


 

2 

                                                                                                   PAȘI ÎN CLEPSIDRĂ                                                                                                       

                                                                                                                        Anul 2, nr.2 

 

ECHIPA DE REDACȚIE: 

Redactor: prof. VASILICA PURAN 

Consilier editorial: prof. BIRJOVEANU  IRINA   

Colaboratori:  prof. ALECU CĂTĂLINA 

Tehnoredactori:  prof. ANGHEL MARIAN 

                           prof. VASILICA PURAN 
 

 

  

 

 

 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

Paşi în clepsidră ,  Anul 2, nr.2: Liceul Pedagogic „Ştefan Bănulescu” - 62 de ani.  

EDITURA - Borcea :  Premier Uman, 2019 

Conţine bibliografie  

ISBN 978-606-94260-4-3  

 

CIP nr. 10553/ 10.05.2017 

 

 



 

3 

 

 

                                     

                                               

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

                                        

                                            Director,  

                                              Prof. Vasilica PURAN 

                                                                                                                                                                                                                              PAȘI ÎN CLEPSIDRĂ                                                                                                       

                                                                                                                         Anul 2, nr.2 

 

                         
                          INTOARCEM CLEPSIDRA! 

 

 

Dragi cititori, 

 

Anul acesta se împlinesc 100 de ani de când au fost puse bazele  

învățământului pedagogic în orașul  nostru (1919  - prin  înființarea Școlii 

Normale de fete ) și 62 de ani de când, și-a făcut apariția  la Călărași, Școala 

de meserii  – confecții (1957 -1958 )  care funcționa pe lângă Școala medie 

mixtă, nr.2.  

Deși a traversat un trecut tumultos, a funcționat sub foarte multe 

denumiri, Liceul Pedagogic „Stefan Bănulescu” din Călărași a  renăscut 

odată cu fiecare generație.  

Primul principiu în viață: „Să nu te dai bătut din fața  oamenilor sau 

a întâmplărilor ”       Marie Curie  

După acest principiu s-au ghidat  managerii acestei  scoli  și  au  

reușit să  transmită din generație  în generație  dorința  de a   merge  mai 

departe, de a răspunde intereselor tinerilor de astăzi, nevoii acestora 

deformare precum și solicitărilor pieței libere.    

An de an, am armonizat  calificările profesionale cu cerințele  pieței 

muncii, am introdus noi calificări în planul de școlarizare reușind  astfel să 

facem pași importanți spre dezvoltarea profilelor vocaționale.  

În 2017 am obținut autorizarea pentru clasele cu profil artistic: Arte 

plastice decorative și Muzică: Instrumentist/Canto. 

Putem afirma că acest lucru a adus un beneficiu imens  conturării  

profilului vocațional al  liceului nostru, 

oferindu-i unicitate la nivel județean. 
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Abordări transdisciplinare ale textului literar 

Motto: Viața nu se împarte pe discipline. 

În contextul unui învățământ centrat pe dezvoltarea de 

competențe și abilități necesare integrării sociale, este 

necesară realizarea unor punţi de legătură între diferite 

disciplinele școlare, fiindcă doar astfel se poate îndeplini 

idealul educațional de formare a unui tânăr cu o personalitate 

deschisă, capabil să se adapteze unor societăți în evoluție.  

Primii pași au fost făcuți. Predarea integrată a 

conținuturilor din învățământul preșcolar, asocierea muzicii 

cu mișcarea, în clasele primare, disciplina Științe din ciclul liceal, care îmbină cunoștințe legate de 

biologie și cunoașterea mediului înconjurător, sau asocierea dintre literatură și alte arte sunt aspecte 

care anticipează viitorul educației și profilul viitorului dascăl. 

Cât despre domeniul sensibil al literaturii, într-o eră a tehnologiei, în care ne-am obișnuit să 

spunem că nimeni nu mai citește, fiindcă textul artistic pălește în fața ecranului, cred că o atitudine 

greșită a noastră, a profesorilor de limba și literatura română, ar fi să rămânem pasivi și să ne 

lamentăm. Ar fi o dovadă de slăbiciune și de recunoaștere a neputinței, a înfrângerii, când, de fapt, 

tehnologia nu se luptă cu nimeni, ea doar își câștigă adepți, fiind atractivă. În aceste condiții ne 

punem întrebarea: cum să-i atragem pe copii spre textul 

literar? Răspunsul ni l-am oferit mai sus - făcându-l 

atractiv. E necesar să înțelegem că literatura trebuie să 

înceteze a mai fi un domeniu static în care elevii învață 

despre autori și textele lor, ci unul dinamic în care ei se 

regăsesc în experiențele personajelor din textul literar, 

empatizează, găsesc soluții la problemele eroilor preferați. 

În plus, formarea în procesul studierii textului literar a unei 

viziuni unitare despre lume presupune relevarea afinităţilor 

ce există între anumite discipline, în cadrul lor şi dincolo de 

ele. Astfel, după afirmaţia lui Corneliu Crăciun, „abordarea trans disciplinară corespunde specificului 

timpului actual, definit printr-o tendinţă – tot mai evidentă – de estompare a graniţelor între 

domenii”.  În cazul literaturii perspectiva trans disciplinară presupune raportarea ei la alte domenii și 

şi situarea alături de celelalte arte. Este evident că, de cele mai multe ori, înțelegerea fenomenului 

literar sau a acțiunii unui text, nu este posibilă fără cunoștințe de istorie, sau explicarea 

comportamentului unui personaj presupune noțiuni de psihologie, ori mesajul unui text poetic se 

poate decripta prin apelul la filosofie. În plus, vizionarea unui spectacol în timpul studierii operei 

literare, punerea în scenă de către elevi a unui tablou din aceasta, asocierea acțiunii cu o linie 

melodică, redarea ei printr-un desen sunt câteva dintre multiplele posibilităţi de manifestare a trans 

disciplinarităţii în predarea literaturii.  Cum izolarea obiectului cunoaşterii fragmentează perspectiva 

şi afectează unitatea cunoaşterii,  și viața nu se împarte pe discipline, pentru omul de la catedră nu 

este suficient să-și cunoască bine materia, ci trebuie să aibă o cultură generală vastă, necesară 

realizării conexiunilor inter și trans disciplinare, respectiv abilități de lucru în echipă, pentru situația 

în care abordarea unor conținuturi școlare necesită colaborare cu colegi de altă specialitate.    

                                                                     Prof. Cătălina ALECU 
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Formarea pentru cariera didactică prin practica pedagogică 

Învățarea unui lucru atât pentru tine cât și pentru a-l împărtăși celorlalți presupune exersare, 

cunoștințe și îndemnare. Acest lucru se întâmplă și în cadrul practicii pedagogice. Formarea 

viitoarelor cadre didactice se realizează la nivel teoretic și practic. Pregătirea teoretică nu neglijează 

obținerea unei culturi generale alături de formarea unei culturi de specialitate. Sunt valorificate 

cunoștințele teoretice obținute la disciplinele psiho-pedagogice în activitățile practice. 

      

 În ciclul inferior al liceului practica se axează pe observarea activităților desfășurate în școli 

și în grădinițe, iar în ciclul superior se susțin lecții demonstrative.  

Elevii practicanți beneficiază de îndrumări ale cadrelor 

didactice de la unitățile de aplicație, își confecționează material 

didactic și aplică metode moderne în demersurile didactice. 

Societatea contemporană are așteptări ridicate de la  cadrele 

didactice, care trebuie să 

dovedească competență 

și profesionalism. 

 Aptitudinea 

pedagogică se formează în 

cadrul activităților 

desfășurate în instituțiile 

școlare unde, se conturează 

un stil didactic propriu.  

Elevii noștri 

interacționează cu elevii din școlile de aplicație într-o manieră 

plăcută, destinsă, reușind să trezească în aceștia interesul și 

preocuparea pentru informațiile care li se transmit. Unii dintre 

aceștia devin cadre didactice valoroase și pasionate de meseria 

pe care o practică. Sunt convinsă că și cei care nu vor practica 

această meserie vor fi, în cercul lor de prieteni sau pentru comunitate - promotori ai schimbării 

deoarece, acest lucrul-au învățat în liceul pedagogic: Numai prin educație există progres social și 

individual. 

 Prof. Viorica MOISESCU 
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Cât de importantă este Educația Antreprenorială în școală? 

