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Editorial

UN NOU EXPERIMENT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT:
„ȘCOALA SĂ-L PROFESIONALIZEZE PE ELEV“
Întrebată dacă legea educaţiei va ţine

Ministrul Ecaterina Andronescu vrea o
nouă lege a educației până în iunie anul
acesta: Școala să-l profesionalizeze pe elev
pentru a exercita muncă utilă în societate.

cont şi de actuala lege a educaţiei din 2011,

Ecaterina Andronescu a evitat să dea un
răspuns clar.

Elevii şi profesorii din România vor avea o

"Al doilea aspect, cred că şcoala

nouă lege a educaţiei care va fi gata până în

trebuie să-i dea celui şcolit acele achiziţii

iunie 2019. Anunţul a fost făcut de ministrul

culturale care să-l facă să înţeleagă. În al

Educaţiei,

treilea rând, cred că şcoala trebuie să-i dea

Ecaterina

Andronescu,

la

o

dezbatere de la Palatul Parlamentului.
"O să facem în așa fel încât să o
terminăm la data la care este planificată. Vom

acele

achiziţii

în

cunoaştere,

să-l

profesionalizeze pentru a exercita muncă utilă
în societate", a conchis ministrul Educaţiei.

constitui grupuri de lucru şi în aceste grupuri

Anunţul iniţial al unei noi legi a

de lucru, vom face apel la toţi cei care sunt

educaţiei a fost făcut de ministrul Finanţelor,

determinaţi să vină în întâmpinarea unei legi

Eugen Teodorovici, care a declarat la aceeaşi

moderne. Eu cred că viitoarea lege a

dezbatere despre educaţie că actul normativ

învăţământului trebuie să genereze o viziune

va fi gata până în iunie 2019.

de evoluţie a sistemului de învăţământ. Ce

Rămâne de văzut cât de viabil va fi

vrem noi de la cei şcoliţi? Vrem să le

acest nou experiment. Din păcate, școala

dezvoltăm personalitatea? Atunci,dacă da,

românească este supusă constant unor ”viziuni”

trebuie să ne uităm în programele şcolare

cu fiecare ministru care vine la cârma

astfel încât acest lucru să se întâmple.

ministerului.

Niciunul dintre cei şcoliţi acum nu cred că o

Văduvit de un ansamblu de măsuri

să aibă, în perioada activă a vieţii fiecăruia

coerent, învățământul românesc este nevoit ca

dintre ei, un singur job şi atunci trebuie ca

la diferite perioade de timp să o ia de la

această personalitate să se poată adapta la

început. Trist este că de suferit, suferă atât

schimbările din viaţă. Să nu le ia ca pe nişte

profesorii cât și elevii, fiecare percepând, după

şocuri cărora nu pot să le facă faţă", a declarat
Ecaterina Andronescu.

rolul jucat în învățământ, efectele mai mult sau
mai puțin benefice ale acestor experiemente.
Prof. dr. Mihai Sorin Frânc
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ACTIVITĂTI EXTRACURRICULARE

CONCURS ŞCOLAR JUDEŢEAN – ediţia a V-a, noiembrie 2018
Într-o societate în care lipsa educaţiei devine din ce în ce mai acută, bunele maniere sunt
cu atât mai necesare, chiar indispensabile. Fiecare dintre noi poate remarca că lumea nu a evoluat
în privinţa manierelor, dimpotrivă! Iată de ce, mai mult ca oricând este nevoie să ne învăţăm
copiii de mici să fie manieraţi.
Convieţuriea împreună are nevoie de legi, de reglementări şi reguli pentru a funcţiona.
Fără un cod nu există societate, iar oamenii nu pot trăi împreună fără a respecta legile.
Un copil bine-crescut este un copil care cunoaşte regulile de politeţe şi ştie să le utilizeze
când trebuie. Evident, el nu seamănă cu cel de pe vremea bunicilor lui. Azi educaţia se bazează
mai mult pe noţiuni de fericire şi dezvoltare, decât pe cele de autoritate absolută şi impunere. Un

copil bine-crescut al zilelor noastre este pregătit să trăiască în societate cu încredere şi stimă de
sine.

Bunele maniere sunt importante pentru a trăi împreună. Înseamnă să acorzi importanţă
altora şi să primeşti atenţie la rândul tău. Învăţându-i pe cei mici regulile de bună purtare, le

oferi, de fapt, chei pentru a se dezvolta senin şi încrezători în sine. Astfel vor învăţa să-şi

găsească locul lor şi să interacţioneze mai uşor cu ceilalţi. Reuşita în cadrul unui grup este şi un
atu pentru reuşita socială.
Un copil care nu a integrat regulile de politeţe riscă să avanseze în viaţă cu o zestre
proastă. El nu va înţelege limbajul celorlalţi şi riscă să nu îl înţeleagă nici în viitor. Poate doar

dacă îi oferi tu cheia. Niciodată nu e prea târziu să o faci. Evident, cu cât bunele maniere sunt
învăţate mai repede, cu atât sunt mai uşor de însuşit. Cu cât începi mai devreme, cu atât va fi mai
uşor. Cei mici au o perioadă când sunt avizi de cunoaştere şi absorb orice informaţie ca un
burete. E important ca ambii părinţi să se afle pe aceeaşi lungime de undă.
În cadrul acestui proiect educaţional - concurs județean au participat elevii de la
Colegiile: Economic „Nicolae Titulescu", Național „Mihai Eminescu", Tehnic „Anghel
Saligny", „Aurel Vlaicu" și „C.D. Neniţescu", de asemenea de la Liceele: Teoretic „Emil
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Racoviţă" și Teologic Penticostal, dar și de la Școlile Gimnaziale: „Nicolae Iorga", „Dr. Victor
Babeș" din Baia Mare și „Lucian Blaga" din Fărcașa.

Analizând cu multă pricepere lucrările elevilor, prezentările și filmuleţele, juriul alcătuit

din doamnele profesoare: Konta Doina – Metodist la CCD Maramureş, Nan Nicoleta - Director
adjunct la Colegiul Economic "Nicolae Titulescu", Cauni Tatiana – Profesor la Liceul Teoretic
„Emil Racoviţă" şi Dumitraşcu Doina - Consilier educativ la Colegiul Tehnic Transilvania, au

reușit să finalizeze, astfel încât toți elevii au fost recompensaţi cu premii și menţiuni pentru în
cadrul concursului.

