aplanării conflictelor pentru o bună conviețuire în comunitate. Ei vor fi ajutați de 

un actor , de profesorii de lb. română și de prof. din cadrul altor discipline. Lucrând în echipă,  

elevii vor compune textul piesei, împartășind și acceptând ideile celorlalți. Vor fi nevoiți să 
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coopereze în realizarea a minim 15 costume de teatru din materiale reciclabile. Piesa de teatru 

creată de elevi va fi prezentată în alte școli la diferite evenimente școlare. 

        Obiectivele activității: 

 să coopereze cu ceilalți colegi în compunerea textului și confecționarea costumelor; 

 să aplice tehnici eficiente de mediere a conflictelor; 

 să manifeste interesul față de valorile conviețuirii pacifice și responsabile. 

 

                            ,,ASA, DA! ASA, NU!” –  VIZIONARE DE FILME EDUCATIVE 

          Abilitatea de viaţă vizată – comunicarea asertivă (abilitatea  de  a  exprima sentimente,  

gânduri,  credinţe  şi  opinii  în  mod  deschis,  fără  a  încălca  dreptul  altor  persoane). 

          Descrierea activității: 

       În cabinetul de terapii și consiliere, elevii vor viziona secvențe din filme cu conținut 

educativ în care se regăsesc dialoguri asertive, pasive și agresive. Activitatea se va desfășura 

în cadrul orelor de educație socială și consiliere și orientare. Cadrele didactice vor avea rolul 

de a-i sprijini pe elevi în înțelegerea semnificației termenilor asertiv, pasiv sau agresiv.  

          Obiectivele activității: 

 să comparare trăsăturile limbajului agresiv  și pasiv în contextele date; 

 să rețină regulile unei comunicări asertive (ascultarea activă; înțelegerea mesajului 

transmis; interpretarea limbajului nonverbal; susținerea conversației); 

 să adopte atitudini deschise și respect reciproc în cadrul dezbaterii printr-un limbaj 

adecvat. 

               

                În concluzie, se poate afima că, prin formarea și dezvoltarea abilităților de viață la 

toți beneficiarii cursurilor școlare, se  pun bazele unei dezvoltări durabile a societății. Cadrele 

didactice trebuie să fie receptive la nevoile reale ale elevilor pentru că aceștia   sunt parteneri 

în procesul propriilor lor formări. 

 

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

Pagina isteţilor 

Știați că : 
 

Elev:  Bartoș Levente  

 Prof. coordonator: Vais Elena 

Isaac Newton (1642-1727) 

                                                          
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH5diCgqXhAhWM3KQKHeblB5UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shtiu.ro/e-adevarat-ca-isaac-newton-a-murit-virgin-3703.html&psig=AOvVaw2_1EJtEqNtpYf0NMDZBMci&ust=1553868664751920
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֍  Astronom și fizician englez, a explicat mișcarea planetelor în jurul soarelui  și a 

lunii în jurul Pământului , legenda spune că, urmărind căderea unui măr din pom, Newton s-a gândit 

că pământul atrage corpurile și că forța de atracție gravitațională face ca luna să se miște pe o 

traiectorie curbă în jurul pământului. El a explicat că atracția gravitațională  exercitată de soare obligă 

pământul și celelalte planete să se învârtă în jurul soarelui. La Universitatea din  Cambridge există o 

statuie a lui Newton , pe soclul căruia este scris: ,, Qui genus humanum ingenio superatvit” (prin 

mintea lui a depașit geniul uman) 

֍  Pe o distanța de 1000 km un autmobil consuma  tot atâta oxigen prin respiratie timp 

de un an. 

 ֍ Pentru a distruge fauna acvatică sunt suficiente 2-3 mg de acid sulfuric pentru 

fiecare litru de apă. 

֍  Anual sunt deversate în Oceanul Planetar 1,6 milioane de tone de petrol. 

֍ Între anii 1990-2020, din cauza deprecierii calității mediului vor dispărea 5-15 % din 

speciile faunei pământului (adică 40-400% de specii in fiecare zi)  

֍Lăstunul devorează zilnic 25-40 g de insecte . 

֍ În Delta Dunării sunt amenințate cu dispariția  a 26 de specii de animale . 

֍ În Europa sunt amenințate cu disparitia 36 specii de mamifere , 72 specii păsări , 47 specii de reptile , 37 

specii de amfibieni , 104 specii de pești de apă dulce si 896 specii specii de fluturi. 

֍ Bacteriile sunt orgnisme microscopice 

unicelulare,  procariote incluse în regnul Monere. 

֍ După modul în care se hrănesc, bacterile 

sunt: autotrofe și heterotrofe . 

֍ Bacterile heterotrofe sunt saprofite sau 

parazite . 

֍ Cele mai multe bacterii nu sunt 

periculoase,dar unele sunt și pot produce boli, pentru a 

ne apăra de bolile produse de bacterii există 

medicamente numite:antibiotice,care pot ucide 

bacterile, precum și vaccinuri care ne ajută să rămânem 

sănătoși. 

֍ Fiind foarte răspândite, unul dintre cele 

mai bune lucruri pe care le puteți face pentru  a vă proteja 

de îmbolnăviri. 

֍ Prima mașina cu aburi a fost construită în 1765 de J. Watt. 

