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Martie este

a treia lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele
șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile.
Din
punct
de
vedere astronomic,
luna martie începe
cu soarele în
constelația Vărsătorului și se sfârșește cu soarele în constelația Peștilor.
In astronomia veche, martie începea cu soarele în semnul Peștilor și sfârșea în
semnul Berbecului.
Numele lunii martie (latină: Martius) vine de la zeul Marte, zeul războiului
din mitologia romană și era considerată o lună favorabilă începerii războiului.
Sub împăratul Romulus al Romei, anul începea cu această lună, abia în anul 45
î.Hr., Iuliu Cezar a introdus Calendarul iulian iar anul începea la 1 ianuarie.
Grecii numeau luna martie Elaphebolion. În România, luna martie, popular, se
numește Mărțișor. În luna martie începe aratul și semănatul, se curăță livezile și
grădinile, se scot stupii de la iernat și se "retează" fagurii de miere utilizați ca
leac în medicina populară etc.
Martie începe cu aceeași zi a săptămânii ca și Februarie cu excepția anilor
bisecți și ca Noiembrie în fiecare an. Echinocțiul de primăvară în emisfera
nordică, respectiv echinocțiul de toamnă în emisfera sudică, (data când ziua este
egală cu noaptea), este o dată care variază de la 19 martie la 21 martie.
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MĂRŢIŞOR

Mărţişorur oferit persoanelor

Originile sărbătorii mărţişorului nu sunt cunoscute exact, dar se consideră că ea a
apărut pe vremea Imperiului Roman, când Anul Nou era sărbătorit în prima zi a
primăverii, în luna lui Marte. Acesta nu era numai zeul războiului, ci şi al fertilităţii şi
vegetaţiei. Această dualitate este remarcată în culorile mărţişorului, albul însemnând
pace, iar roşul - război. Anul Nou a fost sărbătorit pe 1 martie până la începutul
secolului al XVIII-lea.
Răspândit în toate zonele ţării, mărţişorul este pomenit pentru prima dată de
Iordache Golescu, iar folcloristul Simion Florea Marian relatează în cartea "Sărbătorile
la români" că în Moldova, Muntenia, Dobrogea şi unele părţi ale Bucovinei exista
obiceiul ca părinţii să lege, la 1 martie, copiilor lor o monedă de argint sau de aur la gât
sau la mână. Moneda, legată cu un şnur roşu, un găitan din două fire răsucite din
mătase roşie sau albă sau mai multe fire de argint şi aur se numeşte mărţişor, mărţiguş
sau marţ. Mărţişorul era pus la mâinile sau la gâtul copiilor pentru a le purta noroc în
cursul anului, pentru a fi sănătoşi şi curaţi ca argintul la venirea primăverii.
Folcloristul Simion Florea Marian scrie că mărţişorul serveşte celor care îl poartă
"ca un fel de amuletă", dar cine doreşte ca acesta să aibă efectul dorit "trebuie să-l
poarte cu demnitate".
În prezent, mărţişorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ra
murile unui pom fructifer. Se crede că aceasta va aduce belşug în casele oamenilor. Se
zice că dacă cineva îşi pune o dorinţă în timp ce atârnă mărţişorul de pom, aceasta se va
împlini. La începutul lui aprilie, într-o mare parte a satelor României şi Moldovei, pomii
sunt împodobiţi de mărţişoare. În Transilvania, mărţişoarele se atârnă de uşi, ferestre,
de coarnele animalelor domestice, întrucât se consideră că astfel se vor speria duhurile
rele.
Mărţişorul este o tradiţie în România, Republica Moldova şi teritoriile învecinate
locuite de români sau aromâni. Obiceiuri similare sunt întâlnite în Bulgaria, Albania,
Macedonia.
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FEMEIA - O SĂRBĂTOARE INTERNAŢIONALA

Ziua Internațională a Femeilor a luat naștere în urma unui protest al muncitoarelor
care au cerut reducerea zilei de muncă, salarii mai mari și condiții mai bune de muncă.
Se întâmpla în 8 martie 1857. În unele țări, ziua de 8 martie și-a pierdut din semnificația
istorică și politică și este doar un prilej pentru ca oamenii să își exprime dragostea și
aprecierea față de femeile din viețile lor. Însă Organizația Națiunilor Unite și ONG-urile
feministe atrag atenția că această zi ar trebui să amintească de greutățile sociale și
economice cu care femeile din întreaga lume se confruntă zi de zi.
Ziua Internațională a Femeii a apărut pe fondul mișcărilor sociale de la începutul
secolului XX, în America de Nord și în toată Europa, potrivit.
În anul 1910, Internaționala Socialistă reunită la Copenhaga a hotărât instituirea unei
zile dedicate femeii, fără a stabili însă o dată anume, data de 8 martie fiind aleasă abia în
1913.
Ca urmare a inițiativei de la Copenhaga, în 19 martie 1911, Ziua Internațională a
Femeii a fost marcat pentru prima dată în Austria, Danemarca, Germania și Elveția. La
manifestațiile organizate cu acel prilej, s-a cerut, în plus față de dreptul de vot și de a
ocupa o funcție publică, dreptul femeilor la locul de muncă, la formarea profesională și
de a se pune capăt discriminării la locul de muncă.
Cu prilejul Anului Internațional al Femeii, în 1975, Organizația Națiunilor Unite a
sărbătorită pentru prima dată Ziua Internațională a Femeii la 8 martie.
Punctul de plecare pentru o strategie pe termen lung privind drepturile femeii și pentru
ca fiecare femeie să își atingă adevăratul potențial îl constituie Declarația de la Beijing și
Platforma de acțiune, o foaie de parcurs istoric, semnată de 189 de state, în cadrul
Conferinței mondiale a ONU privind femeile, în 1995.
Redacţia
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MAMA
Ochii tăi ca două stele
Citesc gândurile mele,
Gândurile mele mute
Vor pe tine să te-asculte !

Să te-asculte cum vorbeşti
Cum m-alinţi cum mă iubeşti,
C-ai fost mamă lângă mine
Şi la greu dar şi la bine.

Mamă tu esti ca o floare,
Frumoasă, inimă mare,
Şi cu sufletul curat
Niciodată suparat !!

Şi în loc de orice floare
Am să-ţi dau o sărutare,
Tu eşti tot ce îmi doresc,
Mamă scumpă…te iubesc !!!

