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I. TRADIŢIONALISM ȘI MODERNISM ÎN ȘCOALĂ
DE-A LUNGUL TIMPULUI
Timpul este

intim legat de sentimentul propriei noastre existenţe. Simţim cum noi înșine ne

schimbăm și vedem cum toate care ne înconjoară se nasc, se transformă și pier. Oricât de durabil ar fi ceva,
își are totuși limite în timp: fiecare om, casele lor, regimurile politice, piramidele sau alte astfel de
construcţii care sunt menite să înfrunte veacurile, stelele si galaxiile, își vor afla la un moment dat sfârșitul.
Prin aceasta schimbare neîntreruptă, ceea ce va fi devine prezent, iar ceea ce este prezent devine
trecut. Stă în firea tuturor să se schimbe și să piară. Formulând aceasta idee, Heraclit din Efes spunea
„că nu ne putem scufunda de două ori în același râu, fiindcă între cele două momente râul
s-a schimbat și nu mai este identic cu cel din primul moment.”
Perioada liceului a fost, este și va fi o perioadă de descoperiri, de noi pasiuni sau de continuare a
celor vechi, simţindu-ne pregătiţi să găsim puncte de interes comun cu grupurile noi de oameni pe care le
vom întâlni cu siguranţă în viitor. Acest lucru este valabil și pentru foștii, actualii și viitorii profesori.
Posibilitatea de a explora este specifică perioadei de liceu, de aceea ne lipseste atât de mult la
maturitate, când rutina de zi cu zi ameninţă mereu să ne copleşească vieţile.
Şcoala reprezintă, aşadar, atât o perioadă importantă a vieţii oricărui om, o instituţie a culturii şi
intelectualismului, o clădire care găzduieşte prietenii, năzbâtii, bucurii şi tristeţi, împliniri şi dezamăgiri,
dar, mai ales, diversitate, inclusiv de proaspăt absolvent în aşteptarea fiorosului „BAC”.
Atunci, acum şi mereu, aici şi oriunde în lume, şcoala este însăşi viaţa elevului, fie el un şcolar timid
sau un licean în pragul maturităţii.
Chiar dacă clădirea a rămas aceeași de-a lungul timpului, școala a evoluat ca profil, număr de elevi și
cadre didactice, nedidactice și auxiliare.
Foști elevi au revenit în școală ca profesori. Sau au devenit prezentatori TV, ingineri, administratori
de firme, tehnicieni, muncitori, persoane plecate în U.E., etc.
Cu toate acestea, școala a devenit una foarte puternică, cunoscută la nivel judeţean, naţional și
internaţional, prin valoarea oamenilor din cadrul ei (elevi, cadre didactice, nedidactice, auxiliare, părinţi,
operatori economici, reprezentanţi ai comunităţii locale), implicându-se în diferite activităţi, programe și
proiecte internaţionale, proiecte POSDRU, ca de exemplu:
- Centru de formare ECDL;
- Academie Locală CISCO;
- Școală Europeană;
- Membră a Societăţii Educaţionale din Londra (IES);
- ICT: a European Approach;
- Learning in prison;
- Proiect de mobilităţi - Leonardo Da Vinci: School Science Teaching by Project
Orientation-Improving the Transition to University and Labour Market for Boys and Girls
(POPBL);
- Găzduire de Asistenţi Comenius;

- Empowering Youth Participation in EU;
- I am a EU citizen;
- No Waste: good practices forgotten for not wasting - Proiect Comenius;
- Programul Internaţional LeAF – Să învăţăm despre pădure;
- Programul Internaţional ECO - ȘCOALA – Steagul Verde și certificat
de ECO - ȘCOALĂ;
- Proiecte POSDRU:


Fii pregătit - Program Educaţional de Sprijin pentru Dezvoltarea de Competenţe

Cheie;


Model inovator de organizare și furnizare consiliere, orientare profesională și

stagii practice pentru elevi în domeniul producţiei și comercializării creaţiei vestimentare
– NELART;


Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de rromi;



Elevi mai informaţi şi mai pregătiţi pentru piaţa muncii - Proiect cofinanţat din

FONDUL

SOCIAL

EUROPEAN

prin

Programul

Operaţional

Sectorial

Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007 – 2013;
 Proiectul Salvaţi Copiii de Abandon și Neintegrare – SCAN.
Nu am enumerat premiile obţinute de elevii școlii coordonaţi de profesori, rezultatele profesorilor
sau activităţile extracurriculare care se desfășoară, deoarece timpul și spaţiul nu ne permit acum (poate în
următoarele ediţii ale revistei), dar toate acestea și multe altele au condus la realizarea și dezvoltarea unei
adevărate cetăţi a culturii ieșene care se numește COLEGIUL TEHNIC „IOAN C. ȘTEFĂNESCU”
IAȘI.
În imaginile de mai jos se poate observa trecerea timpului peste
COLEGIUL TEHNIC „IOAN C. ȘTEFĂNESCU” IAȘI.
1966-1990
1990–2000

2000-2015

Prof. dr. ing. Irina Isabella SAVIN

I.1. COLEGIUL TEHNIC „IOAN C. ȘTEFĂNESCU” IAȘI
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” este situat in Iaşi, inima Moldovei, fiind înfiinţat în luna iulie
1968 prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 2926/1968. Acesta a marcat nu numai continuarea
tradiţiei învăţământului textil ieşean, ci mai ales formarea unui puternic centru naţional de pregătire a
specialiştilor din domeniu.
Apărută pe harta şcolii ieşene în 1966, instituţia noastră a însemnat nu numai continuarea unei
tradiţii a învăţământului textil ieşean, ci, mai ales, formarea unui centru naţional de pregătire a
specialiştilor în domeniul textil.
Anul 1968 a marcat o cotitură însemnată în viaţa şcolii prin terminarea localului din strada Socola
nr. 51-53.
La data de 01.06.1968 se înfiinţează Şcoala profesională, în subordinea Ministerului Industriei
Uşoare. Începând cu anul şcolar 1975-1976, unitatea şcolară funcţionează ca grup şcolar cu denumirea
Grupul Şcolar „M.I.U.”, pregătind forţa de muncă conform profilurilor atelierelor existente şi
întreprinderilor care au sprijinit unitatea şcolară.
Începând cu anul şcolar 1976-1977, liceul din cadrul Grupului Şcolar M.I.U. se va numi Liceul
Industrial „Victoria”, păstrând ca pregătire specializările din domeniul textil (specializări solicitate de
partenerii locali).
Din anul şcolar 1981 - 1982, şcoala profesională din reţeaua şcolară M.I.U. se va numi „Şcoala
profesională nr. 8”, prin adresa 45816/15.11.1991, denumirea unităţii este Grupul Şcolar de Industrie
Uşoară „Victoria” Iaşi.
În anul şcolar 1991 s-au înfiinţat clase din filiera teoretică, alături de clasele de profil tehnic.
Din anul şcolar 2000 - 2001 M.E.N. aprobă funcţionarea şcolii sub denumirea Grupul Şcolar
„Victoria” Iaşi.
La solicitarea şcolii, în anul 2002, M.E.C. aprobă schimbarea denumirii în Grupul Şcolar „Ioan C.
Ştefănescu” Iaşi, menţinându-se profilul claselor, conform cererii pieţii forţei de muncă.
La solicitarea Grupului Şcolar „Ioan C. Ştefănescu” de a deveni Colegiu Tehnic, şi în urma evaluării
instituţiei de învăţământ de către MEdC, datorită resurselor umane şi materiale la data de 05.06.2006, prin
Ordinul ministrului nr. 4180, s-a schimbat denumirea în Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”.
Unitatea școlară poartă numele prof. univ. ing. Ioan C. Ștefănescu. La fel și amfiteatrul de la
Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial (FTPMI) de la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”
din Iași.

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iași

Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial Iași
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași

Director, prof. Liana Dolores VOINEA

I.2. Cine a fost prof. univ. ing. Ioan C. Ștefănescu?
A urmat școala elementară și liceul din orașul natal.
În anul 1932 încheie studiile universitare la Politehnica din București,
obţinând diploma de inginer.
Atât ca elev, cât și ca student, a fost un element eminent, dovedind o
inteligenţă deosebită, o mare putere de muncă, dublată de conștiinciozitate
exemplară, ceea ce i-a atras stima și admiraţia colegilor și cadrelor didactice.
Și-a început activitatea de inginer în unităţi de ţesătorie, ca șef de
serviciu și inginer șef al unor întreprinderi, domeniu în care și-a desfășurat
activitatea aproape două decenii.
Paralel cu activitatea practică a depus o bogată activitate în calitate de profesor de Tehnologia
Ţeserii în învăţământul de specialitate, al cărui membru a fost, odată cu înfiinţarea în 1934 a Școlii
Superioare de Textile din București.
În anul 1945, după trecerea Școlii Superioare de Textile în cadrul învăţământului tehnic superior de
la Institutul Politehnic din București, a fost confirmat profesor universitar la Facultatea de Textile și apoi
șef de catedră, funcţie pe care a deţinut-o și după 1952, când facultatea s-a mutat la Iași.
Bogata activitate didactică și știinţifică desfășurată la Iași până la pensionare a evidenţiat o muncă
deosebită pentru perfecţionarea procesului de învăţământ, pentru dezvoltarea bazei materiale și pentru
formarea a numeroase serii de ingineri textiliști, pregătiţi la nivelul obiectivelor reclamate de progresele
înregistrate în știinţă și tehnică.
În anul 1967 a fost confirmat conducător știinţific de doctorat în specialitatea Tehnologie Mecanică
Textilă.
Sub competenta sa conducere au fost finalizate 18 teze de doctorat.
Actualii conducători știinţifici de doctorat în specialitatea Tehnologii Mecanice Textile datorează
profesorului Ioan C. Ștefănescu ascensiunea profesională și orientarea activităţii de cercetare știinţifică pe
domeniul de mare interes al industriei textile.
De asemenea, nu poate fi uitată contribuţia adusă la formarea și afirmarea unor valoroase cadre
didactice în domeniul ţesătoriei.
Prof. univ. ing. Ioan C. Ștefănescu a desfășurat o bogată activitate de cercetare știinţifică și
publicistică.
Cele peste 60 de articole publicate în prestigioase reviste de specialitate, subliniază nivelul știinţific
ridicat și soluţiile tehnice elaborate care au putut fi aplicate în practică.
Dintre contribuţiile deosebite ale prof. Ioan C. Ștefănescu materializate prin tratate știinţifice
publicate de edituri centrale din România se menţionează:
- „Lexicul tehnic Român” ediţia I (1952) și ediţia a II-a (1968),
- „Manualul inginerului textilist” (1959),
- „Preparaţia în ţesătorie” (1968),
- „Proiectarea ţesătoriilor” (1969).

După pensionarea sa în anul 1973, a devenit profesor consultant, activitate desfășurată în perioada
1979-1983 fără a primi vreo remuneraţie.
Fiind profesor consultant, I. C. Ștefănescu a activat atât în calitate de conducător știinţific de
doctorat, cât și în orientarea și conducerea lucrărilor știinţifice prezente în cadrul sesiunilor știinţifice sau în
cadrul contractelor încheiate cu unităţi de cercetare, proiectare și producţie.
De asemenea, a răspuns solicitărilor legate de efectuarea

expertizelor tehnice, contribuind la

elucidarea unor probleme de mare dificultate și complexitate.
A fost ales președinte de onoare al comisiei specialiștilor ţesători, bucurându-se de aprecieri
deosebite din partea specialiștilor din industria ușoară și din partea Consiliului Naţional al inginerilor și
tehnicienilor din România.
Profesorul Ioan C. Ștefănescu și-a consacrat întreaga sa activitate progresului tehnic în industria
textilă, iar în cei peste 50 de ani de activitate și-a îndeplinit sarcinile încredinţate cu deosebită
conștiinciozitate, pasiune și competenţă.
La 14 aprilie 1983, o boală galopantă i-a întrerupt firul vieţii, atunci când foștii colegi și colaboratorii
se pregăteau să sărbătorească împlinirea a 75 de ani de viaţă și a 50 de ani de activitate în domeniul
textilelor.

Director, prof. Liana Dolores VOINEA

Ce ne spune timpul ?
Că am fost, suntem și vom fi CEI MAI BUUUUNI!!!

Elevii de la Școala Profesională – 1973
Specialitate – confecţioner textil

1990 – 2000

2000-2015

I.3. PROFILURILE, DOMENIILE ȘI
CALIFICĂRILE PROFESIONALE EXISTENTE ÎN
COLEGIUL TEHNIC „IOAN C. ȘTEFĂNESCU” IAȘI

PROFIL - SERVICII, DOMENIUL - TURISM ȘI ALIMENTAŢIE
Calificare profesională

– Tehnician în gastronomie

Creaţiile elevilor de la acest profil/domeniu/calificare profesională

PROFIL - TEHNIC, DOMENIUL – TEXTILE - PIELĂRIE
Calificare profesională

– Tehnician designer vestimentar

Creaţiile elevilor de la acest profil/domeniu/calificare profesională

PROFIL - SERVICII, DOMENIUL – ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC
Calificare profesională

– Coafor stilist

Creaţiile elevilor de la acest profil/domeniu/calificare profesională

PROFIL - Tehnic, DOMENIUL – Mecanic
Calificare profesională

– Tehnician proiectant CAD

PROFIL - Tehnic, DOMENIUL – Tehnici poligrafice
Calificare profesională

– Tehnician poligraf

Prof. dr. ing. Irina Isabella SAVIN

I.4. O PREZENTARE LITERARĂ A
PROFILURILOR/DOMENIILOR/CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ALE
COLEGIULUI TEHNIC „IOAN C. ȘTEFĂNESCU” IAȘI

Profil – Tehnic, Domeniul – Textile – Pielărie
CUM NE ÎMBRĂCĂM?
Din tulpinile de in
Se-mpletesc încetișor
Fire trase din fuior
De pe furca din lemn de pin.
Pânza albă e ţesută
Cu războiul e făcută,
Mașina de tricotat
Flaneaua a terminat.
Iar mașina de cusut
Are multe de făcut.
Căciuliţe și paltoane,
Botoșei și ciorăpei,
Pălării cu clopoţei
Pentru doamne cu fasoane.
Astăzi inul se-mpletește
cu sintetic rezistent,
iară blugul se „rărește”,
că se poartă-un nou accent.
Strech-ul strânge burta tare,
șoldurile se strivesc,
căci e-n vogă peste hotare
un trusou mai „golănesc”.

Prof. ing. Mihaela GALL

Profil – Servicii, Domeniul – Turism și alimentaţie publică
CE MÂNCĂM ASTĂZI?
Când în vale se auzea

Vinurile s-au asociat,

Vuiet, trosnet ce năucea,

Meniurile s-au complicat.

Vânătorul înlemni

Stele pe restaurant apăreau.

Cu ciozvârta se „îneca”.

Ele Michelin se numeau.

Printre frunze le zări

Bucătari se pregăteau

Limbi înalte și portocalii,

Masterchef ei deveneau.

Ce spre cer se înălţau

E o întreagă teorie,

și ciozvârtă o „prăjeau”.

Astăzi în gastronomie.

Când flăcările-au încetat

Toţi învaţă să gătească,

Vânătorul a încercat

Toţi vor să pregătească

Să mai rupă din vânat,

Supe, ciorbe sau sufleuri,

dar acum a constatat

Pizza, varză sau soteuri.

care-n mână un alt dumicat.

Toţi mănâncă cu nesaţ,

Mai mare și mai gustos

Alţii rabdă-nfometaţi

și parcă și-un alt miros.

Unii aruncă la gunoi,

Toate aceste-au evoluat

Alţii rabdă de nevoi.

Vânătorul s-a transformat,

Globul se umple treptat,

A ajuns să pregătească

Preferinţele au evoluat,

Urși, fazani, pești să gătească,

Gusturile s-au rafinat.

Mese mari împărătești,

Omenirea n-a uitat

Franţuzești sau englezești.

ce odată a mâncat

Tăvile s-au argintat,

și ce mama lor le-a dat.

Mesele s-au aliniat,

Prof. ing. Mihaela GALL

Profil – Servicii, Domeniul – Estetica și igiena corpului omenesc
LA STILIST
Cu podoabă capilară
Omul s-a mândrit mereu
Pentru că trudea din greu
Cu peruci, parfum și ceară.
Când oglinda-i arăta
Câte un oval perfect,
Omul mândru mai era,
Privindu-se cu respect.
Tuns, ras sau frezat
Pomădat sau machiat,
Chipul trebuia să placă
Tuturor ce-l observau
Și în urmă se uitau.
Când pleșuv el ajungea
Omul, tot nu renunţa.
La fasoane și cosiţe
Sau la falsele șuviţe.
La salon e alchimie
Aici nimeni nu te știe
Te transformă hair-stylista
Într-un star de cinema.

Prof. ing. Mihaela GALL

BIBLIOTECA DE BUCATE
«Dânsa, Moldova vocalelor de zahăr»
«Dânsa, Moldova cozonacilor, a mânăstirilor, a pârjoalelor, a răzeşilor, a borşurilor, a sărmăluţelor,
a măştilor rituale, a poalelor în brâu (!), a vinurilor (Zghiharei şi Busuioacei, a Grasei şi Băbeascăi), a
marilor călători-cronicari, şi iarăşi a vinurilor (a Galbenei de Odobeşti şi a reginei Fetească Neagră!)…
Moldova târgurilor moleşite şi satelor vioaie, a puiului cu smântână şi a perişoarelor cu mărar, a
plăcintelor în tot felul, a măcinicilor şi pascăi prea sfinte, a tocmăgeilor, a transhumanţei industrial-politice
(1960-'75 tur Braşov şi Timişoara, 1989-2000 retur Moldova), a învârtitelor, scrobului şi tociului…
Moldova duioasă, colinară, a vocalelor dulci, a alivencilor sărate, a florilor umplute, a sarmalelor în
bostan, cu gust de eternitate…» (Radu Anton Roman,
Moldova atributelor - 2008)
Ziarul «România liberă» în colaborare cu
editura «Paideia» ne propune, în 2008, colecţia

Biblioteca de bucate, aparţinând lui Radu Anton Roman,
cunoscut mai ales

pentru emisiunea de gastronomie

românească de la PRO TV «Bucătăria lui Radu». Colecţia
conţine 7 volume («Hop şi noi pe papa-mond»;
«Ardealul, la pohta ce pohtim»; «Valahia de miazăzi»;
«Banatul şi Muntenia colinară», «Moldova atributelor»,
«Mese şi obiceiuri româneşti»; «De la munte la deltă») în care ne este prezentată arta culinară românească,
mâncărurile sale fiind, după cum afirmă V. Mihăilescu, «desfătări ale spiritului înainte de a fi încântări ale
papilelor».
Citind, simţi cum stăpânul reţetelor este şi stăpânul cuvintelor, guşti din amestecul fin pe care-l fac
obiceiuri vechi cu amintiri noi şi comentarii savuroase.
De acelaşi autor, prin intermediul editurii «Paideia» şi al «Jurnalului Naţional», este publicată în
2010 o a doua ediţie de bucate, de data aceasta ilustrată apetisant cu fotografii ale preparatelor (ediţia e
coordonată de Simona Lazăr), «halitul devenind cultură».
Radu Anton Roman ne trezeşte curiozitatea şi apetitul culinar prin Reţete de colecţie, o istorie a
bucatelor neamului românesc ce cuprinde «poveştile bucătăriei româneşti», autorul făcând din bucătărie,
după cum afirmă Andrei Pleşu, «bibliotecă, arhivă, laborator», «activitate de cercetare», sau, citându-l pe
Alex Ştefănescu, «un curs de cultură românească populară», partea cea mai importantă în tradiţia culinară
şi oenologică pentru «patriarhul gastronomiei româneşti» rămânând comentariul, cuvântul.

Prof. dr. Petru ISTRATE

I.5. PROFILURI «LITERARE» - ARC PESTE TIMP
IAŞUL MARILOR TRĂIRI
Oraşe pestriţe. O lume într-o continuă schimbare. Cu oameni grăbiţi şi copii gălăgioşi, ce fug de ei
înşişi, de greutăţi şi de responsabilităţi. La fel am fugit şi eu de ele, de mine însămi, dar, cel mai mult, am
fugit de o lume în care nu-mi găseam rostul. Viaţa în Chişinău părea destul de banală, cu aceleaşi feţe zi de
zi, cu dimineţi triste şi seri monotone, cu impresii deja învechite şi locuri prea cunoscute. Aveam nevoie de
ceva nou, care să mă trezească la viaţă şi la realitatea dorită. Menirea mea în Univers devenise palpabilă: sămi schimb radical viaţa şi să cuceresc noi orizonturi, care, până la urmă, se aflau «la o aruncătură de băţ»
de cealaltă parte a Prutului.
Noua mea viaţă a început în momentul în care am păşit pragul capitalei culturale a României Mari,
cum îmi place să spun. Se întâmpla în toamna lui 2010, perioada respectivă fiind cea mai neobişnuită din
viaţa mea. Nu mai eram pe meleagurile natale, nu mai eram alături de cei dragi, nu mai eram copila naivă
căreia îi zburau gândurile departe-departe, deja începusem o nouă etapă, etapa schimbărilor şi cunoaşterii
de sine, aş putea afirma, etapa marilor trăiri.
De cealaltă parte a Prutului ştiam parţial ce avea să mă aştepte: o cameră de cămin, trei colege de
cameră, două dintre ele fiindu-mi cunoscute din R. Moldova şi rămânându-mi prietene de-a lungul celor
mai frumoşi ani, «anii de studenţie», întrucât adevărata viaţă de student nu începe după ce eşti admis la
facultate, ci când pleci de acasă, printre străini.
Camera de cămin avea pereţii albi, la prima vedere părând pereţii unei camere de spital, patru paturi
cu saltele moi pe care nu le-aş schimba pentru nimic în lume, ferestre albe şi largi, pe care mă aşezam când
ploua sau ningea şi priveam cum se aşternea zăpada sau cum curgeau şiroaie de lacrimi din nori. Primăvara
şi la începutul verii aveam ce vedea: cum jucau băieţii fotbal sau cum stăteau seara tinerii îndrăgostiţi pe
băncile din faţa căminului şi se sărutau la lumina reflectoarelor.
Familia ar fi incompletă fără cele patru doamne pedagog, acestea fiind bine întipărite în mintea şi
inima mea: doamna Lena, îmi aminteşte de fiecare dată de prima mea dirigintă, la fel de glumeaţă, plină de
viaţă şi înţelegătoare; doamna Maria, persoana care ne-a învăţat să fim gospodine şi să ne remarcăm în arta
curăţeniei; doamna Mariana, care la prima vedere mi s-a părut mai severă, dar, de fapt, este un fel de a ne
ocroti de cele rele şi doamna Cristina, cea care a înlocuit-o pe mama, având aproape toate calităţile ei şi
rămânând fiinţa pe care de fiecare dată când o văd, îmi dau lacrimile imaginaţiei.
Despre şcoală aş putea scrie pagini întregi, dar mă limitez la profesorii care, pe parcursul ultimilor
doi ani, au fost îndrumătorii mei iubiţi: doamna dirigintă, cel mai sclipitor dascăl, nemaiîntâlnit în breasla
pedagogilor; profesorul de limba engleză, un adevărat «teacher», cel care a reuşit să mă înveţe într-un an ce
alţii au învăţat în opt şi domnul de limba română, cel fără de care nu aţi fi citit acest text, învăţându-mă să
văd cu alţi ochi lumea miraculoasă a cărţilor şi încurajându-mă să mă împrietenesc cu muza mea şi să
aştern pe hârtie ceea ce simt.
În 2012 am prieteni noi, cunosc oraşe noi, îmi fac impresii noi, dar, cel mai important, e faptul că,
după inevitabila acomodare, am amintiri noi şi tot felul de peripeţii. Am devenit o persoană diferită de cea

care plecase din «oraşul celor şapte coline» (ajungând tot acolo, căci Chişinău şi Iaşi au în comun, după
modelul Romei, şi această denumire metaforică). De când sunt aici am crescut fizic, dar, mai ales, am
evoluat din punct de vedere psihic şi emoţional. Abia acum înţeleg cu adevărat ce mult înseamnă pentru
mine familia şi cât de important e să treci peste obstacolele ivite cu capul sus. E greu să-ţi menţii echilibru,
fără a-i avea alături pe cei dragi şi lipsindu-ţi sprijinul unei anumite persoane, în momentele în care ţi se
pare că pământul îţi cade de sub picioare. În plus, sunt sigură că nimic nu e întâmplător, iar la vârsta
senectuţii, când se fac bilanţurile, cei cu un caracter puternic vor avea ce să-şi amintească din perioada
sufletelor neliniştite şi impulsive.
Nu ştiu ce mă aşteaptă în viitor, nu ştiu nici măcar cât de îndepărtat este viitorul meu, dar ştiu un
singur lucru: viaţa reprezintă darul divin pe care trebuie să-l acceptăm aşa cum este şi să încercăm să-l
înfrumuseţăm cu cât mai multe diamante.
Cătălina BARARI – clasa a X-a A («Ani de liceu», 2012)
Studentă în anul II la Facultatea de Jurnalistică în cadrul Universităţii de Stat din
Chişinău, Republica Moldova, prezentator la «Radio Moldova Tineret», manager al
revistei «Mireasa & Mirele»