֍ Primul motor cu explozie a fost construit de inginerul german  OTTO în 1878 ? 



21 
 

֍ O contribuție importantă la perfecționarea motoarelor termice a avut-o Nicolas 

Conmot (1796-1832)? 

֍ 80% din energia electrică  mondială este produsă cu ajutorul industriilor cu aburi? 

֍ În Anglia între 1775-1800 au fost construite aprox. 500 de mașini cu abur. 

 

Elev: Avram Adrian Marian 

Prof. coordonator: Vais Elena 

                                      

 ◘ Bacteriile sunt organisme 

microscopice unicelulare, proiectate 

incluse în regnul Monere. După modul 

în care se hrănesc, bacteriile sunt : 

autotrofe și heterotrofe.  

     ◘ Bacteriile heterotrofe sunt 

saprofite sau parazite . Cele mai multe 

bacterii nu sunt periculoase ,dar unele sunt și pot să producă boli, pentru a ne apăra  de bolile produse 

de bacterii există medicamente  numite antibiotic, care pot ucide bacteriile, precum și vaccinuri care 

ne ajută să rămanem sănătoși .  

 

Știați că: 
                                                                                                                 

Elev:  Singurelu Daniel  

Prof. coordonator: Vais Elena   

                                        

  ◙ Pe o distanță de 1000 km un automobil 

consumă tot atât oxigen cât un om prin respirație 

timp de un an .  

◙ Pentru a distruge fauna  acvatică sunt suficiente 

2-3 mg de acid sulfuric pentru fiecare litru de apă. 

Anual ,sunt deversate în Oceanul Planetar 1,6 

milioane de tone de petrol . Între anii 1990-2020 ,din cauza deprecierii calității mediului vor dispărea 
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5-15 %  din speciile faunei Pământului (adică 40-400 de specii în fiecare zi ) . Lăstunul devorează 

zilnic 25-30 g de insecte.  

◙  În Delta Dunării sunt amenințate cu dispariția a 26 de specii de animale . În Europa sunt amenințate 

cu dispariția 36 de specii de mamifere , 72 de specii de păsări 47 specii de reptile, 37 specii de 

amfibieni , 104 specii de pești de apă dulce și 896 specii de fluturi. 

◙ Trăsnetul, fulgerul și sunetul sunt fenomene asemănătoare celor care însoțesc descărcările electrice 

din timpul scoaterii puloverului din lână. Atât puloverul, cât și norii se electrizează, apoi devin neutri 

prin descărcări electrice de dimensiuni diferite. 

◙ În timpul unei descărcări electrice, electronii sunt transferați de la un corp la altul: de la un nor la 

Pământ sau de la păr la pullover. Deplasarea lor se numește curect electric. 

◙ Fulgerul este un fenomen luminos care apare în timpul unui trăsnet. Trăsnetul este o descărcare 

electrică care apare între norii electrizați diferit sau între un nor și Pământ. Tunetul este zgomotul 

produs trăsnetului. 

  

 Tradiții pascale 

Elev: Parotă Bucur-Ilie 

 Prof. coordonator: Văetiși Mihaela 

 

Există o serie de obiceiuri legate de modul în care întâmpinăm Sfintele Paști, 

sărbătoarea prin care retrăim bucuria Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. 

În noaptea de Înviere, creștinii duc acasă lumânările aprinse de la preoți în timpul 

slujbei. Lumânarea este simbolul jertfei și, de aceea, trebuie obținută din ceară de albine, albina 

fiind o viețuitoare curată ce nu se împerechează niciodată. 

Deși în Vechiul Testament oamenii sacrificau miei în cinstea amintirii eliberării din 

robia egipteană și a trecerii miraculoase prin Marea Roșie, în creștinism nu mai este nevoie de 

sacrificarea unor animale. A fost suficientă jertfa Mântuitorului pentru ca omul că se unească 

cu Dumnezeu. Creștinii consumă miel de Sfintele Paști cu gândul la sacrificiul lui Iisus Hristos, 

numit de profeți ,,Mielul lui Dumnezeu”. 

O dată pe an, de Sfintele Paști, gospodinele creştine pregătesc pasca. Acesta este un 

cozonac special cu brânză dulce și stafide, are formă rotundă, amintind de coroana de spini lui 
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Hristos, sau dreptunghiulară, asemănătoare mormântului în care a fost aşezat. La mijloc are 

imprimată o cruce, iar pe margini, este împodobită cu aluat împletit.  

În perioada pascală, creştinii ciocnesc ouă roşii, rostind unii către alţii: „Hristos a 

înviat!“, „Adevărat a înviat!“. Oul roşu simbolizează Învierea Domnului. După cum puiul de 

pasăre sparge coaja oului şi iese la viaţă, aşa şi Hristos, sfărâmând porţile iadului, a ieşit din 

mormânt. În vechime, oul era simbol al perfecțiunii și al belșugului, culorile având o anumită 

simbolistică:  roșul - culoarea vieții și a regalității, galbenul - culoare solara, verdele - 

simbolizând renașterea și speranța, și albastrul - semnul credinței. Cea mai răspândită credință 

este că Mironosițele au adus ouă ca prinoase la picioarele lui Iisus Hristos, aflat pe Cruce, iar 

acestea s-au înroșit de la sângele jertfirii Sale. 