Autoare eleva Cristina Socol cl. a X a C
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Grigorescu Andra clasa a XI a D
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LISABONA – Obiective turistice

Lisabona, capitala Portugaliei, este situată pe țărmul atlantic al acestei țări, la
vărsarea fluviului Tajo în ocean. Este situat la o altitudine de 56 m deasupra mării și are
o populație de aproximativ 600000 locuitori, iar cu aria metropolitană însumează 2,5
mil. locuitori,.Este cel mai important centru economic, cultural, politic și turistic al
Portugaliei.
Din filele istoriei reiese că întemeierea Lisabonei este atribuită fenicienior,
care în urmă cu trei sute de mii de ani numeau acest oraș Allis Ubbo (Port fermecat). În
evoluția ulterioară se remarcă mai multe perioade de ocupații (romană, vizigotă,
maură). Din anul 1147 orașul este recucerit de către portughezi și devine capitala țării în
anul 1260. Urmează o perioadă de înflorire în perioada marilor cuceriri și colonizarii,
dar decade în perioada ocupației spaniole (1580-1640). Un moment de răscruce în
evoluția socială și economică a orșului îl reprezintă cutremurul din anul 1755, dar și
tsunamiul ce a urmat acestuia. Și, ca și când nu era de ajuns, un mare incendiu a
cuprins orașul, în timpul cutremurului. Orașul s-a mai confruntat cu un incendiu
devastator în anul 1988, dar își revine la viață și după această grea încercare.
Din punct de vedere turistic este printre orașele cele mai vizitate din lume, este
un adevărat muzeu în aer liber, cu edificii colorate și monumente superbe, toate legate
între ele prin funiculare, ce se deplasează ușor pe coline, printre localnicii veseli și
turiștii curioș. Un tur prin orașul Lisabona trebuie să cuprindă în mod oblogatoriu
următoarele obiective:
1.

Castelul Sao Jorge,
situat în cartierul
Alfama, în
apropierea fluviului
Tajo, este construit
în timpul dominației
maure, iar
construcțiile
turnurilor sunt
mărturii în acest
sens.
6

ARIPI
2. Mosteiro dos Jeronimos
este un monument cultural
dedicat călătoriei lui Vasco
da Gama în Indii de către
regele Manuel I. Se spune că
este un simbol al bogăției din
timpul Marilor Descoperiri.
Astăzi face paarte din
patrimoniul UNESCO.

3.
Liftul Santa Justa, încă
din anul 1901, de când e
construit, reprezintă inima
Lisabonei.
El
leagă
cartierele Baixa de Salto
Alto, urcând 32 de metri.

4. Ocenarium. Este cel mai
mare
aquarium
din
Portugalia, unde se găsesc
peste 25000 de pești,
păsări
si
mamifere
marine. Există un acvariu
central uriaș care este cât
patru
bazine
de
dimensiune olimpică la un
loc.

5. Turnul Vasco da Gama a
fost inaugurat în 1998, ca
urmare a celebrării a 500 de
ani de la calatoriile marelui
explorator în India. Cu o
înălțime de 145 de metri, acest
turn reprezintă cea mai înaltă
clădire din Lisabona.
Rubrică
realizată
prof.Alina Pandelescu
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PROIECT “EDUCAREA ELEVILOR PENTRU ECONOMIA
CIRCULARĂ - ECONOMIE CARE PRODUCE ZERO DEȘEURI”
Printre obiectivele economice ale României, se află și trecerea de la economia
liniară (cumpărăm – consumăm - aruncăm), la economia circulară (cumpărăm –
consumăm - reciclăm), deoarece resursele planetei sunt limitate și nivelul de poluare a
crescut îngrijorător.
În această direcție, în perioada 24.11.2017 - 09.12.2017, Colegiul Tehnologic
Grigore Cerchez, a fost implicat în Proiectul EDUCAREA ELEVILOR PENTRU
ECONOMIA CIRCULARĂ - ECONOMIE CARE PRODUCE ZERO DEȘEURI,
proiect organizat de către ISMB, PROEDUS și Primăria Municipiului București.
Obiectivul proiectului a fost îmbunătățirea competențelor, prin experimentarea de
metode și practici inovative, pentru educarea, referitor la economia circulară, a 900 de
elevi din 30 de unități de învățământ bucureștene.
Elevii Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez, din clasele a-X-a E, a-XI-a C și D
și a-XII-a C, coordonați de prof. Rădoi Eugenia, prof. Ureche Roxana și prof.
Pandelescu Alina, au organizat ateliere de lucru, în care au realizat, cu creativitate și
plăcere, diverse lucruri folositoare, sau pur și simplu decorative, din ambalaje reciclate.
In joacă, distrându-se creativ, elevii au realizat că pot recicla și reutiliza o parte
din deșeurile aruncate zilnic, că au idei creative și interesante, și că își pot folosi
abilitațile pentru a polua mai puțin planeta.
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In fotografiile de mai sus, puteți vedea cum s-au distrat elevii, reciclând,
reutilizând și transformând ceea ce în mod normal numim gunoi, în obiecte decorative,
având fiecare povești interesante în spate și aratând câtă creativitate există în fiecare
dintre noi.
Deasemenea, elevii pasionați de gastronomie, ne-au încântat, la finalul activității,
cu bomboane raw vegan, gustoase și sănătoase.
Rubrică realizată de prof. Eugenia Rădoi
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Cheile Bicazului
Traversarea Cheilor Bicazului impresionează orice turist aflat în trecere pe drumul ce
leagă judeţele Neamţ de Harghita, prin maiestuozitatea pereţilor de stâncă şi sălbăticia
peisajului. Impresia puternică pe care o lasă această minune a naturii se păstrează nu
doar la prima incursiune prin serpentinele drumului, pe lungimea celor 8 kilometri de-a
lungul cheilor. Formaţiunea naturală este străbătută de drumul naţional care leagă
oraşele Bicaz (Neamţ) de Gheorghieni (Harghita) şi se situează la 31 de kilometri de
primul şi 25 de kilometri de al al doilea. Primul drum de acces spre Chei s-a construit în
anul 1910, dinspre Gheorghieni, iar sectorul de drum spre Bicaz a fost dat în exploatare
mult mai târziu, în anul 1937.

Spectacolul naturii creşte pe măsură ce urmezi drumul, iar când ajungi între pereţii
stâncoşi ce te strâng ca într-o menghină la „Gâtul Iadului”, te simţi precum o furnică.
Senzaţia devine stranie când priveşti cum maşinile se înşiră pe drumul înghesuit între
stânci. Deşi e miezul zilei, miezul verii, dacă mai faci doi paşi în faţă ieşi cu totul din
imperiul soarelui, razele nemaireuşind să pătrundă aici. Şi atunci înţelegi de ce locul e
împărţit în trei sectoare numite Poarta Iadului, Pridvorul Iadului, şi Gâtul Iadului.
Rubrică realizată de prof.ec.Andora Evelina Simina
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Masivul Ceahlău
Cel mai impunător munte din Carpaţii Orientali, Ceahlăul este căutat de turişti indiferent
de sezon. Traseele urmează locuri de o frumuseţe sălbatică şi sunt marcate de obiective
naturale încărcate de legende. Atracṭiile muntelui Ceahlău sunt variate, de la cea mai
mică floare aflată pe vârf până la marile blocuri de piatră cu forme spectaculoase. Porţile
de intrare sunt din staţiunile Izvorul Muntelui, Durău, dar şi prin Bicazul Ardelean. Acest
din urmă traseu poate fi făcut cu maşina până în Poiana Stănile, de unde se poate ajunge
relativ repede (circa o oră) la Cabana Dochia.

Rubrică realizată de prof.ec.Andora Evelina Simina
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CAMBRIDGE DAY 2018
On the 24th of February 2018 at “Mihai Viteazul” National College in Bucharest took
place the Cambridge Day event organized by SITKA FOREIGN BOOK CENTER.
SITKA FOREIGN BOOK CENTER was established at the end of 1999 in response to
the increasing demand for publications for learning foreign languages of wide
circulation. They provide the Romanian public with the latest educational materials
produced by well-known publishers specialized in the field of foreign language learning
and collaborates with the most prestigious publishing houses in the world:
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS and PENGUIN from the UK, HACHETTE, CLE
INTERNATIONAL, DIDER from France, LANGENSCHEIDT, HUEBER, KLETT,
CORNELSEN from Germany, S.G.E.L., EDELSA, EDINUMEN from Spain, ELI-LA
SPIGA, EDILINGUA in Italy.