Coordonator,
prof. dr. Petru ISTRATE

СHEIA VIITORULUI
Speranţa într-un viitor strălucit, curajul şi încrederea în propriile forţe sunt «arme» pe care ar trebui
să le deţinem în perioada anilor de liceu, având conştiinţa că lumea «de peste dealuri», cu cărările vieţii
ducând în direcţii necunoscute, unde totul ni se pare un deja-vu, dar în realitate rămânând o zonă
necunoscută, este drumul pe care păşim cu responsabilitate, dar şi cu regrete, întrucât, când privim în
urmă, vedem umbre şi amintiri.
În cadrul etapei adolescentine totul e posibil, dacă avem dorinţe realizabile şi putere de muncă, fiind
călăuziţi de voia lui Dumnezeu şi susţinerea părinţilor, familia păstrând pentru mine cheia cuvintelor de
aur.
Viaţa m-a făcut să înţeleg treptat, prin obstacolele pe care mi le-a întins, că orice situaţie dificilă are
o soluţie, bună sau, de ce nu, chiar mai puţin bună, dar care zideşte de fiecare dată o temelie, restul ţinând
doar de noi.
Am început să construiesc, ca să obţin un zid înalt şi puternic, mai ales împotriva exceselor şi
dezamăgirilor, care să nu mă reprezinte, iar cel mai mult contează în tot ce fac nu să mă afirm, ci să îmi
depăşesc limitele.
Anii de liceu continuă departe de ce am mai scump: familia, distanţa (doar fizică!) ce ne separă
situându-se deja în plan secund, căci dragostea celor dragi o simt mereu alături.
Alegerea mea de a studia în România la «C.T. I.C. Ştefănescu» a fost o decizie corectă, pentru că miam dorit profilul Designer Vestimentar. Am făcut multe sacrificii, cel mai greu fiindu-mi să mă obişnuiesc
cu un nou mod de viaţă, dar am mers mai departe, gândindu-mă la cuvintele pe care le-am auzit de la mai
mulţi oameni cu experienţă de viaţă: «Cel mai greu e începutul, hotărârea şi primul pas, iar ceea ce urmează
vine de la sine, din adâncul sufletului».
Prietenii pe care i-am cunoscut, colegele de cameră au fost alături de mine, iar în profesori am găsit
un sprijin. M-au încurajat şi m-au îndrumat prin implicarea şi participarea la diferite activităţi şcolare şi
extraşcolare precum: concursuri de creativitate, serbări, olimpiade, sesiuni de referate şi articole ştiinţifice,
obţinând premii şi diplome, dar, în primul rând, experienţă. Datorită dascălilor mei am deprins treptat
siguranţa în a ţine un discurs pe o anumită temă sau arta de a scrie, articole şi alte tipuri de texte, pe care leam publicat începând din clasa a IX-a, în revistele şcolii şi chiar în culegeri de specialitate. Am fost de
asemenea motivată în a învăţa cele mai răspândite şi îndrăgite limbi moderne şi am ţinut cont de sugestii
pentru lectura suplimentară, fiind primită la bibliotecă cu inima deschisă.
Pentru cele scrise mai sus şi multe alte sfaturi pe care le-am primit de la dragii mei profesori, le sunt
profund recunoscătoare şi n-am să-i uit nici după ce-mi voi lua zborul spre un alt început.
Cristina BĂITOI – clasa a XI-a B («Ani de liceu», 2012)
Şef de promoţie – 2013, studentă în anul III la Universitatea de Arte «George Enescu», Iaşi

Coordonator,
prof. dr. Petru ISTRATE

EXPERIENŢĂ DE FOTOGRAF
Experienţa dobândită în urma concursului de fotografie de la colegiul nostru a rămas una notabilă în
viaţa mea, căci a fost prima competiţie de acest gen la care am participat, obţinând locul I şi dându-mi
curajul de a concura la alte întreceri, mai ales cele de IT, doar sunt la profilul CAD.
În ziua «examenului» aşteptam să văd ce fotografii au fost trimise de colegii mei. Emoţiile erau
mari, mai ales că doamna prof. Adriana Luca, unul dintre coordonatori, mă încurajase, dar mă şi avertizase
că este o concurenţă foarte mare, iar bătălia nu va fi uşoară. Mă aşteptam să fie înscrise în concurs cca. 40
de fotografii, dar iniţial au fost «peste 80». Mi-a venit în minte o propoziţie încurajatoare din limba
engleză: «Even the most beautiful rose thorns» («Chiar şi cel mai frumos trandafir are spini»).
La ora stabilită sala 23 era arhiplină. Profesori şi elevi aşteptau să înceapă prezentarea celor 35 de
fotografii rămase în finală.
După introducerea făcută de d-na prof. Luca, se trece la prezentarea fotografiilor, apoi primim bilete
şi votăm … . Se adună biletele. Sunt cinci minute de intensitate maximă. În scurt timp începe premierea. Cu
menţiunile. Mă vedeam şi eu aici, cu toată lipsa de modestie, dar nu se aude nimic de vreun elev din a IX-a
D. Se trece la premii. Premiul al III-lea este câştigat de Lupu Georgiana din a IX-a H (elevă pe care o ştiu de
la domnul diriginte), iar locul al II-lea revine unui elev dintr-o clasă de-a XI-a. Deja speranţele mele sunt
aproape nule. 0,001 %. Mă ridic încet de pe scaun şi o aud abătut pe doamna Director anunţând că pe locul
I «avem un boboc». În gândul meu se strecoară un «what?». Aud imediat numele meu şi tresar. În jur
lumea e suspicioasă, dar nu mă mai interesează. Mă ridic imediat şi mă duc să-mi iau diploma şi premiul.
La sfârşit vin colegii mei să mă felicite (cărora apoi le-am făcut cinste cu Cola pentru susţinere). Totul se
încheie cu fotografia câştigătorilor.
Aşadar, a fost o experienţă foarte frumoasă, în semestrul al II-lea întrecându-ne cu altă şcoală din
«oraşul culturii». Sper să fie aceeaşi concurenţă acerbă şi să câştige cel mai bun.
În final, vă invit să priviţi fotografia câştigătoare şi să daţi frâu liber imaginaţiei.

Mihai Alexandru BRÂNZILĂ – clasa a IX-a D
(«Ani de liceu», 2012)
Dezvoltator web la «Quartz Matrix» şi
membru «IQ», Iaşi

Coordonator,

prof. dr. Petru ISTRATE

JURNAL DE LICEAN. PAGINA 1: ELEVA «CODY» DINTR-A IX-A (I)
Scriu. Pe bancă (recunosc) şi penar, pe coperţi şi etichete, în palmă, chiar şi cu degetul, pe geamul
aburit. Încerc să scriu şi tema la mate’, însă eu sunt cu gândul la orele de limba şi literatura română. Anul
acesta am început să scriu, deoarece am fost încurajată, domnul profesor provocându-mi latura creativă şi
făcându-mă cunoscută în revistele şcolii. Poate de aceea mă cunosc toţi sau, poate, pentru că am devenit
«Miss Popularitate». Mai există şi alte motive: premiile obţinute la concursurile de fotografie şi poezie din
cadrul şcolii noastre sau la concursul naţional de creaţie literară «Noi şi Eminescu». N-am uitat nici de
participarea la faza judeţeană a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română.
Balul bobocilor a rămas momentul special din primul meu semestru de licean. Îmi aduc aminte cu
drag de pregătirea şi momentele premierii. Mai ales de efortul depus la repetiţii pentru proba de dans
împreună cu d-na prof. de limba franceză, coregraful nostru. Multe persoane mi-au spus că merit acest
premiu, fiindcă deja cunosc pe toată lumea din şcoală. Nu întâmplător, în colegiu mi se spune în diferite
feluri: «fata cu codiţа», «Georgiana cu coada cea mai amuzantă», «Cody» (mercy, «Bobo») sau, pur şi
simplu, «Geo».
În liceu am cea mai mare încredere în d-ra dirigintă. Dumneaei mi-a fost până acum ca o mamă,
felicitându-mă, când s-a ivit ocazia, şi certându-mă, dacă am meritat. Vă mulţumesc că sunteţi alături de
noi şi sper să fiţi mândră de roadele învăţăturii, dar şi de comportamentul nostru.
Le sunt recunoscătoare şi celor care au adus automatul de cafea în această şcoală. Dimineţile mele
nu ar mai fi la fel, iar, să recunoaştem, că magazinul de la «doi» ar da faliment fără noi-fetele, doar formăm
o majoritate covârşitoare.
Dragii mei M&A, mulţumesc că îmi faceţi pauzele mai puţin monotone. Prietenia voastră înseamnă
enorm pentru mine. Peste ani îmi va fi dor să urc la a IX-a C cu pretextul că m-a chemat un profesor la
cancelarie.
Acest început de drum este ca o uşă deschisă, ce duce la ... . Multe schimbări şi provocări. Le aştept
cu speranţă, dragă jurnalule. Pe curând!
Georgiana LUPU – clasa a IX-a H («Ani de liceu», 2012)

Coordonator,

prof. dr. Petru ISTRATE

JURNAL DE LICEAN. PAGINA 2: ELEVA «CODY» DINTR-A X-A (II)
Cody s-a transformat uşor-uşor în simpla, dar atât de complicata şi ciudata Geo. Pentru colegi,
desigur. Şi poate că e de necrezut, dar Geo, dacă şi-ar propune să realizeze ceva, ar reuşi. Ar putea să alerge
prin ploaie, fără ca vreo lacrimă a cerului să o atingă, însă norii, vântul, copacii şi toate vieţuitoarele ar
participa la dansul ploii, grăbind lacrimile vremii.
La începutul anului Geo a fost foarte hotărâtă să schimbe ceva. Nu că nu i-ar fi plăcut vreun detaliu,
doar şi-a însuşit nişte responsabilităţi! Am ieşit cu ea la o cafea şi mi-a povestit de ce vrea să-şi ceară scuze
pentru că uneori nu e aşa cum îşi doreşte. Tot a insistat să nu afle nimeni discuţiile noastre, căci într-o zi va
fi puternică, într-o zi îşi va cumpăra un caracter de aur, ca să nu mai ruginească. Va reuşi să fie
recunoscătoare tuturor şi să explice de ce nu a putut să se implice întotdeauna trup şi suflet. Simţeam un
gust amar şi o oarecare milă faţă de ea. Voia pur şi simplu să-i mulţumească pe cei ce o apreciază.
Mi-a povestit de înscrierea la concursuri şi despre rezultatele obţinute. Manifestările ulterioare,
bineînţeles, au fost diferite... «De gustibus ...»! Părinţii i-au spus: «Mergem înainte». Pe parcursul pregătirii
pentru competiţii a fost foarte încântată de implicarea deosebită a antrenorilor. La asta se aştepta. Aproape
toată ziua mi-a povestit de «profii» ei care o ajută foarte mult şi cărora le mulţumeşte nelimitat: «Să ştii că
nu e vorba despre materia predată sau de notele primite, ci despre cum au reuşit să o atragă spre lumea
«Micilor literaţi» şi a cifrelor sau să o motiveze pentru olimpiade. Îi respect necondiţionat». La un moment
dat m-a «ameţit» cu laudele ei încât am adormit, însă mi-a trezit interesul când a început să vorbească
despre cum era să fie expediată la altă şcoală. Tare palpitantă a fost şi povestea aceea. «Prietenii ştiu de
ce!». În plus, ca o repetiţie nedorită, a picat a doua oară la mijloc, uitând că verbul a chiuli e interzis pentru
ea! Salvarea a venit de la doamna Director.
S-a născut în prima dimineaţă din zodia «taur» şi până la 16 ani a fost caracterizată în fel şi chip de
prieteni, vecini, amici, rude, colegi, vânzătoare, bătrâni, psihologi şi alte categorii, însă întrebarea de care
nu mai scăpa la un moment dat era: «De ce sunt şi persoane care nu o plac?». Nu am ştiut ce să-i răspund
atunci, aşa că am venit acasă, mi-am luat o ciocolată şi m-am gândit ce să-i spun... «Tipa» asta a avut o
copilărie dublă, aceasta constând în momente fericite, clipe de neuitat (ghiocei strânşi cu familia, prânzul de
duminică ...), dar şi-n clipe piperate cu certuri sau nervi (exemplele sunt de prisos!). Mi se pare totuşi că are
un caracter care-i reprezintă copilăria: acum e fericită, iar peste două minute nu o poţi opri din plâns, însă,
până la partea a III-a, experienţa de viaţă căpătată o va maturiza.
Aceasta este eleva Cody de anul acesta ...
Va urma!
Georgiana LUPU – clasa a X-a H («Ani de liceu», 2013)

Coordonator,

prof. dr. Petru ISTRATE

JURNAL DE LICEAN. PAGINA 3: ELEVA «CODY» DINTR-A XI-A (III)
Clasa a XI-a. O altă treaptă. Un alt început de an şcolar în care am luat o hotărâre radicală: nu am
mai candidat pentru postul de Preşedinte al C.Ş.E. Nu am mai vrut să fiu «şefa». Cred că în această funcţie
am fost mai mult un lider, cel puţin de opinie. Dar să revenim la pagina 3, ca să vă prezint în ce activităţi s-a
implicat «eleva Cody dintr-a XI-a», cea care a descoperit, între multe altele, importanţa implementării de
proiecte.
Cititorii mei, сred, au remarcat un stil de gândire şi de scriere ce a suferit transformări specifice
vârstei, însă, recunosc, încă îmi place să mă refugiez în lumea dulciurilor, în special a bomboanelor,
uitându-mă la desenele animate preferate, dar având şi momente de linişte şi analiză, mai ales dimineaţa,
când îmi beau cafeaua şi îmi dau seama cât de schimbată sunt.
Anul acesta am alergat mult! M-am bucurat de vacanţă ca de curcubeu. Am început cu paşi repezi.
Nici nu mi-am dat seama când a trecut timpul… Din această cauză şi astăzi mai întârzii la prima oră!
Deşi îmi place să călătoresc, nu am ieşit niciodată din ţară, până acum vizitând doar oraşe din
România. Anul acesta, prin intermediul proiectului «Learning in Prison», am reuşit să trec graniţa, chiar
până în sudul Italiei, ajungând în Potenza, lângă renumitul Napoli. Faptul că am renunţat la borş, mititei şi
sărmăluţe pentru o pizza de la mama ei nu a fost singura «reuşită». Momentele în care am stat la discuţii
«filosofice» cu «profii» au rămas bine întipărite în memoria mea afectivă. A fost o experienţă de neuitat.
După ce am rezolvat «afacerile», am vizitat oraşul vechi Pompei. Am gătit. Ne-am plimbat. Am discutat. Am
cumpărat suveniruri. Am urcat scări cât am văzut cu ochii. Am «inspectat» vulcanul Vezuviu. Am băut
adevărata cafea italiană. Am făcut fotografii. Am învăţat multe… Ne-am mândrit cu şcoala noastră şi, nu în
ultimul rând, că suntem români.
Timpul a trecut destul de repede şi nici nu mi-am dat seama când am ajuns la sfârşitul semestrului
al II-lea, dar, ştiţi cum e: ce e frumos ţine foarte puţin, iar anii de liceu sunt cei mai frumoşi! Bineînţeles că
datorită profesorilor am mers iarăşi la olimpiadă, concursuri, în special, la Simularea examenului de
Bacalaureat, ultima experienţă făcându-mă să meditez mai mult asupra viitorului meu. Am acceptat, în cele
din urmă, că eleva Cody trebuie să renunţe la şuviţa ei. Să urce cu încredere şi speranţă treptele vieţii.
Mulţumesc dascălilor mei pentru tot ce-am învăţat în minunata perioada petrecută în a doua mea
casă!
Georgiana LUPU – clasa a XI-a H («Ani de liceu», 2014)
Şef de promoţie – 2015, studentă în anul I la Facultatea de Geografie, Universitatea
«Al. I. Cuza», Iaşi

Coordonator,

prof. dr. Petru ISTRATE

II. ISTORII LEGATE DE PROFILURILE ȘI DOMENIILE COLEGIULUI
TEHNIC „IOAN C. ŞTEFĂNESCU”
II.1. ISTORIA CALCULATORULUI ALTFEL
Din cele mai vechi timpuri omul a căutat metode care să-i reducă efortul manual și mintal de a
rezolva probleme de calcul. Dispozitivele de calcul, manuale sau mecanice, au fost variate, conducând prin
intermediul matematicii, fizicii și tehnologiilor, la ceea ce azi nu poate lipsi din viaţa noastră – calculatorul,
născut din pasiunea și ambiţia omului de a crea noul.
Ne-am obișnuit atât de mult cu prezenţa calculatoarelor în vieţile noastre, încât tindem să uităm că
acestea nu au existat dintotdeauna. Calculatoarele electronice sunt urmașele unor dispozitive de calcul mai
rudimentare dar foarte ingenioase, apărute din necesitatea de a efectua calcule din ce în ce mai precise.
Prin cunoașterea istoriei lor și a progresului prin care ele au trecut de-a lungul timpului, putem înţelege mai
ușor cât de complicată și de inovativă este crearea unor astfel de mașinării.
Spre deosebire de celelalte dispozitive apărute până acum, computerele sunt cam singurele care nu
se pot atribui unui singur inventator. În timp, foarte multe persoane și-au pus amprenta asupra lor și
fiecare din acești indivizi au adăugat câte ceva la lista elementelor necesare funcţionării unui calculator.
Unii inventatori au reușit chiar să creeze alte tipuri de computere, în timp ce alţii au venit cu noutăţi în
materie de componente care au ajutat la evoluţia acestora.
Istoria calculatorului este minuţios prezentată, în date și cu nume de rezonanţă, dar despre ce s-a
întâmplat la noi cu această tehnologie, nu sunt multe precizări și de aceea oamenii care au făcut ca România
să fie dintre pionierii acestui domeniu, sunt necunoscuţi pentru majoritatea semenilor noștri.
Cu respectul cuvenit faţă de lunga listă de înaintași ai proiectării și realizării acestei „mașinării”
complexe, aș îndrăzni să fac anumite precizări prin care să evidenţiez activitatea cercetătorilor români, care
au făcut ca România să fie la început de drum printre primele ţări din lume (după SUA, Anglia, URSS,
Germania, Franţa, Japonia, Austria, Olanda, Italia, Danemarca), care au construit calculatoare, încercând
să ţină pasul cu noutatea, indiferent de condiţiile socio-politice ale momentului.
Chiar dacă pare greu de crezut, primele calculatoare din China au fost româneşti. Fabricate la
Întreprinderea de Calculatoare Electronice „Felix” din Bucureşti, acestea au fost exportate chiar şi în
Germania. În anii '80, România era al doilea stat din blocul comunist (după URSS, și pregătea specialiști
în programare şi mentenanţă, în special pentru Asia), care deţinea tehnologia de producţie în masă a
echipamentelor de tehnică de calcul.
Este bine să știm ce am făcut și ce vom face pentru istoria omenirii, care ne este de fapt locul la masa
știinţelor și mai ales să înţelegem că bogăţia acestui popor a venit din studiu și muncă. Cu respect să
învăţăm trecutul, pentru a ne construi viitorul.
Povestea acestei tehnologii, în ţara noastră, a început la mijlocul secolului XX, când s-a produs
primul calculator românesc: CIFA1, lansat în 1957 la Institutul de Fizică Atomică din orașul Măgurele, de
lângă București. Victor Toma (oficial, Victor Toma este tatăl calculatoarelor din ţările socialiste din Europa,
mai puţin URSS), a combinat 1.500 de tuburi electronice și a realizat computerul CIFA-1, care avea
dimensiunea a trei șifoniere, lipite, Romania devenind astfel a opta ţară la nivel mondial care a construit un