 

Mișcare și repaos 

Elev: Sidor Florin 

Prof. coordonator: Vais Elena 

 

⸧ Galileo Galilei(15 februarie 1564- 8 ianuarie 1642) este un fizician, 

mathematician, astronom și filosof Italian care a jucat un rol important în 

revoluța științifică.  

⸧  " Înțelepciunea este scrisă în această mare carte, care este permanent deschisă înaintea ochilor 

noștri: Universul. Dar ea nu poate fi înțeleasă de cineva care nu înțelege limba în care este scrisă și 

nu recunoaște personajele cărtții. Este scrisă în limba matematică. " 

 

Știați că… 

Elev: Nicorescu Marinel 

Prof. coordonator: Vais Elena   

 

⁕ Un hectar de sol din pădure conține 600 milioane de insect, 800 de milioane de râme și zeci de 

miliarde de viermi, bacterii și ciuperci. 

⁕ Eficiența asimilării hranei este ai mare la animale decât la plante și mai mare la carnivore decât la 

erbivore. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3qtf7gqXhAhXOsaQKHb2HDEEQjRx6BAgBEAU&url=https://ro.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei&psig=AOvVaw0_jj3YlptO-vb9CWedS73M&ust=1553868891140345
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⁕ Într- un centimetre cub de sol se găsesc aproximativ 8-

11 milioane de microorganism care îndeplinesc rolul de 

descompunători.  

 

Știați că… 

                      Elev:   Gustavo Goman                                                                                                                       

Prof. coordonator: Vais Elena   

 

►Știuca și crapul au mirosul slab dezvoltat,  iar somnul și anghila au mirosul bine dezvoltat. 

►Există crapi cu solzi puțini și mari. Ei se numesc crapi- oglindă. 

►Peștii disting obiectele din apă și percep culorile. 

►Unii pești construiesc cuiburi pentru ouă și le păzesc până ies puii. 

►Crapul este originar din China. A fost adus în Europa în secolul al XIII-lea. 

►Păstrăvul deține recorduri: înnoată cel mai repede, 31km/h, sare din apă până la 60 cm înălțime și 

femela depune cele mai multe ouă. 

Știați că… 

Elev: Corjin Francesco 

Prof. coordonator: Vais Elena   

 

☼ Bacteriile au mare importanță în natură și în viața oamenilor. Bacteriile sunt organisme 

microscopile unicelulare, procariote, incluse în regnul mamifere. 

☼  Cele mai multe bacterii nu sunt periculoase, dar unele sunt și pot să producă boli. 

☼  Pentru a ne apăra de bolile produse de bacterii există medicamente numite antibiotic care pot 

ucide bacteriile, precum și vaccinuri care ne ajută să rămânem sănătoși. 

 

IMPORTANȚA TRIGLICERIDELOR 
 

 

Elev: Ciocan Marian 

Prof. coordonator: Popescu Luminița 
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Orice persoană care și-a verificat vreodată nivelul colesterolului, probabil a fost testat și 

pentru trigliceride.  

Noi cercetări arată că trigliceridele pot fi factor de risc potent, dar controlabil, pentru accidentul 

vascular cerebral și afecțiunile cardiace. Trigliceridele sunt substanțe grase sintetizate de 

organismul uman din grăsimile din alimente (și uneori din zahăr). Trigliceridele sunt extrase 

apoi din sânge și sunt stocate în organism sub forma țesuturilor adipoase. Unele trigliceride 

sunt sintetizate la nivelul ficatului. 

Trigliceridele din plasmă sunt obținute din grăsimile 

alimentare sau sintetizate în organism din alte surse 

energetice cum ar fi carbohidrații.Caloriile îngerate în 

timpul mesei și care nu sunt folosite imediat de 

țesuturi sunt convertite în trigliceride și sunt 

transportate în adipocite pentru a fi stocate. Anumiți 

hormoni reglează eliberarea trigliceridelor din 

țesuturile grasoase, pentru a împlini nevoile 

energetice ale organismului între mese.Dacă 

în dietă nu există suficiente grasimi, organismul va 

transforma carbohidrații în trigliceride pentru stocare 

pe termen lung la nivelul musculaturii și al arterelor coronare.Greutatea în exces este prima 

cauză a nivelului crescut al trigliceridelor. Organismul persoanelor supraponderale  produce 

prea multe trigliceride, iar arderea și stocarea acestora se produce prea încet. Organismul 

transformă grăsimea și o parte din carbohidrați în trigliceride, care  reprezintă cea mai 

importantă sursă de energie pentru activitatea musculară. 

Fructele, legumele și cerealele integrale (carbohidrați nerafinați) nu determină creșterea rapidă 

a nivelului de trigliceride în timp ce pâinea albă, pastele făinoase, și dulciurile pot face acest 

lucru. Nu se știe cu certitudine de ce carbohidrații rafinați determină creșterea bruscă a 

trigliceridelor, dar par să ajungă în ficat cu viteză mare, transformându-se foarte rapid în 

trigliceride. 