Dezvoltarea și promovarea educației antreprenoriale a fost pentru 

mulți ani unul dintre obiectivele cheie ale politicilor instituțiilor 

UE și statelor membre. Într-adevăr,  în contextul șomajului 

ridicat în rândul tinerilor, al crizei economice și schimbărilor 

rapide legate de economiile și societățile noastre complexe, 

bazate pe cunoaștere, competențele transversale, precum 

antreprenoriatul, sunt esențiale nu numai pentru a forma 

mentalitatea tinerilor, dar și pentru a asigura competențe, 

cunoștințe și atitudini care sunt esențiale pentru dezvoltarea 

unei culturi antreprenoriale în Europa. Cu toate acestea, deși 

unele țări s-au angajat deja sa încurajeze educația antreprenorială de mai mult de un deceniu, altele 

sunt doar la început. 

Ideea acestui articol a plecat de la o discuție recentă pe care am avut-o la o întâlnire inițiată de Camera de Comerț 

Industrie si Agricultură Călărași pentru premierea celui mai bun antreprenor si unde, am fost invitată cu un grup 

de elevi ai liceului Pedagogic Stefan Bănulescu. Știu că este plin internetul de sfaturi despre cum sa devii 

antreprenor și încă unul de succes, dar puțini dintre cei care dau sfaturi mai au și o afacere în spate care să le 

confere experiența de ″sfătuitor″. Și iată că vin eu și spun, contrar curentului general (aici știu că vor fi multe opinii 

împotrivă), că antreprenoriatul nu este pentru toată lumea. 

De ce? Simplu! La fel ca în orice altă meserie, trebuie să ai talent pentru a face o afacere să 

meargă. Trebuie să ai acel simț social și financiar care te ajută 

să ieși din impas, care te ajută să fii diferit și să găsești soluții 

pe care alții nu le văd. Așa cum nu oricine este făcut să fie 

profesor bun, medic, inginer, instalator sau bucătar, așa mulți 

oameni nu sunt făcuți să fie antreprenori. Haideți să vedem de 

ce și să fim realiști ...  

În primul rând antreprenoriatul înseamnă un grad 

ridicat de risc, ceea ce mulți nu sunt dispuși să își asume. 

Toate cursurile de antreprenoriat au ca temă centrală ideea de 

″ce bine e să fii antreprenor că nu vei mai avea șefi sau 

program și ai să ai angajați cărora să le dai ordine″, însă 

foarte puține programe pun accentul pe riscurile ce trebuie luate în considerare, incertitudinea 

economică și gestionarea situațiilor de criză. Eu, personal, atunci când am predat elevilor la cursurile 

de educație antreprenorială, am scos în evidență întotdeauna situațiile negative cu care te poți 

confrunta în activitate deoarece este dureros să vezi cum unii oameni pleacă la drum entuziaști, dar 

total nepregătiți mental și emoțional pentru ceea ce înseamnă administrarea unei afaceri și eșuează 

rapid după deschiderea ei. 

 

 



 

7 

PAȘI ÎN CLEPSIDRĂ                                                                                                       

                                                                                                                             Anul 2, nr.2 
 

 

Este necesar să ținem cont de faptul că noi nu avem încă o cultură antreprenorială. Spre 

deosebire de țările vestice și de SUA unde antreprenoriatul este dezvoltat și se perpetuează din 

generație în generație, noi abia suntem la prima generație de antreprenori, ceea ce reprezintă un timp 

insuficient pentru sedimentarea unor abilități și comportamente la nivel subconștient. Ce înseamnă 

asta? Faptul că preferăm siguranța și stabilitatea în locul riscurilor, ne face rezistenți la schimbare 

care este de fapt esența economiei de piață. Adaptabilitatea este principala calitate a unui antreprenor, 

iar o persoană care trăiește așteptând salariul și ″să i se dea” nu va deveni niciodată un competitor pe 

piața liberă.  

Inițiativa este principalul ingredient al unei afaceri reușite, iar dacă stai să dai cu pietre în toți 

câinii care latră la tine nu mai ajungi niciodată la destinație. Cine ține cont de părerile tuturor și cine 

pune la inimă toate recenziile și comentariile negative, nu va putea merge mai departe, iar pentru a 

evita aceste aspecte sunt necesare campanii de publicitate periodice care să aducă în atenția 

publicului larg ceea ce poate oferi firma. Trebuie să știți că nici o firmă nu va avea toți clienții 

mulțumiți și dacă acesta este scopul principal, atunci eșecul este sigur din start. Dacă sunt în jur de 

80% clienți mulțumiți atunci putem spune că am reușit în ce ne-am propus. 

Atunci când deschidem o afacere trebuie să știm 

exact cine are putere de decizie. La o primă vedere 

poate fi totul foarte clar, iar unii să gândească 

″bineînțeles că eu voi avea puterea de decizie!!!″, dar 

oare întotdeauna este așa? Problema se pune din două 

puncte de vedere și anume: primul – atunci când ne 

asociem cu altcineva pentru a deschide afacerea, iar al 

doilea – o deschidem singuri, însă avem familie, copii 

etc. care depind de noi. Fiecare situație necesită o 

abordare detaliată și separată pe care o voi avea în vedere pentru viitoarele ore de educație 

antreprenorială, dar acum vreau să spun că în nici unul dintre aceste cazuri nu vom avea putere 

deplină de decizie.  Faptul că trebuie să ținem cont de dorințele, necesitățile și constrângerile din 

jurul nostru, ne poate împiedica să luăm cele mai bune decizii sau chiar să luam deciziile pe care le 

dorim și pe care ni le-am asuma în totalitate. De ce? Păi hai să vedem … dacă ai un asociat care nu 

este de acord sau nu înțelege necesitatea unei anumite investiții, vei putea să o realizezi fără acordul 

lui? Poate că da, poate că nu, dar cu siguranță încrederea între parteneri și energia de a avea un scop 

comun va fi în scădere. La fel se întâmplă și când ai o familie care depinde de tine … undeva în 

spate, adânc înrădăcinată în mintea ta stă veșnica întrebare ″Dar dacă eșuez? Ce fac cei care depind 

de mine?″ și atunci iei decizii mai prudente, nu investești toți banii (deși poate uneori ar trebui), nu te 

avânți în inițiative riscante etc. 

Mediul online poate aduce prosperitatea afacerii, dar o poate și zdruncina dacă imaginea nu 

este gestionată bine. Știm cu toții că știrile negative se propagă mult mai repede decât cele pozitive, 

iar o părere a unui nemulțumit îi poate face să se răzgândească pe alți 10 potențiali clienți. Asta nu 

înseamnă că nu trebuie să mai facem nimic de teama nemulțumirilor, dar este necesar să avem în 

vedere și ce face concurența și să nu adoptăm politica struțului pe motiv că noi suntem cei mai buni și 

nimic nu ne poate destabiliza. Din orice situație avem de învățat, iar dacă anumite opinii sunt 

împotriva noastră trebuie să vedem dacă nu cumva există și un sâmbure de adevăr. 
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În tot cazul, dacă dorim să devenim antreprenori sfatul meu este să ne orientăm către 

domeniul la care ne pricepem și către ceea ce ne place să facem deoarece pe termen lung nu merg 

lucrurile forțate. În primul rând trebuie să știi ce să le ceri angajaților, iar dacă ei se pricep mai bine 

decât tine la domeniul afacerii, nu va fi niciodată un respect real între voi. La un moment dat se 

resimte plictiseala, oboseala, lipsa de pasiune, însă dacă faci ce-ți place nu vei simți niciodată 

presiunea care există în mai toate domeniile zilelor noastre. Pentru cei care sunt la început de drum 

sfatul meu ar fi să învețe de la cei care chiar au făcut bani din asta, nu de la cei care vorbesc doar din 

cărți. 

Prof. Vasilica PURAN 

REBUS 

 

Rezolvarea rebusului de mai jos va conduce la obținerea pe colana A-B a 

  denumirii științei care se ocupă cu studiul prelucrării computerizate a datelor. 

  

       A      

    1.         

 2.            

    3.         

     4.        

  5.           

 6.            

7.             

    8.         

     9.        

   10.          

  11.           