Prof. ing. Miclăuș Dorina

5

Revista şcolară “Paşi spre viitor”- nr. 18/2019 – ISSN 2067-7871

Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare – Școala eTwinning
În anul școlar 2018 – 2019 Colegiului Tehnic „Transilvania” Baia Mare i-a fost atribuit
Certificatului de Școală eTwinninng.
Cum s-a ajuns la această reușită?
Începând cu anul școlar 2013-2014, un mic grup de cadre didactice ale colegiului,
dornice să își extindă orizonturile, să aducă un plus valoare metodelor didactice deja folosite, să
încerce abordări inovatoare și creative ale pedagogiei, au acceptat provocarea de a-și dedica o
parte din timpul lor liber pentru a se familiariza cu platforma educațională eTwinning, pentru a
căuta parteneri europeni, proiecte interesante și atractive dar și pentru a învăța cum pot utiliza
această platformă în scopul dezvoltării profesionale.
Așadar, până în momentul completării formularului de aplicație pentru statutul de
Școală eTwinning, au fost desfășurate peste 30 de proiecte internaționale eTwinning pe diferte
teme, cum ar fi: respectarea și protejarea mediului, evenimente culturale, istorice și religioase,
promovarea tradițiilor și obiceiurilor, matematică, fizică, chimie, STEM, robotică, utilizarea
TIC în educație, comunicarea în limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană,
italiană), cadrele didactice din instituție au participat la numeroase cursuri de formare
(Learning events) pe platforma eTwinning, seminarii online, evenimente organizate pe diferite
teme și schimburi de experiență.
Deși aflați la început de drum în coordonarea acestui tip de proiecte și implicarea
elevilor în grupe de lucru internaționale, roadele strădaniei cadrelor didactice și a elevilor
colegiului nostru nu au întârziat să apară. Astfel, celor mai bune proiecte le-au fost acordate
Certificate naționale de calitate sau Certificatul european de calitate. În acest sens amintim
proiectele ”EcoFriends- secondary” – coordonator prof. Iuliana Baban, ”My World My
Classroom” – coordonator prof. Georgeta - Lia Berinde, ” Let's discover metals!” – coordonat
de prof. Liliana Culic, ”Future Schools” – coordonat de prof. Adriana Gergeli, ”Make my
STEM” – coordonator prof. Camelia Dale, ”Everyday life” – fondat și coordonator prof.
Georgeta - Lia Berinde, ”A vos tableaux !” – coordonator prof. Ioana Bud, ”Greetings from my
Region” – coordonator prof. Paula Mile, ”Think ECO, be GREEN!” – fondator și coordonator
prof. Lidia Boje și coordonator prof. Doina Dumitrașcu, ”A Bouquet of Emotions!” –
coordonator prof. Paula Mile, ”Gastronomia - Patrimoniu cultural” – fondator și coordonator
prof. Andreea Magdău și coordonatori prof. Adrina Gergeli, Daniela Bodnar, Camelia Dale,
Doina Dumitrașcu, Lidia Boje, ”Creative Learning with Music and Rhytm” – coordonator
prof. Adriana Gergeli, premiate cu Certificate naționale de calitate și ”Find Phi” coordonator
prof. Georgeta - Lia Berinde, premiat cu Certificatul european de calitate.
(http://www.cttransilvania.ro/etwinning/etwinning.html )
Recunoașterea eforturilor depuse de profesorii eTwinneri din instituția noastră pentru a
crea o cultură a colaborării în propria școală dar și în afara perimetrului ei, a sprijinului
conducerii colegiului și a muncii depunse de elevii noștri, a avut ca rezultat decernarea
Certificatului de Școală eTwinninng pentru acest an școlar. Ne bucurăm și ne mândrim să ne
aflăm printre cele 1.212 școli din Europa care au primit această distincție și care, datorită ei, se
bucură de o prezență europeană și o vizibilitate sporită pe plan local, regional și național.
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Pentru a consulta lista integrală a școlilor recompensate, vă
invităm să accesați link-ul:
https://www.etwinning.net/ro/pub/support/2018--2019-etwinningschool-li.htm#c642
Decernarea premiilor de Școala eTwinning a avut loc în cadrul
Conferinței naționale eTwinning 2018, organizată de Centrul Național
eTwinning România - Institutul de Științe ale Educație, în 7-8
decembrie, la București, Hotel Ramada Majestic. Reprezentatul colegiului nostru, desemnat
pentru a participa la acest eveniment a fost dna. prof. Lidia Boje.

În cadrul conferinței, care a reunit aproximativ 120 de participanți, au fost acordate
Premiile Naționale eTwinning 2018, au fost prezentate exemple de bune practici și proiecte de
succes în cadrul câtorva ateliere de lucru și au fost celebrate școlile care au obținut în acest an
titlul de ”Școala eTwinning”.

În urma obținerii statutului de Școală eTwinning, mai multe cadrele didactice și elevi ai

colegiului nostru și-au exprimat interesul de a deveni eTwinneri, de a se implica activ în astfel
de proiecte și de a obține cât mai multe certificate de calitate naționale și europene. De

asemenea, datorită acestei distincții, în luna martie, colegiul nostru a aplicat, în calitate de
coordonator european pentru un nou proiect Erasmus+ de tip KA 2, Parteneriat de schimb
interşcolar.
Prof. Lidia Monica Boje
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Magia Crăciunului pornește din străfundurile istoriei, perpetuându-se de secole
într-un mod ciclic, an de an. Norman Vincent Peale, precursorul teoriei „gândirii
pozitive” spunea următoarele: „Crăciunul flutură bagheta magică pe deasupra lumii şi
păstrează tot ceea ce este mai blând şi mai frumos ”.

Așteptând Sărbătorile de iarnă, cu gândul la Moșul cel Bătrân și neschimbat, la
Peștera din Betleem și la colindele ce răsună lin din glasuri cristaline de copii,
spectacolul Miracol de Crăciun a avut ca scop păstrarea unei tradiții privind sărbătorile
de iarnă, evenimentul desfășurându-se în fiecare an la Colegiul Tehnic „Transilvaniaˮ
din Baia Mare, încercând să reactualizeze miracolul din Betleem și să ne reunească pe
toți cei prezenți, directori, elevi și profesori într-o conspirație a iubirii. Am retrăit magia
Sărbătorilor de iarnă prin intermediul colindelor stăbune, a clasicului brad de Crăciun
împodobit cu ornamente realizate manual, iar aburul cozonacilor ne-a amintit de
copilăria petrecută la bunici într-un illo tempore.
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Sărbătoare a iubirii și a generozității,
Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos ne-a
imprimat tuturor o euforie caracteristică,
un affect ce ne-a eliberat sufletele din
lagărul

cotidianului,

făcîndu-ne

să

împărtășim fiecare dintre cei prezenți câte
o picătură din dulceața eternității.

Prof. Bud Ioana
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“La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!”
1

decembrie

comemorat

100

de

2018
ani

de

am
la

evenimentul politic major al anului
1918: desăvârșirea statului național
român,

realizată

prin

unirea

provinciilor românești cu România.
La început a fost unirea Basarabiei
cu România (27 martie 1918), mai
apoi unirea

Bucovinei

cu

România (28 noiembrie 1918), iar în
final unirea

Transilvaniei,

Banatului,

Crișanei și Maramureșului cu Țara Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri
formează împreună Marea Unire de la 1918, iar în 2018, la 100 de ani de la acele
evenimente, am sărbătorit CENTENARUL MARII UNIRI.
În cadrul Colegiului Tehnic Transilvania au fost organizate o serie de activităţi
dedicate acestui eveniment deosebit, activităţi realizate în colaborare cu Muzeul Judetean
de Istorie și Arheologie Maramures și
cu

Centrul

Şcolar

de

Educaţie

Incluzivă Baia Mare. Proiectul a fost
coordonat de profesor Cardoș Daniela
cu sprijinul profesorilor Mile Paula,
Mărieș Adora, Bud Ioana, Moholea
Maria precum și a domnilor directori
Todoruţ Victor și Orha Ioan, dar și cu
colaborarea colegilor profesori din
școală.
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Activităţile educative, dedicate Centenarului, au debutat la Colegiul Tehnic
“Transilvania” cu vernisajul expoziţiei. “Vechi de un secol”, expoziţie ce a cuprins
obiecte tradiţionale din spaţiul rural românesc.
În continuarea proiectului, elevii și dascălii Colegiului s-au prins într-o simbolică

“Horă a Unirii”, la care s-au alăturat profesori şi elevi ai Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă Baia Mare.