Cambridge Day is dedicated to all English teachers, students and parents. Cambridge
English exams are recognized by over 20,000 universities, employers and governments
around the world. The Cambridge Certificates can open doors to higher education,
improve employment opportunities, and because they are globally recognized, can
increase the choices for study or work.
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The most well-known Cambridge English exams are : YLE(Young English Learners)
Cambridge English: Key (KET), Cambridge English: Preliminary (PET), Cambridge
English: First (FCE), Cambridge English: Proficiency (CPE), Cambridge English:
Advanced (CAE), IELTS (International English Language Testing System), Cambridge
English: Business Higher (BEC Higher), Cambridge English: Business Vantage (BEC
Vantage), TKT (Teaching Knowledge Test), CELTA (Certificate in Teaching English to
Speakers of Other Languages), Delta (Diploma in Teaching English to Speakers of
Other Languages), Cambridge English: Legal (ILEC), Cambridge English: Financial
(ICFE).Also, the certificates received as a result of passing the English language exams
administered by the British Council are recognized as a linguistic competency in the
following situations: admission to the 9th grade bilingual and intensive classes
(minimum level required: A2 according to CEFR- Common European Framework of
Reference for Languages) ,Baccalaureate (minimum level required: B1 according
to CEFR)

The event had the following programme:
09.00-09.30 Registration
09.30-10.30 Olha Madylus: A Complete Preparation for the Speaking in Exams
10.30-11.30 Martin Burnett-Stuart: Making vocabulary learning and teaching
interactive
11.30-12.10 Coffee Break
12.10-13.10 Matthew Ellman: Digital tools for improving speaking skills
13.10-13.25 Steluta Stefanescu : Cambridge English Updates
13.25-13.40 Georgiana Bose: The CELTA certificate (Certificate in Teaching English to
Speakers of Other Languages)- an international passport!
13.40-13.50 Raffle and Closing
At the event was set up a book exhibition giving all the opportunity to explore de latest
ELT publications from Cambridge University Press.All attendees received a free sample
copy of one of the most recent publications from Cambridge University Press. The
participation at the event was free of charge and the registration was online.
Rubrică realizată de Prof. Mădălina Tudosiu şi Adriana Vasile
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Activitatea științifică a lui Victor Babeș a fost foarte
vastă, cu un accent deosebit în problemele
de tuberculoză, lepră, vaccinare anti-rabică și
seroterapie anti-difterică. A demonstrat prezența
bacililor tuberculozei în urina persoanelor bolnave
și a pus în evidență peste 40
de microorganisme patogene. De o deosebită
importanță este descoperirea unei clase de paraziți sporozoari intracelulari nepigmentați - care
cauzează febra de Texas la pisici și alte îmbolnăviri
la animale vertebrate. La Congresul Internațional
de Zoologie din Londra (1900) acești paraziți sunt
clasificați în genul Babesia.
În 1892 publică împreună cu Gheorghe
Marinescu și Paul Blocq un Atlas de Histologie
patologică a Sistemului Nervos. A editat timp de mai
mulți ani Analele Institutului de Patologie și
Bacteriologie din București.
Victor Babeș, datorită formației sale științifice de
bază, a creat concepția ce poate fi denumită
"patomorfologia procesului infecțios", sinteză
a microbiologiei cu histopatologia.
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A fost un pictor francez din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. A început cu academismul clasic,
însă după câtva timp revine la tematica realistă, pentru
care și-a căutat idei în teatrele pariziene, în lumea
fascinantă a balerinelor, atelierele modistelor, la cursele
de cai sau în studierea corpului omenesc. S-a distins cu
talentul excepțional de desenator și cu pasiunea pentru
obiectele efemere în mișcare. Împreună cu Claude
Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro este unul din
intemeietorii impresionismului. Edgar Degas și-a păstrat
însă stilul său propriu independent, pe care el îl numește
realist. Motivele preferate le tratează cu uimitoare
noutate, limitările de perspectivă sunt asemănătoare cu
cadrele de fotografie. A folosit pastelul și a încercat
numeroase tehnici de pictură și grafică. A lăsat după el o
moștenire originală și multilaterală, de circa două mii de
lucrări, tablouri în ulei, pasteluri și sculpturi.

Rubrică realizată de „Historicus”
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In anul 1540, fostul bucătar al regelui englez Henric al VII-lea, John Thynn, a
cumpărat ruinele unui vechi castel din ţinutul Wiltshire, Marea Britanie. Thynn a
refăcut castelul, lângă care a construit un labirint vegetal. De atunci, an după an,
labirintul a fost mărit de urmaşii săi, iar in 1978, actualul proprietar, marchizul
Alexander Thynn, a reamenajat domeniul, transformându-l într-un imens parc de
distracţii, deschis publicului.

Cu această ocazie, s-a constatat că labirintul de la Longleat este cel mai mare labirint
natural din lume. Lungimea potecilor sale măsoară 3 km, iar pentru a-l parcurge de la
un capăt la altul sunt necesare aproximativ două ore – asta dacă urmezi constant
drumul cel bun.
Rubrică realizată de “Globtrotter”
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Cetatea POIENARI

Cetatea este situată pe un vârf de munte care domină Cheile Argeșului, lângă
localitatea Arefu, la câțiva kilometri de barajul și lacul de la Vidraru, pe vale mai jos,
lîngă centrala hidroelectrică Vidraru.
Inițial, pe vremea lui Negru Vodă, a fost construit un singur turn; apoi
construcția a fost dezvoltată în scop de refugiu sau punct de observație de către Vlad
Țepeș, adăugându-i-se turnuri, ziduri și dependințe. Cetatea Poenari a fost reședința
secundară a lui Vlad Țepeș, fiind construită ca post de fortăreață contra otomanilor.

Legenda spune că, Vlad Țepeș, fiind urmărit de turci, a scăpat refugiindu-se în
această cetate, după ce a potcovit caii cu potcoavele invers, cu fața în spate, derutîndu-și
astfel urmăritorii.
Acest loc amintește unora și de bătălia numită de Nicolae Iorga "Bătălia de la
Posada", din 9-12 octombrie 1330, care a marcat emanciparea Țării Românești de sub
tutela coroanei maghiare. În prezent ruinele cetății sunt amenajate ca obiectiv turistic și
sunt vizitate de turiști români și străini.
De la nivelul cetății se pot admira priveliștile frumoase ale văii Argeșului.
Pentru a se urca la cetate s-a construit, în zilele noastre, o scară de beton, dotată
cu balustrade, cu 1480 de trepte.