       B      

Definiții: 

1. Scrierea unui text la calculator 

2. Cea mai mare rețea de calculatoare la nivel mondial 

3. Totalitatea programelor sau partea logică a calculatorului 

4. Șoarecele informaticii 

5. Locul de desfășurare a orelor de informatică 

6. Rezultatul obținut în urma prelucrării datelor 

7. Dispozitiv electronic care știe să modeleze și să prelucreze datele 

8. Mulțime de calculatoare interconectate între ele 

9. Unitatea fundamentală de măsura a informației 

10.Creierul calculatorului 

11.Dispozitivulperiferic standard de intrare 
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Rezolvare 

       A      

    1. E D I T A R E  

 2. I N T E R N E T    

    3. S O F T W A R E 

     4. M O U S E   

  5. L A B O R A T O R  

 6. I N F O R M A T I E  

7. C A L C U L A T O R   

    8. R E T E A    

     9. B I T     

   10. P R O C E S O R  

  11. T A S T A T U R A  

       B      

 

Prof. Marian ANGHEL 

 

Călătoriile, puntea către fericire ... 

Anul școlar în Elveția se derulează între 12 sau 19 august și  se termină pe 29 iunie respectiv  5 iulie. 

Aceasta structură diferă în funcție de canton/județ. Școlarii și cadrele didactice beneficiind de vacanța 

de toamnă de două săptămâni, de cea de iarnă,de o vacanță 

inter semestrială în februarie și de vacanță dedicată 

sportului de aproape trei săptămâni  în luna mai. 

Activitățile instructiv educative sunt împletite în mod 

armonios și inedit cu cele extrașcolare în cadrul cărora se 

regăsesc activitățile sportive și excursiile. Elevii sunt 

pasionați de sport în special cele de iarnă : schi alpin, 

patinaj, hochei pe gheață,snowboardul,sanie, etc. Davos - 

atrăgând foarte mulți  

copii  care vin să 

studieze la liceul 

SAMD .Sunt atrași în special pentru faptul  că Davos este o 

celebră stațiune montană aflată la 1500 m altitudine, renumită încă 

din perioada interbelică pentru aerul ozonificat de cea mai bună 

calitate și peisajele extraordinare ale Alpilor Elvețieni. Cea mai 

mare parte a cadrelor didactice pe lângă vasta și complexa formare 

profesională ,sunt practicanți de sport sau instructori de sporturi de 

iarnă și nu numai. Prima excursie pe care  am avut prilejul să o 

planific și coordonez alături de colegele mele profesoare de lb. 

latină, religie și geografie s–a  desfășurat  în săptămâna  
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proiectelor, în luna octombrie,când toți elevii școlii SAMD - Alpinische Mitterschule Davos,au fost 

implicați în diverse proiecte pentru care au optat personal. Aceste activități fiind gândite și planificate  

din timp de către noi,profesorii. 

Activitatea noastră din cadrul acelei săptămâni a constat în deplasarea pe parcursul a câtorva zile  la 

mai mulți  poli culturali cum ar fi Templul Budist din Rikkon /Canton Zürich,Sinagoga din Zürich și 

templul hindus din Zizers/Graubünden. 

Templul Budist din Rikkon a fost construit în urmă cu 60 de ani 

pentru comunitatea tibetană din zonă care emigrând în Elveția 

dorește să - și poată continua viața spirituală ca și până atunci. 

Tibetanii s-au adaptat încă de la început în proporție foarte mare. 

Acest templu este vizitat frecvent de Dalai Lama,acesta fiind și 

protectorul spiritual al templului ,petrece foarte mult timp meditând 

sau plimbându-se prin împrejurimi. Ultima lui vizită având loc cu 

puțin timp înainte de venirea noastră. 

Cea de a doua excursie pe care vreau să o menționez ,este cea 

realizată în săptămâna 24-30 iunie,săptămână dedicată activităților de cunoaștere și socializare 

care debutează cu o masă  luată împreună cu profesorii ,părinții, când se fac schimburi de opinii ,se 

trag concluzii asupra activităților școlare desfășurate până în 

momentul respectiv. Apoi în zilele ce au urmat , ne - am deplasat 

cu toții în cantonul sudic al 

Elveției, cantonul Ticino în 

orașul Lugano riveran lacului 

Maggiore pe care îl împarte cu 

Italia. Unul din obiectivele 

excursiei a fost vizitarea 

muzeului vamal,la care am 

ajuns după o jumătate de oră 

de mers cu vaporul pe lac, 

plecare din Magliaso. Aflat chiar în punctul de graniță cu Italia 

,aici erau controlate în trecut persoanele care tranzitau precum și bunurile pe care acestea le 

transportau .Am fost așteptați de către ghidul de acolo care de 

altfel răspundea și de întreținerea clădirii, o persoană foarte 

informată și capabilă vorbească fluent mai multe limbi ,iar după 

accent am concluzionat că provine 

din zona nordică a Elveției de 

pe lângă orașul Basel , 

poziționat la granița cu 

Germania. 
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Clădirea muzeu este una de dimensiuni mici , având mai multe etaje . La parter este expoziția cu 

obiecte vechi ,iar către etajele superioare sunt colecții cu obiecte păstrate din perioadele mai recente, 

cum ar fi prețioșii fildeși de elefant , carapace uriașe de țestoase, blănuri 

de tigrii, lei și pantere. 

Elevii noștri i-au adresat ghidului foarte multe întrebări,discuțiile 

devenind deosebit de interesante însă eram un pic sub presiunea 

timpului pentru că întoarcerea noastră depindea strict de programul 

vaporului. 

 

 

 

 

 

 

        Prof. Daniela STUDACH 

Malans,Elveția 

 

Arta de a nu uita...arta! 

Informatizarea și tehnologizarea sunt etape firești în evoluția societății umane și probabil că în 

viitor vor fi găsite noi și noi domenii de aplicare, dar deocamdată, prin intermediul informaticii nu s-

au descoperit soluții care să producă ori să înlocuiască emoțiile simțite de om prin contactul acestuia 

direct cu arta. Se întrevede posibilitatea uitării artei reale și comprimării acesteia în nanotehnologie.  

 Pentru accesarea informației este un lucru foarte util, însă pentru construcția unei emoții 

corecte a unui tânăr în dezvoltare este insuficient. De aceea contactul direct și nemijlocit cu operele 

de artă este încă imperios necesar.  Acum este vremea să avem înțelepciunea de a nu confunda arta 

cu informația artistică și, mai ales... de a nu uita arta!  

 

 Foto nr. 1 

În fața Muzeului de Artă Constanța. Așa 

arată chipurile celor care tocmai au 

primit o porție impresionantă de artă 

pură!  
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Foto nr. 2 

Cine a vizitat plaja din Balcic a observat cu siguranță 

castelul Reginei Maria sau ”Cuibul singuratic”, așa cum 

îl numea chiar Majestatea Sa. În pictura realizată pe 

pânză de pictorul Jean Alexandru Steriadi, peisajul este 

străjuit de un minaret alb, înalt, probabil cel al castelului 

Majestății Sale. 

 

 

Foto nr. 3 

Toții copiii s-au încurcat cândva în socoteli! Dar încurcătura în care se 

află personajul lui Octav Băncilă, va rămâne peste timp. 

 

 

 

 

Foto nr. 4 

Un vas cu maci - un lucru neînsemnat. Două 

vase cu maci –două lucruri neînsemnate. Dar 

cât de valoroase pot deveni lucrurile 

neînsemnate trecute prin ochiul, mintea și 

condeiul unui mare artist precum Nicolae 

Tonitza! 

 

Foto nr. 5 

Această pictură în ulei pe pânză are dimensiuni 

generoase de 870 x 1400 mm, și este așezată pe un 

perete din sala IV a Muzeului de Artă Constanța. 

Dacă o privești de la o distanța potrivită, astfel încât 

ochiul să nu mai perceapă marginea interioară a 

ramei, ai șanse foarte mari să intri într-o lume idilică, 

la fel ca aceea pe care a văzut-o Nicolae Grigorescu. 
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Foto nr. 6 

Un cadru cu o semnătură imensă, la propriu 

și la figurat, aflată pe peretele muzeului. 

Parcă aștepta să se așeze sub genialitatea ei 

tinerii elevi ai Liceului Pedagogic ”Ștefan 

Bănulescu” din Călărași. 