astfel de calculator și a doua dintre ţarile foste comuniste, după URSS.
Doar patru ani mai târziu urma să fie lansat și modelul MECIPT 1, primul calculator românesc
realizat în mediul universitar. MECIPT a fost construit începând cu 1956 la Facultatea de Electrotehnică a
Institutului Politehnic din Timișoara de către o echipă din care au facut parte specialiști precum Iosif
Kaufmann, Wilhelm Loewenfeld, Vasile Baltac, Ioan Munteanu, Herbert Hartmann, Dan Farcaș și
Mircea Fildan.
Calculatorul era format din 2.000 tuburi electronice și 30 de kilometri de fire, avea o memorie de 4
kilobytes și realiza 50 operaţii pe secundă. MECIPT a fost utilizat pentru calcule știinţifice și de proiectare,
printre acestea numărându-se calculele pentru barajul Vidraru de pe râul Argeș, pentru producătorul de
motoare electrice Electromotor, pentru cupola pavilionului expoziţional Romexpo din București sau pentru
prima traducere din engleză în română, sub coordonarea academicianului Grigore Moisil, potrivit Asociaţiei
pentru Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor din România.
Uneori calculele durau mai multe ore sau chiar zile, iar, în cazul activităţii pe mai multe zile,
calculatorul era oprit seara și repornit dimineaţa. Daca era foarte cald, computerul era utilizat doar noaptea.
Versiunea a doua a acestui calculator, MECIPT 2, a fost finalizată în 1963 de o echipă condusă de
Vasile Baltac. A existat și o variantă de proiect pentru modelul MECIPT 3, însă acest calculator nu a mai fost
realizat.
În perioada 1959-1963, din grupul care s-a ocupat de construcţia calculatorului DACICC-1 au făcut
parte inginerii Farcaș Gheorghe, Bocu Mircea, Azzola Bruno şi matematicienii Emil Munteanu, Liviu
Negrescu şi Teodor Rus. Calculatorul DACICC-1 a fost realizat cu tuburi electronice şi tranzistori. Munca
de construire a acestui calculator nu a fost deloc uşoară. Realizarea diverselor componente electronice
ridica mereu alte şi alte probleme specifice (de exemplu, încălzirea mult peste limita admisă a diverselor
componente electronice, lucru care a făcut necesară realizarea de sisteme de răcire).
Cei trei matematicieni s-au ocupat de programarea în limbaj - maşină a calculatorului DACICC.
Aceasta a creat cele mai mari dificultăţi, căci un program pentru calculator apărea ca o succesiune de cifre 0
şi 1, iar o singură greşeală de interpretare a unei cifre 0 sau 1 făcea, evident, ca programul să nu mai fie
corect. Au fost aici primele încercări de limbaj de asamblare, precum şi alte forme de automatizare a
activităţii de programare. Apăruse, de exemplu, limbajul ALGOL-60 care oferea o nouă perspectivă a
activităţii de programare a calculatoarelor.
A urmat apoi construirea calculatorului DACICC-200, complet tranzistorizat, cu multe îmbunătăţiri
atât în ceea ce priveşte construcţia calculatorului, cât şi programarea acestuia, finalizat în anul 1968 şi livrat
Institutului Central de Cercetări Agricole.
Din punct de vedere tehnologic, DACICC-200 aparţinea generaţiei a doua de calculatoare, dar el
conţinea multe elemente şi concepte ale generaţiei a treia (lungimea cuvântului era de 32 biţi, memoria era
organizată în octeţi adresabili cu control de paritate, dispunea de un sistem hardware de tratare a
întreruperilor, de o serie de mecanisme de execuţie paralelă a operaţiilor, etc.).
Din punct de vedere software, la DACICC-200 apare, pentru prima dată la noi în ţară, noţiunea de
sistem de operare pentru un calculator de concepţie proprie. Sistemul de operare al calculatorului DACICC200 conţinea un monitor care realiza gestiunea perifericelor, tratarea întreruperilor, precum şi gestiunea
regimului de lucru multitasking. Mai cuprindea, de asemenea, un compilator FORTRAN, două asambloare

pentru două limbaje de programare (PAS şi MOL), un încărcător şi un bibliotecar.
În anii 1985-1986, Felix-PC a reprezentat un nou tip de microcalculator personal. Era bazat tot pe
microprocesoare din generaţia a treia, avea un grad ridicat de integrare tehnologică, o formă compactă și un
sistem de programe care acoperea o arie vastă de aplicaţii. Datorită structurii sale modulare, Felix-PC a fost
folosit atât ca și sistem universal cât și pentru aplicaţii specializate. Felix-PC a fost proiectat de către
Institutul Politehnic București între anii 1983-1984, fiind compatibil cu IBM-PC. Modelul a fost apoi preluat
pentru producţia în serie de către Întreprinderea de Calculatoare Felix S.A., fiind produs în serie
între anii 1985-1990. Felix-PC avea o structură modulară formată dintr-un modul de bază ce conţinea
resursele hardware minimale (unitatea centrală, tastatura, consola, imprimanta și unităţile de discuri
flexibile) dar la care i se puteau adăuga alte module, ca de pildă coprocesorul matematic NDP 8087. Au
existat mai multe modele Felix-PC: M18, M118, M216, CUB, CUB-Z și Junior-XT.
O altă familie de calculatoare românești sunt cele din familia de minicalculatoare CORAL realizată
de inginerul Dan Tonceanu și colaboratorii, la Fabrica de Calculatoare București. Acest calculator a fost
exportat și în Occident. De asemenea, la Universitatea Politehnică București a fost realizat pentru prima
oară în România o mașină de inteligenţă artificială (DIALISP) care lucra direct în limbajul LISP,
prezentată public în anul 1984.
Home computerele au fost reprezentate în România de calculatoare de mici dimensiuni,
proiectate să lucreze folosind televizorul pe post de monitor, care în general nu aveau disc optic și care își
încărcau sistemul de operare de pe bandă (casetofon). Acestea aveau în general un scop educativ.
Sistemul HC-85 bazat pe un procesor Z-80 sau pe clona românească a acestuia, MMN80 CPU și
inspirat din calculatorul personal Sinclair ZX Spectrum și care foloseau un interpretor BASIC, preluat de
pe o casetă, a fost iniţiat ca model de laborator, de către prof. dr. ing. Adrian Petrescu și asist. ing. F. Iacob
la Catedra de Calculatoare a Institutului Politehnic din București. Ulterior, în cadrul ICE Felix București, a
fost reproiectat, pentru a putea fi produs la scară industrială, de către ing. E. Dobrovie și ing. S. Anghel.
Platforma HC 85 funcţiona la viteza de 3,5 MHz, având o memorie ROM 16 kB, iar memoria RAM de
64 kB. Ca aspect, carcasele iniţiale (au existat cel puţin 2 modele) erau metalice, iar tastele (în număr de 40
+ reset) de plastic. După o perioadă, designul calculatorului a fost schimbat (carcasă de plastic, 34 × 25 × 4
cm, 40 de taste + reset).
În ceea ce privește dispozitivul de afișare, HC 85 poate lucra cu televizor ori cu monitor cu tub
catodic, cristale lichide sau cu plasmă. În modul text afișează 32 de coloane și 24 de rânduri, iar în modul
grafic 256 × 192 pixeli. La nevoie, se puteau folosi 8 culori: negru, albastru, roșu, violet, verde, bleu, galben
și alb. În plus, mai era dotat și cu un difuzor încorporat în carcasă, ce putea scoate sunete într-un interval de
10 octave. Alimentarea era externă, printr-un adaptor, deși regulatorul de tensiune era intern. Pe lângă
ieșirile pentru TV, monitor și casetofon, HC 85 mai avea o ieșire pentru manetă de comandă și un conector
de extensie. Preţul unui HC 85, în 1987, era de 15.000 lei.
A fost urmat de mai multe modele, fiecare adăugând noi caracteristici. Dintre acestea amintesc:



HC 85+, numit și HC 85 extins, asigură, printr-o plachetă suplimentară, posibilităţi și servicii

superioare calculatorului HC 85 obișnuit. Placheta suplimentară este conectată la placa de bază prin
conectorul de extensie și asigură trei interfeţe auxiliare:

 pentru unitatea singulară/duală de disc flexibil 5¼". Acestea asigură un spaţiu de stocare extern de
320 KB, pentru cel mult 128 de fișiere.
 pentru o linie serială standard RS-232-/CCITT V24. Aceasta este utilă pentru conectarea unei
imprimante sau interconectarea a două calculatoare HC.
 pentru cuplarea calculatoarelor HC într-o reţea. Folosind perechi de cabluri torsadate, puteau fi
conectate în reţea până la 63 de HC-uri.

 HC 88 - a fost proiectat în 1989 la ICE Felix de către ing. T. Mihu, ing. E. Dobrovie și ing. V. Cososchi.
Folosește o carcasă specială, cu 86 de taste, grupate în trei categorii: normale (corp alb), folosite în modul
extins (corp gri) și funcţionale (corp roșu). Acest sistem oferă o dublă compatibilitate prin funcţionarea atât
ca mașină de BASIC, cât și ca mașină de CP/M. Datorită acestui lucru, HC 88 a devenit soluţia de înlocuire
a calculatoarelor CUB Z.
Sistemul HC 88 are în dotare: placa de bază cu microprocesorul Z80, 80 kB RAM (64 + 16) și 2 kB
ROM, tastatura, difuzorul, codorul RGB/PAL, precum și porturi pentru conectarea: sursei externe de
alimentare, monitorului monocrom sau color (pot fi cuplate în același timp), a două unităţi de disc flexibil
5¼", a unui casetofon și a unei imprimante cu ace. În plus, opţional, HC 88 mai poate fi dotat cu: plachetă
IO/EPROM, plachetă IO/SIO, modul de extensii EUROCARD, plachetă pentru programat EPROM,
plachetă de extindere a memoriei RAM cu 256 kB sau cu plachetă de extindere a memoriei RAM de 1 MB. În
ceea ce privește modul text, se pot afișa 32 (în BASIC) sau 80 (în CP/M) de coloane și 24 de linii, cu 8 culori
(având varianta închisă și varianta deschisă - cu excepţia culorii negru, deci în total 15).

 HC 90 - avea inclus microprocesorul Z80A-Clone fabricat de Zilog și memorii Motorola.
 HC 91 - a fost produs în anul 1991, având microprocesorul Z80-A care funcţionează la viteza de 3.5
Mhz, fiind disponibil în variante cu 40 sau 50 de taste. Memoria ROM având 16 kB, iar memoria RAM are 64
kB. HC 91 funcţionează pe baza sistemului de operare BASIC (Spectrum Basic interpreter). În modul grafic,
HC 91 afișează la o rezoluţie 256 X 192 pixeli având 16 culori, iar în modul text 32 coloane x 24 linii. În
carcasă se mai află un difuzor care poate emite sunete în intervalul de 10 octave. Dimensiunile acestei
unităţi sunt de 34 (lăţime) X 25 (lungime) X 4 (înălţime) cm.

 HC 2000 – a fost lansat în 1992 având RAM 64 KB, ROM 48 KB (BASIC interpreter (16K), CP/M BIOS
(8K) și IF1 disk interFace (8K), mod text 32 caractere x 24 linii (în Spectrum) - 80 caractere x 25 linii (în
CP/M), mod grafic 256 x 192 pixeli, 16 culori (8 în mod normal sau luminos).
Sistemul TIM-S a reprezentat o copie după sistemul Sinclair, conceput sub îndrumarea
profesorului Dumitru Panescu, de la Facultatea de Automatizări din Timișoara și păstrând caracteristicile
platformei HC-85.
Sistemul aMiC conceput de către Institutul Politehnic București, a fost un microcalculator personal
românesc, produs ca model de laborator de o echipă formată din profesorii Adrian Petrescu și Francisc
Iacob și introdus în fabricaţia de serie la Fabrica de Memorii din Timișoara, în perioada 1983 - 1984.
Memoria EPROM, care conţine, în funcţie de versiune, monitorul și interpretorul limbajului BASIC sau
monitorul, asamblorul și editorul de texte, are o capacitate de 16 ko și folosește circuitele 2716. Memoria
RAM, destinată aplicaţiilor utilizator, este construită cu circuite dinamice 4116 și asigură o capacitate
maximă de 48 ko, din care 8 ko sunt folosiţi pentru memoria grafică.

Microcalculatorul aMIC a făcut parte din categoria calculatoarelor personale destinate acoperirii
unei largi game de aplicaţii, în condiţiile unor performanţe ridicate (pentru perioada respectivă) și al unui
cost relativ scăzut. Produs în numeroase exemplare, aMIC a fost utilizat în cercetare, învăţământ și o serie
de aplicaţii industriale. La proiectarea și realizarea sa tehnologică s-a avut în vedere folosirea cu precădere a
circuitelor integrate produse în România și a unor echipamente periferice din gama bunurilor de larg
consum: televizoarele alb/negru și casetofoanele. De asemenea, s-a urmărit ca acest produs să reprezinte un
sistem deschis, din punctul de vedere al hardware-lui, software-lui și al aplicaţiilor. Această abordare a
permis cuplarea unor periferice destinate creșterii performanţelor și lărgirii gamei aplicaţiilor: imprimantă
(model MIM40 Electromureș), modem, înregistrator X-Y (un fel de imprimantă grafică), cuplor de proces,
etc. Dezvoltările software au avut în vedere extinderea și perfecţionarea monitoarelor, asambloarelor,
interpretoarelor și compilatoarelor de limbaje de nivel înalt, deja existente pentru calculatoarele
precedente.
Afișarea informaţiei alfanumerice, semigrafice și grafice se realizează cu ajutorul unui televizor
obișnuit alb/negru. Pentru reprezentări grafice rezoluţia ecranului este de 256 × 256 de pixeli. În regim
alfanumeric se afișează 32 de rânduri a câte 30 de caractere pe rând. Generatorul de caractere programat,
permite afișarea setului standard de 64 caractere ASCII și a setului de caractere semigrafice menţionat mai
sus. Setul de caractere poate fi modificat în funcţie de necesităţi. Cuplarea televizorului la calculator se
efectuează cu ajutorul unui cablu coaxial, prin intrarea de antenă, modulatorul fiind acordat în banda III
VHF, canalele 6-12.
Sistemul PRAE realizat la Cluj-Napoca - este primul
microcalculator personal de concepţie românească, destinat
în primul rând elevilor. A fost proiectat de către o echipă a
Institutului de Tehnică de Calcul din Cluj-Napoca sub
conducerea inginerului Miklos Patrubany. In limba latină,
pra (citit pre) înseamnă început, acest termen subliniind
întâietatea lui PRAE pe piaţa româneasca, dar și speranţa
autorilor că producţia de microcalculatoare personale din
România va continua. PRAE a fost asimilat în producţia de
serie în cursul anului 1985, la Fabrica de Memorii și
Componente Electronice pentru Tehnică de Calcul din Timișoara (FMCETC), însă după numai un an
producţia a fost sistată.
Un succes important al ţarii noastre în domeniul tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor a fost
proiectul și realizarea unei reţele experimentale de transmisie de date prin comutarea de pachete la
Institutul Central de Informatică de către Marius Guran și colaboratorii.
In anul 1972 proiectul original ARPANET era încheiat, constituit din 15 noduri și a fost prezentat
cu mare succes la International Conference on Computer Communications. Realizarea primei reţele
naţionale de calculatoare electronice, prin proiectul RENAC/RENOD, denumit UNIREA în etapa finală, a
fost un succes care a condus la acordarea premiului Traian Vuia al Academiei Romane în anul 1985. A fost
un proiect uriaș, realizat pe parcursul a aproape 12 ani de muncă, Marius Guran conducând în acest scop, la

început un colectiv, apoi un laborator de cercetare extins în cele din urmă la o secţie de cercetare. Acest
proiect a fost finalizat cu o soluţie omologată.
A reușit să interconecteze trei noduri folosind comutaţia de pachete de date, la calculatoare medii
mari (main-frame), microcalculatoare și

minicalculatoare. Experimentul UNIREA a reușit să

interconecteze prin transmisii de date prin comutaţie de pachete principalele provincii istorice ale
României, ţara noastră fiind prima ţară dintre ţările CAER care a reușit un asemenea proiect. A fost un
succes deosebit al tehnologiei informaţiei românești.
Nu trebuie să uităm că interesul pentru informatică s-a manifestat pentru prima oară la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, din anii 1958-1965, când Adolf Haimovici, profesor la
Facultatea de Matematică, a iniţiat o serie de conferinţe despre "Matematici aplicate în Informatică", iar
în anul 1960, profesorul Haimovici a predat primul curs de "Elemente de Informatică".
La Facultatea de Matematică, din Cluj, a luat fiinţă în 1962 Secţia de Maşini de Calcul, pentru
care s-au format cadre didactice proprii (acad. D.D. Stancu, prof.dr. Gr. Moldovan, C. Tarţea etc.).
O secţie similară s-a înfiinţat în 1965, în cadrul Facultăţii de Matematică din Iași iar prima promoţie
a absolvit în anul 1970. Primul calculator al Facultăţii de Matematică Iași a fost unul analogic, pe care au
fost efectuate lucrări de Analiză Numerică de către - pe atunci tânărul asistent - Călin Petru Ignat.
Începând cu 1971, se reorganizează învăţământul de informatică în România, când noua secţie din
Iași devine „Secţia Informatică”. În 1975 a fost înfiinţat Centrul de Calcul al Universităţii Iași și Cluj, cu
personal propriu, cu autofinanţare, care va realiza servicii pentru toate universităţile din centrele
universitare.
La Iași, modul în care profesorul Ignat, primul director al Centrului, a organizat și condus activitatea
acestuia a constituit germenele și cadrul fructuos de dezvoltare a cercetării în Centrul de Calcul și de
apariţie, în timp, a FII. Continuând acest proces de construcţie, profesorul Toader Jucan - director al
Centrului din 1981 - a dus o politică de riguroasă selecţie și pregătire a personalului, astfel că astăzi, mulţi
profesori ai FII îi datorează urmarea carierei academice. Ceilalţi directori ai Centrului, mai cu seamă
Cornelius Croitoru și Gheorghe Grigoraș au continuat aceste direcţii de conducere, până la integrarea
Centrului de Calcul în FII. Astfel, cele două centre universitare, devin pe linie de învăţământ şi producţie,
un punct important pentru dezvoltarea informaticii de la noi. A fost o etapă care a pregătit România pentru
tot ceea ce a urmat cu adevărat revoluţionar în domeniul informaticii, după 1990.
În loc de epilog
Primul calculator românesc ar putea reînvia sub forma unei tastaturi pentru tabletă
Mai exact, vechile calculatoare HC, produse de ICE Felix Bucureşti ar putea fi readuse la viaţă! Sub
forma unei tastaturi Bluetooth pentru tablete însă. Compania britanică Elite Systems se ocupă cu portarea
jocurilor retro pe tablete şi smartphone-uri. Britanicii au avut însă şi o idee genială. Să recreeze calculatorul
pe 8 biţi Sinclair ZX Spectrum.
(http://www.yoda.ro)

Compania a lansat o campanie de crowdfunding pe Kickstarter pentru a putea construi o tastatură
care să reproducă carcasa Spectrum-ului 48K. Tastatura va fi compatibilă atât pentru iOS, cât şi pentru
Android sau Windows. În plus, va veni cu un set de jocuri retro de pe vechiul Spectrum, care vor putea fi
descărcate sub formă de aplicaţii de pe App Store, Google Play, Windows Store sau Amazon.
Cei de la Elite Systems aveau de mult acest gând. Și-au anunţat intenţia prima dată în 2011. Au
reuşit să obţină permisiunea de a folosi marca înregistrată ZX Spectrum şi au primit licenţa de a construi
tastatura. Compania a şi reușit să construiască un prototip funcţional, cu tot cu tastele autentice din
cauciuc.

Prof. Iulieta ARSENIUC

II.2. SCURT ISTORIC DESPRE APARIŢIA PRIMELOR COAFURI
Părul este una dintre cele mai proeminente forme de înfrumuseţare, încă din cele mai vechi timpuri,
atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
Daca azi ne coafăm în funcţie de tendinţele momentului, de structura şi tipul firului de păr sau de
fizionomie, în trecut lucrurile nu stăteau aşa.
Părul spunea mult mai mult despre un om decât faptul că are sau nu grijă de el însuşi.
Imperiul Roman
De exemplu, în timpul Imperiului Roman, coafura îţi spunea foarte mult despre o femeie: câţi ani
are, care este statutul ei social şi starea civilă, care sunt credinţele ei religioase.
Femeile romane care făceau parte din înalta societate şi din elită aveau părul lung şi ondulat, vopsit
într-un roşcat aprins sau prins într-un coc opulent.
De asemenea, femeile a căror soţi aveau funcţii importante, îşi presărau pulbere de aur în cap sau îşi
ridicau părul pe cadre de fier.
O altă formă prin care se putea distinge faptul că o femeie face parte din nobilime erau florile
împletite în păr, tiarele, acele sau diverse bijuterii pentru păr.
Civilizaţiile antice
Egiptenii au fost primii care au adoptat coafuri extravagante şi erau pasionaţi şi de îngrijirea părului,
nu doar de coafarea lui. Foloseau un amestec de pământ şi apă pentru a-şi curăţa părul şi foloseau un soi de
bigudiuri făcute din lemn, pe care îşi rulau părul şi apoi stăteau la soare, pentru a crea un efect de cască, la
fel ca şi azi la coafor.
Romanii foloseau bigudiuri de fier sau chiar un ondulator rudimentar, rulându-şi părul pe moaţe de
fier. De altfel, şi perucile extravagante, cu coafuri foarte înalte şi ondulate erau la modă în rândul
civilizaţiilor antice.
Grecia Antică
Femeile purtau părul lung, strâns la spate în coc, iar bărbaţii purtau mereu părul foarte scurt şi şi-l
rădeau periodic.
Asia Antică
Chinezoaicele îşi ţineau părul lung, împletit în codiţe, iar cele măritate îşi ţineau părul strâns la
spate, într-un fel de nod. Bărbaţii îşi rădeau partea din faţă a capului, iar în spate îşi lăsau părul foarte lung,
pe care îl împleteau într-o codiţă cu fire de mătase.
Japonia
Bărbaţii îşi rădeau tot aşa părul, însă pe cel din spate îl ţineau la o lungime medie şi îl prindeau întro coadă scurtă de cal. Pe măsură ce secolele au trecut, asiaticii au început să folosească şi ei diverse bijuterii
pentru a împodobi părul.
Africa
Bărbaţii îşi prindeau părul în mai multe codiţe, pe cap, aşa cum se poartă şi azi în cazul afroamericanilor. Luptătorii africani îşi lăsau părul să crească până la şolduri, în timp ce femeile şi bărbaţii care

nu luptau în armată îşi rădeau părul complet. În foarte multe părţi din Africa oamenii îşi colorau părul
folosind grăsimi animale, vegetale sau pământ roşu.
Indienii aborigeni de pe Coasta de Est a Americii aveau părul ras complet, cu o şuviţă de păr care le
încercuia capul, iar restul indienilor aveau cozi lungi, împletite şi decorate cu pene colorate.
Civilizaţiile moderne
Au adus coafarea tot mai aproape de ceea ce este azi.
De exemplu, în secolul XVI, Regina Elisabeta a introdus moda perucilor roşii, care a ţinut pe toată
durata secolului XVII. În secolul XVIII, însă a început adevărata epoca a perucilor, când atât femeile, cât şi
bărbaţii purtau peruci sofisticate, cu păr lung şi ondulat sau peruci foarte înalte şi decorate.
Se purta însă şi părul natural, foarte lung, prins în diverse tipuri de cocuri şi cozi şi decorat cu funde
şi flori.
În secolul XX oamenii au început să fie din ce în ce mai influenţaţi de arta cinematografică şi
frizurile au început să fie tot mai futuriste. Femeile au început să poarte părul scurt sau în bob clasic s-au
vopsit în diverse culori şi au început să folosească bigudiuri uscate sau umede, plăci pentru întins părul sau
ondulatoare. Restul, e istorie…….