Rubrică realizată de Iana Maria cl. a IX a B
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Cea mai bătrână planetă

PSR B1620-26 b, poreclită "Matusalem" după faimosul personaj biblic care ar fi trăit
aproape o mie de ani, este cea mai veche exoplanetă descoperită, având vârsta de 13
miliarde de ani. Luând în considerare că Universul însuşi nu depăşeşte decât cu 700 de
milioane de ani acest leat, este posibil ca PSR B 1620 să deţină chiar recordul absolut
pentru cea mai bătrână planetă existentă.
Corpul astronomic a fost descoperit în centrul a ceea ce se numeşte "roi globular" de
stele, entitate cosmică alcătuită din primele stele formate imediat după Big Bang. Iar pe
baza a ceea ce cunoaştem despre formarea planetelor, acestea se nasc la puţin timp după
steaua în jurul căreia orbitează, aşa că, dacă steaua exoplanetei este la fel de veche ca
Universul, atunci planeta ce ii dă ocol este caracterizată de o vârstă similară.

"Matusalem" a fost recunoscută ca planetă abia în 2003, confirmare picurată ca un
nectar dulce în urechile vânătorilor de planete. Motivul ? Dacă planetele s-au putut
forma la fel de repede ca stelele, imediat după Big Bang, înseamnă că Universul abundă
în asemenea corpuri astronomice care aşteaptă să fie descoperite.
Rubrică realizată de “Astronomul”
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Grădina zoologică „Dragoş Vodă”, sau „Zimbrăria” cum este cunoscut acest obiectiv
turistic constituie un prilej de popas pentru călătorul care ajunge în zona oraşului
Târgu Neamţ. Din DN15, calea spre comuna Vânători Neamţ, porneşte spre dreapta
după circa 7 kilometri un drum care te lasă chiar la rezervaţia de zimbri. Locul e
frecventat îndeosebi de părinţi cu copii, intrarea fiind de trei lei pentru cei mici, şi cinci
lei pentru adulţi. Grădina zoologică Dragoş Vodă, cum e denumirea amenajării face
parte din Parcul Natural Vânători Neamţ ce se întinde pe o suprafaţă de peste 30.000 de
hectare.

Pe o întindere mult mai mică, vizitatorii pot vedea la „Dragoş Vodă” vieţuitoare care
hălăduiesc prin pădurile Parcului Natural din cinci localităţi (Agapia, Crăcăoani,
Bălţăteşti, Vânători Neamţ şi Oglinzi). „Vedetele” grădinii sunt cele cinci exemplare de
zimbru care au şi cel mai mare spaţiu „de manevră”. De la aleea centrală şi până la cele
trei lacuri din vale, zimbrii pasc în voie nederanjaţi de gălăgia micuţilor vizitatori.
Pentru turiştii care ajung aici, a fost construit şi un foişor de observaţie din care se pot
urmări mai bine mişcările erbivorelor protejate. Alţi 21 de „fraţi” ai celor cinci zimbri
din grădina zoo, colindă acum în voie prin pădurile rezervaţiei naturale, după ce au fost
eliberaţi de administratorii Parcului Vânători Neamţ.
Rubrică realizată de prof.Gabriela Teoderoiu
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Gripa – simptome, diagnostic si tratament
Gripa este o boala acuta, infectioasa, foarte contagioasa, produsa de
virusul gripal (exista mai multe tipuri de virusuri notate cu A si B).
Se manifesta prin simptome respiratorii si fenomene toxice generale,
putand evolua uneori spre forme grave. Gripa nu trebuie confundata cu
virozele respiratorii, care sunt afectiuni produse de alte virusuri si au o
evolutie mai usoara.
Gripa debuteaza cu nas infundat sau secretii apoase, dureri de gat, dureri
de cap si cresterea usoara a temperaturii (37.2 -37.5)

Simptomele gripei sunt:










Febra 39-40 grade Celsius;
Frisoane;
Cefalee (dureri de cap);
Dureri musculare;
Astenie fizica ( slabiciune);
Congestionarea faringelui (rosu in gat);
Raguseala pana la afonie (pierderea vocii);
Tuse frecventa, uscata, obositoare;
Inapetenta (lipsa poftei de mancare);

Tratamentul gripei
Formele de gripa comune se trateaza la domiciliu, cu repaus la pat si
antitermice (paracetamol).
Nu se va administra acid acetil salicilic (ASPIRINA), aceasta putand
favoriza aparitia unei complicatii severe – sindromul Reye.
Gripa severa si cea complicata se trateaza in spital. Antibioticele se
recomanda numai in caz de suprainfectii bacteriene.
Cea mai eficienta metoda de prevenire a imbolnavirilor de gripa
este vaccinarea antigripala.

Rubrică realizată de asistent medical Florenţa Sofronie
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1. Furnicile nu dorm niciodată. Cu toate acestea, în zorii zilei, furnicile se întind
asemenea oamenilor pentru a se dezmorţi.
2. Aproximativ 90% din populaţia întregii planete locuieşte în emisfera nordică.
3. Cimpanzeii şi coţofenele sunt singurele animale care îşi pot recunoaşte imaginea întro oglindă.
4. Barajul Hoover din SUA a fost proiectat ca să reziste pentru cel puţin 2.000 de
ani. Cimentul folosit la ridicarea impresionantei construcţii nu se va întări complet
decât peste 500 de ani.
5. In ciuda aparenţelor, două treimi din suprafaţa întregului continent african se află in
emisfera nordică.
6. Dacă ţii un caras auriu într-o încapere lipsită de lumină, acesta va deveni, în cele din
urmă, alb.
7. Irlanda este singura ţară europeană in care nu există şerpi.
8. In provincia Alberta din Canada au fost ucişi absolut toţi şoarecii. In prezent, este
singura provincie din lume în care nu există asemenea rozătoare.
9. Ochiul unui struţ este mai mare decât creierul acestei păsări.
10. Pentru fiecare om de pe Terra există circa 200 de milioane de insecte. Numai
termitele ne depăşesc într-un raport de 10 la 1.
11. Balena albastră este animalul care produce cele mai puternice sunete (pâna la 188 de
decibeli). Un astfel de sunet poate fi receptat prin apă la o distanţă de până la 850 de
kilometri.
12. Te-ai gandit câtă benzină ţi-ar trebui ca să poţi inconjura planeta cu propriul
automobil? Ei bine, în rezervorul unui avion Boeing poate încăpea suficient combustibil
încat să poţi face acest lucru de patru ori.
13. Ştiţi care sunt cei mai mari consumatori de Coca-Cola din lume? Daca aţi raspuns
islandezii, aţi dat răspunsul corect...
14. Ştiţi care este apetitul unui furnicar sud-american? Ei bine, acesta poate ingera până
la 30.000 de furnici... pe zi.
Rubrica lui “ Minitehnicus “
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Când este potrivit să începem pregătirea pentru Bacalaureat
la limba şi literature română ?
Răspunsul la acestă întrebare este ferm: încă de la începutul clasei a IX-a ! ... în
speranța că până atunci au fost însuşite cunoştințele corespunzătoare vizate de programele
de studiu ale şcolii generale şi că deprinderile acestui nivel educațional au fost formate.
Incercarea de a ne autoconvinge că ,,Avem timp patru ani!’’ şi că în clasa a IX-a ,,ne
odihnim’’ după un parcurs obositor al clasei a VIII-a este profund greşită. In clasa aIX-a
materia este structurată, conform programei şcolare în vigoare, pe teme precum ,,Joc şi
joacă’’, ,, Lumi fantastice’’, ,,Scoala’’, ,,Dragostea’’, dar fiecare dintre aceste unități conține
informații din sfera literară, din domeniul limbii şi al comunicării. Aceasta este perioada în
care elevul află despre funcțiile limbajului, despre textul memorialistic, despre conectori ai
textului argumentativ, despre caracteristicile textului jurnalistic, dar, în acelaşi timp,
sistematizează şi aprofundează caracteristicile genurilor literare, noțiuni despre textul
narativ (tip de narator, perspectivă narativă) sau descriptiv (caracteristicile descrierii de tip
tablou sau portret), despre factorii ce intervin în procesul comunicării şi despre tipurile de
comunicare. De unele dintre conceptele operaționale amintite elevul are nevoie pentru
pregătirea examenului de competențe lingvistice, iar de altele pentru proba scrisă a
examenului de limba şi literatura română.