În timp ce marea 

majoritate a cauzelor 

nivelelor crescute de 

trigliceride și colesterol 

nu sunt genetice, unele 

cazuri se datorează 

unor boli genetice care 

afectează funcționarea 

ficatului. Pacienții care 

sunt diagnosticați cu 

aceste afecțiuni ar 

trebui să-și îndemne 

membrii familiei să-și 

faca investigatii pentru 

a identifica disfuncții 

hepatice. Dintre pacienții cu nivele crescute de colesterol sau trigliceride, se estimează că 1 la 

500 au o cauză genetică a bolii.  

Dupa vârsta de 40 de ani, organismul uman produce mai puține enzime care scindează 

trigliceridele. Femeile au risc mai mare de a face hipertrigliceridemie după menopauză, când 

încep să aibă creștere ponderală cu depunerea grăsimii la nivelul abdomenului. În același timp, 

http://www.sfatulmedicului.ro/analize/trigliceride_107
http://www.sfatulmedicului.ro/Accidentul-vascular-cerebral/accidentul-vascular-cerebral-avc_314
http://www.sfatulmedicului.ro/Accidentul-vascular-cerebral/accidentul-vascular-cerebral-avc_314
http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-genetice/un-singur-defect-genetic-poate-determina-afectiuni-cardiace-precoce_1872
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/10-pericole-alimentare_1509
http://www.sfatulmedicului.ro/Diete-de-slabit/diete-pentru-slabit-sarace-in-carbohidrati_1472
http://www.sfatulmedicului.ro/Obezitatea/obezitatea-o-parte-din-enigmele-diabetului_2639
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/alimentatia-sanatoasa_1471
http://www.sfatulmedicului.ro/Medicina-naturista/alimente-de-protectie_1445
http://www.sfatulmedicului.ro/Ficatul-si-caile-biliare/ai-risc-sa-faci-o-boala-de-ficat-i_956
http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-ereditare-si-congenitale/afectiuni-genetice-rare_1258
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pe măsură ce femeia îmbătrânește, nivelul de estrogeni care protejează inima încep să scadă, 

în timp ce nivelele de LDL colesterol și trigliceride cresc. 

Estrogenii orali, unele medicamente antihipertensive cum ar fi beta-blocantele și diureticele, 

unele medicamente împotriva  acneei, corticosteroizii și antiinflamatoarele pot duce la 

creșterea trigliceridelor. 

- Persoanele supraponderale  ar trebui să reducă numarul de calorii pentru a ajunge la greutatea 

ideală. Această include toate sursele de calorii: grăsimi, proteine, carbohidrați și alcool. 

- Reducerea conținutului de grăsimi săturate și colesterol din dietă.    

- Reducerea consumului de alcool. Chiar și o cantitate mică de alcool poate determina 

modificări majore ale nivelului plasmatic de trigliceride. 

- Activitatea fizică  pentru cel puțin 30 de minute în majoritatea zilelor săptămânii. 

- Persoanele cu nivel creșcut de trigliceride vor trebui să înlocuiască grăsimile săturate cu cele 

mono sau polinesaturate – cum ar fi cele din uleiul de canolă sau uleiul de măsline. Înlocuirea 

grăsimilor cu carbohidrați poate duce la creșterea nivelului de trigliceride și la scăderea 

nivelului de HDL colesterol (colesterol “bun”) la unele persoane. 

- Înlocuirea din alimentație a cărnii, care este bogată în grăsimi saturate, cu pește oceanic bogat 

în acizi grași nesaturați omega 3. Peștele  gras cum ar fi macroul, unele specii de păstrăv, 

heringul, sardinele, tonul și somonul au conținut mare de acizi grasi omega 3. 

 

Întrucât alți factori de risc pentru afecțiunile cardiovasculare multiplică riscul dat de 

hiperlipidemie se recomandă controlarea hipertensiunii arteriale și evitarea fumatului. Chiar 

dacă sunt folosite medicamente pentru tratarea hipertrigliceridemiei, 

modificarea dietei și exercițiul fizic rămân foarte importante. 

 

 

 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/estrogen_3376
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/ldl-colesterol_5341
http://www.sfatulmedicului.ro/Acneea/acneea-vulgara_1337
http://www.sfatulmedicului.ro/Obezitatea/obezitatea_881
http://www.sfatulmedicului.ro/Cancerul-mamar/dieta-bogata-in-grasimi-creste-riscurile-de-cancer-de-san_2646
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/topul-celor-mai-bune-surse-alimentare-de-proteine_1485
http://www.sfatulmedicului.ro/Alcoolul/efectele-consumului-de-alcool-asupra-organismului_1227
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/acizi-grasi-omega-3_6109
http://www.sfatulmedicului.ro/Retete-cu-peste/salata-de-legume-cu-peste_3590
http://www.sfatulmedicului.ro/Diete-de-slabit/50-de-sfaturi-pentru-imbunatatirea-dietei_1499
http://www.sfatulmedicului.ro/Sanatate-prin-sport/exercitiul-fizic-cea-mai-buna-medicina_1584
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ARTE ȘI TEHNOLOGII 

 

Ateliere de creație pentru „Parada Mărțișoarelor”, la Muzeul Olteniei 

 

      În perioada 12-16 februarie 2019, Muzeul Olteniei – Secția de Etnografie, în colaborare cu 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Dolj, a 

organizat ateliere de creație pentru realizarea de mărțișoare tradiționale. Lucrările realizate de 

participanți au fost prezentate în cadrul expoziţiei temporare „Parada Mărţişoarelor”, ediția a 

XI-a, care a fost vernisată joi, 07 martie 2019, ora 11.00, la Casa Băniei. 