Prof. dr. ing. Irina Isabella SAVIN

II.3. SCURT ISTORIC DESPRE APARIŢIA PRIMELOR MACHIAJE
Estetica este o îndeletnicire veche, cunoscută încă din antichitate.
În Egiptul Antic se executa un machiaj meticulos de către preoţi, atât la toaleta Zeiţei Isis
întrebuinţând fel de fel de farduri, mixturi şi balsamuri, machiaj, care era practicat şi la curtea Faraonului
de către bărbaţi şi femei. Mărturii în acest sens stau picturile înscrise pe pereţii templelor, ca şi în
mormintele faraonilor unde s-au găsit adevărate truse de machiaj.
Regina Cleopatra, simbolul frumuseţii egiptene, avea reţete precise după care îşi prepara fardurile şi
alifiile.
Practicarea machiajului în Grecia Antică, ajunsese o artă, genele se vopseau, buzele se pictau,
unghiile de la mâini şi picioare de asemenea, iar părul era vopsit şi pieptănat. Tipul frumuseţii la greci era
Elena, cea pentru care s-a purtat celebrul război cu Troia.
Din Roma Antică există primele tratate despre îngrijirea pielii şi a părului. Apare distincţia între
produsele întrebuinţate la îngrijirea pielii şi cele care servesc la repararea defectelor estetice. În
stabilimentele băilor publice existau adevărate institute de frumuseţe.
Pielea albă era la modă şi machierea ochilor cu farduri colorate o punea în valoare.
Femeile bizantine îşi machiau obrajii şi buzele cu culori strălucitoare.
În secolele al XVI – lea şi al XVII– lea machiajul tinde mai mult spre natural, iar secolul al XVII– lea
este epoca de prestigiu a Franţei în ceea ce priveşte machiajul, eleganţa, parfumurile şi moda.
În secolul al XIX– lea se purta machiajul în culori palide, iar în secolul al XX - lea machiajul a
devenit o funcţie estetică, o necesitate socială, ceea ce a dus la dezvoltarea producţiei cosmetice pe plan
industrial şi ştiinţific.
Astăzi, machiajul nu se mai face la întâmplare, el trebuie să se realizeze conform cerinţelor modei şi
tipului morfologic al persoanei, impunând discernământ şi autocunoaştere, fără a transforma trăsăturile şi
caracteristicile proprii.

Prof. dr. ing. Irina Isabella SAVIN

II.4. ÎMBRĂCĂMINTEA ŞI MODA LA ROMÂNI ÎN
PERIOADA INTERBELICĂ

Îmbrăcămintea la sate se confecţiona, de regulă, în gospodărie: cămăşi şi indispensabili din in
sau cânepă, pantaloni din postav de lână, căciulă de piele de miel, opinci din piele de porc sau de viţel, cojoc
din blană de oaie etc.
În zonele de munte se purta, în mod obişnuit, costumul naţional (opinci, iţari, cămaşă brodată).
Şi în celelalte zone bătrânii au rămas consecvenţi portului tradiţional.
Tinerii au început să-şi cumpere haine „nemţeşti” (pantaloni şi veston), bocanci, pălărie.
Fetele s-au arătat receptive la moda de la oraş, începând să poarte sandale, fustă de stofă, rochie de
stambă înflorată, să-şi scurteze părul şi chiar să se dea cu ruj pe buze, spre indignarea bătrânilor şi mai ales
a bătrânelor.
În general, portul şi moda la sate au oscilat între tradiţionalism şi modernitate.
Învăţătorii, preoţii, notarul, medicul se îmbrăcau ca la oraş, cu haine „nemţeşti”.
La oraş, oamenii din „lumea bună” îşi comandau haine la croitor sau le cumpărau „de-a gata” de la
magazinele de modă.
Bărbaţii purtau ghete de lac, pantaloni cu manşetă, haină la doi sau trei nasturi, pălărie; cămăşi albe,
care la manşetă se încheiau cu butoni (de aur sau de argint); cravata cu picăţele era prinsă cu un ac
încrustat cu pietre preţioase.
Ceasul de buzunar cu lanţ de aur sau de argint şi bastonul cu cap de fildeş erau accesorii nelipsite la
orice bărbat „serios”. La festivităţile deosebite, domnii se îmbrăcau în smoching.
Unii bărbaţi extravaganţi – mai ales tineri, actori, scriitori – purtau cămăşi colorate, haine în
carouri, pantofi roşii sau galbeni, lavalieră, pălărie albă a la Maurice Chevalier.
Briantina (uleiul de păr) era nelipsită, iar cei care purtau barbă aveau întotdeauna un piepten de
argint sau os, pe care-l foloseau uneori ostentativ, pentru ca cei din jur să observe calitatea acestuia.
În casă, purtau halate lungi viu colorate, iar în picioare papuci comozi, din piele de porc sau de viţel.
Femeile s-au arătat mult mai preocupare de modă, comparativ cu bărbaţii.
Doamnele mai în vârstă au rămas la moda antebelică: pantofi de culoare închisă, rochii lungi „până
la pământ” cu dantele; bluze închise la gât, pălării cu boruri mari şi bogat ornamentate.

Cerceii mari, inelele şi brăţările de aur erau nelipsite. Femeile de vârstă medie s-au dovedit extrem
de receptive la moda europeană (mai ales de la Paris).
Ele frecventau aproape zilnic magazinele de modă, de unde îşi cumpărau pantofi de culoare
deschisă, rochii „trei sferturi” în culori vii, pălării cu boruri mai mici.
Iarna se folosea manşonul din blană de vulpe (maron sau argintie), pentru ca mâinile să fie protejate
de ger.
Tinerele fete nonconformiste purtau pantofi în culori vii sau sandale, fuste până la genunchi, bluze
„en coeur” sau chimono, părul tuns scurt (a la garçon), pălăriuţă sau chiar şapcă.
Ele nu ezitau să meargă iarna la patinaj sau la schi, îmbrăcându-se cu pantaloni bufanţi şi cu şubă,
iar vara să petreacă 10-12 zile la mare, unde purtau costume din două piese (lăsând o parte a corpului
descoperită).
Ele erau adesea ţinta ironiilor din partea doamnelor în vârstă, care constatau lipsa de feminitate, de
graţie şi de eleganţă a domnişoarelor „de astăzi”.
La domiciliu, femeile purtau capot de casă, lung, înflorat, de mătase. Pudra, rujul, rimelul şi
parfumul făceau parte din recuzita zilnică a oricărei femei din lumea bună.
Mulţi dintre cei care locuiau în zonele periferice ale oraşului purtau haine vechi, cumpărate de la
târg, salopete sau haine confecţionate în casă.
Doar la evenimente deosebite şi la sărbători se îmbrăcau cu haine bune, ţinute cu grijă la păstrare în
şifonier.

Director adjunct, prof. ing. Carmen CARAMARCU

II.5. ISTORIA TIPARULUI
Tiparul a apărut pentru prima oară în China și a fost folosit în Asia cu mult timp înaintea lui Johann
Guttenberg, renumit pentru contribuţia sa remarcabilă la
tehnologia tiparului.
Până în secolele XII – XIII, în China existau numeroase
biblioteci ce conţineau mii de cărţi tipărite. Cu toate acestea, nu
se știe sigur dacă Guttenberg cunoștea tehnicile folosite în China
sau le-a inventat independent.
El a inventat un nou tip de presa tipografică ce folosea,
pentru prima dată în Europa, litere mobile. Ceea ce Guttenberg a
făcut reprezintă o reală îmbunătăţire a presei fixe, care era deja utilizata si cu ajutorul căreia a permis o
tipărire rapidă a materialelor scrise.
În 1445, la Mainz, Guttenberg tipărește un fragment din “Cartea Sibilelor”, mai precis o poezie
germana din secolul XIV. Urmează sa tipărească fragmente din gramatica lui Aelius Donatus, un calendar
astronomic în 1448, o bulă papală contra otomanilor și chiar formulare pentru indulgenţe în anul 1454 și
lucrări de mici dimensiuni.
În 1448, Guttenberg se înhamă la un proiect care, în final, se
dovedește a fi prea mare pentru el. Începe să împrumute bani pentru
a cumpăra materialele necesare tipăririi cărţii fundamentale a
Creștinătăţii, Biblia.
Deoarece tot nu făcea faţă cheltuielilor, în 1450 și 1452
împrumută 800 de florini de la Johannes Fost, fratele primarului din
Mainz, acesta devenind și asociat în afacerea sa.
Aproape de sfârșitul marelui proiect, la finele anului 1455,
Fost profită de faptul că datoria era scadentă și fără să facă nici un compromis, preia întreaga afacere și
ajutat de Peter Schiffer, care fusese calfa lui Guttenberg, tipărește, în august 1456, Biblia cu 42 de rânduri.
Cel care a descoperit o nouă metodă de a multiplica scrierea
(nu manual cum se făcea până la finele secolului XIV) a fost
germanul Johannes Gensfleisch, cunoscut și sub numele de
Guttenberg.
Din pricina confruntărilor din orașul său natal, Mainz, între
vechile familii patriciene și breslele meșteșugărești în deplină
ascensiune, a trebuit să se refugieze la Strasbourg, în anul 1428.
După moartea fratelui său, în 1444, Guttenberg s-a întors în
Mainz, pentru a-și continua experimentele orientate în direcţia
tipăririi unor texte scrise.
Problema de fond cu care se confruntau tipografii până atunci și la care Guttenberg încearcă să
găsească o rezolvare, era matriţa compactă folosită pentru fiecare imprimare.

Folosirea acestei matriţe făcea imposibilă corectarea erorilor,
fiind necesară refacerea acesteia în întregime, iar refolosirea ei la alte
tipăriri nici nu se putea lua în calcul.
Atunci Guttenberg a găsit soluţia ideală, aceea de a folosi
caractere mobile, reprezentând fiecare câte o literă sau un semn
grafic.
Aranjarea literelor în casete distincte făcea culesul textului
relativ ușor, problemele apărând doar la alinierea literelor și la
calcularea lungimii rândurilor, astfel încât acestea să fie încadrate
frumos și echilibrat în pagină.
Prima lucrare produsă în masă a fost Biblia în anul 1455. Biblia cu 42 de rânduri este considerată o
bijuterie a artei tipografice, cuprinzând 2 volume și un total de 741 de pagini cu aproximativ 2.500.000 de
semne.
Calitatea sa, aranjarea în pagina și fineţea cu care a fost întocmită o fac să rivalizeze cu cele mai
pretenţioase manuscrise ale vremii.
După această experienţă, Guttenberg nu a abandonat activitatea tipografică, reușind între 1458 și
1460 să tipărească pentru Konrad Humery o nouă ediţie a Bibliei (Biblia cu 36 de rânduri) și un Catolicon,
care reproduce enciclopedia latină a lui Baldus de Janua din 1286.

Prof. dr. ing. Irina Isabella SAVIN

III. Proiecte și programe internaţionale care au avut ca scop
implicarea elevilor și cadrelor didactice
în activităţi specifice profilurilor/domeniilor/calificărilor profesionale
ale școlii

III.1. Proiect de parteneriat strategic
„Interactive Catering and Tourism: a European Approach”
„Catering interactiv și turismul: o abordare europeană”
(2014-1-CZ01-KA201-002130)
Acronim: ICT: a European Approach
Proiect finanţat de Comisia Europeana (Program Erasmus+)
Durata: septembrie 2014-august 2017
Responsabil proiect: Profesor Ecaterina LEIŢOIU
Parteneri:
1.Střední průmyslová škola Otrokovice (Otrokovice,Cehia)
2.School of Business Üzleti SzKI Szeged (Szeged. Ungaria)
3.XXI INVESLAN, S.L. (Bilbao, Spania)
4.British School Pisa srl (Pisa, Italia)
5.Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”(Iași, Romania)
Echipa de proiect: 8 profesori și 30 elevi de la profilul Turism și Alimentaţie Publică.
Descriere:
Locurile istorice și diferenţele de patrimoniu cultural, cum ar fi cele din gastronomie, sunt de multe
ori necunoscute de către elevi, în special de cei cu nevoi speciale.
Acest lucru se poate datora unei game largi de factori: de la bariera lingvistică și lipsa totală de
interes, la metodele educaţionale nepotrivite sau utilizarea insuficientă a tehnologiilor de informare/
comunicare.
Scopul proiectului constă în aplicarea unui program educaţional inteligent și favorabil incluziunii
care vizează creșterea gradului de conștientizare a acestui patrimoniu, în rândul elevilor și îmbunătăţirea
interesului lor în acest sens.
Învăţarea limbilor străine este de multe ori trecută în planul doi, atunci când vine vorba de
formarea profesională și această lipsă de competenţe lingvistice aduce prin urmare, o pierdere
oportunităţilor de mobilitate și integrare pe piaţa forţei de muncă.

a

Obiective:
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză și a abilităţilor digitale, în scopul adaptării
la nevoile de pe piaţa muncii care este în continuă schimbare.
- creșterea nivelului de informare și comunicare a elevilor, prin asimilarea practicilor bazate pe TIC,
în învăţarea disciplinelor de catering și turism, prin intermediul accesului la resursele educaţionale.
- dezvoltarea abilităţilor de predare-evaluare ale cadrelor didactice, prin crearea de instrumente
inovatoare.
- creșterea gradului de conștientizare a elevilor, că au o istorie și cetăţenie europeană comună.
Rezultate:
Rezultatele proiectului se bazează pe trei valori cheie: rezultate intelectuale, reuniuni internaţionale
și o mobilitate comună.
-

crearea unei platforme de internet interactive - partenerii de proiect vor crea site-ul interactiv și
conţinutul acestuia, inclusiv conţinutul Resurse Educaţionale Deschise, împreună cu o metodologie
care vizează îmbunătăţirea predării VET și prin urmare vor păstra proprietatea intelectuală.

-

crearea și diseminarea metodelor de predare și învăţare on-line.

-

redactarea și difuzarea unei metodologii finale, privind îmbunătăţirea metodelor de predare
inovative în domeniul de catering în instituţii VET, cu sprijinul TIC și al limbilor străine.

Sustenabilitate și valoare europeană adăugată:
Site-ul proiectului va rămâne accesibil pentru cel puţin trei ani de la terminarea proiectului.
Acesta va conţine toate rezultatele intelectuale ale proiectului, împreună cu un link de diseminare continuă.
Partenerii vor continua să promoveze diseminarea proiectului și a rezultatelor acestuia.
În plus, se vor utiliza ori de câte ori este posibil, link-uri ale site-ului, pentru comunicarea cu alte
site-uri ale UE și ale Agenţiilor Naţionale, pentru diseminarea rezultatelor proiectului.
De asemenea, proiectul va crea legături între partenerii de proiect și alte instituţii interesate sau
reţele și aceste link-uri vor reprezenta o modalitate de a sprijini un alt schimb de experienţă și cooperare,
fiind un punct de plecare pentru iniţiativele de cooperare viitoare.
Reuniune de proiect (Iași, Februarie 2015)

Prof. ing. Ecaterina LEIŢOIU

III.2. GRÜNDTVIG Learning Partnerships
„No Waste: Good practices forgotten for not wasting”
(GRU-12-P-LP-242-IS-IT)
Proiect finanţat de Comisia Europeană
Responsabil de proiect: Prof. Ecaterina LEIŢOIU
Parteneri
1. Associazione Nazionale Pensionati della Confederazione Italiana Agricoltori Toscana (ANP/Cia Toscana)Firenze
2. Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ''Αιγέας'' - Larissa
3. Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”- Iași
4. Agricoltura è Vita Appennino srl (AèVA) - Lucca
5. Learn with Grandma Cyf- Llandovery (UK - UNITED KINGDOM )
6. Nusratlı Köyü Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği (NUSRATDER) - Çanakkale (Turcia)
Perioada de derulare: septembrie 2012 - august 2014
Număr de mobilităţi: 24
Echipa de proiect: 10 profesori și 25 elevi de la profilul Turism și Alimentaţie Publică.
Descriere
Proiectul a avut ca scop transmiterea experienţei și a bunelor practici ale persoanelor în vârstă care
știu cum să folosească toate resursele, fără a pierde nimic, fără a risipi, generaţiei tinere, prin metode
formale, informale și non-formale.
Prin intermediul proiectului, persoanele în vârstă au învăţat cum să transmită generaţiilor tinere o
cultură a valorificării deșeurilor prin experienţe, prin moduri de predare și de comunicare formală, nonformală și informală, adaptate la diferite moduri de educaţie a tinerilor.
Obiective:
- transferul cunoștinţelor și a bunelor practici ale adulţilor, de a nu irosi resursele, prin metode
formale, informale si non-formale, tinerei generaţii;
- elaborarea instrumentelor de predare pentru noile generaţii, astfel încât acestea să cunoască
tradiţia de folosire a resurselor și să transfere tradiţia în domeniul inovării.

Rezultate:
- documente, rapoarte și interviuri ale persoanelor în vârstă, eventual provenind din mediul rural,
pe cultura de a nu pierde nimic, a nu risipi resursele (o colecţie de experienţe și cunoștinţe despre cultura de
a nu risipi).
- conţinutul cunoștinţelor de a nu risipi pentru a transfera abilităţi tinerilor;
- individualizarea instrumentelor de cei mai tineri și modul de utilizare a acestor instrumente.
Manual multimedia pentru vârstnici.
- bune practici de a nu risipi resursele, predate de către persoanele în vârstă pentru diferite grupuri
din nouă generaţie, prin mijloacele de comunicare între generaţii (manual, pe blog-ul, DVD, etc.).
Prin implicarea în activităţile proiectului, elevii și-au îmbogăţit cunoștinţele despre economisirea
resurselor naturale, au acumulat informaţii despre ele.
Toţi elevii au apreciat participarea la acest proiect, care a facilitat contactul cu alte culturi.
Experienţa acumulată în cadrul proiectului a contribuit la dezvoltarea competenţelor profesionale, iar cele
lingvistice s-au îmbunătăţit, ajutându-i să se exprime mai ușor în limba engleză, atât oral, cât și în scris.
Valoare europeană adăugată:
- crearea unei reţele internaţionale pentru promovarea celor mai bune practici de a nu risipi
resursele, pentru diseminarea rezultatelor și a instrumentelor proiectului în Europa, în special pentru a
compara posibila existenţă a unor experienţe similare, astfel încât să transfere realitatea specifică fiecărei
ţări partenere.
- o colecţie de experienţe și cunoștinţe de cultură a nu arunca deșeuri, prezentând experienţele din
ţări europene cu condiţii și culturi diferite.
- un manual multimedia pentru vârstnici în două sau trei versiuni: pentru predarea la școala
primară, pentru învăţământul secundar și pentru tinerii cu vârsta între 14-18 ani.

Reuniune de proiect: Larissa - Grecia

Reuniune de proiect: Iași

Prof. ing. Ecaterina LEIŢOIU

III.3. LEONARDO DA VINCI Partnerships
„Country Chef:
a new concept of multifunctional agriculture and the promotion of local foods”
( LLP-LDV/PAR/2010/RO/071)
Finanţare: Comisia Europeană
Responsabil de proiect: Prof. Ecaterina LEIŢOIU
PARTENERI:
1. Agricoltura è Vita Appennino srl (AèVA )-Lucca, Italia (Enrico Vacirca)
2. Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”- Iași (Ecaterina Leitoiu)
3. Asociatia REPERE, Bucuresti (Mihaela Zabava)
4. Fundação De Ensino Profissional Da Praia Da Vitória, Praia da Vitória-Portugalia (Sandra Quiterio)
Echipa de proiect: 8 profesori și 30 de elevi de la profilul Turism şi Alimentaţie Publică.
Descrierea proiectului:
Scopul principal al proiectului este de a creşte şansele de angajare in mediul rural, de a contribui la
dezvoltarea durabilă locală, atât din punct de vedere social, cât şi economic.
Mai mulţi actori-cheie, cum ar fi şcolile VET rurale, asociaţiile de fermieri sau întreprinderi,
parteneri sociali, de formare şi agenţii de consiliere sunt implicaţi în dezvoltarea conceptului de bucătărie
rurală. Grupul are ca scop crearea de sinergii pe termen lung care ar putea conduce la dezvoltarea în
continuare a iniţiativei în cadrul programelor LLP.
Obiective:
Obiectivul principal: identificarea şi realizarea unui profil nou inovator, legat de agricultura
multifuncţională, pentru a crea locuri de muncă calificate pentru agricultori pregătiţi care pot face
agroturism.
Noul profil va fi capabil de a:
- identifica produsele din reţete tradiţionale şi din gastronomia locală;
- promova produsele locale prin reţete tradiţionale şi tipice din gastronomia locală;
- identifica şi a stabili baza pentru o Şcoală Permanentă a Bucătăriei Rurale.

Rezultate:
- un studiu despre reţetele culinare din zonele rurale, din fiecare ţară parteneră.
- promovarea produselor tipice agricole, naturale, pe site-ul proiectului (realizarea unui manual, în
fiecare limbă a ţărilor partenere).
- un manual, în fiecare limbă a ţărilor partenere, despre prepararea bucatelor tradiţionale locale şi
regionale.
- un training, un curs pilot care urmează să fie propus şcolilor, în funcţie de realitatea educaţională
şi de agenţiile de formare profesională din fiecare ţară parteneră („incubator pentru experimentare”).
VALOARE EUROPEANA ADAUGATĂ:
- crearea unei reţele internaţionale de promovare a produselor agricole naturale şi reţete culinare,
specifice fiecărui partener european.
- identificarea unor abilităţi profesionale pentru a crea sau îmbunătăţi noi locuri de muncă în zonele
rurale.
- realizarea unui proiect de transfer de inovaţie.

Echipa de proiect (Iași, 2011)

Atelier de lucru:
preparare reţete tradiţionale românești

Reuniune de proiect ( Iași, 2011)

Reuniune de proiect
(PRAIA DA VITÓRIA 2012 )

Prof. ing. Ecaterina LEIŢOIU

III.4. Programul Leonardo Da Vinci
„L’amélioration des compétences linguistiques et media, au niveau européen,
pour les élèves des écoles techniques.”
( LLP-LdV/IVT/2007/RO/020 )
Finanţare: Comisia Europeană
Parteneri:
1. Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași
2. CO.EUR. « Associazione di Consulenza e Formazione European » Roma (Italia).
Participanţi: 10 elevi
Durata mobilităţii: 3 săptămâni
Grant acordat: transport pentru mobilitate, subzistenţă, pregătire și management.
Descriere:
Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost zece elevi (cinci fete și cinci băieţi), care au participat la un
stagiu de formare profesională iniţială, pe o perioadă de trei săptămâni, în perioada 10-30 martie 2008,
derulat la instituţia parteneră, CO.EUR.- Italia.
Obiectivul general al proiectului a fost încurajarea cooperării europene în educaţie și formare
profesională, dezvoltarea dimensiunii europene de formare profesională iniţială pentru elevii școlii noastre,
prin participarea lor la un stagiu de formare, într-o altă instituţie europeană.
Acest stagiu a ajutat elevii să dobândească și să-si utilizeze cunoștinţele, aptitudinile și calificările în
vederea dezvoltării personale și profesionale. Pe piaţa muncii europene, o experienţă achiziţionată în
străinătate reprezintă un avantaj pentru toţi cei care caută un loc de muncă.
Obiective:
- întărirea dezvoltării personale, a cetăţeniei active, a incluziunii sociale și profesionale, datorită unei
mobilităţi europene;
- dezvoltarea competenţelor în tehnologiile de comunicare, lingvistice și interacţiune interculturală;
- lărgirea orizontului cultural al beneficiarilor, prin cunoașterea ţării gazdă din punct de vedere
geografic, istoric, economic, tradiţii, etc.