Din clasa a X-a se începe studiul diverselor specii literare, incluse nu numai în
programele anilor şcolari respectivi, ci şi în programa de la limba şi literatura română a
examenului de Bacalaureat. Astfel, elevii trebuie să işi însuşească diverse tipuri de
cunoştințe despre basmul cult, despre nuvela romantică de inspirație istorică sau despre cea
realist-psihologică, despre diverse tipuri ale romanului interbelic –modern- subiectiv,
tradițional, realist-obiectiv, realist-balzacian, despre romanul postbelic, despre opera
dramatică clasică şi modernă, dar şi despre creații lirice reprezentative ale poeților valoroşi
din literatura națională precum Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, George
Bacovia, Ion Barbu, Nichita Stănescu (toate acestea vizează subiectul III al probei scrise de
limba şi literatura română a examenul de Bacalaurea constând într-un eseu structurat
presupunând evidențierea particularităților operei studiate, caracterizarea unui personaj
sau prezentarea relației a două personaje).
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La enumerația anterioară de aspecte incluse în studiul limbii şi literaturii române în
ciclul inferior şi superior al liceului mai pot fi adăugate stilurile funcționale sau modalitățile
de redare a vorbirii, cuprinse în programa clasei a X-a, ca şi reactualizarea unor cunoştințe
despre adjectiv, pronume, numeral, verb, sau sistematizarea şi aprofundarea prevederilor
DOOM2- în programele claselor a XI-a şi a XII-a.
Dar activitatea la orele de limba română şi pregătirile pentru această disciplină
un urmăresc doar asimilarea de cunoştințe, ci şi formarea unor competențe. Astfel, elevul se
pregăteşte progresiv, redactând eseuri structurate prin care caracterizează personaje sau
evidențiază particularitățile unei opere literare, dar învață şi să recunoască rolul diverselor
moduri şi timpuri verbale într-un text literar, cel al indicațiilor scenice, să identifice pe baza
unui text la prima vedere particularitățile realiste, romantice, simboliste, neomoderniste
(tipuri de cerințe regăsite şi la subiectul II al probei scrise a Bacalaureatului ).

Atât în ciclul inferior, cât şi în cel superior al liceului, se urmăreşte formarea
capacității de receptare şi de înțelegere a mesajului scris şi de exprimare orală şi scrisă,
printre competențele generale enumerându-se utilizarea corectă şi adecvată a limbii române
în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare;
comprehensiunea şi interpretarea textelor etc. Elevilor li se solicită, pe parcursul tuturor
anilor de liceu, să redacteze eseuri arumentative prin care să îşi exprime şi să îşi susțină un
punct de vedere. Scopul unor de sarcini de lucru de acest tip este de a forma deprinderea de
concepere a unor astfel de compoziții astfel încât la subiectul I B al probei scrise de limba
română a examenului de Bacalaureat candidații să nu întâmpine dificultăți.
Aşadar, ştiind că ,,A învăța este a te pregăti pentru viață.’’, nu mai amânați
debutul acestei activități şi acordați studiului importanța care i se cuvine în formarea şi
dezvoltarea voastră !
Florea Mihaela Antoneta
Prof. Limba şi literatura română
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POLUAREA

Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care
interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor
(organismele vii și mediul în care trăiesc). Chiar dacă uneori poluarea mediului
înconjurător este un rezultat al cauzelor naturale cum ar fi erupțiile vulcanice, cea mai
nmare parte a substanțelor poluante provine din activitățile umane.
Astfel, poluarea constă în introducerea în mediu a unor substanţe care pot deranja
echilibrul ecologic, între fiinţele vii, care dăunează stării de sănătate şi confort a
oamenilor şi care pot produce pagube economice prin modificarea factorilor naturali
sau a celor creaţi prin activităţi umane. În esenţă, poluarea mediului înconjurător
reprezintă ansamblul modificărilor defavorabile pe care le suportă calităţile naturale
ale acestuia sub influenţa activităţilor societăţii omeneşti.
Referitor la aspectele de ansamblu ale poluării trebuie reţinut faptul că simpla
introducere în mediul ambiant a unor substanţe care au capacitatea de a deranja starea
unui ecosistem şi evident şi a populaţiei, nu constituie prin ea însăşi o poluare, deoarece
natura este capabilă de purificări. Poluarea începe în momentul în care consistenţa
noxelor nu mai poate fi controlată de mecanismele existente în natură pentru
distrugerea sau izolarea lor.
Poluarea nu poate fi considerată numai ca o caracteristică a societăţii moderne.
Omul a dezvoltat activităţi cu caracter poluant încă de la descoperirea focului, modul
de practicare a agriculturii în antichitate a determinat poluarea treptată a solului,
întinse teritorii din Asia şi Africa fiind transformate în deşerturi. Răspândirea
activităţilor poluante însă, a făcut ca acestea să nu fie manifeste în primele etape nici
regional şi nici la scară mondială.
Secolul XIX, cu apariţia maşinismului, a evidenţiat treptat apariţia poluării, întâi pe
plan local, apoi în regiuni tot mai extinse, astfel încât azi, îngrijorarea datorită poluării
are un caracter global.
Civilizaţia modernă este caracterizată de două procese fundamentale determinante
pentru poluare şi anume industrializarea şi urbanizarea care se manifestă dezavantajos
în condiţiile în care nu s-au luat în prealabil măsuri corespunzătoare.
Sectoarele de activitate umană vinovate în principal de poluare sunt:
– industria extractivă;
– industria chimică şi energetică;
– agricultura;
– anumite industrii prelucrătoare;
– transporturile – în cadrul cărora o influenţă consistentă o au motoarele cu
ardere
internă;
– marile aglomerări urbane.
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Exploatările miniere exercită numeroase influenţe negative asupra mediului prin
tasări, scurgeri, scoaterea din circuit a numeroase suprafeţe forestiere (la cele de
suprafaţă) sau prin modificarea regimului hidrologic (în subteran). Haldele de steril
rezultate din deschideri, din separarea materialului util, ca şi iazurile de decantare,
sunt importante surse de poluare.
În industria energetică, centralele termoelectrice afectează intens mediul nu numai
prin scoaterea unor terenuri din circuitul normal, dar şi prin poluare chimică, termică,
radioactivă. Substanţele gazoase emanate sunt CO2, CO, SO2, SO3, NH3, NO, NO2,
vapori de H2O, hidrocarburi HC, cloruri, fluoruri, sulfaţi. Substanţele solide sunt
cenuşa şi zgura, care conţin SO2, SO3, CaO, MgO, sulfaţi, Fe2O3. În centralele
nucleare efluenţii gazoşi (CO2, H2O, aer) sunt amestecaţi cu poluanţii radioactivi (aer
radioactiv, CO2 radioactiv, 21 Ar).
Şi centralele hidroelectrice sunt poluante, determinând modificări severe ale
regimului pluviometric, modificări ale faunei şi florei, fiind afectată şi stabilitatea
solului.
Industriile chimice sunt printre cele mai poluante în raport cu natura produselor
finite. De exemplu, fabricile de îngrăşăminte chimice elimină 1000-1500 kg/h de
compuşi cu fluor şi 600 kg/h SO2, care e mult mai toxic decât noxele eşapate de
motoarele cu ardere internă. O fabrică de ciment de dimensiuni medii, elimină 10% din
producţie la coş, sub formă de pulbere.
Tehnologiile actuale ale industriilor siderurgică şi metalurgică (cocsificări,
aglomerări, topiri, decarburări), dau naştere de asemenea la mari cantităţi de
substanţe poluante. Un combinat siderurgic cu o producţie de 5 milioane tone oţel pe
an, elimină zilnic: 40 000 kg CO, 275 kg SO2 , 2 500 kg pulberi nocive.
Industriile, indiferent de profil, sunt surse mari de poluare dacă nu se asigură
închiderea ciclului de fabricaţie pentru a nu exista emanaţii de substanţe în atmosferă,
în apele de suprafaţă sau în sol.
Printre multiplele surse de poluare se numără şi mijloacele de transport rutier,
aerian şi naval echipate cu motoare cu ardere internă (m.a.i.). Acţiunea poluantă a
motoarelor, prin emisiunile nocive de gaze se manifestă în mod pregnant în marile
centre urbane, caracterizate printr-o densitate deosebită a mijloacelor de transport.
Termenul de poluare are în general sensul de impurificare sau viciere, iar din punct
de vedere ştiinţific desemnează atribuirea caracterului de nocivitate unui mediu
natural din cauza unor substanţe periculoase.
BIBLIOGRAFIE
1. Corneliu Cofaru - Transport și ingineria mediului, Editura Universității Transilvania
din Brașov, 2007
2. Gheorghe Vlăsceanu, Bebe Negoescu – Geografia Transporturilor, Editura Meteor
Press, București, 2004
3. Ivan, Fl., Dascal A. – Controlul si redducerea poluarii la autovehiculele rutiere,
Editura, PIM iasi, 2014
4. Ivan, Fl, Lita, D, Busoi, A. – Metode si mijloace de depoluare ale motoarelor
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Model educațional de succesProiect JOBS
Proiectul JOBS (Orientare profesională – training în întreprinderi și școli)
(‘JOBS‘) combină, în România, doua elemente – piața muncii și educația din ultimii ani
de gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic.Este dezvoltat de Ministerul Educaţiei si
Cercetarii Stiintifice din România (MECS), Centrul Naţional pentru Dezvoltarea
Învăţământului Profesional şi Tehnic(CNDIPT) şi centrul IPE – International Projects
in Education (Proiecte Internaţionale în domeniul Educaţiei) al Universităţii Pedagogice
din Zurich.
Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” a fost selectat să participe la
implementarea