 

 

 

Foto nr. 7 

Cortina - o bucată de pânză sau invitația de a vedea o 

nouă perspectivă. 

 

 

 

                                                                                                                            

Foto nr . 8 

Pe aceste trepte au pășit 

cândva Oleg Danovski, Aurel 

Manolache, Nicolae Herlea, Arta 

Florescu, Zenaida Pally, Octav 

Enigărescu, Mioara Cortez, Lucia 

Țibuleac și mulți alți maeștrii ai 

artei dramatice ori baletului. Tot 

pășind pe aceste trepte, ne-am 

atins și noi obiectivul: vizionarea 

spectacolului  de operă 

”Bărbierul din Sevilla” . 

 

Prof. Liviu ANGHEL 
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      Prof. Silviu Ioan SOARE 
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MaST – Creativitate și Inovație 

Învățarea prin entuziasm 

 
Proiectul MaST Networking s-a derulat în mai multe județe ale țării: 

Călărași, Cluj, Iași, Sibiu și Mehedinți (5 regiuni de dezvoltare), cuprinzând 

peste 7000 de elevii de gimnaziu și liceu și peste 1000 de profesori (inclusiv 

inspectori, directori) de specialitățile matematica, fizica, chimie, biologie, 

informatica, educație tehnologică.  

Produsul cel mai important al proiectului, ”perla coroanei”, îl constituie conceptul de Atelier 

de Inovare și Creativitate MaST (AIC), ce reprezintă un mediu de învățare integrat, colaborativ și 

inclusiv.  

Cele mai importante caracteristici ale învățării în AIC: 

-se mută accentul de pe învățarea centrată pe disciplină pe învățarea centrată pe dezvoltarea 

de competențe; 

-metoda de învățare: învățarea pe bază de proiect cu caracter interdisciplinar/ 

multidisciplinar/transdisciplinar; 

-participanții la învățare formează o echipă cu sarcini precise pentru   fiecare individ, după 

abilitățile și aptitudinile fiecăruia; 

- învățarea se realizează progresiv, prin cercetare individuală și de grup; 

- apare satisfacția învățării ca urmare a rezolvării unor sarcini; 

- în AIC-uri pot învăța elevi din clase diferite și din ani de studiu diferiți, în funcție de tema pe 

care doresc să o rezolve prin proiect (într-o etapa viitoare !); 

- rolul profesorului se schimba fundamental: el face parte din echipa, este mentor și sfătuitor 

(nu este un simplu prestator de servicii educaționale); 

- într-o echipă pot intra 2-3 profesori de specialități diferite; 

- relația profesor-elevi este una de colaborare pentru rezolvarea unui scop comun; 

- fiecare membru al grupului este la fel de important și apare exercițiul responsabilizării; 

neîndeplinirea sarcinilor de lucru de către un membru component poate duce la nefinalizarea 

proiectului; 

- evaluarea scapă de formalism (să evaluăm pentru că trebuie să dăm note !), evaluarea scoate 

în evidență domeniile de competență ale elevilor; 

- fiecare copil/tânăr își poate creiona încă din școala gimnazială traseul educațional viitor 

pentru că are posibilitatea să se descopere (de aceea trebuie introduse AIC- urile încă din gimnaziu); 

În cadrul Focus grupurilor realizate la nivelul celor 5 județe (Cluj, Iași, Sibiu, Mehedinți, 

Călărași), toți cei 100 de elevi  și 80 de profesori implicați  au scos în evidență avantajele învățării în 

AIC-uri față de învățarea tradițională, mono disciplinară.  

Putem susține prin "vocile" elevilor că ei așa își doresc școala, că dacă le cream o astfel de 

școală vor veni cu plăcere la școală. Există zeci de ore de înregistrări, poze, filme cu realizările 

elevilor, cu spusele elevilor și ale profesorilor mentor care demonstrează "bucuria de a învăța" în 

aceste ateliere. Proiectul IDEI cuprinde mai multe lucrări prezentate de-a lungul anilor, de echipe de 

elevi din Liceul Pedagogic ”Ștefan Bănulescu”, Călărași, cu îndrumarea d-nei profesor de fizică 

Mihaela Ion 
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2016:  

Unul dintre primele noastre lucrări practice a fost: ÎNCĂLZIRE CU COSTURI ZERO: CUM 

SE CONSTRUIEȘTE UN PANOU SOLAR DIN CUTII DE METAL 

Care si-a propus construirea unui dispozitiv funcționabil și practic pentru încălzirea încăperilor, fără 

costuri din materiale ușoare, bazat pe fenomene fizice. 

O echipă de elevi inimoși a pus în practică proiectul: Iulia Manciu, Iuliana Chirea, Andreea 

Manea, Cristi Barbu și Ionuț Toader. 

Totul a început de la o fotografie din care reieșea că pentru căldură nu trebuie să plătești…Doar 

un pic de efort… Ne-am apucat de calcule și de măsurători, a trebuit să vopsim un pic…Cutiile gata 

vopsite și uscate au fost trecute puțin prin tirbușonul bormașinii pentru ca orificiile din ele să asigure 

circulația aerului. Am realizat și caseta în care o să încapă totul!Cristi și Andreea au decupat un 

orificiu pentru montat ventilatorul. Ionuț și Cristi au legat firele ventilatorului și Andreea l-a cuplat la 

curent!!! Am continuat!!! Ne-am demonstrat îndemânarea la montarea suportului pentru tubul de 

evacuare al aerului cald. Împreună, punem cutiile de metal în caseta de lemn! 

  

 

    2017 : ASPIRATORUL PORTABIL 

Lucrurile mărunte, făcute de mâinile noastre ne-au dat satisfacție, ne-am distrat împreună 

realizându-le, am experimentat si ne-au  făcut să ne simțim mai happy!!! 

La realizarea micului dar ingeniosului aspirator au lucrat Ionut Toader și Cristi Barbu 

Materiale necesare: motoraș de la o jucărie (12 V, 6000 rot/min), sticlă de plastic, furtun, material 

metalic pentru confecționarea elicei, sită, coliere din plastic, material de lipit, de tăiat.  

Realizare: Am marcat, pe sticla de plastic, locurile unde trebuia tăiat; Am început să construim 

elicea. Apoi, am atașat elicea de motoraș, am decupat sticla de plastic pentru a putea trece firele 

conductoare în afară. Din capacul sticlei, am realizat suportul motorașului și apoi l-am fixat în sticla 

de plastic. Am continuat cu pregătirea și montarea sitei pentru praf și a furtunului. Am fixat și ultima 

parte, de susținere. Am verificat dacă funcționează, în camera de cămin.  
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2018 : CREȘTEREA CRISTALELOR - un alt proiect născut din pasiune pentru frumos. 

De-a lungul timpului, omenirea a utilizat puterea cristalelor şi a pietrelor în scopuri diferite. 

Cele mai vechi legende despre cristalele magice ne duc la Atlantida.  

Se presupune că oamenii acestei rase avansate foloseau cristalele pentru a canaliza şi utiliza 

energia macrocosmică. Se prea poate ca această civilizaţie legendară, posesoare a unei ştiinţe 

avansate, să fi folosit cristalele pentru a produce raze de lumină de care se serveau în scopul 

comunicării telepatice cu proprii strămoşi. 

Azi, datorită dezvoltării rapide a tehnologiei, cristalele sunt folosite pentru a transmite şi 

amplifica energiile în multe feluri. Cristalele de rubin  naturale sau artificiale sunt folosite în 

chirurgia microscopică bazată pe laser. În fiecare an sunt extrase şi prelucrate mii de kilograme de 

cristale de cuarţ. Ele sunt folosite în dispozitivele ultrasonice, la ceasuri şi la cipurile de memorie ale 

computerelor, ca oscilator pentru controlul frecvenţei radio în echipamentele electronice, ca 

transmiţător de energie de la un sistem la altul sau chiar cu rol de condensatori pentru stocarea 

energiei. 

Pentru formarea cristalelor și-au manifestat curiozitatea Iulia Manciu, Mihaela Ghionoiu, 

Iosefina Pripici. 

Materiale necesare: sulfat dublu de aluminiu si potasiu, apa, sursa de încâlzire, termometru, 

pahare Berzelius. 