Elevi participanţi:
1. AIRINEI AMOREEA CLAUDIA - IX C
2. BIŢǍ IONELA - XI A
3. CĨŞLARIU PAVEL BOGDAN - XI C
4 . ELISEI ANCUŢA CORINA - X A
5. FERARU MIRELA IOLANDA - X A
6. HURĂ ŞTEFAN EMANUEL - X C
7. IORDACHE CEZAR IULIAN - IX C
8. IURAŞCU CĂTĂLIN - IX C
9. MORARIU ILIE IULIAN - X C
10. SIMION ANDREEA ALEXANDRA - IX C
Profesor însoţitor : prof. ing. Ecaterina Leiţoiu
Rezultate:
Programul de mobilitate a dezvoltat abilităţile practice ale beneficiarilor în ceea ce privește
confecţionarea produselor de îmbrăcăminte şi a oferit pregătirea lor pentru a face faţă cerinţelor impuse de
piaţa de muncă a Uniunii Europene.
Derularea acestui proiect a avut ca rezultat realizarea unui parteneriat între Colegiul Tehnic „Ioan
C. Ștefănescu” , CO.EUR

şi piaţa forţei de muncă europeană, prin intermediul a 10 elevi participanţi la

plasament. Cooperarea dintre parteneri a dat posibilitatea unei analize a ceea ce se solicită pe piaţa de
muncă europeană de la un proaspăt absolvent.
Proiectul a oferit posibilitatea întăririi capacităţii transnaţionale a centrelor de formare.
Certificarea competenţelor:
Recunoaşterea, validarea şi certificarea competenţelor dobândite de către cei zece participanţi s-a
făcut prin: atestatul de participare la stagiu, a certificatului de participare la pregătirea lingvistică, a
certificatului Europass Mobility și prin raportul final de evaluare globală a participanţilor emis de instituţia
parteneră, CO.EUR. - Roma (Italia).

Elevii participanţi împreună cu
responsabilii de plasament

Activităţi practice

Înmânarea festivă a certificatelor
de participare la plasament

Prof. ing. Ecaterina LEIŢOIU

III.5. Programul Leonardo da Vinci
Proiect de mobilităţi
„Textile – habillement: Savoir et savoire-faire”
Parteneri:
1. Lycee professionnel Andre Argouges - Grenoble (Franţa)
2. Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” - Iași
Perioada de derulare: februarie 1996- iunie 1998
Finanţare: Comisia Europeană
Echipa de proiect: 4 profesori și 15 elevi de la profilul tehnic, specialitatea - Tehnician în industria textilă
Profesor însoţitor (Tutore-practică): prof. ing. Ecaterina Leiţoiu
Descriere:
Beneficiarii proiectului au fost cincisprezece elevi din clasa a XI – a care au participat la un stagiu
de formare profesională iniţială, pe o perioadă de trei săptămâni, în mai 1998, la instituţia parteneră, Lycee
professionnel Andre Argouges - Grenoble (Franţa).
Scopul proiectului a fost dobândirea de către membrii grupului ţintă a unor cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe despre utilizarea calculatorului în design vestimentar, realizarea tiparelor şi a şabloanelor
produselor de îmbrăcăminte, studierea documentelor specifice produselor de îmbrăcăminte, dobândirea de
competenţe în utilizarea limbii franceze, precum şi asimilarea de cunoştinţe privind istoria, geografia,
cultura, economia şi civilizaţia franceză.
Obiectiv:
Obiectivul general al proiectului a fost încurajarea cooperării europene în educaţie și formare
profesională, dezvoltarea dimensiunii europene de formare profesională iniţială pentru elevii școlii noastre,
prin participarea lor la un stagiu de formare, într-o altă instituţie europeană.

Prof. ing. Ecaterina LEIŢOIU

IV. PROIECTE POSDRU LA CARE COLEGIUL TEHNIC
„IOAN C. ȘTEFĂNESCU” IAȘI A FOST BENEFICIAR/PARTENER
IV.1. PROIECT POSDRU/90/2.1/S/62920

„CALIFICĂ-TE! E ȘANSA TA DE A TE INTEGRA ÎN MUNCĂ!
Înscriindu-se în linia evolutivă a gastronomiei şi serviciilor naţionale şi internaţionale, Colegiul
Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iaşi s-a alăturat ca partener implementării proiectului „Califică-te! E şansa
ta de a te integra în muncă” - proiect strategic cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Educaţie şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, DMI 2.1. „Dezvoltarea resurselor umane în
educaţie şi formare profesională”.
Proiectul a fost rezultatul unui parteneriat transnaţional ce reuneşte Fundaţia „Ing. Nejloveanu
Niculae - Maestru în arta culinară” - Constanţa, S. C. Compania de investiţii pentru Turism S. A. Bucureşti, S. C. Succes TGM S.R.L. - Bucureşti şi Centrul European de Profesii Culinare –Paris - CEPROC.
Grupul ţintă - a fost format din elevi din Bucureşti, Iaşi şi Constanţa care au dorit să urmeze o
formă de calificare beneficiind de formare profesională în vederea participării la stagii de pregătire practică
a elevilor vizând liceele cu profil servicii în vederea calificării în următoarele meserii: bucătar, ospătar,
cameristă, recepţioner şi ghid-agent de turism.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a
elevilor prin îmbunătăţirea nivelului de calificare a acestora, în vederea obţinerii unei calificări complete şi
actuale în conformitate cu cerinţele pieţei muncii. Pe termen lung se vor crea oportunităţi sporite de
integrare în muncă a tinerilor care urmează o formă de calificare.
Obiectivele specifice ale acestui proiect au fost de:
1. Prezentarea şi conştientizarea oportunităţilor de formare profesională, promovarea unei atitudini
pozitive faţă de pregătirea practică la locul de muncă prin realizarea unei campanii de informare a acestora,
promovarea on-line a proiectului şi prin intermediul mass-media, urmărindu-se conştientizarea de către
elevi a importanţei calificării la locul de muncă în vederea integrării ulterioare pe piaţa muncii;
2. Formarea personalului din întreprinderi cu rol de tutori pentru pregătirea practică a elevilor;
3. Dobândirea competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea unei calificări prin participarea
elevilor la stagii de pregătire practică;
4. Încurajarea încheierii de parteneriate în vederea desfăşurării stagiilor de pregătire practică a elevilor
- vizarea atragerii de instituţii din Romania interesate de organizarea şi desfășurarea programelor de
calificare;
5. Consilierea vocaţională şi orientarea profesională a elevilor , axându-se pe informarea acestora cu
privire la importanţa continuării studiilor în vederea facilitării accesului ulterior pe piaţa muncii şi pentru a
deprinde competenţe necesare unei calificări/specializări adaptate fiecăruia;
6. Realizarea de schimburi de experienţă şi diseminare de bune practici pentru a facilita interacţiunea
dintre realităţile românești şi cele europene în ceea ce priveşte calificarea persoanelor în vederea integrării

ulterioare pe piaţa muncii, cu accent pe diseminarea expertizei în tehnologii eco - inovatoare şi transferul
bunelor practici în domeniul turismului şi hotelier.
Elevii şcolii noastre au participat cu deosebit interes la toate activităţile proiectului, asistând la
demonstraţii practice în bucătăria hotelului „La Proţap”, au participat la atelierele documentare de la
Supermarket Carrefour şi au aplicat la un traseu turistic în judeţul Constanţa.
În perioada 22-23 septembrie 2012 s-a desfăşurat ediţia a VI - a Concursului Internaţional de
Gastronomie „Trofeul Balada Nej - Bucătar European - Gust Tradiţional” organizat de către
Fundaţia „Ing. Nejloveanu- Maestru în artă culinară” - Constanţa.
Concurenţii au fost elevi din clasa a XII - a de la licee de specialitate din Constanţa, Iaşi şi Bucureşti.
La concurs au mai participat echipe din Malta, Italia, Franţa, Olanda, Cipru şi România cu trei
echipe din Iaşi, Bucureşti şi Constanţa.
De asemenea, în afara concursului au avut loc demonstraţii susţinute de echipa naţională de juniori
a României. Toţi participanţii au primit diplome.
Bucătarii înscrişi în concurs au avut ca probă obligatorie realizarea unui meniu tradiţional
românesc, respectiv piept de pui bucureştean şi prăjitură dobrogeană de casă cu piersici şi pepene galben,
pentru două persoane, iar fiecare ţară participantă, inclusiv cele trei echipe regionale din Bucureşti, Iaşi şi
Constanţa, au avut câte 90 de minute la dispoziţie pentru pregătirea unui meniu specific ţării/regiunii pe
care o reprezintă.

Manager proiect,
Director, prof. Liana Dolores VOINEA

IV.2. PROIECT POSDRU/22/2.1/G/24994

„ELEVI MAI INFORMAŢI ŞI MAI PREGĂTIŢI PENTRU PIAŢA MUNCII”
Proiectul răspunde nevoilor grupurilor ţintă şi ale beneficiarilor finali prin:
-

Înfiinţarea unui Centru de Orientare şi Consiliere Profesională;

-

Creşterea atractivităţii stagiilor de practică pentru elevi;

-

Creşterea numărului de ocupare din rândul tinerilor proaspăt absolvenţi;

-

Încurajarea parteneriatului dintre şcoli şi întreprinderi de profil din regiunea Nord – Est;

-

Conştientizarea elevilor din regiunea Nord - Est privind importanţa învăţării prin practica la
locul de muncă;

-

Promovarea egalităţii de şanse atât pentru participanţii din cadrul proiectului, cât şi la nivelul
regiunii Nord – Est.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.Dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale elevilor participanţi la proiect şi facilitarea inserţiei acestora pe
piaţa muncii.
2.Informarea, consilierea şi îndrumarea elevilor din clasele XI-XIII (370 elevi) prin intermediul unui centru
de orientare şi consiliere profesională înfiinţat în cadrul instituţiei de învăţământ solicitante.
3.Încurajarea participării elevilor la stagiile de practică.
4.Creşterea procentajului de ocupare în rândul elevilor participanţi la proiect, după finalizarea perioadei de
şcolarizare. În concordanţă cu obiectivul general al POS DRU, proiectul urmărește crearea de noi
oportunităţi de ocupare în rândul absolvenţilor din învăţământul preuniversitar cu profil tehnic, facilitând
tranziţia elevilor de la şcoală la piaţa muncii.

Manager proiect,
Director, prof. Liana Dolores VOINEA

IV.3. PROIECT POSDRU ID 140787

„FII PREGĂTIT”
Program educaţional de sprijin pentru dezvoltarea competenţelor cheie
Obiectivul general:
Îmbunătăţirea procesului de formare a competenţelor cheie și profesionale pentru elevii din
învăţământul secundar în vederea susţinerii cu succes a evaluării naţionale și a bacalaureatului, precum și a
inserţiei pe piaţa muncii.
Obiective specifice:
- Crearea și pilotarea unui program educaţional integrat de sprijin, adresat celor 4200 de elevi din
învăţământul secundar incluși în grupul ţintă, complementar sistemului formal de educaţie, la nivelul celor
două regiuni de dezvoltare;
- Creșterea participării la educaţie și îmbunătăţirea performantelor școlare pentru 4200 de elevi din
învăţământul secundar, prin furnizarea de servicii de consiliere si orientare școlară și profesională adaptate;
- Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, sociale și civice, precum și celor de învăţare eficientă
prin furnizarea de servicii educaţionale de sprijin pentru 4200 elevi din învăţământul secundar;
- Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru 30 specialiști în consiliere și orientare în cadrul
unui program de formare complex și colaborativ;
- Sprijinirea a 60 de unităţi școlare și a 6 furnizori de formare iniţială pentru diversificarea ofertelor
educaţionale prin dezvoltarea de resurse umane abilitate să conceapă și să implementeze servicii alternative
de educaţie;
- Eficientizarea serviciilor educaţionale destinate elevilor și cadrelor didactice prin utilizarea
tehnologiilor moderne de informaţie și de comunicaţii (tehnologii video care simulează prezenţa reală,
reţele securizate educaţional, medii sociale de învăţare on-line).
Grupul ţintă al proiectului este format din:
- 4200 de elevi din învăţământul secundar, din judeţele Tulcea și Iași (elevi din clasa a VII-a, VIII-a,
XI-a, XII-a);
- 30 specialiști în orientare si consiliere.
Activităţi:
- Managementul proiectului;
- Informare și publicitate;
- Determinarea nevoilor de formare ale elevilor (competenţe, conţinuturi, modalităţi de realizare și
de livrare a programelor educaţionale suport);
- Definirea cadrului general de intervenţie al proiectului (CGIP);
- Pregătire si suport pentru derularea programului la nivel multiregional;
- 4 Centre CSEP (Centre Suport pentru Educaţie Permanentă);
- 8 Centre CDE (Centre Deschise pentru Educaţie);

- Dezvoltarea serviciilor de consiliere educaţională, orientare școlară și vocaţională;
- Ateliere rezidenţiale de dezvoltare personală pentru 500 de elevi;
- Derularea programului de educaţie non-formală;
- Realizarea sesiunilor de educaţie practică, non-formală;
- Evaluarea implementării PES și construirea unui plan de sustenabilitate;

- Studiu de impact și definirea unui model educaţional.

Rezultate:
- 1 website proiect;
- afișe, roll - up, pliante, broșuri, banner;
- 2 conferinţe de presă: lansare+închidere;
- 4 CSEP și 8 CDE amenajate;
- 1 raport privind analiza nevoilor de formare ale elevilor;
- 1 workshop multiregional privind analiza nevoilor de formare;
- 1 program educaţional de sprijin pentru elevi format din 2 componente: 1 program de consiliere și
orientare și 1 program de furnizare de conţinut educaţional specific;
- 12 responsabili de centre instruiţi;
- 30 de consilieri-tutori instruiţi;
- personal suport instruit: 50 persoane;
- 4200 elevi înscriși;
- 24 sesiuni de lucru multidisciplinare;
- 20 ateliere rezidenţiale a câte 25 elevi;
- 1 platformă on-line cu resurse de învăţare (320 materiale multimedia de învăţare, spaţii de
comunicare virtuale, sistem virtual de organizare cursuri);
- minimum 100 sesiuni directe/lună de educaţie practică și non-formală;
- 1 studiu de impact în 2 variante (intermediară și finală);
- 1 workshop pentru analiza studiului intermediar;

- 1 workshop pentru analiza studiului final.

Manager proiect,
Director, prof. Liana Dolores VOINEA

IV.4. Proiect POSDRU/162/2.2/S/140080

„SERVICII INTEGRATE EDUCAŢIONALE PENTRU COMUNITĂŢILE DE
RROMI”
Beneficiar: Roma Education Fund Romania
Parteneri:
-

Agenţia de Dezvoltare Comunitară „ÎMPREUNĂ”, Partener 1 naţional

-

Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund), Partener 2 transnaţional

Perioada de implementare: Aprilie 2014 – August 2015
Regiunile în care se derulează proiectul: Centru, Nord - Est, Sud - Est, Bucureşti-Ilfov şi SudMuntenia.
Obiectiv general:
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie rromă în vederea
facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului
de părăsire a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie.
Obiectivele specifice:
- Asigurarea accesului la educaţie pentru 310 adulţi de etnie rromă, care nu au absolvit învăţământul
obligatoriu (au absolvit învăţământul primar, însă nu au finalizat învăţământul secundar) prin furnizarea
programului A doua şansă, dar şi a unui pachet de servicii integrate de orientare, consiliere şi subvenţii;
- Asigurarea accesului egal la educaţie pentru un număr de 500 de elevi rromi din clasele IXXII/XIII aflaţi în risc de părăsire timpurie a sistemului educaţional, prin furnizarea unui pachet de servicii
integrate de mentorat, orientare şi consiliere, sprijin educaţional suplimentar şi subvenţii;
- Îmbunătăţirea competenţelor a 220 de persoane implicate în implementarea măsurilor de
prevenire şi de corectare a părăsirii şcolii de către persoanele de etnie rromă.
Grup ţintă:
-

500 elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii;

-

500 părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii;

-

310 persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu;

-

150 persoane implicate în dezvoltarea şi implementarea de programe educaţionale de tip A doua
şansă;

-

70 persoane implicate în dezvoltarea programelor de prevenire a abandonului şcolar.

Principalele activităţi ale proiectului:
- Dezvoltarea unei platforme online pentru educaţia grupurilor dezavantajate;
- Implementarea de măsuri corective de părăsire a şcolii prin derularea programului A doua şansă pentru
310 adulţi rromi care nu au finalizat învăţământul primar obligatoriu;
- Implementarea de măsuri preventive de părăsire a şcolii prin activităţi de sprijin educaţional intensiv la
Limba Română şi Matematică/Istorie pentru 500 elevi din clasele IX-XII/XIII;
- Acordarea de subvenţii, burse şi premii celor 810 beneficiari ai proiectului;

- Sprijinirea beneficiarilor proiectului în dezvoltarea personală prin activităţi de mentorat, orientare şi
consiliere;
- Organizarea unei tabere pentru dezvoltarea personală a elevilor rromi;
- Dezvoltarea competenţelor personalului implicat în măsuri de prevenire şi corectare a părăsirii şcolii prin
organizarea a 2 cursuri de formare şi 3 sesiuni de schimb de experienţă;
- Elaborarea unui studiu cu privire la situaţia părăsirii timpurie a şcolii în cele 5 regiuni în care se
desfășoară proiectul;
- Organizarea unei campanii pentru creşterea nivelului de informare şi conștientizare al membrilor
comunităţilor de rromi şi personalului implicat în măsuri de prevenire şi corectare a părăsirii şcolii;
- Realizarea unei conferinţe europene privind măsurile de menţinere şi reintegrare în şcoală a copiilor
rromi.
Rezultate preconizate:
• 310 adulţi romi beneficiari de servicii de orientare și consiliere;
• 500 de elevi din clasa a IX-XII/XIII beneficiari de servicii mentorat și de consiliere și orientare
• 500 de părinţi/tutori beneficiari de servicii mentorat și de consiliere si orientare.

Manager proiect,
Director, prof. Liana Dolores VOINEA

Eseu
Implementarea proiectului „Servicii integrate educaţionale pentru comunităţile de rromi”, derulat
începând cu luna februarie a acestui an, în cadrul Colegiului Tehnic „Ioan C Ştefănescu” Iaşi, a reprezentat
șansa la o educaţie de calitate și la continuarea studiilor pentru un grup de zece elevi din clasele a X-a, care
provin din familii defavorizate social.
La disciplina limba si literatura română s-a observat că unii dintre elevi au obţinut un anumit
progres, atât la învăţătură, cât şi la disciplină şi calitatea comunicării. Competenţele lor de limbă si
comunicare sunt vizibil îmbunătăţite chiar şi în ceea ce priveşte atitudinea acestora faţă de învăţătură,
aceasta fiind diferită, dovadă fiind seriozitatea cu care frecventează sesiunile SEI si orele de la clasă.
Profesorii SEI implicaţi împreună cu monitorul școlar au conștientizat necesitatea aplicării acestei
măsuri preventive necesare reducerii riscului de părăsire timpurie a școlii prin activarea tuturor factorilor
implicaţi în procesul de formare și dezvoltare a educaţiei unui tânăr: școală, părinţii, comunitatea.
În şcoala noastră activităţile de sprijin educaţional intensiv desfăşurate la disciplinele limba si
literatura română si matematică au fost coroborate cu cele de tip mentorat şi consiliere si orientare, cu
impact direct asupra preîntâmpinării şi corectării tendinţei de părăsire timpurie a şcolii.
În urma aplicării unor strategii de educaţie integrate elevilor aflaţi la acelaşi nivel de studii s-a
urmărit, ca la finalul proiectului, fiecare beneficiar să deţină competenţele minimale necesare promovării
anului de studiu.
La planificarea sesiunilor de pregătire se au în vedere toţi elevii. Lecţiile dezvoltă înţelegerea şi
sentimentul de respect pentru diferenţe. Elevii sunt încurajaţi să-şi asume răspunderea pentru propria lor
învăţare şi explicaţiile profesorilor ajută elevii să înţeleagă şi să acumuleze cunoştinţele. În timpul orelor de
pregatire, elevii sunt încurajaţi să lucreze în echipe şi să vorbească despre modul în care învaţă în timpul
activităţilor desfăşurate. Profesorii îşi adaptează lecţiile în funcţie de reacţiile elevilor. La disciplina limba si
literatura română s-au constatat progrese la nivelul elevilor implicaţi.
Se constată astfel că unii elevi înregistrează succese în procesul de învăţare. Dificultăţile în învăţare
sunt considerate ca prilejuri de dezvoltare a unor practici mai bune. Toţi profesorii implicaţi işi planifică
activităţile de pregătire şi în funcţie de nivelul grupei de elevi avute.
Pentru dezvoltarea personalităţii elevului şi construirea competenţelor lui psihosociale, procesul de
învăţare este mai important ca produsul. Elevul nu poate fi considerat o problemă, dacă nu se adaptează
ritmurilor propuse de învăţare şcolară.
Profesorii de sprijin lucrează cu o varietate de elevi şi, de aceea, pot discuta cu părinţii elevilor
implicaţi, dacă este nevoie despre situaţiile limită pe care le-au întâlnit la sesiunile de pregătire. Ei oferă
familiilor copiilor informaţii şi sfaturi privind opţiunile pe care le au pentru copiii lor, consiliere pentru
membrii familiei când se confruntă cu anumite probleme.