“100 de ani de la Marea Unire”, a fost titlul sub care s-a desfăşurat, în data de
28.11.2018, un concurs având ca temă Marea Unire dar și etapele ce au precedat
momentul triumfal de la Alba Iulia, dintre membrii juriului făcând parte și doi
reprezentanţi ai Muzeului: d-na muzeograf LuciaPop și domnul muzeograf Raul Cardoș.

Săptămâna dedicată Centenarului s-a încheiat cu un program artistic intitulat: “La
mulţi ani, România! La mulţi ani, români!” susţinut de elevii Colegiului.

Prof. Cardoș Daniela
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Din seria
activitățile noastre...
Un prieten adevărat te prinde de mână și îți atinge inima. (Gabriel Jose).
Cu
acest motto despre prietenie au debutat o parte din activitățile
desfășurate în primul semestru al acestui an școlar.
A devenit un fel de tradiție a ne desfășura împreună - Colegiul Tehnic
Transilvania și Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Baia Mare, activități comune
reunite în proiectul educațional ”Diferiți, dar egali! Ediția a V-a.În anul școlar
2018/2019 proiectul a fost înscris în SNAC .
De ce continuăm acest proiect?
... Pentru că răspunde cerințelor europene de integrare a elevilor cu CES în școala
normală.
... Pentru că discriminarea reprezintă un atac asupra definiției drepturilor omului.
...Pentru că toți copiii cu deficiențe de orice natură au dreptul la o educație
corespunzătoare fiind egalii noștri. În acet scop, s-a gândit acest proiect
educațional încheiat între cele două unități școlare din Baia Mare cu implicarea
cadrelor didactice de diverse specializări.
În cadrul proiectului s-au derulat diverse acțiuni: Centenarul Marii
Uniri-când elevii din cele două școli partenere și-au dat mâna într-o horă a unirii în
incinta sălii de sport a colegiului; Miracol de Crăciun- copiii ,unindu-și glasurile
în colindul străbun la Primăria Baia Mare. Ziua culturii și a marelui poet Mihai
Eminescu i-a reunit într-o zi cu multă lumină în parcul școlii unde au recitat
versuri din creația marelui poet în activitatea Sub semnul lui Eminescu
Din echipa de proiect a colegiului au făcut parte profesorii: Mărieș Adora,
Gergeli Adriana,Bud Ioana, Carhațiu Anamaria,Matiaș Paul,Cardoș Daniela,Mile
Paula,Baban Iuliana,Roșca Georgeta.Proiectul este coordonat de director Todoruț
Victor,director adjunct Orha Ioan ,profesor Moholea Maria. Clasele implicate au
fost a IX, a Xa,a XIa profesională.
Iată dovada că existăm...
15 Ianuarie 2019
Sub semnul lui Eminescu
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Am pornit să colindăm ...

Prof. Moholea Maria
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Proiectul educaţional ediţia a IX-a 2018, iniţiat de O.N.G. Comunicaţi prin noi, s-a
desfăşurat în perioada 01.12.2018 - 22.12.2018 și a vrut să reamintească că Moș Crăciun e un
spirit care colindă pământul, cu sania trasă de reni, pentru a răsplăti copiii ascultători. Există
nenumărate legende care explică și apariția cadourilor sub Bradul de Crăciun.
Crăciunul este o perioadă puternic încărcată emoțional când sufletul oamenilor devine
mai bun, când între oameni este mai multă pace și bunăvoință. Toate tradițiile și decorațiunile
de Crăciun au un simbol și o semnificație aparte.
De aceea, în zilele acestei sfinte de sărbători, când stăm cu toți în jurul mesei încărcate
cu bunătăți, nu trebuie să-i uităm pe cei sărmani. Moșul are grijă de ei o dată pe an. Noi trebuie
să ne gândim la ei mereu! A face o faptă bună pentru o cauză nobilă este un act de voință. Cu
toții am împletit sentimentele frumoase cu dorința de a fi iubitori, umani și buni, am pus în
aceste gesturi mărinimoase o dragoste mare, dăruire necondiționată pentru cei neajutorați,
,,arome" ale sufletului și ale bunătății umane.
Proiectul se încadrează în categoria - voluntariat - fiind susţinut de cadrele didactice şi
elevii voluntari cu care Organizaţia colaborează.
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului sunt:







oferirea pachetelor cu bunătăți sau cadouri celor nevoiași; întreţinerea şi creearea unei
atmosferi de sărbătoare în cadrul unor centre destinate copiilor sau vârstnicilor: colinde,
jocuri de societate, spectacole muzicale; vizitarea vârstnicilor care locuiesc singuri,
petrecerea timpului cu ei, ascultarea unor poveşti de viaţă şi depănarea amintirilor
împreună; donarea de cărți, jucării și jocuri educaționale copiilor cu dezabilități; acțiuni de
sprijin și ajutorare pentru persoanele bolnave – activități la care au participat elevii și
cadrele didactile de la: Colegiul Economic „Nicolae Titulescu" , Colegiul Național „Gheorghe
Șincai" , Colegiul Tehnic Transilvania, Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu” , Colegiul Tehnic
"Anghel Saligny", Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu", C.T.F. Universităţii nr. 66 , C.T.F. Alba Iulia
nr. 56 , C.T.F.Ţibleşului nr. 1, Grupul de case nr. 4, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă" , Şcoala
Gimnazială ”Nicolae Iorga”, Şcoala Gimnazială ”Dr. Victor Babeș”.
spectacol de teatru caritabil „Fulgi...de bucurie” – pregătit de trupa de teatru "Masca" a
Liceului Teoretic "Emil Racoviță" Baia Mare, (coordonator d-na prof. Tatiana Cauni), un
spectacol caritabil prin care s-a dorit strângerea de fonduri pentru un fost absolvent al
Liceului Teoretic "Emil Racoviță" și pentru Casa de Tip Familial de pe strada Alba Iulia nr. 56
Baia Mare. În cadrul acestui speactol s-au putut regăsi momente de teatru, momente
muzicale, momente cu colinde și momente de dans. Printre vocaliști se regăsesc: Delia
Grigore, Oana Moldovan, Andrei Dragoș și Diana Mike care a susținut o instrumentală la
saxofon.
organizarea primei ediții a Târgului de Crăciun „Iubește și dăruiește!“ – Biroul Executiv al
Consiliului Școlar al Elevilor de la Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga", reprezentanții claselor
din ciclul primar și gimnazial (coordonator de proiecte și programe educative școlare și
14
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extrașcolare d-na prof. Ana Mirela Crâncău) împreună cu colectivul cadrelor didactice, dar și
părinții acestor minunați elevi, au reușit să pună în practică o acțiune caritabilă de
întrajutorare a copiilor proveniți din medii defavorizate. Au fost realizate produse hand
made cu tematică de Crăciun, confecționate cu multă hărnicie, implicare, dăruire,
sensibilitate, creativitate, seriozitate, cât și produsele de patiserie, preparate de elevele
școlii: fursecuri, brioșe, cornulețe și covrigei.
spectacol caritabil pentru persoanele vârstnice „Dăruind vei dobândi“ - activitate
desfășurată de elevii clasei a II a A și clasei pregătitoare A de la Şcoala Gimnazială nr. 18, în
cadrul unui centru de bătrâni nevoiași.