    Realizare: Se cântăresc 20 g sulfat dublu de aluminiu si potasiu. Se trece substanța într-un 

pahar Berzelius și peste ea se adaugă 20 ml apă caldă. Paharul cu soluția astfel obținută, se introduce 

într-un    pahar  Berzelius mai mare, în care se află apă, la același nivel. Se încălzește până la 60˚C. 

Când toată sarea s-a dizolvat, se ia de pe foc și se scoate paharul cu soluție. Se ia cu pipeta ce 

cantitate se dorește și se pune în alt recipient. Acesta se așează într-un loc uscat care să faciliteze 

evaporarea, timp de 6-12 ore. Se urmăresc cristalele cu cresc până la evaporarea totala a lichidului. 

 Rezultatele au fost… spectaculoase!!! 
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          2018:   PARFUMURI  – PASIUNI DE ODINIOARĂ 

Într-un parfum natural, pe bază de uleiuri esențiale, se folosesc foarte mult esențele tari, de 

bază, care persistă mult timp. Există 3 (trei) note care definesc esențele aromatice și uleiurile 

esențiale: note de top (vârf), note de mijloc și note de bază. În funcție de cantitatea de uleiuri 

esențiale, parfumurile se clasifică în: parfum, apă de toaletă și apă de colonie. 

Parfumurile lichide pot avea două baze: alcoolul sau uleiul. 

La obținerea parfumurilor au colaborat elevii : Fieraru Teia, Barbu Cristinel, Șerban Narcis , prof. 

Ion Mihaela, laborant chimie Simion Anișoara.  

 

           
Parfumul pe bază de ulei. Se începe cu 5 (cinci) ml ulei în care se adaugă o picătura ulei cu 

note de top, două picături ulei cu note de mijloc și 3 picături ulei cu note de vârf. În general, formula 

este 50% ulei cu note de top, 30% ulei cu note de mijloc și 20% ulei cu note de bază. Parfumul se 

lasă la infuzat cel puțin 3 – 4 săptămâni, timp în care se agită sticla din când în când, se testează 

mirosul parfumului și se notează transformările lui. Se notează transformările observate și 

concentrația uleiurilor folosite. 

Parfumul solid conține uleiuri și unturi solide cum ar fi uleiul de cocos sau de cacao. Este ușor 

de transportat și ușor de făcut, dacă se respectă raportul de uleiuri esențiale care se adaugă în uleiurile 

solide topite, după care se toarnă în recipiente. 

Parfumul pe bază de alcool. La obținerea lui se folosește numai alcool etilic care are peste 90% 

concentrație. Pentru un parfum puternic se folosește între 15 – 35% alcool. În funcție de preferințe, se 

poate scădea conținutul de alcool, ceea ce duce la diminuarea mirosului parfumului. 

     

Pe lângă obținerea parfumurilor, echipa noastră a mai prezentat si alte lucrări: Joc cu oglinzi, 

perna electrică, amprenta mâinii, roata cu lichid.                 Prof. Mihaela ION 
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Aici începe povestea… 

 

„Arta este cel mai bun medicament 

împotriva intoleranţei...”,     

 Christian Boiron 

 

 

 

 

Sala de așteptare la începutul proiectului  

Aici  începe povestea…                                                     Sala de așteptare la final de proiect 

 

 

Povestea de Impact a Clubului Total 

Energic, câștigătoare la competiția 

națională de proiecte „Elevi de serviciu în 

folosul comunităţii IV” 2019, a început 

aici, la liceul nostru, de la pasiunea pentru 

culoare și din dorința de a schimba 

atmosfera din spital, din mediul acela care 

transmite teamă, care parcă accentuează 

boala sau emoțiile ce se simt de către 

însoțitorisau de către pacienți. 

 

Elevii împreună cu profesorii coordonatori 

de la Liceul Pedagogic „Ștefan 

Bănulescu” Călărași au schimbat 

atmosfera din sala de așteptare a Spitalului 

Județean Călărași, secția de Neonatologie. 

Vom învăța despre importanța intrării în 

contact cu un mediu cald, relaxant cromatic 

în situațiile dificile sau deosebite, despre 

necesitatea sprijinirii din toate punctele de 

vedere a viitoarelor mămici, a însoțitorilor, 

a familiei.împreună cu profesorii 

coordonatori de la Liceul Pedagogic „Ștefan 

Bănulescu” Călărași au schimbat atmosfera 

din sala de așteptare a Spitalului Județean 

Călărași, secția de Neonatologie. 

 

 

Atmosfera colorată din sala 

de așteptare face viața mai 

frumoasă membrilor comunității 

călărășene, astfel sănătatea și 

armonia se mențin cu noi înșine, 

într-o lume în care toți suntem 

mereu conectați la televiziune și 

social media, mai puțin, cu 

propria ființă atunci cănd corpul 

are mai mare nevoie. 
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                          Alături de cadrele medicale de la Secția Neonatologie 

                                                                                          Prof. Irina BÎRJOVEANU                                                                                         

        

                                                             

           Voluntariat cu IMPACT 

Membrii clubului  

TOTAL ENERGIC IMPACT  

din cadrul Liceului Pedagogic 

,,Ștefan Bănulescu” Călărași  au 

identificat  o astfel de problemă la 

nivelul comunității și anume: 

nevoile copiilor abandonați la 

naștere în Spitalul Județean 

Călărași. 

În cadrul proiectului ,,Mângâieri 

pentru puiuți”s-au  lucrat manual 

păturici si s-au cumpărat scutece 

și hăinute. 

           

Programul IMPACT : Implicare, 

Motivare, Acțiune, Comunitate, 

Tineri - este un program de 

educație prin experiență, constând 

într-o rețea de cluburi de inițiative 

comunitare pentru tineri. Cluburile 

IMPACT combină învățarea, 

distracția și serviciul în folosul 

comunității pentru a ajută tinerii cu 

vârste între 12 și 18/19 ani să-și 

dezvolte abilități de viață. Scopul 

proiectelor de serviciu în folosul 

comunității este de a stimula 

interesul tinerilor față de 

problemele comunității și găsirea 

de soluții practice de diminuare a 

acestora.  
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Pentru strângerea de fonduri s-au realizat următoarele activități: 

 

1. Realizarea unor produse hand-made, a unor produse de patiserie-cofetărie, 

decorațiuni etc. 

- ateliere artistic-culturale ”Unire în tradiție” 1 decembrie 

- șezătoare cu colinde și obiceiuri de iarnă  

- confecționare de obiecte decorative (pentru Crăciun și Anul Nou) 

 

2. Organizarea unui spectacol cultural-artistic (poezii, cântece, colinde) pentru 

sărbătorirea lui ”Moș Nicolae” în cadrul căruia am pus pe standuri produsele 

pregătite. Acestea au fost destinate achiziției în regim de donație. 

Prof. Filofteia RADU 



 

23 

                                                                                                                PAȘI ÎN CLEPSIDRĂ                                                                                                       

                                                                                                                          Anul 2, nr.2 

 

Sanitarii pricepuți - responsabili pentru viață 

Formarea personalității umane reprezintă un 

proces complex la care „participă” toate trăirile, 

momentele, experiențele și alegerile prin care trecem sau 

pe care le facem. Experiența unei tabere de vară, poate fi 

oricând contextul ideal pentru a ne pregăti pentru viață, 

mai ales dacă aceasta îmbină activitățile în aer liber cu 

cele de dezvoltare personală. Prevenirea accidentelor și 

formarea deprinderilor practice pentru acordarea corectă a 

primului ajutor de bază au constituit principalele 

preocupări ale taberei organizate la Poiana Pinului – 

Buzău, sub semnul „Crucii Roșii”, etapă națională a 

concursului Sanitarii pricepuți , care a reprezentat modul 

prin care am 

înțeles ce înseamnă solidaritatea umană față de cei aflați 

în suferință, ne-am păstrat și (pe alocuri) îmbunătățit 

sănătatea fizică, și nu în ultimul rând am învățat să 

ocrotim mediul înconjurător. Atât premiile obținute 

anterior, la etapele județene, premiul I in 2018 și 

premiul II in 2019, dar și premiul de participare la etapa 

națională au venit ca o încununare a eforturilor noastre 

de a ne pregăti constant în domeniul primului ajutor și 

al educației pentru sănătate, și au constituit un prilej de 

a socializa într-un mediu străin, diferit de școală sau 

casă,au oferit posibilitatea de a ne antrena corpul și 

mintea, și nu în ultimul rând, au reprezentat o modalitate prin care am învățat să devenim 

responsabili. 