   

Atelierele de creație s-au derulat la Secţia de Etnografie a Muzeului Olteniei (Casa Băniei) 

propunandu-si, potrivit reprezentanților instituției, „inițierea copiilor în cultura tradiţională 

românească, în expresiile și modelele ei, motiv pentru care participanții au beneficiat de 

expuneri și demonstrații, atât pe parcursul desfășurării acestora, cât şi în cadrul expoziţiei de 

bază a secţiei”. „Muzeul Olteniei au invitat instituţiile de învăţământ doljene să se înscrie în 

cadrul acestui proiect cultural și să participe la atelierele creative pentru a afla povestea unui 

meșteșug intrat în patrimoniul UNESCO în anul 2017, a reinventa legenda firului alb şi roşu, 

agăţat odinioară în copacii proaspăt înmuguriţi sau purtat de copii și fete ca bănuţ protector la 

mâini şi la gât pentru sănătate şi noroc”.  

    Atelierele de creativitate dedicate confecţionării mărţişorului sunt organizate tocmai pentru 

a povesti, chiar reinventa în contemporaneitate, povestea şi legenda mărţişorului, care 

contextualizat cu măiestria creativă a participanţilor să creeze sfera unui meştesug capabil să 

fie revitalizat. 

   Toți participanții au expus câte un panou pe care au fost așezate cele mai frumoase 

mărţişoare realizate de copii. 

http://www.cvlpress.ro/wp-content/uploads/2018/02/afis-martisor-2018.jpg
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   Un juriu format din artişti plastici şi reprezentanţi ai organizatorilor au acordat premii. De la 

fiecare şcoală şi grădiniţă au fost premiate 2 mărţişoare, alese după criterii de originalitate şi 

măiestrie artistică. 

 Liceu Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova, sub îndrumarea cadrelor didactice a participat 

la această activitate, implicând elevii unității școlare din cadrul Centrului de Detentie Craiova, 

în confectionarea de martisoare dedicate zilei de 1 Martie.A fost realizat un panou cu lucrarile 

elevilor care a fost expus in cadrul acestui vernisaj la Casa Baniei din Craiova. 

   Martisoarele premiate in cadrul acestei expozitii au apartinut elevilor: Coloji Sani Marius ( 

clasa a III-a A), respectiv Sidor Florin Octavian ( clasa a VIII-a ) de la Liceul Tehnologic 

Special”Pelendava”Craiova. 

   Atasam imagini cu materialul prezentat in cadrul vernisajului desfasurat la Casa Baniei din 

Craiova . 

                             

        

   Prof.coordonatori, 

Colectivul cadrelor didactice al Liceului Tehnologic Special ”Pelendava”Craiova 
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Pasiunea mea 

 

 

Elev: Saicu Adelin 

prof. coord. Sârbu Adriana 

 

 

Sunt Saicu Adelin, elev în clasa a VII-a la 

Liceului Tehnologic Special Pelendava Craiova din 

anul 2018.  

Mă consider un om generos, bun la suflet. 

Îmi place să fiu ordonat și să am grijă de aspectul 

meu fizic. 

În școala generală am descoperit că îmi 

place foarte mult să pictez și de atunci fac acest 

lucru de câte ori vreau să ma relaxez.  

Îmi place să folosesc în lucrările mele culori 

vii. Am ales să realizez această lucrare deoarece îl 

iubesc pe Dumnezeu. 

 

CONSILIERE ȘI ORIENTARE 

Prevenirea și stăpânirea violentei în mediul școlar 

                                                      Prof. înv. primar, 

                                                                       Cherchelan Daniela Cristina 

 

 

 Școala poate juca un rol important în prevenirea violenței școlare, și aceasta nu numai 

în condițiile în care sursele violețelor sunt în mediul scolar, ci și în situația în care sursele se 

află în exteriorul școlii. 

Există  trei tipuri de prevenție pe care le poate desfășura școala și care se completează 

reciproc: 

1.     o prevenție primară , care se referă la dezvoltarea unei priviri pozitive asupra 

fiecărui elev, exprimarea încrederii în capacitatea lui de a reuși, valorizarea efortului 

elevului. 
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2.     o prevenție secundară, ce pleacă de la faptul că școala reprezintă un post de 

observație privilegiat al dezvoltării intelectuale și afective a elevului, iar profesorul 

printr-o observare atentă a acestuia,  poate repera efectele unor violențe la care elevul 

a fost supus în afara mediului școlar.  

3.     o prevenție terțiară  are în vedere sprijinul direct adus elevilor ce manifestă 

comportamente violente. Menționarea unor așteptări pozitive față de ei, dezvoltarea 

sentimentului de apartenență comunitară, exprimarea preocupării față de situația pe 

care o au și integrarea lor în activitățile grupului sunt factori de protecție ce pot fi 

exercitați în cadrul instituției scolare, putându-se astfel împiedica cronicizarea 

tulburărilor provocate de violență.                 