Prof. ing. Dorina Miclăuş
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NOVEMBER 13th – WORLD KINDNESS DAY
Ziua de 13 Noiembrie a avut o semnificaţie aparte pentru elevii Colegiului Tehnic Transilvania
deoarece împreuna cu colegele mele de la catedra de limbi moderne: Bud Ioana, Carhaţiu Anamaria şi
Cadar Camelia, am realizat diferite activitaţi în cadrul orelor de curs cu ocazia Zilei Internaţionale a
Bunătăţii. Chiar dacă este o zi mai puţin populară, obiectivul nostru a fost acela de a-i ajuta pe elevii
noştri să conştientizeze că o faptă bună şi un gest de bunatate sunt de o mare valoare şi ne ajută
totodată să fim oameni cu adevarat frumoşi.
La sfarşitul zilei, împreună cu elevii noştri ne-am propus să realizăm „Saptămâna Bunătăţii”, perioadă
în care să fim mai atenţi la faptele noastre, cuvintele noastre, dar şi la faptele bune a celor din jurul
nostru făcute atât în favoarea noastră cât şi a altora. Pe parcursul acestei săptămâni am realizat
împreună cu elevii noştri materiale decorative din hârtie colorată pe care am scris citate pe tema
bunătăţii în limbile engleză şi franceză, iar în data de 19 Noiembrie în cadrul unei dezbateri am avut
discuţii foarte frumoase pe tema bunătăţii cât şi a faptelor bune pe care le-am observat şi am făcut o
expoziţie a materialelor realizate. Dacă la începutul acestei saptămâni a bunătăţii unii elevi erau destul
de sceptici în ce priveşte valoarea unei fapte bune, la sfârşitul ei, atitudinea lor s-a schimbat radical în
bine. Astfel am ajuns cu toţii la concluzia că nicio faptă bună, indiferent cât de mică şi nesemnificativă
pare, nu este niciodată în zadar.

Prof. Perneș Voichița Iuliana
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Noutăti din domenii diferite

(Partea a doua)
Hotelul din Ucraina, ridicat cu ajutorul
metodelor tradiţionale de construcţie
Hotelul din imagine este ridicat în pădurile din
apropierea
oraşului
ucrainean
Dnipropetrovsk.
Camerele au fost construite folosind metode
tradiţionale de construcţie, în care un cadru de lemn
este îmbrăcat cu un strat de chirpici, după care este
acoperit cu un amestec de lut şi rumeguş. Înainte de a
concepe acest proiect, arhitectul Yuri Ryntovt a ridicat
şi locuit într-un sat ecologic, în care toate construcţiile
erau din cob.

Aspectul exterior este limitat numai de creativitate, SUA

Una dintre cele mai aspectuase locuinţe din
materiale naturale din lume, casa din imagine este ridicată
de Linda şi Ianto Evans, fondatorii companiei americane
Cob Cottage. Cei doi arhitecţi subliniază că deşi costurile
de investiţie şi întreţinere sunt extrem de reduse, casele de
cob nu trebuie să aibă o imagine sărăcăcioasă, fiind
limitate doar de creativitatea constructorilor.
Little Cottage, Africa de Sud

Denumită „Little Cottage” (trad: căsuţa mică),
construcţia este amplasată în satul sud-african
McGregor, aflat la circa 130 km distanţă de Cape Town.
Locuinţa beneficiază de un sistem simplist de răcire –
grinzile rotunde de lemn ieşite în exteriorul pereţilor de
cob susţin stâlpi uşori pe timpul verii, pentru a furniza
umbră ferestrelor. Clădirea ecologică poartă semnătura
Centrului de Tehnologie Alternativă Jill Hogan.
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Casa ridicată integral cu materiale de la o fermă din Marea Britanie

Amplasată în Deddington, casa de
cob cu formă ciudată a fost ridicată de
Michael Buck, aproape exclusiv din
materiale de la ferma sa, aşadar costurile de
execuţie sunt extrem de scăzute. Lutul şi
paiele sunt materiale la îndemâna oricărui
fermier, însă plopii transformaţi în grinzi au
fost plantaţi special, cu opt ani înaintea
construcţiei. Casa este folosită în special de
muncitorii sezonieri de la fermă.

Sanctuarul dedicat meditaţiei din Canada

Clădirea de cob din imagine este templul
dedicat meditaţiei, din cadrul Centrului
Hollyhock Lifelong Learning, din insula Cortes
Island. Edificiul are o „intrare de tranziţie”,
deoarece constructorii consideră că orice clădire,
cu precădere casele, oferă locatarilor sentimentul
de linişte interioară, dacă beneficiază de o
trecere adecvată între spaţiul public şi cel
interior.

Elev: Botiș Ioan, clasa a XIII-a D seral
Coordonator: prof. ing. Miclăuş Dorina
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(Partea a doua)

6. Scaunul ejectabil – Anastase Dragomir

Anastase Dragomir şi-a concentrat eforturile pe
siguranţa aparatelor de zbor şi a pasagerilor, fiind cunoscut
pentru invenţia unei versiuni timpurii a scaunului ejectabil.
După ce a studiat în Franţa şi a perfecţionat sistemul de
salvare a piloţilor în caz de accidente, inventatorul român
şi-a depus la Paris, în 1930, cererea de brevetare cu numele
„noul sistem de montare al paraşutelor la aparate de
locomoţie aeriană”. Invenţia consta într-un scaun prevăzut
cu două paraşute, detaşabil şi ejectabil vertical din orice tip
de vehicul, conceput pentru situaţii de urgenţă.