Prof. Florina Claudia GARABEDIAN  
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Izocon fitness  –Sănătate prin 

sport 
 

Dacă până acum credeai că mușchii 

sunt doar pentru cei care au prea mult 

timp sa meargă la sală,studiile au 

arătat că sănătatea cardiovasculară 

este mult mai importantă de cât orice 

alt factor pentru îmbunătățirea 

nivelului de învățare și memorare. Cu 

alte cuvinte, exercițiile pe care le 

facem pentru sănătatea inimii, lucrează în același timp și pentru creier. Chiar dacă nu ne vom 

transforma cu toții în Einstein, cu siguranță, mișcarea ne va spori productivitatea și nivelul de 

inteligență. Și cum, ca elevi, principala preocupare o reprezintă studiul și memorarea, în ziua de 

05.10.2018, cu ajutorul instructorilor din cadrul Sălii de Fitness Izocon – Călărași, am pus în aplicare 

planul nostru de … a deveni mai inteligenți. Așa că, strângând din dinți si transpirând din abundență, 

am pus mușchii la treabă și am zburdat printre „aparate”. Nu știm cât am reușit să slăbim corporal sau 

să ne „îngrășăm” intelectual, dar mișcarea ne-a confirmat încă o data faptul că o minte sănătoasă nu 

poate funcționa corect decât într-un corp sănătos. 

Școala Altfel 

Știință, artă și relaxare sau…Ferestre deschise spre cunoaștere 

Beneficiind e programul „Școala Altfel”, am încercat să diversificăm de fiecare dată 

activitățile și să ne asigurăm de utilitatea și eficiența programului. În 

acest sens, prin excursii de o zi, am încercat să oferim elevilor 

aplicații practice ale celor învățate, dar și posibilitatea de a 

interacționa cu elevi și cadre didactice din licee de profil asemănător 

celui frecventat de aceștia.  În cadrul proiectului „Joc și învățare” 

am experimentat schimbul de experiență cu elevi de la Colegiul 

Național „Elena Cuza” din București și am efectuat o vizită la 

Muzeul Simțurilor - Museum of 

Senses, ocazie cu care au putut fi 

observate diverse experimente din 

domeniul biologiei, fizicii sau 

chimiei. În a doua etapă a 

programului, am organizat o 

excursie la malul mării, unde nu am 

uitat de alte științe importante, geografia și ecologia. Aici, prin 

observarea formării dealurilor Dobrogei, cercetarea ecosistemului 

Marii Negre și descoperirea speciilor de pești ce se găsesc în apele 

Mării, am reușit să antrenăm discuții cu privire la necesitatea  
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cunoașterii atât a mediului acvatic, cât și al celui 

terestru specific zonei vizitate. Nu în ultimul rând, pentru a 

cultiva elevilor plăcerea descoperirii artei, am fost prezenți la 

Muzeul de sculptură – Ion Jalea, unde au fost admirate 

exponate unice din creația artistului.  

Ca să concluzionăm, putem spune că multitudinea de 

activități au asigurat cadrul necesar sintetizării noțiunilor 

deținute, conexarea informațiilor obținute la clasă, precum și o 

relaționare eficientă a profesorului cu elevul, într-un cadru ce 

excede unitatea de învățământ. 

 

 

Prof.organizatori: 

Garabedian 

Florina Claudia, 

Bîrjoveanu Irina 

Panait Georgiana   

Alecu Cătălina,  

Ion Mihaela 
 

 

 

Proiect Erasmus+ 2019-1-RO01-

KA102-062279 

„EuroVET – Competențe Europene 

pentru Educație și Formare de 

Calitate în VET” 

           Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu” 

Călărași este partener al Consorțiului național 

„EuroVET”.  Consorțiul este inovator atât prin 

solicitarea de finanțare pentru un număr mare 

de mobilități, 96 pentru elevi și 35 pentru 

cadre didactice de tehnologii/ manageri cât și 

prin faptul că cele cinci școli sunt situate în 

trei județe din sud- estul țării, Călărași, Buzău 

și Ialomita. 

 

 

 

 

 

Coordonatorul proiectului, Liceul Tehnologic 

„Duiliu Zamfirescu” Dragalina împreună cu 

cele patru școli partenere va duce la 

îndeplinire obiectivele proiectului în perioada 

01.08.2019 – 31.07.2021. 

Principalele obiective ale proiectului 

sunt: 

O1) Creșterea calității educației și 

formării profesionale oferite în școlile VET 

prin mobilități internaționale pentru stagii de 

practică ale elevilor de la calificarea Tehnician 

în Gastronomie, respectiv pentru stagii de 

formare pentru cadrele didactice de discipline  
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 tehnologice și pentru manageri în vederea 

creșterii competențelor profesionale și 

abilităților practice la nivelul standardelor 

europene.  

O2) Incluziunea socială pentru elevii 

școlilor VET din  zona de sud-est a țării și 

egalitatea de șanse la un învățământ de 

calitate, asigurarea de oportunități egale pentru 

toți elevii prin încurajarea participării la 

mobilități a celor cu oportunități reduse din 

zone rurale dezavantajate socio-economic. 

O3) Dezvoltarea managementului, 

internaționalizarea și creșterea dimensiunii 

europene la nivelul școlilor partenere în 

Consorțiu prin consolidarea cooperării între 

instituțiile VET la nivel local, regional, 

național și internațional și întărirea legăturilor 

între domeniul educației și formării 

profesionale (VET) și angajatorii/mediul de 

afaceri.  

O4) Inovarea și structurarea pe baze 

noi a ofertei educaționale ca urmare a 

implementării de achiziții de bune practici de 

către cadrele didactice de tehnologii și 

managerii care participă la mobilități 

internaționale pentru stagii de formare.  

           Prin Proiectul Nr. 2019-1-RO01-

KA102-062279 intitulat„EuroVET – 

Competențe Europene pentru Educație și 

Formare de calitate în VET”, Consorțiul 

național „EuroVet” oferă elevilor de clasa a 

XI-a, calificarea Tehnician în Gastronomie, 

aparținând la trei dintre școlile partenere în 

Consorțiu, oportunitatea de a efectua modulul 

de practică de profil prin mobilități 

transnaționale. Cadrelor didactice de discipline 

tehnologice și managerilor din toate școlile 

Consorțiului le asigură efectuarea de stagii de 

formare profesională de tip Job shadowing  

la instituții educaționale din altă  

țară europeană.  

     Proiectul răspunde nevoilor de creștere a 

calității educației și formării profesionale în 

școlile partenere în Consorțiu prin: 
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 dezvoltarea personală, profesională și 

socială a elevilor din școlile VET și 

eficientizarea tranziției viitorilor absolvenți, 

de la școală la mediu de muncă; 

 îmbunătățirea competențelor profesionale 

și personale ale cadrelor didactice care 

predau discipline tehnologice și a 

managerilor din școlile VET. 

Partenerul de primire în Proiect este 

instituția „Escola Profissional do Montijo” – 

„Associacao para Formacao Profissional e 

Desenvolvimento do Montijo” (EPM-

AFPDM) din Montijo, Portugalia. Aceasta este 

o școală VET privată, autorizată de Ministerul 

Educației, din Portugalia și patronată de 

AFPDM – o asociație profesională VET, 

înființată prin parteneriat public privat între 

Primăria din Montijo și firme din regiune, 

având drept scop inițial formarea resursei 

umane din regiunea Montijo.  

Instituția colaborează cu promotori 

europeni de mobilități internaționale în 

domeniul VET și desfășoară programe de 

formare atât ca organizație de primire pentru 

elevi și Staff cât și ca organizație de trimitere 

în străinătate a formabililor proprii, pentru 

plasamente de muncă. 
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În perioada 17.11.2019 – 23.11.2019  am 

participat  la Stagii de observare / staff (Job 

shadowing) la partenerul de primire în Proiect 

și la alte instituții educaționale din zona 

Montijo, Portugalia, aflând informații despre 

sistemul portughez de educație. Ne-am 

îmbunătățit cunoștințele și abilitățile 

profesionale sau manageriale, precum și 

competențele interculturale și lingvistice. 