Proiectului JOBS în anul scolar 2016-2017. Obiectivul JOBS (Job,

Orientation, for Businesses, and Schools) vizează pregătirea elevilor aflaţi în ultimii ani
de învăţământ secundar inferior şi în primii ani de învăţământ secundar superior,
pentru : dobândirea unor competenţe şi abilităţi utile in viaţă, obţinerea unei perceptii
realiste privind oportunităţile de pe piaţa muncii locale, luarea unei decizii privind
educaţia lor viitoare şi cariera lor profesională.
La nivelul școlii au participat trei cadre didactice care au avut rolul de consilier
vocațional. Elevul este principalul actor în acest proiect! El este cel care decide asupra
rezultatului şi al succesului său.
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Cunoştinţele nu îi vor fi predate elevului, ci acesta va trebui să le obţină singur
dobândind astfel noi competenţe de viaţă. Va învăţa să-şi gestioneze timpul, îşi va forma
şi dezvolta competenţe de comunicare aplicabile în diferite contexte, va fi capabil să se
promoveze prin activităţi de marketing personal. Aceste competenţe le va dobândi
pentru că va scrie rapoarte, va realiza interviuri, va contacta persoane competente din
medii de lucru diferite, va ajunge să se cunoască mai bine, să-şi maximizeze potenţialul
şi să-şi îmbunătăţească punctele care pot fi considerate mai slabe. Mediul profesional şi
de afaceri nu este unul simplu, dar elevul este îndrumat să facă tot ce îi stă în putinţă.
Părinții, ca factori de influenţă şi de decizie în viitorul şcolar şi profesional al
copiilor, sunt informaţi despre activităţile din proiect .Operatorii economici implicați în
activităţile din proiect, sunt informați despre nevoile şcolii şi ale elevilor și au un rol
instructiv în cadrul proiectului sprijinind elevii în procesul de explorare.
Beneficiarii acestui program au fost elevii clasei a X-a E profil tehnic, care au
desfăşurat activităţi de învăţare sub îndrumarea doamnelor profesoare Damian
Adriana, Boicu-Gunță Carmina și Secui Nela. S-a lucrat cu 7 caiete JOBS care tratează
diferite teme cu un conţinut transcurricular, timp de trei ore consecutive pe săptămână.
Abordarea este una centrată pe elev, iar metodele de învăţare sunt orientate pe proiecte
şi sarcini de lucru.
Elementul inovativ specific al proiectului JOBS îl reprezintă promovarea și
aplicarea metodei de învățare bazată pe sarcină, ca metodă centrată pe elev, în paralel
cu cerințele venite din piața muncii, precum și îmbunătățirii consilierii și orientării
profesionale a elevilor pentru alegerea traseului de pregătire profesională sau
academică. Prin parcurgerea acestui program, elevii au identificat întreprinderile din
mediul de afaceri local care oferă locuri de muncă, au cercetat oportunităţile de
angajare, au analizat condiţiile economice actuale şi au contactat companii sau instituţii
publice pe care să le exploreze.
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Elementul principal al JOBS a fost vizita de explorare a întreprinderilor selectate
de elevi, în care au colectat materiale, informaţii despre activitatea acestora, despre
abilităţile specifice diferitelor profesii practicate, au colaborat cu angajaţii, au realizat
interviuri, toate în scopul alegerii unui traseu profesional care să-i reprezinte.Proiectul
este unul care conectează școala la piața muncii, iar elevii au intrat în contact direct cu
întreprinderile și companiile locale.
Programul s-a finalizat în luna mai 2017, cu organizarea şi prezentarea expoziţiei
JOBS cu produse realizate de elevi din perspectivă şi viziune personală, în urma
vizitelor la întreprinderi si companii locale. Au participat echipa „JOBS” a şcolii,
părinţi, profesori, colegi, reprezentanţi ai operatorilor economici vizitaţi de elevii şcolii.
În cadrul proiectului elevii au fost pregătiți pentru a-și alege viitoarea carieră fiind
permanent informați despre oportunitățile profesionale.
Proiectul JOBS, pentru noi ca și școală a fost o experiență deosebită, destul de
importantă pentru învățământul tehnic. Are la bază metoda învățării pe sarcină,
metodă prin care elevii descoperă singuri cunoștințe despre piața muncii, domenii
profesionale, operatori economici. Prin metoda aceasta de învățare pe sarcină profesorul
nu mai este stăpânul clasei, forța principală a clasei, iar elevul trebuie să se descurce
singur. Devin astfel mai responsabili, reușesc să-și cunoască punctele tari, punctele
slabe, limitele, reușesc să-i asculte și pe ceilalți, fiind în echipă.
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ELEVI la ORELE …JOBS!