7. Pila Karpen – Nicolae Vasilescu-Karpen

În 1950, omul de ştiinţă Nicolae
Vasilescu-Karpen a realizat „pila
termoelectrică cu temperatură uniformă”,
denumită ulterior „Pila lui Karpen”.
Inventatorul său a declarat încă de la
început că aparatul va genera energie la
nesfârşit,
fără
nicio
intervenţie
suplimentară, iar mecanismul nu s-a oprit
nici în ziua de astăzi. Obiectul este păstrat
de Muzeul Naţional Tehnic „Dimitrie
Leonida”, din Bucureşti, iar o replică a sa de proporţii ar putea alimenta o navă
spaţială.
8. Cibernetica – Ștefan Odobleja
Cibernetica este ştiinţa care analizează
modul în care un sistem biologic, digital sau
mecanic
prelucrează
informaţiile
şi
reacţionează la acestea. Medicul român
Ștefan Odobleja a scris importante lucrări
despre cibernetică, fiind precursorul mondial
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al ciberneticii generalizate pe care el însuşi a denumit-o „Psihologia
consonantistă”. Prin activitatea sa, medicul şi-a atras ostilitatea regimului
comunist, iar contribuţiile sale remarcabile au fost îndelung ignorate şi
nerecunoscute. În onoarea sa a fost înfiinţată Academia de Cibernetică din Elveţia,
iar Academia Română l-a ales membru post-mortem în 1990.

9. Tunul Basilic – Urban
Armurierul de origine română Urban
(cunoscut şi sub numele de Orban) a fost cel
care a conceput celebrul „Tun al lui Urban”
sau „Tunul Basilic”, folosit la asediul
Constantinopolului în 1453. La cererea
otomanilor, în numai trei luni, Urban a
realizat un tun uriaş, de peste 8 m lungime
şi cu un diametru de circa 75 cm. Arma a
fost concepută în Adrianopole şi transportată la Constantinopole cu ajutorul a 60
boi. Deşi tunul s-a prăbuşit din cauza propriei greutăţi după o lună şi jumătate,
principiul său de funcţionare este folosit şi la armele actual.
10. Diorama – Grigore Antipa
Expusă în muzee, diorama este
reprezentarea unei porţiuni de peisaj, ce
conţine animale împăiate şi obiecte de decor,
oferind impresia unui peisaj real. Savantul
Grigore Antipa este inventatorul acestei
forme de a expune un ecosistem, iar Muzeul
Naţional de Istorie Naturală din Bucureşti este
prima instituţie din lume care a prezentat
dioramele biologice, din 1908. Succesul de care s-a bucurat acest mod de
prezentare a făcut ca dioramele să fie un exemplu urmat si de alte muzee din lume.

Eleva: Reszler Daniela, clasa a XIII-a D seral
Coordonator: prof. ing. Miclăuș Dorina
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Salina Turda – este unul dintre obiectivele turistice care au luat un mare
avânt în ultimii ani, ajungând în topul celor mai vizitate locuri din România.
Situată în județul Cluj, a fost clasată printre cele mai spectaculoase
obiective turistice din lume de publicații celebre la nivel mondial.

Concepută în zilele noastre ca un muzeu neobișnuit și inedit de istorie a

mineritului în sare, mina de sare aflată în zona Durgău – Valea Sărată din Turda
datează încă din secolul XVII!

Salina Turda este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj (MCPN,

2010). Îmbinarea armonioasă între mediul natural și sărat al minei cu elementele
de design minimaliste și moderne creează o atmosferă unică.

La 30 de kilometri de Cluj și la câteva sute de metri sub pământ, Salina
Turda se înfățișează ochiului turistic ca o lume subterană, rece de doar 10 grade
Celsius, unde natura și omul au lucrat cot la cot, cu sârguință, pentru a îi pune la
dispoziție un mic oraș de sare. Locul de unde acest zăcământ natural se extrăgea
încă de pe vremea romanilor este, în prezent, nu doar o oază de sănătate
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balneară, ci și o mini-bază de agrement lumina elegant cu teren de sport,
amfiteatru, loc de joacă pentru copii, muzeu natural, lac natural care îți permite
o plimbare cu barca și altele. Și pentru ca vacanța ta să-și aibă doza de răsfăț
frivol al simțurilor, de curând, salina a deschis propria unitate de cazare dotată
cu un centru SPA.
Odată ajuns la aproximativ 100m adâncime, pare că te afli într-o altă
lume, tot ce te înconjoară fiind din sare.

Eleva: Comiati Mărioara, clasa a IX-a A seral
Coordonator: prof. ing. Culic Liliana
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Cunoașterea e putere

"La ce e bun Caragiale?
Să știi când ești ridicol.
La ce e bun Nichita?
Să știi cum e când ești genial.
La ce e bun Bacovia?
Să știi c-au fost alții și mai triști ca tine.
La ce e bun Călinescu?
Să înțelegi c-a fost o Românie normală,
altădată.
La ce e bun Boia?
Să înțelegi că poate o istorie are nevoie și de
un duș rece, nu doar de coroane și statui.
La ce e bun Ion Barbu?
Să te lămureșți că există algoritmi și
geometrie și în cuvinte.
Nu doar în cartea de mate.
La ce e bun Newton?
Să începi să înțelegi că în Univers există legi
pe care nu le poate încalca nimeni.
La ce e bun Darwin?
Să pricepi cine suntem și de unde venim, în
cazul în care orele de religie nu te-au făcut
deja imun la rațiune.
La ce e bun Pitagora?

Să nu te prostească ăia care-ți vând prima
casă.
La ce e bun Arhimede?
Să înțelegi că și dintr-o baie și-o minte
ascuțită poate ieși o idee care să rămână în
istorie.
La ce e bun Carnot?
Să descoperi că oricât ți-ar cere ăia pe
BMW, înăuntrul motorului se întâmplă cam
același lucru ca în Logan.
La ce e bun Einstein?
Să te lămureșți că și dacă tu nu pricepi un
lucru, asta nu înseamnă că lucrul ăla nu
există.
E un bun exercițiu de umilință intelectuală.
Și, de fapt, la ce sunt bune toate astea?
Foarte simplu: ca atunci când simți nevoia
să fii mândru de ceva și n-ai absolut nici un
motiv personal, să te uiți în urmă și să
înțelegi că toți oamenii ăștia mari de care ai
învățat, care au scris, au descoperit și au dat
ceva important omenirii, oamenii ăștia au
ceva în comun cu tine.
Sunteți membri ai aceleiași specii.
Cea umană.
O specie diferită de animale printr-un lucru
sublim, pe care de obicei îl înțelegi la
bătrânețe:
e în stare să învețe fără nici un motiv lucruri
care aparent nu-i folosesc la nimic, doar
pentru A ÎNȚELEGE.
Altfel spus, cunoașterea e putere.
Și n-ai să găsești niciodată una mai mare ca
ea în lumea aceasta! "
Sursa: internet, Florentina Gruia