     

 În condițiile unui mediu familial 

instabil, conflictual, tensionat școala poate 

reprezenta pentru elev o a doua șansă. 

Elevul își exprimă adesea dificultățile 

sale prin agresivitate, provocare, violență 

verbală, iar profesorii trebuie să încerce să 

afle ce se ascunde în spatele unor astfel de 

comportamente, care sunt motivele reale ale 

violenței. 

Uneori elevul nu este decât un tânăr în suferință, marcat de eșecuri care îi afectează 

încrederea în sine. Toate acestea se asociază uneori cu un climat familial tensionat, conflictual. 

Un astfel de elev care, prin acte violente, încearcă să atragă atenția asupra lui are o nevoie 

fundamentală de stimă, de recunoaștere din partea celorlalți. El își exprimă astfel nevoia de a 

intra în relație cu profesorul într-o manieră diferită, mai valorizantă. În această situație, 

profesorul trebuie să aibă o privire pozitivă asupra elevilor respectivi, să-i încurajeze, să le 

stimuleze eforturile atât  pe  plan comportamental, cât și pe cel al activității de învățare, fără să 

aștepte pentru aceasta rezultate spectaculoase. 

Elevii trebuie ajutați să-și învingă sentimentele de inferioritate, de neputință și să capete 

încredere în propriile capacități, în aptitudinile lor, să-și modifice propria imagine. 

Profesorul are sarcina de a planifica în așa fel activitățile încât fiecare elev să poată face 

ceva și să aibă succes. 

Climatul școlar reprezintă un factor important pentru integrarea elevului și pentru 

stabilirea relațiilor profesor-elev. Clasa școlară este un loc de recunoaștere mutuală, de 

solidaritate și schimburi. Pentru ca o clasă să funcționeze ca un grup profesorul trebuie să 

creeze suficiente ocazii prin care elevii să se cunoască mai bine, să se descopere, să vorbească 

despre aspirațiile lor.  Profesorul trebuie să favorizeze comunicarea între elevi, organizând 

pentru ei activități în grupuri mici, ajutorarea elevilor mai slabi de către cei buni și chiar 

exerciții speciale de comunicare, care să vizeze dezvoltarea aptitudinii de a comunica. 
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Clasa este o microsocietate a cărei funcționare necesită stabilirea unor reguli clare ce se 

cer respectate de toți membrii grupului școlar. Respectarea regulilor este o condiție a 

socializării, care înseamnă a învăța să trăiască împreună în relații de respect reciproc, excluzând 

violența. Regulile școlare vizează ținuta,  prezența la cursuri, dar sunt și reguli de 

civilizație, care au în vedere limbajul folosit, modalitatile de adresare, respectul fata de celalalt, 

pastrarea bunurilor scolare, toleranta, solidaritatea, într-un cuvânt maniera de a te comporta 

astfel încât viata în colectivitate sa fie cât mai agreabila.  

Profesorul trebuie să negocieze 

această listă de reguli încă de la primele 

întâlniri cu elevii și să-i antreneze pe 

aceștia în elaborarea regulilor, fiind știut 

faptul că ei acceptă mai usor regulile al 

căror sens este transparent. 

De câte ori un elev manifestă un 

comportament de opozitie, de refuz al 

lucrului în clasă sau are o atitudine 

provocatoare și insolentă, profesorul 

trebuie să îi propună un dialog, o discuție în afara orelor de curs. Această discuție între patru 

ochi cu elevul înseamnă a schimbare de climat, de situație ce îl poate determina pe elev să 

reflecteze și să-și reconstruiască unele atitudini și comportamente. Foarte importante sunt 

atitudinile profesorului în cursul discuției cu elevul. 

Uneori clasa școlară se prezintă ca un spațiu de confruntare și de conflict profesori- elevi 

și elevi-elevi. Pentru a face față unei astfel de situații de conflict se recomandă următoarele 

strategii: 

      strategii de evitare, prin care profesorul ignoră momentan criza creată în sala 

de clasă și continuă cursul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dacă problema 

este minoră, strategia poate fi eficientă, însa dacă problema este majoră, conflictul 

riscă să reapară chiar cu o amploare mai mare. 

     strategii de diminuare(moderare), se folosesc atunci când profesorul, din 

dorința de a evita confruntarea, minimalizează dezacordul cu elevii. Profesorul 

amâna luarea unor decizii, abordează probleme colaterale, evită să ia o poziție 

fermă. 

      strategii de putere (de coercitie), apar când profesorul recurge la puterea sa și 

la diferite mijloace de constrângere (amenințarea, scăderea notei, pedeapsa) 

pentru a regla conflictul. O astfel de strategie poate fi eficientă pe termen scurt 

pentru că atacă simptomele și nu cauzele problemei, însă problema riscă să 

reapară sub altă formă. Elevii pot să se considere victime și să se revolte din nou. 

      strategii de compromis, apare când profesorul recurge la concesii, la 

promisiuni pentru a face față situației, cauzele conflictului nu sunt abordate, iar 

modalitatea aceasta poate constitui un precedent la care elevii pot recurge în 

repetate rânduri. 

      strategii de rezolvare negociată a problemei. Aceasta presupune respectul 

mutual și dorința de cooperare. Avantajele negocierii sunt: atacă cauzele 

problemei, ține cont de interesele și nevoile fiecăruia,  favorizează participarea și 

angajarea reciprocă pentru a ajunge la soluții acceptabile pentru ambele părți. 
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Nu întotdeauna profesorul reușește să rezolve problemele de comportament ale elevilor, 

situațiile conflictuale din sala de clasă prin intermediul mijloacelor prezentate și atunci se 

impune lucrul în echipe pedagogice care să includă mai multe persoane: profesorul diriginte, 

profesori ai clasei, părinți, medicul scolar, psihologi și pedagogi. 