Rubrică realizată de prof.Damian Adriana
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IN MEMORIAM STELA POPESCU

Stela Popescu a fost o actriță românăde teatru, film și televiziune. A realizat
cupluri celebre alături de Ștefan Bănică și Alexandru Arșinel.
Din 1963 până in 1969 joacă la Teatrul de Revistă "Constantin Tănase". În 1969,
Stela părăsește Revista și se angajează la Teatrul de Comedie, ceea ce nu o impiedică să
continue colaborarea cu Radiodifuziunea Română (pe atunci Radioteleviziunea)
din 1963 până în 2017. În paralel, susține și o colaborare cu Revista Românească, sub
condeiul lui Mihai Maximilian, cu care avea să se căsătorească în 1969, la puțin timp
după divorțul de Dan Puican. Totodată, joacă în celebra serie de spectacole "Boema" de
la Grădina Boema, spectacole care se înscriu în peisajul anti-putere pentru vremea
aceea, cu succes de public foarte mare. Timp de 24 de ani cât a jucat la Teatrul de
Comedie, vara, când se încheia stagiunea teatrală, juca la Revistă la Grădina Boema. La
Teatrul de Comedie joacă din 1969 până în 1993, când revine la Teatrul de Revistă
"Constantin Tănase".
Între anii 1971 și 1979 face cuplul, pe scenă și la televiziune, cu Ștefan Bănică. Cât
despre longevivul cuplu umoristic Stela - Alexandru Arșinel, care a început în 1979,
acesta a fost garanția umorului de calitate și în prezent, dar și în trecut, când textele
scenetelor erau semnate Mihai Maximilian.

Rubrică realizată de „ Cinefilul”
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PREMIILE MUZICALE RADIO ROMANIA
2017

Carla's Dreams este un proiect muzical din Republica Moldova care a luat ființă în
ianuarie 2012. Numele trupei vine de la Karla, un personaj masculin din romanele
autorului John le Carré.[1]
În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un
hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața îi este mascată. Carla's Dreams combină
mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai recunoscute sunt hip
hop, jazz, rock și pop. Trupa se evidențiază prin folosirea unui argou personalizat, dar și
prin piesele care evocă realități din viața cotidiană. Proiectul este un fenomen în social
media și se bucură de popularitate în industria muzicală din țara de origine și
din România.
Identitatea solistului Carla's Dreams a constituit un subiect de interes încă de la
înființarea grupului. În 2012, în cadrul emisiunii Paparazzi de la Jurnal TV s-a lansat
ipoteza că solistul ar fi Sergiu Andrei Țăruș (n. 25 octombrie 1984, Slobozia, Republica
Moldova), cunoscut anterior ca solistul și compozitorul trupei În martie 2016, trupa a
compus melodia de generic a serialului difuzat pe Pro TV Atletico Textila.

În mai 2016, trupa a lansat albumul NGOC, primul album lansat în România și cel
de-al treilea din carieră, prin intermediul unui concert organizat la Arenele Romane din
București. Tot în mai 2016, trupa și-a lansat propriul magazin online (site oficial) de
unde fanii își pot achiziționa haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. În mai
2017, trupa a lansat albumul ANTIEXEMPLU printr-un concert organizat tot la Arenele
Romane. Pe 14 noiembrie 2017, trupa a reușit să adune un milion de abonați pe canalul
lor de YouTube. Canalul de YouTube Carla's Dreams este al doilea din România la
categoria artiști, pe locul întâi fiind Inna, cu peste trei milioane de abonați.
Rubrică realizată de D.J
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Campionatul de Şah din cadrul ONSS ( Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar), faza
pe municipiu, s-a desfăşurat în data de 26.01.2018 la CSS Nr.2.
La aceasta competiţie, sectorul 5 a fost reprezentat de trei elevi , doi dintre ei fiind elevi
ai liceul nostru, respectiv Bicher Andrei cls. 10A şi Matei Sorin cls. 11E, care s-au clasat
la finalul celor 7 runde pe locurile 11 şi 12.
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Campionatul de <Tenis de masa >pe şcoală. S-a desfăşurat în data de 28.11.2017 şi au
participat 26 de elevi de la clasele IX-XII.
Clasament: Locul I - Sirbu Mădălin –cls. 9C;
Locul II - Ioniţă George –cls. 9C;
Locul III - Bursucanu Ioan –cls. 11C;
Menţiune - Harleşteanu Răzvan cls. -12A.
Primii 3 clasaţi au participat la faza pe sector a ONSS, ce s-a desfăşurat în data de
9.12.2017, la Colegiul Economic Viilor, dar nu au urcat pe podium.

Rubrică realizată de prof.Anca Bratu
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– Pisi, te duce baiatu’ cu masina intr-un loc scump ?
- Sigur! Hai sa mergem!
Baga baiatu’ masina la benzinarie si spune:
- Gata, pisi, am ajuns.

Culmile fotbalului:
-Sa dai gol si la reluare sa ratezi!
-Sa inceapa meciul si pe gazon sa scrie:"NU CALCATI IARBA!"
-Sa dai gol cu capul din penalty!
-Sa joci singur si sa iei cartonas rosu!

Un urs, un leu si un porc s-au intalnit si se lauda:
Ursul:
-Daca urlu eu o data in padure, toate animalele tremura de frica.
Leul:
-Daca eu racnesc o data in jungla, toate animalele se infioreaza de groaza.
Porcul:
-Asta nu-i nimic, eu stranut o singura data si ... intreaga planeta se vaccineaza !!!

Dupa sase luni de fericire conjugala, Bill si Jane sedeau in fata focului linistiti, cand se
auzi un ciocanit in usa.
Bill se duse la usa si o deschise. Cine era? ...Soacra lui cu doua geamantane.
-Vreau sa stau aici, spuse dumneaei.
-Foarte bine. Acolo pe pres sa stai !!!