Eleva: Danciu Monica, clasa a XIII-a Bseral
Coordonator, prof. ing. Mureșan Raveca
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BENEFICIILE ULEIUL DE COCOS ÎN ALIMENTAȚIE
Uleiul de cocos este superalimentul secolului
XXI. Este un aliment şi un ingredient deosebit de
nutritiv, nelipsit în dieta vegetariană şi raw-vegană.
Fiind un ulei nealergenic, poate fi consumat şi de
copii, chiar de la o vârstă fragedă.
Datorită proprietăţilor sale benefice are
utilizări multiple: la scăderea în greutate, prevenţia
cancerului, la sănătatea inimii, îmbunătăţirea
activităţii cerebrale, precum și la prevenirea cariilor.
Mai mult, are utilizări multiple şi în cosmetică, în
reţetele preparate acasă ori în laboratoare.
Uleiul de cocos rafinat chimic este obţinut printr-un proces de distilare cu ajutorul unor
substanţe chimice potenţial nocive, la temperaturi ridicate. Sau, ca produs secundar din uleiurile
rămase din procesul de obţinere a fulgilor de cocos şi în care se regăsesc adesea grăsimi
hidrogenate, periculoase pentru sănătate. Uleiul extras sau presat la rece, numit şi virgin sau
extravirgin, e obţinut doar printr-un proces mecanic de presare a pulpei de cocos crude,
proaspete sau uscate şi este, prin urmare, cel mai sănătos.
Uleiul de cocos este singurul ulei vegetal care are o concentraţie ridicată de acizi graşi
saturaţi care provoacă o mulţime de reacţii pozitive, benefice pentru sănătate. Proprietăţile sale
se datorează acizi graşi: acizilor lauric, capric şi caprilic. Ei se asimilează rapid în organism şi se
transformă în energie, motiv pentru care uleiul de cocos este recomandat persoanelor care vor să
slăbească şi celor care fac sport. Acidul lauric se regăseşte şi în
laptele matern şi ne protejează împotriva virusurilor şi bacteriilor.
Conţine cu 10% mai puţine calorii faţă de alte grăsimi
vegetale şi este unul dintre cele mai bogate surse de grăsimi
saturate, aproape 90% din acizii graşi din uleiul de cocos fiind
saturaţi.
Iată câteva dintre principalele sale beneficii:
Scade nivelul colesterolului: Uleiul de cocos datorită
conţinutului în acizi graşi benefici (lauric, capric şi miristic)
îmbunătăţesc profilul lipidic, reducând astfel riscul de afecţiuni
cardiovasculare, prin reducerea Colesterolul Total şi LDL (colesterolul rău), în acelaşi timp
crescând HDL (colesterolul bun).
Ajută la scăderea în greutate: Trigliceridele cu lanţ mediu (MCT) din uleiul de nucă de
cocos pot stimula metabolismul, accelerând consumul de energie.
Hidratează pielea şi tratează acneea: Uleiul de nucă de cocos poate fi folosit ca o cremă
hidratantă, datorită conţinutului de vitamina E. De asemenea, aplicarea sa contribuie la oprirea
deteriorării ţesutului cutanat. Proprietăţile sale antimicrobiene pot fi folositoare şi în combaterea
acneei, eczemelor, psoriazisului şi infecţiilor cu stafilococi.
Îmbunătăţeşte funcţionarea creierului: Trigliceridele cu lanţ mediu (MCT) din uleiul de
nucă de cocos asigură o „sursă secundară de combustibil“, în afară de glucoză, cu ajutorul cărora
creierul şi sistemul nervos poate funcţiona. Nivelul ridicat de zahăr poate contribui la apariţia
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problemelor neurologice, inclusiv boala Alzheimer, nmită şi „diabet de tip 3”. De asemenea, s-a
demonstrat că aceste grăsimi din uleiul de cocos pot oferi beneficii terapeutice adulţilor cu
deficienţe de memorie și asupra tulburărilor cerebrale, precum epilepsie.
Omoară bacteriile, virusurile şi fungii: Uleiul de nucă de cocos conţine acid lauric care
are proprietăţi antifungice, antivirale şi antibacteriene. Aceste proprietăţi îl fac să fie de mare
ajutor în diferite tipuri de infecţii.
Uleiul de cocos se poate folosi cu succes în bucătărie. Poate fi mâncat, gătit, pus în salate,
în prăjituri chiar şi în ceai sau lapte, deoarece creşte absorbţia fitonutrienţilor şi antioxidanţilor.
Uleiul de cocos este rezistent la temperaturi ridicate şi nu se oxidează uşor.
Adăugat în shake-urile proteice sau în smoothies, creşte absorbţia proteinelor,
vitaminelor şi nutrienţilor, și le completează cu ale lui. Este potrivit pentru prepararea batoanelor
nutritive, proteice şi energizante sau a gustărilor sănătoase dintre mese. O băutură nutritivă pe
bază de ulei de nucă de cocos poate fi şi un bun sirop de tuse, expectorant, sau contra durerilor
de gât.
Uleiul de cocos poate fi folosit și ca produs de îngrijire
a pielii sau a părului, iată câteva dintre beneficiile lui:
• Spală faţa mai bine decât un săpun, mulţumită
capacităţilor antimicrobiene ale acidului lauric, poate fi
folosit la săpunul făcut în casă.
• Curăţă foarte bine dinţii, dacă este adăugat într-o reţetă
de pastă de dinţi preparată în casă, cu ulei vegetal de
mentă şi praf de copt.
• Bun pentru un masaj care catifelează pielea, nu doar a bebeluşilor.
• Tratează vergeturile rămase după sarcină şi lăuzie sau după pierderea în greutate, dacă
este aplicat local, cu masaj pe zonele afectate.
• Este un bun hidratant şi calmant pentru pielea arsă de soare.
• Bun balsam pentru păr, dacă după baie se masează cu el părul şi apoi se
clăteşte. Funcţionează chiar şi împotriva mătreţii sau, mai rău, a gumei de mestecat lipită
de firele de păr.
• Calmează mâncărimea cauzată de muşcăturile insectelor, dacă este aplicat în locul
cremelor pline de chimicale şi cortizon.
• Întins pe buze, înlocuieşte balsamul din farmacii.
• Poate fi un bun emolient şi calmant pentru piele, înainte şi după bărbierit.
• Amestecat cu puţin zaţ de cafea şi un praf de scorţioară se transformă într-un foarte
bun exfoliant
• Îmblânzeşte urmele lăsate de oboseală în jurul ochilor, aplicat ca o mască pentru conturul
ochilor. Ba mai mult, poate fi şi un bun demachiant.