Prof. Carmen GRIGORAŞ

V. PROGRAM INTERNAŢIONAL ECOLOGIC

Programul Internaţional „ECO-ŞCOALA”
Eco - Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l
implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător
(FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei
pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2014, 58 de ţări au implementat Programul mondial
ECO-SCHOOLS. Pe plan mondial, Programul este susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP
(Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu).
Programul Eco - Şcoala a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la
necesitatea implicării tinerilor în găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel
local. În anul 2014 au participat 42 998 de şcoli din lume, din care circa 16 000 deţin Certificat de
Eco - Şcoală şi Steagul Verde. Un număr de peste 14.000.000 de copiii şi tineri, peste 1.180.000 de cadre
didactice şi 13.221 de autorităţi locale dezvoltă acest program în lumea întreagă.
BENEFICIILE PROGRAMULUI:
Pot fi grupate pe următoarele categorii:
- beneficii pentru elevi;
- beneficii pentru cadrele didactice;
- beneficii pentru şcoală;
- beneficii pentru comunitate.
Elevii:
- învaţă să cunoască problemele mediului în care trăiesc;
- devin conştienţi de necesitatea implicării în problemele mediului;
- devin mai atenţi şi mai preocupaţi de probleme mediului înconjurător;
- fac legătura între problemele locale şi cele globale;
- înţeleg mai bine problema dezvoltării durabile;
- îşi dezvoltă capacitatea de a lua decizii şi de a deveni lideri;
- devin protagonişti ai propriei lor educaţii;
- îşi dezvoltă abilităţile, deprinderile şi cunoștinţele;
- se familiarizează cu un vocabular adecvat privind mediul înconjurător;
- sunt puşi in situaţii inedite, practice, devenind responsabili de propriile lor acţiuni;
- îşi pun întrebări asupra problemelor de mediu şi se gândesc la posibile soluţii;
- învaţă să realizeze un proiect pe baza informaţiilor acumulate pe teren;
- exersează folosirea Internet-ului în comunicarea cu alţi elevi care au aceleaşi preocupări;
- schimbă experienţe şi comunică cu alţi elevi din ţară sau de pe glob;

- contribuie la formarea propriei personalităţi, prin participarea la diverse acţiuni instructiveducative cu caracter ecologic, ce oferă acestora o gamă largă de preocupări în diferite domenii ale
cunoaşterii: artă, literatură, muzică, ştiinţe etc.
- îşi dezvoltă creativitatea, spiritul critic, capacitatea de a lucra în echipă şi de a lua decizii pentru
atingerea scopului propus;
- învaţă să se comporte ca buni cetăţeni.
Cadrele didactice:
- se remarcă într-un program internaţional care funcţionează de 29 de ani în lume şi de 15 ani în
România;
- înţeleg mai bine problemele de mediu şi impactul lor asupra comunităţii din care provin;
- exersează folosirea Internet-ului şi noilor tehnologii ca instrumente educative;
- împărtăşesc experienţe cu alte cadre didactice din ţară şi din lume;
- sunt puşi ȋn situaţia de a fi apreciaţi de proprii elevi şi de comunitatea din care fac parte;
- devin mai atenţi şi mai preocupaţi de problemele mediului înconjurător;
- sunt recompensaţi cu diplome ce atestă implicarea lor într-un program internaţional;
- în funcţie de nivelul de implicare, primesc premii şi distincţii din partea CCDG.
Unitatea școlară:
- se remarcă într-un program internaţional cotat ca având cel mai mare impact la nivel mondial,
prin participarea a circa 10 milioane de copii, tineri şi cadre didactice, din 48 de ţări de pe toate
continentele;
- stabileşte legături cu alte şcoli de pe glob, pe baza platformei Linking Project;
- se implică mai mult în problemele de mediu, îmbunătăţind mediul şcolar cu ajutorul elevilor
(amenajarea spaţiului verde din jurul şcolii etc.);
- realizează venituri prin valorificarea deşeurilor recuperabile;
- realizează economii financiare prin reducerea consumului de apă şi energie şi reducerea cantităţii
de deşeuri;
- îşi îmbunătăţeşte imaginea în rândul comunităţii;
- îşi creează propria identitate în formarea educaţiei ecologice a copiilor/tinerilor;
- prin activităţile de proiect, va promova valorile şcolii;
- oferă copiilor / tinerilor posibilitatea de a îmbina noţiunile teoretice cu o diversitate de aplicaţii
practice formale şi non-formale.
- participă la concursurile internaţionale gestionate de FEE;
- primeşte recunoaştere internaţională, Certificatul Mondial de Eco-Şcoală şi Steagul Verde fiind
simboluri ale dezvoltării durabile.
Participarea Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi la Programul Internaţional „ECO-ŞCOALA”,
începând cu luna ianuarie 2007, are un impact major în educarea ecologică a elevilor, în familiarizarea şi
conştientizarea cauzelor ce conduc la poluarea şi distrugerea mediului, prezentând prin esenţa sa, un
proces de reevaluare a atitudinii, comportamentului şi aprecierii posibilelor intervenţii umane în natură,
precum şi rezolvarea problemelor legate de mediu, specifice şcolii.

În urma evaluării și reevaluărilor care au avut loc, școala a obţinut de fiecare dată
STATUTUL ŞI CERTIFICATUL DE ECO-ŞCOALĂ (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015) ŞI STEAGUL VERDE (2010, 2012, 2014), arătând preocupările elevilor, părinţilor şi
cadrelor didactice pentru protejarea mediului şi educaţia specifică.

Creaţii ale elevilor realizate din deșeuri recuperabile

Coordonator proiect,
Director, prof. Liana Dolores VOINEA

VI. PROIECTE REALIZATE DE ELEVI SUB ÎNDRUMAREA CADRELOR
DIDACTICE DE LA COLEGIUL TEHNIC „IOAN C. ȘTEFĂNESCU” IAȘI
CARE AU OBŢINUT PREMII
Diplomă Procopiu - Concursul de creativitate în fizică și tehnologii „Ștefan Procopiu” etapa judeţeană – disciplina Mecatronică, secţiunea Fizică tehnologică
Menţiune specială - Concursul Naţional de Știinţă și Tehnologie – ROSEF 2014

VI.1. MINIROBOT MOBIL DESTINAT DEPLASĂRII INTELIGENTE
ÎNTR-UN MEDIU NESTRUCTURAT
Argument
Revoluţia informatică a marcat saltul de la societatea industrializată la societatea avansat
informatizată, generând un val de înnoiri în tehnologie şi educaţie, permiţând realizarea diferitelor tipuri de
roboţi mobili şi industriali. Roboţii oferă beneficii substanţiale în educaţie, industrie şi implicit dezvoltare
socio-economică ţărilor care îi folosesc. În situaţia folosirii în scopuri paşnice, roboţii mobili şi cei
industriali pot influenţa pozitiv calitatea vieţii oamenilor, prin înlocuirea acestora în activităţile care
presupun un efort mare, spaţii periculoase - cu condiţii de mediu dăunătoare omului sau necunoscute de
exploatare.
Domeniile de aplicare a tehnicii roboţilor se lărgesc mereu, ei putând fi utilizaţi în industrie,
transporturi, agricultură, în sfera serviciilor, în cercetarea ştiinţifică, în cunoaşterea oceanului şi a spaţiului
cosmic, etc. Miniroboţii mobili reprezintă o importantă şi reprezentativă categorie de sisteme mecatronice,
mai ales datorită încercării de a copia şi de a se apropia de modele din lumea vie. Miniroboţii mobili oferă
elevilor ocazia să pătrundă în domeniul tehnic, având posibilitatea să înţeleagă şi să înveţe diverse aspecte
ale tehnologiei moderne. Elevii pot asimila mai uşor noţiunile de sistem de control, sistem senzorial, pot
face experimente în care să valideze funcţionarea unor programe pe sisteme experimentale conţinând
calculatoare şi roboţi mobili. Ei pot construi miniroboţi care vor fi puşi în mişcare cu ajutorul computerului,
iar pe măsură ce vor dobândi experienţă, vor crea sisteme tehnice din ce în ce mai complexe. În multe licee
cu profil tehnic, testul de maturitate al unui absolvent de liceu poate fi dat de proiectarea, construcţia şi
programarea unui robot mobil.
Realizarea unui robot mobil implică obţinerea unei structuri mecanice, mai mult sau mai puţin
complexe, folosirea unor motoare de acţionare, care să asigure deplasarea în mediul înconjurător, a unor
senzori care să permită orientarea, identificarea şi evitarea obstacolelor şi a unui sistem decizional (de
control), constituit dintr-unul sau mai multe procesoare numerice. Scopul avut în vedere în acest proiect

este acela de a realiza un robot mobil autonom, capabil să se deplaseze într-un mediu nestructurat. Voi
prezenta doar capitolul care se referă la programarea robotului.

Programarea minirobotului mobil
3.1 Noţiuni generale ale mediului integrat microvision2
Ultimele generaţii de pachete software destinate dezvoltării de programe de aplicaţii pentru
microcontrolerele din familia MCS 51 sunt platforme integrate (IDE – Integrated Development
Environment), care includ un editor de text sursă, un compilator C, un asamblor, un editor de legături, un
gestionar de biblioteci, un simulator/depanator, precum şi alte programe utilitare necesare pentru
generarea codului executabil. Acestea beneficiază de o interfaţă grafică Windows şi de un manager de
proiecte care ţine evidenţa tuturor fişierelor unei aplicaţii şi lansează automat în execuţie toate programele
utilitare necesare pentru realizarea operaţiilor solicitate de utilizator.
În cele ce urmează vor fi prezentate principalele facilităţi şi posibilităţi de lucru pentru o platformă
integrată de dezvoltare a aplicaţiilor, PK51 (Keil Software – www.keil.com), care are la bază implementări
Windows DLL ale programelor de dezvoltare A51, C51, L51 şi LIB51.
Schema bloc din figura 3.1 ilustrează ciclul de dezvoltare al unei aplicaţii pentru MCS-51 folosind
uneltele puse la dispoziţie de această platformă:
1. crearea unui nou proiect (sau modificarea unuia existent);
2. configurarea programelor de dezvoltare;
3. scrierea fişierelor sursă în C sau/şi în limbaj de asamblare;
4. compilarea/asamblarea, editarea legăturilor şi generarea codului executabil;
5. corectarea erorilor de sintaxă din fişierele sursă;
6. testarea programului şi eliminarea erorilor logice.
Managerul de proiecte creează un fişier proiect pentru fiecare aplicaţie, în care sunt memorate
informaţii despre numele şi tipul fişierelor din care este alcătuită aplicaţia, precum şi opţiunile de
configuraţie pentru fiecare fază de prelucrare (compilare, asamblare, editare de legături). Acestea
corespund opţiunilor de la versiunile DOS (în mod linie de comandă) şi pot fi generale (valabile pentru
toate fişierele sursă), sau particularizate pentru fiecare fişier al aplicaţiei. Valorile iniţiale ale informaţiilor
de configurare sunt încărcate dintr-un fişier de configuraţie globală la crearea proiectului şi pot fi ajustate
de către utilizator în concordanţă cu particularităţile aplicaţiei. La ieşirea din mediul integrat, opţiunile
curente sunt salvate în fişierul de configuraţie al proiectului.

Figura 3.1 Ciclul de dezvoltare al unei aplicaţii pentru MCS 51

Prelucrarea fişierelor sursă: compilarea, asamblarea şi editarea legăturilor – operaţii realizate sub
controlul managerului de proiecte, pune în evidenţă erorile de sintaxă introduse la scrierea programului,
care pot fi corectate off-line. În schimb, verificarea comportării on-line a aplicaţiei şi eliminarea erorilor
logice, de concepţie, se poate face la momentul execuţiei, prin depanare, în unul din modurile următoare:

 folosind depanatorul/simulatorul integrat în mediul de dezvoltare;
 direct pe sistemul hardware pentru care a fost proiectată aplicaţia, folosind monitorul de
comunicaţie Monitor-51 sau un emulator (ICE - In-Circuit Emulator);

 folosind alte programe de depanare simbolică la nivel de cod sursă (de exemplu, cel al firmei NoICE
– www.noicedebuggers.com).
Depanatorul/simulatorul integrat permite testarea modulelor software şi a perifericelor interne ale
microcontrolerelor, a căror funcţionare este reprodusă prin simulare. De asemenea, se poate simula apariţia
unor stimuli externi, absolut necesari pentru a pune în evidenţă cât mai multe din situaţiile care pot să
apară la o execuţie reală pe sistemul hardware.
O parte din funcţiile depanatorului integrat rămân active şi atunci când codul executabil generat este
încărcat şi executat pe sistemul ţintă (cel avut în vedere pentru implementarea aplicaţiei), sub controlul
monitorului, în condiţii mult mai apropiate de cele reale decât în cazul execuţiei simulate. O testare
completă însă, în condiţii reale de funcţionare, este posibilă numai prin utilizarea unui emulator, o unealtă
indispensabilă pentru realizarea unor aplicaţii complexe.
Pachetul de programe PK51 al firmei Keil Software integrează în mediul de dezvoltare microvision2:
compilatorul C51, asamblorul A51, editorul de legături BL51, precum şi alte programe utilitare
(simulator/depanator, gestionar module de bibliotecă, programe de conversie a formatului de ieşire). PK51
este destinat realizării aplicaţiilor software pentru microcontrolerele MCS 51 şi compatibile.
Un proiect poate conţine fişiere sau grupuri de fişiere sursă şi obiect, dar pentru acelaşi proiect se
pot defini mai multe sisteme ţintă, fiecare putând fi asociat unui anumit tip de microcontroler. Opţiunile
definite la nivelul fiecărui fişier sursă sau obiect prevalează faţă de cele definite la nivelul grupului (dacă
face parte dintr-un grup), toate acestea fiind prioritare faţă de opţiunile proiectului, care sunt definite
pentru fiecare sistem ţintă în parte. Comenzile sunt accesibile din meniul principal, prin comenzi scurte
(“shortcuts”) sau a butoanelor din casetele cu pictograme (“toolbars”).
Interfaţa grafică a mediului integrat şi editorul pot fi configurate din meniul principal (View-

Options). Pot fi astfel ajustate de utilizator culorile şi fonturile folosite pentru ferestre, parametrii
editorului, precum şi comenzile scurte pentru operaţiile mai frecvente ale mediului integrat.
Opţiunile pentru sistemul ţintă, pentru fişierele şi grupurile de fişiere ale unui proiect sunt accesibile
din meniul principal (Project - Options for Target/Group/File), după ce în prealabil a fost selectat în
fereastra proiectului un sistem ţintă, un grup de fişiere, respectiv un fişier sursă. Acelaşi lucru este posibil şi
din meniul local, accesat cu butonul din dreapta al mouse - ului.

3.2 Teste efectuate
După realizarea robotului mobil trebuie verificat dacă cele două motoare funcţionează corect şi dacă
au paşii egali. Pentru a verifica acest lucru se realizează un program în microvision care transmite impulsuri
simultan către cele două motoare (figura 3.2). Astfel motorul dreapta primeşte impulsuri în sens invers

trigonometric, iar motorul stânga trebuie comandat invers, adică va primi impulsuri în sens trigonometric.
Motivul pentru care motoarele sunt comandate invers este tocmai poziţia lor: axele celor două motoare se
află pe aceeaşi dreaptă, însă au orientări opuse.
Pentru motorul dreapta indicele i se incrementează de la valoarea 0 până la valoarea 3, iar când se
mai incrementează o dată, se obţine i=4, situaţie când i va fi egalat cu 0, formându-se astfel un ciclu
complet. Pentru motorul stâng indicele j se decrementează de la valoarea 3 până la valoarea 0, iar la o nouă
decrementare se obţine j=−1, situaţie în care se egalează j=3 astfel procedura se reia de la capăt.

Figura 3.2 Program de test
Dacă motoarele au paşii egali, robotul se deplasează pe direcţia înainte, iar dacă apare o diferenţă
între valorile paşilor, robotul va descrie un cerc a cărui rază depinde de această diferenţă. Paşii motoarelor
se măsoară în grade, motoarele folosite având 2 grade/pas, pentru o rotaţie completă a axului motorului
fiind necesari 180 paşi.
După verificarea funcţionării motoarelor pas cu pas se trece la realizarea programului robotului
mobil. Acest program trebuie să ajute robotul să se deplaseze într-un mediu nestructurat. Acest mediu este
alcătuit dintr-un număr variabil de obstacole aşezate în mod aleator.

3.3 Realizarea programului robotului mobil
Algoritmul robotului mobil trebuie să satisfacă următoarele cazuri:
Caz 1: mers înainte, adică motorul dreapta primeşte paşi în sens invers trigonometric, iar motorul
stânga, paşi în sens trigonometric. În acest caz senzorii robotului nu detectează nici un obiect în faţa
acestuia.
Caz 2: evitare obstacol (aflat în partea dreaptă) pe partea stângă, adică atât motorul dreapta cât şi
cel stânga primesc paşi în sens invers trigonometric. În această situaţie senzorul dreapta identifică obstacol.
În acest caz robotul virează, folosindu-se de ambele motoare.
Caz 3: evitare obstacol (aflat în partea stângă) pe partea dreaptă, adică ambele motoare primesc
paşi în sensul trigonometric. Şi în această situaţie robotul virează, folosindu-se de ambele motoare.
Obstacolul se află în partea stângă deoarece este detectat de senzorul stâng.
Caz 4: evitare obstacol (aflat în poziţie centrală = ambii senzori detectează acelaşi obstacol) pe
partea dreaptă, adică atât motorul stânga cât şi cel dreapta primesc paşi în sensul trigonometric. Asemeni
cazului tratat anterior, pentru efectuarea virajului se folosesc ambele motoare. În această situaţie obstacolul
se află în poziţie centrală, acest lucru fiind evident prin faptul că ambii senzori detectează obstacol. Mai
există o situaţie pe care robotul o tratează ca şi cum ar avea un obstacol în poziţie centrală chiar dacă nu

este aşa, şi anume: două obstacole care pot fi lipite unul de altul, cu condiţia să fie situate la aceeaşi distanţă
de robotul mobil pentru a putea fi detectate simultan de cei doi senzori fotoelectrici. Există şi posibilitatea
ca cei doi senzori să detecteze extremităţile a două obiecte distincte, situate şi ele la aceeaşi distanţă de
partea frontală a robotului mobil, dar distanţa dintre ele să nu depăşească distanţa dintre senzori.

Concluzii
 robotica este un domeniu în ascensiune;
 motoarele pas cu pas se găsesc în diferite forme şi dimensiuni, sunt uşor de controlat;
 bila (a treia roată) nu opune rezistenţă;
 poziţionarea senzorilor pe lateralele robotului reprezintă o consecinţă directă a razei lor de
sensibilitate - un segment;

 limitele aplicării roboticii se măresc odată cu dezvoltarea tehnicii;
 întrebuinţări ale roboţilor mobili:
- folosirea în medii nocive, neaccesibile operatorului uman,
- finalizarea unor sarcini periculoase pentru om,
- captarea unor imagini care să fie transmise unui sediu central, spre prelucrare şi
luarea deciziilor,
- transportul unor subansamble.

 robotul prezentat poate constitui punctul de plecare în

realizarea unui alt robot mobil de

dimensiuni mai mari;

 robotul creat reprezintă un mijloc de testare al diferitelor variante de programe realizate pentru a
rezolva anumite sarcini impuse.
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Mihai Alexandru BRÎNZILĂ (clasa a XII-a)
Alexandru TĂNASE (clasa a XII-a)
Îndrumător,

Prof. Petronel TROFIN

VI.2. PROIECT „IT'S COMPOST TIME!”

PARTENERI: Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Iaşi, Asociaţia Mai Bine Iaşi

SCOPUL PROIECTULUI: Reducerea fluxului de deşeuri menajere şi creşterea ratei de reciclare a
acestora prin implementarea unui program de obţinere a compostului în şcoală.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
• Reducerea fluxului de deşeuri solide în şcoală.
• Reciclarea resurselor naturale.
• Informarea elevilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor cu privire la beneficiile obţinerii
compostului şi la managementul sustenabil al biodeşeurilor.
• Obţinerea compostului şi reamenajarea parcului şcolii.
• Dezvoltarea abilităţilor personale (abilitatea de a gestiona eficient timpul, de a comunica eficient,
de lucru în echipă, de asumare a responsabilităţii).

GRUPUL ŢINTĂ: elevii Colegiului Tehnic „ Ioan C.Ştefănescu” Iaşi
BENEFICIARI: elevii Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi, părinţi, cadre didactice, instituţiile
partenere în proiect

RESURSE:
- umane: elevi voluntari (clasa a IX-a), cadre didactice, administratorul şcolii, personalul de la
cantina şcolii, Consiliul Şcolar al Elevilor, parteneri implicaţi.
- materiale: deşeuri menajere, lăzi pentru compost, greblă, lopată, furcă de grădină, termometru
pentru compost, mănuşi de lucru, echipament de protecţie, butoaie pentru resturi menajere sau containere
pe roţi, material de umplutură (iarbă, crengi de copac), sită, calculator, imprimantă, aparat foto,
videoproiector, materiale auxiliare consumabile.
ARGUMENT
Ideea acestui proiect a pornit de la rezultatul unor cercetări care indică faptul că deşeurile organice
reprezintă aproximativ o treime din conţinutul coşurilor de gunoi. Deşeurile biodegradabile reprezintă o

importantă categorie de deşeuri, care poate fi gestionată prim producerea de compost în gospodării sau
şcoli.
Proiectul urmăreşte o metodă de reducere a cantităţilor de deşeuri biodegradabile prin prepararea
compostului. Avantajele aplicării acestei metode sunt:
- reducerea cantităţilor de deşeuri menajere;
- creşterea cantităţii de material reciclat;
- creşterea productivităţii plantelor tratate cu compost;
- menţinerea suprafeţelor cu teren fertil prin folosirea rampelor de gunoi mai mult timp;
- reducerea cheltuielilor cu serviciile de salubritate;
Cantina Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” , zilnic, asigură masa pentru un număr de peste 400
de elevi, ceea ce presupune şi o cantitate mare de deşeuri menajere ce rezultă din această activitate. Aceste
deşeuri, în urma colectării selective, pot fi transformate în compost, un îngrăşământ natural şi nepoluant,
care poate fi folosit la fertilizarea solului.
Suprafaţa mare pe care se întinde liceul nostru, permite realizarea unui astfel de proiect, atât în ceea
ce priveşte modalitatea de realizarea a compostului, cât şi utilizarea finală a produsului, compostul fiind
folosit la fertilizarea naturală a solului, în vederea reamenajării parcului şcolii, înfiinţarea unei grădini de
legume.
De asemenea, în urma discuţiilor cu elevii, în cadrul orelor de biologie, am constatat interesul
elevilor pentru această activitate, deoarece majoritatea provin din mediul rural, unde au avut ocazia să
realizeze acest lucru împreună cu familiile.

Nr.

Denumire

Perioada

Mod de realizare

crt.
1.

Responsabil/
colaboratori

De ce să

Sept. 2013

compostăm?

Promovarea ideii de a obţine compost şi avantajele

Coordonatori proiect

acestui procedeu. Proiectul va fi prezentat în ședinţa

Parteneri implicaţi,

Consiliului Profesoral, ședinţa C.Ş.E., şedinţele cu

C.Ş.E.

părinţii. Promovarea se va realiza şi prin pliante, afişul

Asociaţia Părinţilor

proiectului.
2.

Împreună,

Sept. 2013

reuşim!

Constituirea echipei de voluntari ai proiectului-elevi,

Coordonatori proiect

cadre didactice, părinţi

administrator,
personal de la cantină

3.

Să învăţăm

Oct. 2013

În cadrul orelor de dirigenţie, va fi prezentat procesul

Coordonatori proiect

despre

de obţinere a compostului, importanţa sortării

Profesori diriginţi

compost

resturilor menajere şi a reciclării resurselor naturale,

Partenerii implicaţi

un pas prin care putem schimba tendinţele actuale
nesustenabile.
4.

Unde şi cum
compostăm?

Oct. 2013

Stabilirea locului în care vor fi amplasate lăzile de

Coordonatori proiect,

compost, dotarea cantinei şcolare cu container separat,

voluntari proiect,

pentru depozitarea resturilor alimentare, afişarea

director,

regulilor de sortare.

administrator,personal

bucătărie, Asociaţia
Mai Bine

5.

Compostăm,

Oct.2013-

Sarcini zilnice, realizate de o echipă de 2-3 elevi,

Coordonatori proiect,

nu aruncăm!

sept. 2014

supravegheaţi de un adult:

voluntari proiect,

Sarcina 1: Colectarea resturilor alimentare

părinţi, administrator,

Sarcina 2: Cântărirea resturilor alimentare

personal bucătărie

Sarcina 3: Transportarea resturilor alimentare în lăzi
Sarcina 4: Măsurarea temperaturii compostului
Sarcina 5: Împrăştierea resturilor alimentare
Sarcina 6: Aplicarea stratului cu materialul de
umplutură
Sarcina 7: Curăţire
Sarcini săptămânale:
1.Verificarea şi întreţinerea lăzilor
2.Întoarcerea grămezii de compost.
6.

Ziua

22 aprilie

Organizarea unei dezbateri despre consumul

Coordonatori proiect,

Pământului

2014

sustenabil, viaţa deşeurilor şi modalităţile de reducere

cadre didactice,

a impactului negativ pe care deşeurile îl au asupra

parteneri implicaţi

pământului.
7.