Rubrică realizată de “ Arlechino “
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Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti organizează, în perioada martie-mai
2018, CONCURSUL MUNICIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE” (inclus în
Calendarul Activităţilor Educative Municipale-2018).
Concursul se adresează elevilor din învăţământul liceal din municipiul Bucureşti, având
ca obiective:
-aprecierea valorilor diferitelor culturi, contribuind la buna înţelegere a popoarelor
europene;
-formarea elevilor în spiritul cetăţeniei europene;
-transferul informaţional între elevi;
-stimularea creativităţii, sensibilităţii, gustului estetic, iniţiativei, voinţei şi atenţiei;
-dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă, competenţelor digitale şi a abilităţii de
comunicare orală
şi în scris, de formulare şi susţinere a unui punct de vedere;
-stimularea cooperării între şcoli în vederea asigurării calităţii în educaţie.
Din partea Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” implicate în acest proiect
sunt: director prof. Crăciun Adi-Nicoleta, director adjunct prof. Ticulescu DespinaCatrinel, coordonatorul comisiei proiecte educative prof. Simina Andora-Evelina, prof.
Nedelea Nicoleta-Doina, prof. Stan Vasilica, prof. Petre Daniela, prof. Florea Mihaela,
prof. Stănescu Cristina, prof. Ion Carmen-Mihaela, prof. Rădoi Eugenia, prof. Adîr
Ancuţa, ing. Muntean Constantin-inginer sistem. Pe lângă profesori, echipa de proiect
este alcătuită şi din următorii elevi: Mocanu Diana, clasa a XII-a A, Haliandrou Eleni,
clasa a XII-a B, Andrei Adriana, clasa a XI-a B, Stoica Andreea, clasa a XI-a B, Nedeluş
Cristina, clasa a XI-a D, Lifu Cosmin, clasa a XII-a A, Chiriţă Adrian, clasa a X-a D.
Secţiunile concursului sunt:
A.Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa” / participare directă (9
mai 2018)
B.Prezentare gastronomică „Preparate europene” / participare directă (9 mai 2018)
C.Concurs de fotografie „Magia Europei” / participare on-line (aprilie)
D.Concurs de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene” / participare
indirectă (aprilie)
E.Concurs de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa” / participare indirectă (martie)
F.Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa” / participare indirectă (martie)
Profesorii care doresc să se înscrie la concurs pot solicita acordul de parteneriat,
regulamentul concursului și fișele de înscriere la adresa de e-mail:
valoriculturale@yahoo.com.
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REGULAMENTUL CONCURSULUI „VALORI CULTURALE EUROPENE”
Ediţia nr. 1
SECŢIUNI:
A. Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa” / participare directă
B. Prezentare gastronomică „Preparate europene” / participare directă
C. Concurs de fotografie „Magia Europei” / participare on-line
D. Concurs de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene” / participare
indirectă
E. Concurs de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa” / participare indirectă
F. Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa” / participare indirectă
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
-Acordul de parteneriat (scanat) și fișele de înscriere vor fi trimise în format electronic,
pânǎ pe data de 31.01.2018, la adresa de e-mail: valoriculturale@yahoo.com
-Prezentările PowerPoint vor conţine maxim 15 slide-uri care să prezinte titlul lucrării,
numele şi prenumele autorului/autorilor şi profesorului coordonator, unitatea şcolară,
clasa, descrierea obiectivului turistic geografic sau istoric din Europa, bibliografie.
Descrierea se va face în limba engleză sau în limba franceză. Lucrările pot avea unul sau
mai mulţi autori şi vor fi prezentate în cadrul activităţii, pe data de 9 mai 2018. Vor fi
trimise în format electronic, pânǎ pe data de 03.05.2018, la adresa de e-mail:
valoriculturale@yahoo.com
-Preparatele din ţările Uniunii Europene vor fi aduse la Colegiul Tehnologic „Grigore
Cerchez” pe data de 9 mai 2018, până la ora 1000. Vor fi însoţite de o etichetă cu numele
preparatului, numele şi prenumele elevului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele
profesorului coordonator. În cadrul activităţii, elevii vor prezenta modul de preparare.
- Fotografiile (portret, peisaj, natură statică, instantaneu) vor fi realizate color. Nu se
admit fotografiile preluate de pe internet. Titlul lucrării, numele, prenumele elevului,
unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele profesorului coordonator vor fi completate
în fişa de înscriere. Lucrările fotografice vor fi trimise, în format jpg, denumit cu
numele, prenumele elevului, unitatea şcolară, până pe data de 23.04.2018, pe adresa de
e-mail a concursului: valoriculturale@yahoo.com.
- Colajele, afişele sau posterele, în format A3 sau A4, vor fi însoţite de câteva date
referenţiale consemnate cu majuscule pe o etichetă lipită în colţul din dreapta jos: titlul
lucrării, numele şi prenumele autorului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele
profesorului coordonator. Vor fi trimise pe adresa Colegiul Tehnologic „Grigore
Cerchez” Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 280, sector 5, cod poştal 040219, până pe
data de 23.04.2018.
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- Eseurile vor fi redactate în limba română, format A4, în Word, spaţiere la 1,5
rânduri, folosind font Times New Roman, mărime 12 şi diacritice. Vor conţine numele şi
prenumele autorului, numele şi prenumele profesorului coordonator, unitatea şcolară,
clasa. Fiecare lucrare va cuprinde 1-2 pagini şi va avea un singur autor. Vor fi trimise în
format electronic, pânǎ pe data de 22.03.2018, la adresa de email:
valoriculturale@yahoo.com
- Lucrările plastice se vor încadra în tema „Împreună în Europa”, vor fi realizate în
format A4, prin orice tehnică de lucru și vor fi însoţite de câteva date referenţiale
consemnate cu majuscule pe o 2 etichetă lipită în colţul din dreapta jos: titlul lucrării,
numele şi prenumele autorului, unitatea şcolară, clasa, numele şi prenumele
profesorului coordonator. Vor fi trimise pe adresa Colegiul Tehnologic „Grigore
Cerchez”, Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 280, sector 5, cod poştal 040219, până pe
data de 22.03.2018.
CRITERII DE EVALUARE:
Secţiunea de prezentări PowerPoint
-calitatea redactării lucrării în PowerPoint; -încadrarea în numărul de slide-uri cerute şi
respectarea cerinţelor;
-redactarea corectă a bibliografiei;
-originalitatea;
-corectitudinea ştiinţifică.
Secţiunea de gastronomie
-respectarea temei; -aspectul preparatului;
-gradul de dificultate al reţetei;
-prezentarea preparatului;
-realizarea decoraţiunilor gastronomice.
Secţiunea fotografie
-respectarea temelor;
-gradul de originalitate şi creativitate;
-calitatea tehnică de fotografiere;
-mesajul artistic;
-fotografiile, în format jpg, vor fi postate pe site-ul www.grigorecerchez.ro unde se va
crea un sistem de vot, sistem care va conta în proporţie de 50% în evaluarea finală.
Secţiunea colaj, afiş sau poster
-concepte şi idei abordate;
-originalitatea lucrării;
-varietatea tehnicilor folosite;
-creativitatea;
-gradul de dificultate;
-claritatea mesajului.
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Secţiunea de eseuri -respectarea temei;
-respectarea cerinţelor de redactare;
-stilul şi originalitatea în abordarea temei respective;
-corectitudinea exprimării gramaticale.
Secţiunea de creaţie plastică
-respectarea temei;
-creativitatea şi originalitatea;
-impresia artistică;
-calitatea tehnică a creaţiei.
Partenerii de care avem mare nevoie în jurizarea celor 6 activităţi – concursuri sunt:
1.CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT BUCURESTI
2.ASOCIAŢIA ECOLOGICĂ TURISM VERDE
3.UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN
BUCUREŞTI
4.CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR
5.S.C. ERIC RESTAURANTE S.R.L.
Partener de nădejde a proiectului este şi Primăria sectorului 5 Bucureşti care îşi
aduce aportul prin premierea câştigătorilor.

Colectivul de redacţie
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