Maistru instructor: Bodnar Daniela
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Câteva nuci sunt de departe o alternativă mult mai bună
pentru biscuiţi, covrigei sau sticksuri pentru ronţăitul dintre mese.
Sunt mult mai hrănitoare, energizante şi ne protejează sănătatea
în multiple feluri.
De foarte multe ori, alimentele simple sunt şi cele mai bune. Acesta este cu
siguranţă cazul nucilor în care natura a pus un pachet aproape perfect de proteine (15
g/ 100 g), grăsimi sănătoase (60 g), fibre (2,4 g), antioxidanţi, precum şi multe vitamine

(A, B, C, E şi P) şi minerale (sodiu, potasiu, calciu, magneziu, clor, fosfor, sulf, fier,
cupru, zinc şi iod). Dintre cele mai cunoscute proprietăţi ale acestor fructe, cea mai

populară este aceea avută asupra funcţiilor cerebrale. De altfel, chiar forma miezului i-a
făcut pe oameni, încă din Antichitate, să declare nucile alimentele creierului.
Observaţiile empirice au fost demonstrate apoi prin studii ştiinţifice care au confirmat

efectul benefic al nucilor în ceea ce priveşte eliminarea „golurilor de memorie“ şi

potenţarea capacităţilor intelectuale. Avantajele includerii nucilor în dietă nu se opresc
însă aici, pentru că ele deţin cu mult mai multe beneficii şi anume:

Previn apariţia atacului vascular cerebral, atunci când sunt consumate, într-o
cantitate de opt pe zi, arată un studiu realizat de cercetătorii americani de la
Barcelona’s Hospital Clinico.
Reduc riscul de diabet de tip 2. Probabilitatea de face diabet zahart scade cu
30% la persoanele care consuma cel puţin 30 g nuci pe zi, de 5 ori pe
săptămână. Grăsimile mono şi polinesaturate ameliorează sensibilitatea la insulină.
Menţin ochii sănătoşi - un consum bogat de nuci, asigură oftalmologii
americani
la
Brigham
Young
University,
împiedică
distrugerea
fotoreceptoarelor, cele mai importante celule ale retinei, reducând semnificativ riscul de
a dezvolta AMD (degenerarea maculară provocată de îmbătrânire).
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Cresc fertilitatea bărbaţilor. Cercetătorii americani de la Universitatea din
California au constatat că nucile, consumate des, cresc considerabil atât
cantitatea, cât şi calitatea spermei.
Tratează tulburările de ritm cardiac. Efectul benefic este datorat prezenţei
acidului alfa linoleic în compoziţia lor.
Ameliorează bolile de stomac şi intestine: ulcere, dispepsii, iritaţii, pirozis,
diaree, constipaţie.
Reglează funcţiile endocrine, fiind utile în caz de tulburări ale hipofizei şi
insuficienţă suprarenală, tulburări de ciclu menstrual, dar şi la menopauză.
Protejează sănătatea oaselor şi a dinţilor, datorită conţinutului bogat de fosfor.
Combat cancerul de prostată. Cercetătorii de la University of California din
Davis au descoperit că că nucile reduc nivelul factorului de creştere de tip
insulinic 1 (IGF-1), care are un rol în declanşarea cancerului la prostată.
Feresc femeile de cancerul mamar. Cercetătorii de la Universitatea Harvard au
constatat că un consum regulat de nuci - două sau mai multe porţii pe
săptămână -, scade riscul de cancer la sân cu până la 36%.

Elev: Crișan Bogdan, clasa a XII-a A seral
Coordonator: prof. ing. Rața Natalia
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Ardeiul iute în lume are mai multe varietăți, și fiecare popor l-a
denumit în felul său: ardei iute, chili pepper, paprica, pepperoni,
tabasco și astea sunt doar unele și cele mai cunoscute denumiri ale
acestei plante care în același timp pișcă, decorează dar și tratează. Acest
ingredient minune de nelipsit din bucătăria mexicanilor, ungurilor, italienilor și nu
în ultimul rând al românilor, vine din America Centrală și de Sud.

Ardeiul iute se numară printre alimentele controversate pe care românii
le consumă. În timp ce unii îi laudă beneficiile asupra sănătății, alții
atrag atenția asupra unor efecte nedorite. Cert este că ardeiul iute este
folosit ca și aliment cu scop terapeutic din cele mai vechi timpuri.
Ardeiul iute are gustul său specific datorită unui compus numit
capsaicina, iar cantitate acestuia determina gradul de iuțeală și aroma
ardeiului. Consumul unui singur ardei iute pe zi are beneficii enorme
asupra sănătății, pe care nu le putem ignora sub nicio formă.
Capsaicina accelerează metabolismul și contribuie din plin la arderea
surplusului de calorii, dar totodată ajută și în lupta împotriva răcelilor.
Este un compus extrem de benefic pentru sistemul imunitar, iar alături
de multe alte vitamine din conținului ardeiului iute combate răceala și gripa cu
eficiență maximă.
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Cercetatorii au demonstrat de-a lungul timpului că un ardei iute pe zi
poate contribui la reducerea nivelului de colesterol din sânge și la o mai
bună sănătate a inimii, prevenind formarea cheagurilor de sânge. Acest
ingredient ajută chiar și la reglarea tensiunii arteriale, relaxând vasele de sange.
Vă vine sau nu să credeți, ardeiul iute va ajuta chiar și să vă controlați
starea de nervozitate, deoarece contribuie la elibearea de serotonina –
hormonul responsabil pentru starea de bine. Acest lucru il transformă într-un
remediu eficient împotriva depresiei.
Capsaicina are puternice proprietăți antiinflamatorii și de aceea
consumul regulat de ardei iute poate fi o modaliate excelentă de
prevenție a artritei și a altor boli inflamatorii. Gustul iute îmbunătatește
digestia și crește pofta de mâncare, iar alimentele sunt digerate mult mai corect,
astfel corpul beneficiind de toți nutrienții din alimente.
Deși se spune că ardeii iuți sunt contraindicați în bolile de stomac, unele
cercetări au demonstrat că aceștia previn apariția ulcerului și distrug
bacteriile nocive, stimulând secreția de sucuri gastrice cu rol protector.
Totuși, dacă aveți anumite afecțiuni ale stomacului este bine să întrebați și medicul
specialist dacă puteți consuma ardei iute în fiecare zi.

Eleva: Bumbar Diana, clasa a XI-a A
Coordonator: prof. ing. Toma Ramon
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DIVERTISMENT-CURIOZITĂTI

Elevul: Ghiulai Andrei, clasa a XII-a A
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(Partea a II-a)

Câteva sfaturi utile de la un vraci, despre semnele din jurul nostru pe care trebuie să
le observăm:

15. Dacă iubitul/iubita tău/ta s-a supărat pe tine, dacă nu ești vinovat/ă – îmbrăţișeazăl/o, ţine-l/o strâns strâns și se va liniști.
16. Dacă îţi este greu pe suflet și simţi neliniște în interior, cântă. Cântă orice. Și sufletul
tău se va liniști.
17. Dacă vrei să faci ceva, crede în forţele proprii. Pentru că frica te va opri. Întotdeauna.
Nu îţi pierde speranţa și mergi înainte.
18. Ţine minte un lucru: fiecare va primi ceea ce merită.
19. Viaţa poate să se întoarcă la tine cu faţa sau cu spatele. Însă puţini înţeleg că noi
singuri o întoarcem. Toate gândurile rele noi le atragem. Trăiește liniștit. Nu invidia
pe nimeni și nimic. Și ce dacă vecinul are o mașină de lux? Mutra lui nu va deveni
mai frumoasă și burta de la bere nu se va transforma într-un abdomen cu 6
pătrăţele. Mai des zâmbește și vei primi multe zâmbete în schimb.
20. Dacă vrei să fii respectat, respectă-i pe cei din jurul tău. La bine răspunde cu bine, la
rău, răspunde cu ignoranţă. Omul care ţi-a făcut rău va suferi mai mult pentru că nu
l-ai luat în seamă.
21. Nu bea alcool. Deloc. Asta îţi strică viaţa și sănătatea. Sunt zeci de mii de modalităţi
pentru ca să te relaxezi.
22. Niciodată nu avea regrete. Ele sunt în plus. Tot ce se face, se face întotdeauna spre
bine.
23. Pietrele care seamănă cu animale nu trebuie niciodată să le strângi. Îţi pot aduce
ghinion.
24. Ascultând muzica bună, poţi să te eliberezi de toată energia negativă pe care ai
adunat-o în timpul zilei. Muzica e un fel de meditaţie care aduce echilibru în viaţa
noastră.
25. Pentru a respira mai ușor și pentru a-ţi fi mai ușor pe suflet, învaţă să plângi.
26. Dacă ai nimerit într-o situaţie din care nu vezi nici o ieșire, ridică o mână cât mai
sus. Apoi brusc dă-o jos și spune: DUCĂ-SE NAIBII! Și mai gândește-te odată…
27. Atunci când femeia merge la cumpărături, ea cumpără fericire pentru familia ei. Iar
bărbatul trebuie să îi asigure banii femeii, pentru ca ea să cumpere cele mai bune
produse. Familia care economisește pentru produsele alimentare este predispusă la
sărăcie și nefericire.
28. Dacă te simţi prost sau ceva te neliniștește, încearcă să te miști în ritm de dans. Îţi
vei reîntoarce energia și îţi vei elibera creierul de griji.

Eleva: Graner Florica, clasa a IX-a A seral
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Să învăţăm că durează doar câteva secunde să deschidem răni profunde în inima celor pe
care îi iubim… şi că durează mai mulţi ani pentru ca acestea să se vindece.
Să învăţăm că un om bogat nu este acela care are cel mai mult, ci acela care are nevoie
cel mai puţin.
Să învăţăm că există oameni care ne iubesc, dar pur şi simplu încă nu ştiu să-şi exprime
sentimentele.
Să învăţăm că doi oameni se pot uita la acelaşi lucru şi că pot să-l vadă în mod diferit.
Să învăţăm că nu este suficient să-i iertăm pe ceilalţi şi că, de asemenea, trebuie să ne
iertăm pe noi înşişi.
Frumuseţea există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să o vadă!
Bucuria există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să o simtă!
Mulţumirea există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să o guste!
Iubirea există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să o trăiască!
Iertarea există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să o înţeleagă!
Răbdarea există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să o însuşească!
Înţelegerea există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să o împărtăşească!
Respectul există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să-l ofere!
Prietenia există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să o întreţină!
Comunicarea există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să o dezvolte!
Bunătatea există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să o preţuiască!
Prietenia există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să o întreţină!
Suferinţa există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să ajute!
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Viaţa există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să o valorifice!
Dumnezeu există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să creadă!
Toate cestea există,
…din păcate nu toţi oamenii vor să afle
Elev: Pop Răzvan, clasa a IX-a Bp
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ALFABETUL VIE II CRE TINE
A - Ascultă mai întâi și numai după aceea să vorbești;
B – Binecuvântează și nu blestema niciodată;
C – Credința Creștin Ortodoxă să-ți fie tăria vieții;
D – Dragostea acoperă multe greșeli, deci, iubește pe Dumnezeu, pe
aproapele și pe vrăjmașii tăi;
E – Experimentează zilnic rugăciunea lui Iisus;
F – Fugi de poftele trupești ale tinereții;
G – Găsește totdeauna latura bună a lucrurilor;
H – Harul lui Dumnezeu îți este indeajuns ca să fii bucuros, chiar în necazuri;
I – Iubirea este darul lui Dumnezeu lăsat, peste omenire;
Î – Întotdeauna amintește-ți că Iisus Hristos S-a jertfit și pentru tine pe
Golgota;
J – Judecata este a Lui Dumnezeu, tu să nu judeci pe nimeni;
K – Kilometri nenumărați au parcurs cei 12 Sfinții Apostoli, propovăduind.
Nu te plânge de drumul până la Biserică;
L – Lumina în sufletul tău, să-ți fie Cuvintele Sfintei Evanghelii;
M – Muncește cu drag, ca pentru Domnul, ca și când ai trăi o veșnicie;
N – Nu încerca să te dai mai important decât ești;
O – Opune-te oricărui rău, oricărui păcat;
P – Părtășia cu frații tăi să o înveți mereu;
R – Rabdă ispita și vei fi biruitor;
S – Să fii adeptul Creștinismului Ortodox (aici este Adevărul), al iubirii, al
milosteniei, al mîntuirii sufletului;
S – Știința adevărată se obține prin iubirea lui Dumnezeu;
T – Taci, când nu ai cuvinte de zidire sufletească;
T – Ținuta să-ți fie modestă și decentă (nici pedantă, dar nici lălâie);
U – Urmărește pacea și neprihănirea;
V – Veghează mereu în rugăciune;
Z – Zidește-ți Casa Sufletului prin împlinirea Sfintelor Taine (Botez,
Mirungere, Cununie Religioasă, Maslu, Spovedanie, Împărtășanie).
Bucuria mea, te rog să înveți “ALFABETUL VIETII” creștine pe de rost!
Amin și Aliluia!
Elev: Mărieș Bogdan, clasa a XI-a D seral
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Elev: Trif Nicolae, clasa a XI-a D seral
Coordonator: prof. Pop Daniela
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Eleva:Pode Nicoleta, clasa XIII-a A seral
Coordonator: prof. Berinde Lia Georgeta
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Elev: Pintea Laurențiu, clasa a XII-a A

41

Revista şcolară “Paşi spre viitor”- nr. 18/2019 – ISSN 2067-7871

Din sumar
Editorial - Un nou experiment în învățământ : „Școala să-l profesionalizeze pe elev”
Activităţi extracurriculare
• „Învăţ, ştiu şi aplic bunele maniere” – Concurs şcolar judeţean, ediţia a V-a;
• Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare – Școala eTwinning;
• Clinchete de zurgălăi în așteptarea Crăciunului;
• “La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!”;
• Din seria activitățile noastre ...;
• „Povești de Crăciun”;
•
November 13th – World Kindness day.

Noutăţi din domenii diferite

• Locuinţe din materiale natural (Partea a doua);
• Top 10 – Invenţii româneşti care au revoluţionat lumea (Partea a doua);
• Salina Turda, o destinație subterană spectaculoasă;
• Cunoașterea e putere
• Beneficiile uleiul de cocos în alimentație;
• Nucile și beneficiile lor;
• Ardeiul iute și efectele sale.

Divertisment - Curiozităţi

• Știanți că…?
• Sfaturile unui șaman (Partea a II-a);
• Vorbe înţelepte;
•
Alfabetul vieții creștine;
• Iată de ce e bine să mâncați fructe;
• Beneficiile apei;
• Cum să înveți sistemul periodic în 3 ore;
• Știm să calculăm?;
• De ce să înveți matematica;
• Obiceiuri sănătoase de zi cu zi;
• 7 logici sănătoase;
• Ce este timpul?.
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