My Green

Aprilie

1. Pregătirea solului: afânare, săpat, administrarea

Coordonatori proiect

Garden

2014

compostului, îngrăşământ natural şi nepoluant.

Voluntari, personal

2. Amenajarea grădinii şcolii:plantat flori, refacerea

administrativ,

gazonului, întreţinerea gardului viu, arbori, arbuşti,

sponsori

realizare unei grădini de legume
8.

Compostul -

Mai 2014

modul în

Concurs de desene, afişe despre compost.

Coordonatori proiect

Acordarea diplomelor pentru elevii implicaţi în proiect.

Parteneri

care natura
reciclează

REZULTATELE PROIECTULUI:
- amenajarea parcului şcolii;
- editarea unui CD cu momentele semnificative ale activităţilor desfăşurate în
timpul proiectului;
- afişe ale proiectului, fluturasi;
- diplome;
- chestionare pentru elevi;
Coordonatori proiect:

Director, prof. Liana Dolores VOINEA, prof. Emanuela EPUREANU

PRODUSE ALE PROIECTULUI

VII. PROIECTE PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE
CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR DE
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, FILIERA TEHNOLOGICĂ
VII.1. Necesitatea și importanţa examenelor de certificare a calificării
profesionale a absolvenţilor de învăţământ liceal, filiera tehnologică
Folosirea abilităţilor, cunoştinţelor şi competenţelor în realizarea unor sarcini de lucru pentru
realizarea unui produs sau a unui serviciu reprezintă elementul central al procesului de învăţare şi evaluare
bazat pe competenţe.
Cei care învaţă trebuie să fie capabili să demonstreze că pot să aplice cu succes şi în mod consecvent
la locul de muncă ceea ce au învăţat. De aceea, elevii trebuie să aibă îndeajuns de multe ocazii de a pune în
practică ceea ce au învăţat, înainte de a fi evaluaţi.
„Trebuie să ştii când se încheie o etapă din viaţa ta. Dacă te încăpăţânezi să rămâi
mai mult decât este necesar, pierzi bucuria de a trăi şi sensul vieţii.” (Paulo Coelho)
Un rol deosebit de important în crearea echilibrului dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii îl are
sistemul de învăţământ profesional şi tehnic, prin care se pot dobândi abilităţi şi competenţe profesionale.
Modernizarea sistemului românesc de învăţământ profesional şi tehnic este rezultatul cooperării
dintre furnizorii de formare profesională, angajatori, instituţii cu responsabilităţi în domeniu, parteneri
sociali.
Aceasta s-a produs în conformitate cu standardizarea calificărilor prin descrierea rolurilor şi a
activităţilor prin competenţe, rezultate ale învăţării.
Alinierea este necesară nu numai pentru a se asigura o integrare reală şi funcţională, din punct de
vedere educaţional, a României în Uniunea Europeană, ci şi pentru ca iniţiativele româneşti din acest
domeniu să fie echitabile, din punct de vedere teoretic şi metodologic, cu ceea ce se întâmplă acum în lume.
Necesitatea compatibilizării cu sistemele de învăţământ din Uniunea Europeană oferă doar o parte
din argumentele pentru dezvoltarea sistemelor de management şi de asigurare a calităţii educaţiei din
România, deoarece implementarea sistemului de management al calităţii va conduce la crearea unor noi
modele de gândire şi comportament care vor contribui la îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor de
învăţământ din unităţile şcolare.
Proiectat pe bază de competenţe, transparent şi compatibil cu cele ale statelor europene, sistemul
de formare profesională iniţială se caracterizează prin:

 Flexibilitate, pentru a răspunde provocărilor unei economii dinamice şi orientarea spre
dezvoltarea competenţelor transferabile care să asigure adaptarea la noi cerinţe şi contexte;

 Descrierea modulară a programelor de formare pornind de la rezultatele învăţării;
 Promovarea învăţării la locul de muncă;
 Evaluare continuă, formativă, asigurarea unui feed-back constructiv pentru toţi
elevii şi acordare de sprijin în vederea certificării competenţelor profesionale;

 Acordarea de credite de acumulare şi transfer în vederea facilitării învăţării pe
parcursul întregii vieţi;

 Politici de susţinere a practicilor inclusive şi de promovare a egalităţii de
şanse;

 Sisteme de asigurare a calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic.
Sistemul de formare profesională iniţială trebuie să se dezvolte corelat cu formarea profesională
continuă şi învăţământul superior, contribuind la asigurarea coerenţei în pregătirea profesională, pentru a
oferi oportunităţi de învăţare pe parcursul întregii vieţi, trasee coerente de pregătire şi condiţii de progres în
carieră, posibilitatea recunoaşterii competenţelor obţinute în diferite contexte de învăţare.
Unul dintre cei mai importanţi factori care contribuie la încrederea publică în
certificatele de calificare profesională este calitatea procesului de evaluare în urma căruia
elevii obţin aceste certificate.
De aceea, procesul de evaluare trebuie să fie în egală măsură riguros şi corect, iar activităţile din
cadrul procesului de evaluare trebuie să fie adecvate standardelor naţionale elaborate pentru fiecare
calificare.
Credibilitatea oricărui sistem de evaluare depinde de realizarea unei evaluări valide, fidele şi corecte,
prin funcţionarea unui sistem eficient de asigurare a calităţii. Evaluarea joacă un rol vital în procesul de
asigurare a calităţii calificărilor profesionale.
O caracteristică cheie a calificărilor profesionale bazate pe unităţi de competenţe şi a
evaluării raportate la criterii este posibilitatea de a confirma, de sine stătător, rezultatele învăţării prevăzute
de o anumită unitate. Unitatea este cea mai mică parte a unei calificări ce poate fi evaluată. Este elementul
central în recunoaşterea rezultatelor învăţării formale, non-formale şi informale.
Examenul de certificare a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică,
pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 4 constă în realizarea
unei probe practice - realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire - și
o probă orală - prezentarea și susţinerea proiectului.

Proba practică - constă în realizarea unui proiect care are ca scop evidenţierea activităţii
specifice, în funcţie de tema proiectului, a unităţilor de competenţe tehnice generale, a unităţilor de
competenţe tehnice specializate și a celor cheie, semnificative pentru demonstrarea, în situaţia de
examen de certificare, a dobândirii calificării respective.
Proba orală - de susţinere a proiectului, este parte componentă a examenului de certificare și are
scopul demonstrării de către candidat, în situaţia de examen, cu ajutorul unor competenţe - cheie,
prevăzute în standardul de pregătire profesională.
Proiectul se elaborează individual de către fiecare elev, pe baza tematicii stabilite de către fiecare
profesor îndrumător.
În funcţie de graficul stabilit, elevii se prezintă la consultaţii când discută probleme întâmpinate și
primesc viză pentru ceea ce au realizat.
Realizarea proiectului, atât a părţii sale practice, cât și a părţii scrise, este un demers integrator,
complex, pe parcursul căruia candidatul face dovada activării și aplicării competenţelor descrise prin

standardul de pregătire profesională dobândite prin modulele de specialitate și agregate într-un mod
specific, în funcţie de tema proiectului și de planul său de abordare.
Redactarea părţii scrise a proiectului implică tehnoredactarea conţinutului sub forma a 10-20 de
pagini (la care se adaugă eventualele anexe), care să respecte următoarea structură:
a) pagina de titlu cu: datele de identificare ale unităţii de învăţământ, ale candidatului, ale
îndrumătorului de proiect; anul de absolvire, calificarea profesională, conform Registrului Naţional al
calificărilor sau Nomenclatorului calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin
învăţământul preuniversitar, în vigoare în momentul elaborării proiectului;
b) cuprinsul;
c) argumentul: 2 -3 pagini care sintetizează aspectele teoretice și pe cele practice pe care le
abordează, în relaţie directă cu utilitatea pentru calificarea respectivă;
d) conţinutul propriu-zis, structurat astfel încât să pună în valoare scopul și obiectivele
proiectului, problemele practice soluţionate, perspectiva personală a candidatului în abordarea temei,
precum și utilitatea practic-aplicativă a soluţiilor găsite de către candidat;
e) bibliografia;
f) anexele: desene, schiţe, fotografii ale produselor, rezultatele determinărilor de laborator,
descrierea experimentelor, fișele de observaţie, prezentarea și analiza unor secvenţe din procesul
tehnologic, rezultatele măsurătorilor, prelucrări de date, statistici, elemente de proiectare, documentaţia
tehnică întocmită.
În cazul în care nu se asigură calitatea proceselor de evaluare, nu poate exista certitudinea că
certificatul descrie corect ceea ce a învăţat cursantul şi ceea ce este capabil să facă la locul de muncă.
Sistemele eficiente de asigurare a calităţii permit celor implicaţi în procesul de obţinere a unei
calificări profesionale să participe la propria evaluare şi astfel să aibă încredere în deciziile de evaluare.

În următoarele pagini sunt redate secvenţe din exemple de proiecte de
certificare a calificării profesionale a absolvenţilor de învăţământ liceal, filieră
tehnologică, pe profilurile, domeniile și calificările existente la noi în școală.
Bibliografie:
1. Potolea,D., Manolescu, M. (2008). Teoria și practica evaluării educaţionale. MEC, PIR.
2. Radu, I.T. (2000). Evaluarea în procesul didactic. București: EDP.
3. Stoica, A. (2003). Evaluarea progresului școlar – de la teorie la practică. București: Editura Humanitas
Educaţional.

Prof. dr. ing. Irina Isabella SAVIN

VII.2. Exemple de proiecte pentru susţinerea examenului de certificare
a calificării profesionale a absolvenţilor de învăţământ liceal, filiera
tehnologică
PROFIL - Servicii, DOMENIUL – Estetica și igiena corpului omenesc
Calificare Profesională

– Coafor stilist

Tehnici de realizare a tunsorii bob
Argument
Din negura antichităţii până în zilele noastre, frumuseţea femeii a strălucit și a dăinuit peste veacuri.
Fiecare epocă și-a stabilit arhetipurile, și-a închegat miturile și a inovat noi reţete de înfrumuseţare.
Regine, zeiţe, preotese, fotomodele, dive sau frumoase anonime, ilustrează cultul perfecţiunii atât de
efemere în oglinda istoriei.
Omul nu trăiește singur, izolat, el a devenit om atunci când pentru existenţă a fost nevoit să intre în
relaţii cu alţii. El comunică cu semenii săi, își confruntă cu ei ideile, se dezvoltă împreună cu altul, într-un
cuvânt trăiește într-o colectivitate socială căreia nu-i este indiferent modul de comportament al fiecăruia.
Lumea a evoluat foarte mult și timpul e prea scurt, iar schimbările prea multe. Atunci când vrem o
schimbare de look, nu ne gândim dacă această schimbare ne avantajează sau dacă ni se potrivește. Mulţi
dintre noi fac această greșeală de fiecare dată, iar cei specializaţi în domeniu nu își dau interesul pentru a
ne sfătui dacă ni se potrivește sau să ne recomande ceva ce ne avantajează.
Chiar dacă la prima vedere tunsoarea bob este potrivită doar pentru persoanele cu părul drept, ea
poate fi la fel de ușor de realizat și întreţinut de către persoanele cu părul creţ.
Pentru o tunsoare bob este foarte important tipul dumneavoastră de păr și lungimea pe care doriţi
să o aibă acesta odată ce a fost tuns.
1.

Tipuri de conformaţii craniene:

a) Conformaţie craniană cu frunte înalta, creștet teșit.
b) Conformaţie craniană cu frunte mică, creștet ascuţit.
c) Conformaţie craniană ascuţită.
d) Conformaţie craniană cu calotă teșită și spatele capului bombată.
Debutul tunsorii a fost extrem de controversat, dar a reușit să treacă proba timpului.
Stiliștii consideră tunsoarea bob drept unul dintre cele mai versatile stiluri, aflate în
permanentă reinventare. Drept dovadă, la 100 de ani de la apariţia sa, bob-ul continuă să
se menţină printre tendinţe.
Tunsoarea bob a fost inventată în 1909 de stilistul parizian Antonie de Paris, sursă de inspiraţie fiind
nimeni alta decât Ioana D’ Arc. Unele surse marchează anul apariţiei tunsorii, ca fiind anul 1856. Stilistul
rămâne același „Antonie”, dar muza devine Luana Cowley.

Indiferent de momentul real al apariţiei sale, stilul a reprezentat la vremea respectivă declaraţia de
independenţă și egalitate a femeilor în raport cu bărbaţii.
2. Tunsoare bob:
Este o tunsoare cu o singură linie de lungime deasupra umerilor.
•

Distribuţia părului este conform „căderii” lui naturale

•

Unghiul de tundere: Gradul zero din pieptene.

•

Graduare: Normală.

•

Tăietura: Tăietură precisă.

•

Formă: Pătrat.

3. Tehnica de tuns „bob clasic”
După spălarea părului și ștergerea lui cu prosopul, se piaptănă în direcţia creșterii firului de păr.
Se stabilește lungimea părului de comun acord cu clienta.
Se aplică un produs de apretare ușoară și hidratare a firului de păr. Astfel, părul va avea o ţinută
corespunzătoare pe toată durata tunsorii.
După stabilirea lungimi tunsorii se împarte părul, trasându-se o cărare
dreaptă din frunte până la ceafă și de la o ureche la cealaltă. Se selectează părul
în patru zone de lucru, se piaptănă și se fixează în clipsuri.
De-a lungul cefei, în partea de jos, se limitează o secţiune de circa 0,5
cm, se piaptănă părul din această secţiune cu un pieptene des, având grijă să
dăm părului o formă dreaptă, încât prin tăierea acestuia să delimităm lungimea
tunsorii.
Următoarea secţiune va fi de 0,5 cm, astfel încât
pieptănată peste secţiunea anterioară și tăiată, să putem observa tăietura ghid pe
întreg parcursul tunsorii. Se va proceda identic și cu următoarele secţiuni de la o
ureche la cealaltă până la punctul zero.
După executarea tunsorii in zona 1 si 2 (ceafă) se trece
la executarea tunsorii în zona 3 (părţile laterale).

Se delimitează o secţiune de 0,5 cm lăţime, de la tâmplă la ureche, care se taie
la nivelul liniei ghid din spate, în prelungire spre faţă, obţinându-se o nouă linie ghid.
Se continuă cu următoarele secţiuni care se tund la lungimea liniei ghid, până
când se ajunge la cărare.
Părul trebuie pieptănat lejer peste ureche pentru a nu risca diferenţe de
lungime între secţiuni, compromiţându-se astfel tunsoarea.
Se procedează identic și cu cealaltă parte a scalpului (zona 4).

Se face apoi un control pentru a constata egalitatea părţilor laterale.
Se aplică un produs de apretare a părului.
Se coafează părul cu feöhn-ul și peria, sau cu placa după caz.
În final se aplică produsul de styling pentru modelare, fixare și luciul necesar look-ului final.
Tunsoarea bob clasică e o tunsoare scurtă, de obicei până la linia maxilarului şi în jurul feţei, care
cade plin, fără volum în creştet. Deseori se completa cu un breton, tăiat drept, pe frunte.

În vremurile trecute, idealurile de frumuseţe cereau ca orice femeie să aibă păr lung şi bogat. Acesta
era aranjat sofisticat, la femeile din înalta societate din vest, cu bucle şi cârlionţi, cocuri înalte sau alte
coafuri elegante şi impozante.
Există câteva cazuri de femei care au purtat părul scurt şi înainte de Primul Război Mondial, dar de
fapt, în perioada interbelică şi după, s-a adoptat masiv stilul bob, datorită uşurimii de a-l aranja şi întreţine.
În anii ’20, vedete de film au adus în atenţia publicului tunsoarea bob, devenind un model de
frumuseţe şi independenţă feminină. A început să se poarte tot mai mult acest stil, de multe ori fără breton
şi cu cărarea pe o parte, aranjat în valuri sau bucle.

În acelaşi timp şi vestimentaţia pentru femei se moderniza, deci era necesară
modificarea tunsorii, căci noile haine nu se potriveau cu părul lung.
În anii ’30 s-a revenit la părul lung şi pentru o perioadă, bobul a fost uitat.
Însă, în anii ’60, Vidal Sassoon, un talentat coafor britanic, l-a readus în
atenţia publică, recreând linia clasică, conferindu-i mai multă versatilitate şi geometrie.
El spunea că îşi dorea să schimbe forma, făcând-o mai fluidă, mai naturală.

Tunsorile create de Vidal Sassoon erau realizate pe păr închis, drept şi strălucitor, tăiat în forme
geometrice, dar totuşi naturale. Erau moderne, dar foarte uşor de întreţinut, întrucât părul se aranja singur.
În timp, Vidal Sassoon a devenit o marcă puternică, recunoscută pe plan mondial, nu doar prin
tunsorile exacte,

geometrice, versatile şi uşor de întreţinut, ci şi pentru liniile de produse pentru

întreţinerea, repararea şi colorarea părului.
Mai jos sunt câteva poze cu vedetele vremii, care au devenit iconuri ale acestui stil: Juliette Greco,
Mireille Mathieu şi Nancy Kwan (care a creat un trend cu bobul ei marca Vidal Sassoon, din filmul de mare
succes „Lumea lui SuzyWong”).

4. Diferite tipuri de tunsori BOB
Bob trapez
Este o tunsoare perfectă pentru persoanele cu părul creţ și cu mult volum.
Buclele sunt tunse foarte scurt, fiind așezate unele peste altele într-un mod ludic.

Bob stratificat, asimetric
Este potrivit pentru persoanele care sunt mereu în căutarea a ceva nou și
interesant.
Tunsoarea bob stratificat, asimetric se traduce prin energie, dinamism si
nonconformism. Vopsirea parului în șuviţe pune mult mai bine în evidenţă linia pe
care o urmează tunsoarea.

Bob pieptănat lateral
Această tunsoare bob este una casual și necesită puţin efort în cazul în
care aveţi părul drept, dar nu foarte moale.
Practic, una din părţile laterale ale părului este trecută în partea opusă,
părul fiind tuns la aproximativ aceeași lungime.

Bob scurt, de inspiraţie retro - chic
Această tunsoare bob este una foarte spectaculoasă, îmbinând lungimi
diferite ale părului și emanând feminitate, forţă și dinamism.
Dacă părul este vopsit în șuviţe, cu siguranţă tunsoarea bob scurt va fi
pusă și mai bine în evidenţă.

Bob stratificat
Este o tunsoare care îmbină clasicul și modernul, în sensul că bretonul
pieptănat lateral, specific bobului clasic, se păstrează, în timp ce părul capătă
onduleuri ușoare în partea de jos și vârfurile sunt pieptănate spre exterior.

Bob în bucle voluminoase
O tunsoare care se potrivește perfect celor cu părul creţ. Părul este tuns
puţin mai jos de bărbie, pentru că, atunci când se formează buclele, el își reduce
lungimea ajungând până în dreptul acesteia.

Bob filat
Acest tip de tunsoare îmbină lungimi diferite ale șuviţelor de păr.
La spate acestea sunt tunse scurt, urmând să avanseze în lungime spre faţă
pentru a o încadra într-un mod armonios.
Este o tunsoare care inspiră foarte multă eleganţă și feminitate.

Bob cu colţ lung
Este o tunsoare asemănătoare bobului filat, cu excepţia faptului că părul
este tuns mult mai lung, iar cărarea este făcută cu mult în lateral.

Bob cu breton
Este potrivit pentru orice ocazie și nu este greu de
aranjat.
Această tunsoare bob pune accentul pe volum, părul fiind tuns la aceeași
lungime. Bretonul acoperă în întregime fruntea, fiind deplasat puţin în lateral.

Bob anii '60
Tunsoare care necesită îndemânare atât pentru cel care o realizează, cât și
pentru cea care o poartă.
Se pune accentul pe volum în partea superioară a coafurii și pe o cărare
realizată cu mult în lateral, care lasă să se întrevadă doar o parte din faţă.

În loc de concluzii,
„Frumuseţea este… când te uiţi în ochii unei femei și vezi frumuseţea în
inima ei” – Nate Dircks
Deși acest citat este adevărat, oamenii nu mai acordă atât de multă
atenţie frumuseţii interioare, întrucât cea exterioară a început să fie mult mai
importantă decât frumuseţea sufletului. De aceea pierdem foarte mult timp cu
îngrijirea personală. Este bine, deoarece o femeie ca să se simtă foarte bine,
trebuie să se considere în primul rând frumoasă.
În trecut femeile nu își acordau foarte multă atenţie, nu aveau grijă de
ele, fiindcă singura lor treabă era sa aibă grijă de familie și de casă.
Vremea a trecut, iar femeile au din ce în ce mai multă grijă de ele și nu doar de familie.
Deoarece ele încearcă să atingă perfectul, pentru ca toată lumea să ajungă să le placă, frumuseţea a
devenit în timp o cursă. Acest lucru duce la mai multă falsitate și la mai puţină naturaleţe.
Să ai grijă de tine și să te menţii frumoasă nu este o greșeală, este ceva ce ar trebui să îl aibă în
vedere toată lumea, întrucât trebuie să avem grijă de noi și să nu ne neglijăm.
Frumuseţea interioară, cât și cea exterioară sunt importante. Trebuie să avem grijă să le corectăm pe
ambele, pentru că dacă tu nu vrei să te schimbi în mai bine, nimeni nu o va face pentru tine.
„Frumuseţea chipului este o podoabă fragilă, o floare trecătoare, strălucirea de o
clipa și care nu-i legată decât de epidermă.” (Jean-Baptiste Poquelin)
Bibliografie:
htpp://www.kuidik.ro, http://www.scritub.ro, http://ro.scribd.com, http://www.discutiidesalon.com
Manualul frizerului şi coaforului, Editura Didactică şi Pedagogică, București, 1972
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Enciclopedia completă a frumuseţii, Editura Aquila 2008
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– Tehnician operator tehnică de calcul

Asamblarea unui sistem de calcul
Argument
În prezent, indivizii şi societatea trăiesc într-un ritm din ce în ce mai alert. Din această cauză, devine
tot mai importantă necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii înconjurătoare.
Instrumentul care face posibilă atingerea acestor exigenţe este computerul. Computerul a reuşit să intre
definitiv şi iremediabil în viaţa oamenilor, indiferent de domeniul în care acesta este utilizat.
Computerul poate oferi: mijloace rapide de educare, suport pentru majoritatea departamentelor
întreprinderii, acces la informaţii în timp real în special pentru burse şi afaceri din orice locaţie, comunicaţii
la nivel global prin e-mail, chat, sms şi, în final, un mijloc de relaxare şi divertisment. Cel mai răspândit tip
de calculator şi cel la care ne vom referi noi este Personal Computer (Calculator Personal - PC).
Pentru a supravieţui în societatea contemporană, primul pas este învăţarea folosirii computerului.
Informatizarea fiecărui aspect social impune acest lucru.În prezenta lucrare mă voi ocupa de montarea
tipului clasic de PC/ Desktop, care are componentele separate: monitorul stă pe masă, iar unitatea centrală
sub sau lângă acesta.
Lucrarea este structurată pe mai multe capitole, fiecare prezentând o componentă și modul în care
va fi montată în viitorul PC. Voi prezenta pe scurt o parte din lucrare și anume:
Montarea memoriilor, procesorului, a unităţii de răcire pentru procesor
Modulele de memorie se montează după ce s-a instalat procesorul şi unitatea de răcire a acestuia pe
placa de bază. Modulele de memorie DDR, SDRAM au forma unor plăcuţe subţiri înalte de 2-3 cm care în
partea inferioară au o serie de conectori. La mijlocul laturii cu conectori a
modulelor DDR DRAM se află un locaş special. Sloturile în care se montează
modulele de memorie au pe părţile laterale două dispozitive din plastic („cleme”)
care permit fixarea foarte sigură a modulelor de memorie în sloturi. Aceste cleme
se pot mişca în sus şi în jos. Clemele se mişcă spre exterior astfel încât să ajungă
la aproximativ 45 de grade faţă de suprafaţa plăcii de bază. Se prinde modulul
de memorie şi se introduce perpendicular pe placa de bază cu conectorii în jos şi
cu locaşul special suprapus peste porţiunea corespunzătoare slotului.
Apoi se apasă uşor, dar ferm, cu cele două degete mari, pe părţile laterale
ale modulului, până când partea cu conectori a intrat în slot.
Daca s-a introdus corespunzător modulul de memorie, cele două cleme
laterale ale slotului revin la un unghi de 90 de grade faţă de placa de bază şi intră în locaşurile speciale de pe
părţile laterale ale modulului de memorie. Astfel, plăcuţa de memorie este securizată.
Instalarea microprocesorului
Microprocesorul se instalează pe placa de bază înainte ca aceasta să fie montată în carcasă. Este
prima componentă care se montează pe placa de bază.