          Activitățile de formare din cele 5 zile 

(40 ore) au constat  din: ateliere, asistențe la 

ore la EPMAFPDM, vizite în alte instituții 

VET, întâlniri cu factori din educație și 

administrație locală, etc. 

Activități și succesiunea temporală: 

Z0 Pregătire pedagogică și culturală 

oferită  de partenerul de primire 

Z1 Observarea activității 

organizaționale și a funcționării EPM-AFPDM 

Cunoașterea unor componente operatorii ( 

documente de proiectare, baza materială) 

Vizite la alte instituții educative, la instituții 

ale administrației locale 

Atelier de lucru și dezbatere 

Z2 Observarea de practici și metode de 

lucru bazate pe interdisciplinaritate 

Asistențe în programe de pregătire practică, la 

diverse specializări 

Discuții și propuneri de activități,  instruire de 

către participanți 
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 Z3 Vizite  la unități economice unde elevii 

EPM-AFPDM desfășoară  stagii de practică 

Asistențe la activități de formare practică 

Atelier de lucru și dezbatere 

      
 Z4 Planificări de lecții în grup, predare 

colaborativă, Asistențe la ore, Dezbatere pe 

baza activităților asistate la clase 

Z5 Vizite la școli VET din zona Montijo 

Pregătirea lecțiilor folosind instrumente TIC 

Analiza avantajelor pedagogiei colaborative 

Evaluare finală, validarea rezultatelor învățării, 

certificare. 

  Pe parcursul celor 5 zile am asimilat 

informații despre organizarea și funcționarea 

sistemului VET în Portugalia și despre 

specializările, conținutul programelor și 

metodica predării disciplinelor de specialitate, 

respectiv cu privire la managementul în 

instituția de primire și în alte instituții 

educaționale, cum ar fi: 
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Centrul de formare Montijo e Alcochete 

 

 

Scoala Secundară Jorge Peixinho 
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Școala de Hotelărie  si Turism  Lisabona 

 

          

          

    

     Scoala Profesională  din Seixal 
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 Scoala Profesională  din Almada    
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Scoala Tehnică Profesională din Moita 
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        Programul cultural și social oferit de 

partenerul de primire a cuprins diferite vizite 

în jurul orașelor din regiunea Montijo. Prin 

intermediul acestui program am descoperit 

lucruri diverse despre cultura portugheză și 

modul lor de a trăi, despre patrimoniul 

portughez,  locuri istorice, monumente și 

locuri locale importante. Printre obiectivele 

culturale vizitate se numără următoarele: 

 Santuario de Fatima 
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 Mosteiro do Alcobaca 

(Patrimonio Cultural 
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 Mosteiro da Batalha on de Santa 

Maria da Vitoria 

 

 

 Mosteiro dos Jeronimos 
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 Pargue da Pena 

 

 Monumentul Descoperitorilor 

    

Rezultate așteptate ale proiectului sunt: 

 

 creșterea calității educației în școli 

 creșterea motivației profesionale 

 motivarea elevilor prin metodele de 

predare interdisciplinare 

 reducerea abandonului școlar 

 creșterea gradului de ocupare a 

absolvenților școlii 

 îmbunătățirea abilităților de limbă străine 

 realizarea de proiecte antreprenoriale 

 dezvoltarea dimensiunii europene a școlii. 

 

         La nivelul managementului, noile 

competențe asimilate le vom  adapta 

condițiilor obiective proprii, contribuind la 

dezvoltarea ofertei educaționale, precum și la 

antrenarea agenților economici de pe plan 

local, în noi parteneriate pentru desfășurarea 

stagiilor de pregătire practică ale elevilor. 

 

Dir. Adj. Petruța SAMARU                                                                                                       

Prof. Laura ȘERBAN  
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Infrastructură modernă  pentru  

învățământ de performanță  prin  

 
Proiectul transfrontalier  

Collective Education 
 

Promovărea rezultatelor proiectului 

Collective Education, implementat în cadrul 

Programului INTERREG V-A ROMÂNIA-

BULGARIA, Axa prioritară 5 - ”O regiune 

eficientă” si inaugurarea laboratoarelor IT  a fost 

făcută în prezența reprezentanților autorităților 

locale, a Primarului Daniel Ștefan Drăgulin. 

Proiectul Collective Education s-a 

derulat pe o durată de 2 ani, având valoarea 

totală de 1.371,878,38 Euro. Cofinanțarea 

proiectului pentru cele trei licee partenere: 

Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu”, Colegiul 

Național ”Barbu Știrbei”, Colegiul Economic - 

a fost asigurată de Primăria Călărași. 

Proiectul Collective Education a fost 

coordonat la nivelul Liceului Pedagogic 

„Ștefan Bănulescu” Călărași de director 

Vasilica Puran si consilier psiholog 

Georgiana Panait si a propus o abordare 

comună pentru cursurile de consiliere și 

orientare în învățământul preuniversitar, 

implicând instituții și organizații relevante din 

România și Bulgaria 
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Obiectivele proiectului: 

 Realizarea unor Module educaționale 

adaptate în funcție de particularitățile vârstei, 

nevoile identificate ale grupului țintă, opțiunile 

și cererile acestora; 

 Dezvoltarea sistemului educațional prin 

introducerea cursurilor fără manual și profesori 

inițiați să folosească noua tehnologie IT; 

 Parteneriate cu instituțiile publice 

relevante în dezvoltarea proiectului 

educațional; 

Rezultatele proiectului: 

• 3 licee din Călărași - România si Liceul de 

matematică și științele naturii “Sv. Kliment 

Ohridski” Silistra –Bulgaria, au avut 

posibilitatea să-și echipeze complet câte 2 

laboratoare IT cu 65 calculatoare si 3 

cabinete de specialitate cu echipament IT, 

table interactive, video proiectoare, unități de 

aer condiționat, imprimante multifuncționale, 

mobilier școlar adecvat pentru fiecare 

laborator. 

• 3 cabinete au fost adaptate și echipate 

pentru Platforma e-learning, platformă care 

va face lecțiile de dirigenție mai atractive și 

adaptate la noua tehnologie. 

• Platforma de învățare va conecta parteneri, 

profesori, elevi și va oferi tuturor celor 

implicați o sursă de informație și o colecție 

digitală de documente relevante în domeniul 

educației. 
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• În aceste clase se vor desfășura următoarele 

module educaționale: 

 Educație pentru sănătate 

 Educația sexuală 

 Educație preventivă (droguri, alcool și 

tutun) 

 Educație pentru siguranța rutieră 

 Educație pentru petrecerea timpului 

liber 

 Educație și cultură  

 Educație în caz de urgență 

 

• Modulele se vor aplica pe fiecare nivel de 

studiu (IX-XII) si au fost realizate sub forma 

unor lecții interactive ce pot fi accesate pe 

Platforma e-learning dezvoltată de Asociația 

Eurointegra Bulgaria. 
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La Conferința de presă în cadrul Programului 

de Cooperare transfrontalieră România -

Bulgaria 2014 – 2020 Asociația 

„Eurointegra” Bulgaria afirma că ar trebui să 

ne învățăm copiii, nu doar pentru școală, ci și 

pentru viața care urmează. 

 

 

 

 

PREGĂTEȘTE – TE, VINE O NOUĂ ERĂ 

ÎN EDUCAȚIA COPIILOR NOȘTRI! 

 

Prof. Vasilica PURAN 
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IMPRESII DE LA CONCURSUL NAȚIONAL CU PARTICIPARE 

INTERNATIONALĂ 

” Tradiții românești,Tradiții europene!” 

 

Concursul organizat de Asociația Terra  RO-SA în 

parteneriat cu Clubul Copiilor Moreni, primăria Moreni, 

Biblioteca Municipală Moreni sub egida Ministerului 

Educației Naționale s-a desfășurat la Biblioteca orașului 

Moreni, județul Dâmbovița în perioada 26_ 29 noiembrie 

2019, în prezența juriului de concurs, părinților, 

autorităților publice locale. 

 

Elevii noștri au debutat cu un frumos program artistic 

  

    Ateliere de lucru în  cadrul   

       Concursului Național  

„Tradiții românești – Tradiții  

                 Europene!” 
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INCEPUTUL ESTE PROMITĂTOR! 

Concursul International „Nostalgii de toamnă” 
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FINAL CONCURS: 

PREMII   I   SI 

TROFEU  DE  EXCELENTA 

pentru cele două echipe: 

Arte plastice și Muzică. 