Din rândurile familiilor violente provin cei mai multi copii analfabeți sau cu abandon 

școlar. 

              

 

 

ACTIVITATI EXTRACURRICULARE 

 

Primăvara a fost şi este unul dintre cele mai aşteptate anotimpuri. Ea aduce speranţele 

unui nou început atât pentru oameni, dar chiar şi pentru întreaga natură.  

Și este Martie…Începutul lunii este o perioadă optimistă, veselă, iar zilele de 1 și 8 

Martie aduc cu ele un motiv în pus de bucurie. Sunt dedicate femeilor și mai ales mamelor. 

Este perioada în care nimic nu trebuie să conteze mai mult decât  aceste persoane unice, 

femeile, în viața fiecăruia dintre noi și  să se simtă respectate. 
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   În fiecare an,pe 8 Martie, se celebreaza Ziua Internațională a Femeii, sărbatoare oficilizată 

de ONU (Organizatia Natiunilor Unite). 

Astfel,  ziua de 8 Martie a fost celebrată și în cadrul școlii noastre, atât printr-un program  

artistic, cât și printr-o serie de lucrări realizate de elevi. 

 

 

Ziua de 1 Decembrie este o poveste 

mai veche, chiar dacă, pentru noi, de puţină 

vreme, de doar 23 de ani, reprezintă Ziua 

Naţională. De aproape 100 de ani, a fost o 

festivitate care, în fiecare an, a însemnat foarte 

mult pentru România Mare de după 1918. 

1 Decembrie 1918 reprezintă 

evenimentul principal din istoria României, dată la care Marea Adunare de la Alba-Iulia 

votează unirea Transilvaniei cu România, totodată cerându-se un singur stat naţional. Cu toate 

acestea, primul pas a fost făcut, de fapt, între 21 noiembrie-4 decembrie 1918. Când Sfatul 

Ţării din Basarabia a proclamat Republica Democratică Moldovenească. Apoi, la 24 ianuarie 

se adoptă declaraţia de Independenţă. 

Adunarea Naţională de la Alba Iulie a adoptat o rezoluţie în care este atestată unirea 

tuturor românilor din Transilvania şi Banat cu România. La 1 Decembrie 1918, politicianul 

Vasile Godiş a citit rezoluţia Unirii: „Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, 

Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 

noiembrie / 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite 

de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la 

întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre.” 
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Legea Unirii a fost ratificată prin decret de lege, la 11 decembrie 1918 de către regele 

Ferdinand, fiind votată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 29 decembrie 1919. 

                                                                

 

 

PROGRAMUL    SCOALA   ALTFEL:   SĂ   ȘTII  MAI MULTE, SĂ     FII MAI BUN! 

15-19 APRILIE 2019 

CONSILIER EDUCATIV, 

Prof. CÎRLUGEA Daiana 

 

În săptămâna Școala Altfel (15-19 aprilie 2019) s-au derulat 21 de activități extrașcolare, în 

care au fost implicate 28 de cadre didactice și peste 100 elevi, astfel: activități culturale, 

științifice, sportive, educație pentru sănătate, educație ecologică și protecția mediului, 

responsabilitate socială, educație antreprenorială, multiculturalitate, 

tradiții și obiceiuri, prevenirea violenței, comunicare în limbă 

străină,  abilități sociale și de viață, loisir. 

Partenerii care au sprijinit desfășurarea activităților au fost 

Centrul de Detenție Craiova și Biblioteca Județeană Alexandru și 

Aristia Aman. 

Obiective urmărite în cadrul programului 

Școala Altfel au fost: 

Formarea unor deprinderi de comportament: cinstea, sinceritatea, 

decenţa în vorbire şi atitudini, grija faţă de lucrurile ce-i înconjoară. 

Informarea şi dezvoltarea elevului din punct de vedere intelectual, 

estetic şi moral.  

Exersarea unor abilități practice și valorizarea abilităților artistico-plastice. 

Dezvoltarea spiritului competițional și a fairplay-ului.  

Dezvoltarea competențelor sociale și antreprenoriale. 

Receptarea valorilor culturale și asimilarea de noi informații 

(literatură, istorie, fizică, matematică, limbi străine, tradiții 

populare și obiceiuri românești). 

Formarea unor deprinderi și a unui stil de viață sănătos.  
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Formarea deprinderilor de protejare a mediului înconjurător. 

Punctele tari ale programului Școala Altfel 2019: 

-program de activități variat și atractiv; activități flexibile, 

adaptabile, creative 

-interesul elevilor și al reprezentanțior comunității pentru 

activitățile din săptămâna Școala Altfel 

-noutatea informațiilor primite, acumularea unor cunoștințe (de 

ex., de organizare a unei afaceri) 

-deschiderea elevilor pentru efectuarea de activități nonformale 

-activitățile oferă o altă față a relației profesor-elev 

-petrecerea timpului cu colegii pentru socializare 

-climat educațional deschis și stimulativ 

-personal didactic cu experiență și înaltă calificare profesională 

-lipsa factorului stres și oferirea de șanse de a lucra în echipă și de a lua inițiative pe baza procesului 

de comunicare 

-particularizarea programului în raport cu fiecare atelier stabilit în prealabil 

-atingerea majorității obiectivelor propuse pentru activitățile derulate. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ ALE ELEVILOR 
ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE 

 

STOP POLUARE! 
 

La L.T.S. „Pelendava” Craiova se va desfăşura în perioada 01 Aprilie 2019 – 

31octombrie 2019 proiectul „ STOP POLUARE!” 

LTS „Pelendava” Craiova se află lângă CET II (100 m), afectând calitatea aerului 

prin arderea cărbunelui. Am sesizat depuneri importante de cenușă în spațiul școlii, 
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ducând la scăderea calității vieții. Având în vedere acest aspect, Proiectul propune 

conștientizarea nevoii de protejare a mediului, conștientizare transpusă în 

comportamente dezirabile, precum și în îmbunătățirea condițiilor și a spațiilor școlare. 

Pentru reducerea impactului direct al cenușii asupra sănătății, există soluții alternative, 

precum reabilitarea spațiilor. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt într-o strânsă corelare cu 

problematica dezvoltării durabile, o problemă stringentă, abordată la nivel global și 

național, prin programe și strategii. 

Proiectul are în vedere conștientizarea la elevi a consecințelor poluării și 

îmbunătățirea condițiilor necesare pentru un mediu sănătos și durabil, propice unei vieți 

sănătoase, de calitate, în rândul elevilor și a comunităților în care trăiesc. 

Termocentralele, în special cele care folosesc drept combustibil cărbunele, produc 

cantități mari de CO2 în atmosferă, conducând la poluare globală și la intensificarea 

efectului de seră. 

Prin reducerea consumului de cărbune, 

necesar producerii agentului termic, se limitează 

poluarea, aerul este mai curat, plantele și 

animalele cresc mai sănătos, hrana este de o mai 

bună calitate, sănătatea este îmbunătățită, crește 

plăcerea și disponibilitatea de a petrece timpul 

liber în mediul natural local.  

În cadrul proiectului, elevii își însușesc 

criterii de selecție a desfășurării activităților 

cotidiene și au o atitudine proactivă, care va 

consta în îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă (reabilitarea termică a clădirilor, 

folosirea judicioasă a materialelor, reciclare etc.). 

Obiectivele proiectului 

 O1 – Informarea elevilor cu privire la consecințele poluării mediului, respectiv a 

aerului, cu efecte asupra sănătății oamenilor; 

 O2 – Identificarea unor soluții viabile pentru îmbunătățirea calității vieții;  

 O3 – Formarea și dezvoltarea unor abilități practice la elevi, utile pentru 

integrarea socio-profesională ulterioară;  

 O4 – Responsabilizarea și conștientizarea elevilor cu privire la importanța 

îmbunătățirii mediului ambiant; 

 O5 – Realizarea unei expoziții foto și a unor postere care să ilustreze sensibilizarea 

comunității cu privire la problemele de mediu și soluțiile identificate pentru 

protejarea acestuia. 

Echipa de implementare a proiectului este formată din: Prof. Popa Cristiana, Prof. 

Cherchelan Daniela Cristina, Prof. Ungureanu Maria, Prof. Bran Gabriela Violeta, Prof. 

Hoară Simona Constanța, Prof. Murtaza-Ciontoiu Laura Cornelia,  Prof. Nicola Cătălin 

Ionel, Prof. Văetiși Mihaela Gabriela. 
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Corelarea dintre calitatea vieții și calitatea mediului 

 

Începând cu luna Aprilie a anului 2019,  Liceul Tehnologic Special “Pelendava” 

Craiova derulează proiectul „Corelarea dintre calitatea vieții și calitatea mediului”, proiect 

care dorește să dezvolte în rândul elevilor, profesorilor și partenerilor, abilități de viață legate 

de îmbunătățirea stilului de viață și a  protejarării mediului ambiant. 

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 8 luni, implicând un număr de 9 cadre 

didactice și 24 persoane private de libertate din Centrul de Detenție Craiova. În cadrul 

proiectului vor fi efectuate vizite de informare, vor fi amenajate spații verzi, vor avea loc 

ateliere de creație și expoziții tematice.  

Totodată, proiectul vrea să devină pentru comunitate un exemplu  prin care să se 

conștientizeze nevoia unui consum rațional al resurseler neregenerabile și nevoia de a 

dezvolta durabil societatea în care trăim.  

Echipa de implementare a proiectului este formată din: Prof. Tașcu-Stavre 

Minodora- Ralițica, prof. Traistă Ion- Vasilică, prof.Cîrlugea Daiana, prof. Cîrlugea 

Marius, prof. Popescu Luminița, prof. Preduș- Mic Daniel, prof. Vais Elena, prof. Sârbu 

Adriana, prof. Dinu Andreea. 

 

 

 

Despre NOI,  

ALTFEL... 
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