 

Felicitări dragii mei! 

Sunt mândră de voi! 

 

Ați fost la Superlativ: Spătar 

Marin, Balcanu Denis, Stan Iustin, Dumitraș Flocea, Mihalache Alina, Vasile Ionela, Mazgras 

Alina, Marin Alexandra, Petrea Andreea,Vasilescu Andrei, Bădițescu George, Macrea 

Lucian. 
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Un strop de istorie…oferit elevilor câștigători ai Concursului National – Palatul domnesc 

Potlogi-Dâmbovița, zidit în anul 1698 la cererea lui Constantin Brâncoveanu ( 1688 – 1714). 

Palatului i se adaugă poarta de intrare, încăperile corpului de gardă, casa slujitorilor curții, 

bucătăria, droșcăria și vechea locuință boierească. Ansamblul are formă dreptunghiulară, împărțită 

în trei curți. Decorația exterioară, dar și cea interioară a Palatului include structuri, realizate atât sub 

influența Renașterii italiene târzii cât și a stilului oriental. 

 

 

Prof. Vasilica PURAN 

 

LES JEUX ET LA CLASSE DE LANGUE 
 

               On demande à l’enseignement de préparer les apprenants à communiquer et travailler dans 

la langue ou les langues apprises. On doit donner aux apprenants un nouvel outil pour communiquer 

et apprendre au-delà des frontières du pays .L a classe de français est celle qui favorise à 

l’enseignant « l’observation et l’analyse des effets de l’action didactique et détermine la focalisation 

des difficultés majeures des élèves dans le but d’y intervenir d’une manière constructive » . 

Dans cette époque de la mondialisation des échanges et de la mobilité décuplée des personnes, les 

besoins de communication deviennent essentiels. La communication dans le champ de la didactique 

est ainsi « un système des systèmes, une interaction entre personnes, contenus ; contexte social… » 

La langue, avant d’être un objet d’étude, est devenue un système de communication et un 

instrument d’apprentissage. 

En étudiant une langue étrangère les apprenants exigent un savoir-faire , un savoir-

utiliser. Mais passer de l’étude savante et spéculative de la langue française à l’acquisition de 

compétences permettant de l’utiliser au quotidien induit des réformes structurelles et 

méthodologiques qui se doivent d’être cohérentes avec ces nouveaux objectifs. 

Cette idée simple mais pourtant si pertinente n’est pas mise en œuvre dans 

l’enseignement traditionnel des langues étrangères à l’école où au contraire celles-ci sont 

enseignées pendant toute une scolarité sans jamais être mises sérieusement à l’épreuve, sauf pour 

passer des épreuves d’examen ,autrement dit elles sont passives ,elles ne sont pas comme dans la 

langue maternelle, mises à l’épreuve dans la vie réelle et quotidienne pour rectifications ou 

enrichissement. 
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Mais la didactique des langues a évolué, elle s’est enrichie des apports d’autres 

disciplines autrefois ignorées de l’école : la linguistique appliquée à l’enseignement des langues, la 

psychologie, la sociologie, l’ethnographie de la communication, l’analyse du discours, la 

pragmatique et les diverses technologies de l’information et de la communication. 

Dans une pédagogie de type traditionnel, les capacités de mémorisation, compréhension 

et application sont fortement sollicitées. On explique une règle de grammaire et on demande à 

l’élève de l’apprendre par cœur, de la mémoriser, avant de vérifier par un exercice d’application si 

elle a été apprise ou comprise.  

Aujourd’hui on fait fréquemment appel, en tout premier lieu, à la capacité d’analyse des 

apprenants. On considère en effet que la réflexion personnelle est un facteur d’acquisition .Un 

phénomène linguistique dont on comprend le fonctionnement par l’observation ; la comparaison, la 

réflexion ; l’analyse s’assimile mieux, se grave profondément dans la mémoire sans qu’il soit 

besoin de l’apprendre par cœur. Ce phénomène pourra être rappelé par apprenant au moment où, 

dans son désir d’expression, il en éprouvera le besoin. 

 

Dragomir Mariana, Considérations sur l’enseignement-apprentissage du français langue étrangère, 

Editions Dacia,Cluj-Napoca, 2001, p 8 

 

Martinez Pierre, Didactica limbilor străine, Grafoart, Bucureşti, 2008, p10 

 

 

Prof. Daniela DUMITRESCU 
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Activități desfășurate cu bucurie și 

interes de elevii cu vocație 

 

 

Ne jucăm și învățăm să circulăm corect! 

                                        

Momentul solemn al obținerii  

permisului de pieton. 

 

 
Suntem pregătiți pentru activitate. 

Fructele abia ne așteaptă să devină... salată, 

pentru piticii de la grupa mijlocie! 
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La  bibliotecă, în lumea poveștilor, 

cu micii noștri parteneri! 

 

 

 

 

Viitorii artiști și învățători-educatoare 

oferă,  împreună, un mini spectacol pentru 

a le alina singurătatea seniorilor de la 

Căminul de Bătrâni „Sf. Antim Ivireanul” 

 

 

Prof. Daniela - Costela OPREA 
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Consilierul școlar – specificul 

activității acestuia

 

Astăzi, voi încerca să descriu, pe scurt 

activitatea unui profesor încadrat pe postul de 

consilier școlar.  

Mă număr printre puținii consilieri 

școlari pe care județul Călărași îi are. Spun 

“puțini” deoarece numărul profesorilor 

consilieri școlari este foarte mic, în comparație 

cu nevoile specifice ale  elevilor și 

adolescenților zilelor noastre. Imaginați-vă ca 

un singur astfel de profesor “deservește” un 

număr minim de 800 de elevi, ajungând, 

uneori să răspundă de peste 1000 de elevi. 

 

Ce face un consilier școlar? 

Rolul consilierului școlar este variat, si, 

deși fișa postului este identică pentru fiecare, 

implicarea sau specificul activităților acestuia 

diferă de la o școală la alta: un consilier școlar 

dintr-o zonă periferică poate avea activități 

diferite de cele ale unui alt profesor consilier 

care își desfășoară activitatea într-un liceu 

central, ai cărui elevi provin din familii 

închegate, cu statut financiar și social 

echilibrat și stabil. 

De asemenea, în funcție de nivelul de 

educație al elevului, rolul consilierului școlar 

poate varia. Cu toate acestea, consilierii 

acoperă întotdeauna câteva categorii largi.  
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Consilierii sunt responsabili pentru 

lucrul cu elevii care au nevoie de ajutor 

pentru a-și gestiona comportamentul, 

emoțiile, cu cei care vor să-și descopere mai 

clar abilitățile proprii, cu cei care doresc să 

țină pasul academic sau să își planifice 

viitorul. Pentru toți aceștia derulează 

programe de prevenție, sesiuni de 

informare, proiecte, activități de consiliere 

de grup sau individuale. 

  Consilierii colaborează, de asemenea, 

cu managerii/ directorii școlilor, cu 

profesorii și cu părinții pentru a dezvolta un 

mediu școlar confortabil, sănătos, lipsit de 

intimidare sau activități ilegale. 

Rolul unui consilier școlar – să 

schimbe percepțiile elevilor despre propriile 

lor capacități, să îi determine să își clădească 

încrederea, respectul și stima de sine. 

Asociația consilierului școlii americane 

(ASCA)oferă documente detaliate despre rolu 

consilierului școlar. Una dintre componentele 

majore ale acestui rol este responsabilitatea.  

 Consilierii școlii sunt responsabili 

pentru analizarea datelor cu privire la 

eficacitatea proprie și adaptarea tehnicilor 

pentru a-și maximiza valoarea pentru elevi. 

Drept urmare, rolul consilierului este în 

continuă schimbare și depinde de o varietate 

de factori care lucrează în cadrul școlii.  

Acolo unde consilierul școlar își 

desfășoară activitatea cu implicare și 

cu pasiune, roadele nu întârzie să 

apară: o școala cu elevi ce sunt in 

evoluție, care înțeleg ca ei trebuie sa 

se afle intr-o permanentă competiție 

cu ei înșiși pentru a deveni cea mai 

armonioasă și pozitivă versiune a lor. 

 

Consilier Școlar  Georgiana PANAIT 
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