1. Verificarea compatibilităţii microprocesorului cu placa de bază. Înainte de a monta un
procesor, verificăm dacă acesta este compatibil cu placa noastră de bază, dacă se potriveşte în soclu.
Kitul procesor cooler
2. Poziţionarea procesorului. Se ridică braţul metalic al soclului
prin prinderea braţului cu degetele şi glisarea acestuia uşor spre exteriorul
soclului şi apoi ridicarea lui în poziţie verticală. Putem vedea că partea
superioară a soclului procesorului a culisat în timpul ridicării braţului
metalic.
 Se examinează procesorul şi soclul pentru a identifica poziţia
corectă de amplasare. Se caută colţul marcat al procesorului şi al
soclului. Acestea trebuie să se suprapună.
3. Introducerea procesorului în soclu. Acesta va intra în soclu numai dacă colţul marcat al
procesorului se va suprapune peste colţul marcat al soclului. La introducerea acestuia în soclu nu trebuie să îl
forţăm, adică trebuie să avem o forţă de inserţie zero (ZIF 0).
4.

Securizarea

procesorului. Aducem

braţul

metalic al

soclului

procesorului în poziţia orizontală şi îl culisăm spre interiorul soclului. Există şi
excepţii, cum ar fi: unele procesoare se fixează cu ajutorul unui cadru care se
suprapune peste procesor. Acest cadru la rândul lui se fixează şi el prin
intermediul unui braţ metalic.
Montarea coolerului pe procesor
Cel mai des întâlnim montarea unităţii de răcire a procesorului numită şi coolerul procesorului.
Acesta este alcătuit dintr-un radiator şi un ventilator prins cu şuruburi de partea superioară a radiatorului.
Montarea corectă a coolerului este esenţială pentru buna funcţionare a procesorului. Procedura
este delicată deoarece putem defecta procesorul dacă nu montăm corect coolerul.
1. Pregătirea pentru montare. Răcitorul este alcătuit dintr-un radiator peste care este fixat prin
şuruburi un ventilator. Baza radiatorului vine în contact cu suprafaţa procesorului pentru a prelua căldura
care este degajată de procesor şi este astfel construită încât permite poziţionarea corectă. Este alcătuită din
două suprafeţe care se găsesc în planuri diferite. Cea mai întinsă suprafaţă se pune peste procesor, iar
suprafaţa mai mică peste partea din soclu care conţine articulaţia pârghiei de fixare a procesorului.
Radiatorul se fixează cu ajutorul unei cleme de soclul procesorului. Clema trece prin mijlocul structurii
lamelare a răcitorului şi are forma unei lamele metalice ale cărei capete sunt îndoite în jos. Soclul
procesorului are nişte dinţi din plastic pe două laturi opuse unde trebuie prinse capetele clemei. Unul din
cele două capete este articulat şi se poate mişca în raport cu corpul clemei. Acest capăt ne oferă posibilitatea
de a-l poziţiona cu ajutorul degetelor în momentul în care dorim să introducem sau să scoatem lamela din
dinţii soclului. Este indicat să exersăm tehnica de montare a coolerului înainte de a monta procesorul şi
doar după ce stăpânim bine această tehnică să trecem la montarea procesorului şi a coolerului. Nu este o
etapă dificilă, dar această manevră de montare a clemei trebuie exersată în prima fază, având soclul
procesorului gol.

2. Montarea procesorului în soclu. Această operaţie se realizează conform etapelor descrise
anterior la montarea procesorului.
3. Montarea coolerului pe procesor. Punem un pic de pastă termoconductoare pe suprafaţa
procesorului şi o întindem în strat omogen pe toată suprafaţa procesorului. Pasta care depăşeşte marginile
procesorului o să o înlăturăm. Această pastă se află de obicei într-o seringă în cutia răcitorului.
Montăm răcitorul peste procesor conform tehnicii învăţate şi exersate la prima etapă. Această
operaţie se execută cu foarte mare atenţie pentru a evita deteriorarea procesorului.
Sugestie
Cu mâna stângă aşezăm radiatorul peste procesor, iar cu mâna dreaptă se fixează capătul nearticulat
al clemei în dinţii soclului. Poziţionăm cu foarte mare atenţie radiatorul peste procesor astfel încât să avem
posibilitatea de a manevra corespunzător capătul articulat al clemei. Cu mâna stângă ţinem răcitorul
pentru a nu se mişca şi apoi cu degetul mare şi arătătorul mâinii drepte manevrăm capătul articulat al
clemei.
În momentul în care orificiul din capătul clemei a ajuns la nivelul dinţilor soclului îl tragem încet
spre exteriorul soclului. Din acest moment nu mai aplicăm presiune asupra clemei, care, fiind poziţionată
corect, va fixa răcitorul. Cele două capete ale clemei fixate de dinţii soclului vor ţine în tensiune corpul
clemei.
4. Alimentarea cu curent a coolerului. Se alimentează cu energie electrică ventilatorul prin
intermediul unui cablu care are un cap de plastic ce trebuie fixat într-o priză cu trei pini, aflată pe placa de
bază, în apropierea soclului procesorului. Priza are un ghidaj care ne ajută să fixăm corect capul cordonului
de alimentare. Dacă nu găsim această priză, o să studiem schema din manualul plăcii de bază unde putem
vedea localizarea prizei. De obicei, lingă priză se află scris CPU FAN.
Concluzii
Manualul oferit de producătorul componentelor, dar şi pagina web a producătorului trebuie
consultate înaintea asamblării unui sistem de calcul. Inspectarea vizuală se va realiza şi pe baza acestor
surse.
Asamblarea unui sistem de calcul trebuie efectuată cu mare atenţie la detalii. Datorită faptului că
majoritatea componentelor sunt fabricate de numeroşi producători, în ciuda standardizărilor, pot exista
incompatibilităţi, însă există şi posibilitatea ca diferitele generaţii de componente să fie incompatibile, deşi
sunt de la acelaşi producător.
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– Tehnician în industria textilă

Proiectarea tehnologică a unui fir pentru urzeală de bumbac 100% cu Nm=100
Argument
Una dintre necesităţile vitale ale fiinţei umane din toate timpurile a fost că, pe lângă asigurarea
hranei, să-şi procure şi materialele necesare confecţionării îmbrăcămintei. În acest scop, ca şi în alte cazuri,
omul s-a adresat naturii. Prin încercări, timp de mii şi mii de ani, el a reuşit să identifice diferite materiale
adecvate acestui ţel și să abordeze tehnologiile necesare prelucrării lor.
Cele mai multe materiale textile utilizate de om mai ales pentru îmbrăcăminte (ţesături, tricotaje,
etc.) sunt confecţionate din fibre textile prin procedee mecanice de prelucrare: ţesut, tricotat, împâslit, etc.,
după o prealabilă înnobilare prin finisare: vopsire, antistatizare, etc.
Astfel, au intrat în circuitul economic o serie de produse naturale ca: blănurile, lâna, inul, cânepa,
bumbacul, etc., care din timpul faraonilor şi până la începutul acestui veac au asigurat în proporţie de 100%
necesităţile de îmbrăcăminte ale umanităţii.
În toată această perioadă, progresele s-au referit la elaborarea unor tehnologii perfecţionate de
prelucrare care au permis ca din aceste materii prime naturale să se obţină cantităţi tot mai mari de
îmbrăcăminte cu calităţi din ce în ce mai bune, precum şi alte articole de decoraţii interioare, funii,
odgoane.
Fibrele artificiale și sintetice, reunite sub numele generic de fibre chimice, au devenit alături de
fibrele naturale, o bază importantă de materii prime textile. Dacă până la începutul acestui secol necesităţile
de îmbrăcăminte erau satisfăcute în totalitate de produsele naturale, la sfârșitul secolului, 70% din aceste
necesităţi vor fi satisfăcute de fibrele chimice.
O ramură mai recentă a fibrelor chimice care s-a dezvoltat în ultimi 40 de ani într-un ritm
extraordinar o reprezintă fibrele sintetice.
Aceste fibre sunt rodul dezvoltării uneia dintre cele mai moderne ramuri ale chimiei: chimia
polimerilor. Sintetizarea lor a fost posibilă doar atunci când cercetarea a relevat caracteristicile necesare
unui polimer fiabil:
- să fie filiform (adică fără ramificări sau reticule ale catenelor);
- să aibă o masă moleculară potrivită;
- să poată fi orientat și cristalizat;
- să fie solubil în solvenţi sau să se topească fără descompunere.
Odată cu apariţia unor noi tipuri de fibre sintetice, la procedeele de filare cunoscute s-au adăugat
altele noi: filarea din topitură și mai recent, filarea din suspensie, filarea din semitopitură, etc.

1. Materii prime utilizate in filatură
Fibrele textile reprezintă materia primă de bază a industriei textile. Natura fibrelor componente,
proporţiile lor în amestecul fibros și parametrii procesului tehnologic folosit determină calitatea firelor.
Fibra textilă este un material cu dispunere asimetrică, microscopic omogen, cu secţiunea foarte
mică în raport cu lungimea.
Bumbacul - generalităţi
Fibrele de bumbac sunt prelungiri epidermice unicelulare ale cojii seminţelor unei plante care face
parte din familia malvaceelor.
Conţinutul mare de celuloză conferă fibrelor de bumbac supleţe și rezistenţă, elasticitate, aptitudini
de finisare și transmite fibrelor proprietăţile chimice specifice.
Fibrele de bumbac au o higroscopicitate bună, ceea ce face să fie igienice, plăcute la purtare, să
absoarbă transpiraţia. Procedeul amestecării bumbacului cu fibre sintetice reprezintă o realizare
importantă în direcţia produselor ușor de întreţinut.
Structura fibrei de bumbac
Fibra de bumbac este monocelulară și conţine între 90-92 % celuloză, uneori chiar 95-98 %.
Celuloza este un polimer filiform macromolecular cu grad de polimerizare 3000. Catenele
moleculare de celuloză sunt dispuse sub formă de reţea, formând microfibrile. Microfibrilele formează
fibrile care formează mănunchiuri dispuse concentric, paralele cu axa longitudinală, puţin răsucite in jurul
acesteia (aprox. 30°).
Fibrilele formează lamele care intră în structura peretelui fibrei. Fibra este formată din perete la
exterior și lumen la interior.
Peretele fibrei este alcătuit din:
- perete primar: conţine cca 25 lamele, are o grosime de 0,5 micrometri cu un conţinut de celuloză
scăzut. La exterior, cuticula conţine ceruri și pectide care însoţesc celuloza, cu rol protector și care dau un
caracter hidrofob;
- perete secundar: conţine 20-45 lamele, la maturitate este de 10 ori mai gros decât peretele primar
și este alcătuit aproape 100% din celuloza;
- lumenul: este un canal care străbate fibra și care reflectă gradul de maturitate.
La microscop fibrele de bumbac se pot identifica cu uşurinţă, deoarece au caracteristici diferite
faţă de a altor fibre.

În secţiune longitudinală:
- bumbacul nativ are formă de panglică răsucită;
- bumbacul mort este drept, cu îndoituri caracteristice într-un unghi drept;
- bumbacul mercerizat este cilindric, uşor ondulat.

În secţiune transversală:
- bumbacul nativ este alungit, îndoit, curbat în forma literei S, lumenul urmează forma conturului;
- bumbacul mort are perimetrul rotund, cu un cerc în interior;
- bumbacul mercerizat are perimetrul rotund, cu un punct în interior.

2. Procesul tehnologic de filare
Procesul tehnologic de filare reprezintă succesiunea operaţiilor de transformare a masei fibroase în
fir.
Procesul tehnologic de obţinere a firelor este un ansamblu de operaţii tehnologice și organizatorice
prin care materiile prime (fibrele textile) sunt transformate în produse finite (firele).
Schema procesului de filare pieptănat:
A. Fluxul tehnologic pieptănat
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B. a. Flux tehnologic pieptănat, cu 100% fibre de bumbac:
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B. b. Flux tehnologic pieptănat, cu fibre de bumbac in amestec cu fibre tip bumbac:
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C. Fluxul tehnologic de filare al deșeurilor recuperabile (Filatura de vigonie):
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Operaţiile tehnologice de obţinere a firelor
Procesul de filare este un proces discontinuu. In cadrul fiecărei operaţii asupra materialului fibros
se exercită o serie de acţiuni mecanice, menite să contribuie la transformarea acestuia în fir.
Unele acţiuni ca: destrămarea ghemotoacelor în fibre, amestecarea, curăţirea, subţierea înșiruirilor
de fibre se repetă la operaţii succesive. După principalele operaţii, rezultă un semifabricat caracterizat prin
structură și însușiri bine definite.

Alegerea acestor parametri depinde de sistemul de filare adoptat, de tipul și performanţele
tehnologice ale utilajelor, de calitatea materiei prime și de nivelul calitativ impus firelor proiectate. Intre
calitatea firelor și producţia utilajului trebuie să existe o foarte bună corelare. Pentru o anumită cantitate de
fire, solicitată, prin calcul se determină numărul de utilaje necesare. Toate datele se centralizează într-un
tabel numit planul de filare.

I. Stabilirea fineţei semifabricatelor
Pentru a obţine un grad mărit de curăţare, îndreptare și paralelizare a firelor, o uniformitate bună a
firului, este recomandat ca fineţea semifabricatelor să fie cât mai mare. Aceasta trebuie să asigure rezistenţa
semifabricatului și o bună aderenţă a fibrelor.

II. Stabilirea laminajelor
Valoarea laminajelor se stabilește având în vedere influenţa mărimii acestora asupra neregularităţii
produsului, precum și factorii care asigură funcţionarea.

III. Stabilirea dublajelor
Prin dublare, calitatea firelor se îmbunătăţește datorită posibilităţii crescute de uniformizare a
densităţii de lungime a semifabricatelor și de omogenizare a amestecului de fibre. Poate varia în funcţie de
utilaj și masa fibroasă prelucrată între 2 si 12.

IV. Stabilirea torsiunii
Se face pe baza mai multor considerente:
-

asigurarea rezistenţei necesare pentru înfășurarea semifabricatului și desfășurarea acestuia la
mașina următoare, eliminându-se laminajele false;

-

torsiune mare permite viteză mare a furcilor;

-

menţinerea uniformităţii firului;

-

laminarea corespunzătoare la mașina următoare cu garanţia menţinerii uniformităţii firului
corespunzătoare a utilajelor:

V. Stabilirea vitezelor de debitare
Se face în funcţie de semifabricatele și firele prevăzute a fi realizate, de performanţele tehnologice
ale utilajelor, de starea lor tehnică.

VI. Stabilirea randamentelor și a capacităţii de producţie
Caracterizează gradul de mecanizare și automatizare al utilajului, organizarea producţiei și
calificarea muncitorilor.
Bibliografie:
-
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Tehnica servirii meselor aniversare pentru copii
Elevul are de rezolvat următoarele cerinţe :
1) Stabilirea meniurilor si aranjarea meselor aniversare pentru copii
 Introducere - generalităţi despre servire și aranjarea meselor aniversare pentru copii.
 Mese aniversare pentru copii cu vârsta între 5-8 ani.
 Mese aniversare pentru copii cu vârsta între 9-12 ani.
 Mese aniversare pentru copii cu vârsta între 13-17 ani.
2) Servirea meniurilor pentru copii
 Mese aniversare pentru copii cu vârsta între 5-8 ani.
 Mese aniversare pentru copii cu vârsta între 9-12 ani.
 Mese aniversare pentru copii cu vârsta între 13-17 ani.
3) Norme de igienă, protecţie a muncii şi PSI ce trebuiesc respectate la mesele aniversare
pentru copii
Mesele festive se organizează în unităţile de alimentaţie sau în anumite spaţii rezervate din cadrul
instituţiilor, restaurant-cantine, saloane speciale.
La aceste mese poate participa un grup de consumatori mai mic sau mai mare.
Mesele se completează după preferinţele invitaţilor, la propunerea șefului de unitate sau
personalului care asigură servirea.
Decorul se va face cu atenţie. Ca să nu incomodeze vizibilitatea consumatorilor la masă, se respectă
distanţa dintre vase.
Scaunele se aranjează astfel încât marginea acestora să nu deranjeze faţa de masă.
Petrecerile se organizează de obicei în picioare, deoarece oferă mobilitate invitaţilor și gazdelor,
putându-se realiza mai ușor un contact direct între aceștia.
În asemenea cazuri serviciul poate fi asigurat fie de ospătari care circulă printre invitaţi cu tăvile,
platourile de aperitive, gustările, fie prin așezarea acestora pe mese speciale (tip bufet suedez), în centru sau
în părţile laterale ale saloanelor, oaspeţii servindu-se singuri sau cu ajutorul unor formaţii de câţiva
ospătari.
Pregătirea gustărilor în prealabil este determinată de numărul invitaţilor care participă și de
celelalte condiţii stabilite cu organizatorul acestei acţiuni.
La mesele aniversare pentru copii de vârste mai mari se
poate folosi şi un sistem de servire clasic direct sau indirect,
permiţând invitaţilor să socializeze între servirea diferitelor
preparate din meniu.

Stabilirea meniurilor si aranjarea meselor aniversare pentru copii
Unităţile de alimentaţie care organizează mese festive trebuie să ia o serie de măsuri
tehnico-organizatorice care să asigure:
Efectuarea unor lucrări de amenajare;
Revizuirea instalaţiilor sanitare de apă, lumină, surse de
căldură;
Întocmirea unei schiţe a sălii de consum în care trebuie
oglindită amplasarea mobilierului, ringul de dans, precum și
intrările la departamente și anexe;
Efectuarea curăţeniei generale sub toate aspectele;
Completarea obiectelor de inventar necesare;
Alcătuirea meniului;
În baza meniului stabilit se va întocmi necesarul fondului de marfă în vederea obţinerii
materiilor prime necesare;
Pavoazarea sălii cu materiale decorative.
Mesele pentru copii sunt organizate de obicei separat de cele ale
părinţilor pentru a oferi celor mici posibilitatea de a se simţi în largul lor şi
de a-şi afirma personalitatea.
Aranjarea unei mese pentru copii implică precauţii deosebite:
-

meniuri cu preparate şi băuturi adecvate vârstei,

-

inventar special pentru servire,

-

decor deosebit şi plăcut colorat,

-

scaune în funcţie de mărimea vârstei copiilor,

-

decorul mesei în general adaptat creării unui cadru sărbătoresc, baloane colorate, figurine,
maimuţoi, etc.
Servirea meniurilor pentru copii
Mese aniversare pentru copii cu vârsta între 5-8 ani
Și la această vârstă copii pot avea o petrecere antrenantă alături de colegii și

prietenii acestora.
Pentru ca orice petrecere să se transforme într-un program artistic reușit, aceasta
trebuie să fie animată de personajul de poveste preferat al sărbătoritului și se poate
pune la dispoziţie următoarea listă de animatori:
•

Clovn;

•

Pirat;

•

Cenușăreasa;

•

Alba ca Zăpada;

•

Frumoasa din pădurea adormită;

•

Hannah Montana;

•

Personaje din Orășelul Leneș;

•

Scufiţa Roșie;

•

Mickey Mouse și Minnie Mouse.
În programul acestora intră animaţia copiilor, baloane

modelate, face painting profesionist, jocuri interactive și foarte
multă distracţie.
Petrecerea poate fi una tematică, iar unitatea va ajuta în pregătirea costumaţiei celor mici şi în
crearea atmosferei de basm.
Organizarea salonului poate fi în stil clasic sau cu mobilier adecvat vârstei și dimensiunii invitaţilor.
Inventarul de servire poate fi de unică folosinţă, din material care nu poate periclita siguranţa
consumatorilor. Astfel, se recomandă farfurii, pahare, platouri de carton sau plastic, paie, tacâmuri din
plastic. Feţele de masă pot fi înlocuite cu suporturi de farfurii cu imagini de personaje îndrăgite de copii.
Șerveţelele sunt de unică folosinţă și puternic colorate.

Mese aniversare pentru copii cu vârsta între 9-12 ani
La această vârstă copilul trebuie să decidă ziua și ora.
Pentru ca sărbătoritul/sărbătorita alături de prietenii acestora să petreacă în stil grandios și pentru a
avea ce povesti a doua zi se vor pune la dispoziţie următoarele: o echipă de animatori care va interacţiona
pe tot parcusul petrecerii atât cu copii, cât și cu părinţii acestora (Animatorii vor organiza jocuri interactive
pe echipe între copii, vor dansa alături de petrecareţi, vor sta la dispoziţia copiilor și adulţilor în orice
situaţie), jocuri electronice și altele (Eye Toy, PS3, Wii, Ping Pong, Twister, Darts); karaoke; DJ + jocuri de
lumini; baloane; decoraţiuni; invitaţii gratuite.
Organizarea salonului poate fi in stil clasic sau cu mobilier adecvat vârstei și dimensiunii
invitaţilor. Inventarul de servire poate fi de unică folosinţă din material care nu poate periclita siguranţa
consumatorilor sau clasic, pentru cei de 11-12 ani.

Servirea tip Cockteil
Preparatele sunt montate pe platouri sau tăvi, cât mai estetic și
într-o paletă de culori deosebită. Pe un platou sau tavă se așază mai multe
feluri de preparate, dar cu o structură și caracteristici cât mai apropiate.
Preparatele sunt servite direct de către clienţi de pe platouri sau de la
chelner, folosindu-se de farfuriuţele suport așezate pe mese în prealabil sau
odată cu gheridoanele.
Meniu pentru masa de aniversare
•

Cocktail de șampanie pentru copii

•

Bulete de creier

•

Ficăţei la tigaie

•

Crochete de cașcaval

•

Rulada din mușchi de porc cu legume

•

Garnituri cartofi pai

•

Salata varză albă

•

Îngheţată din fructe

•

Tort aniversar

•

Fructe

•

Apă minerală

•

Produse din panificaţie
Mese aniversare pentru copii cu vârsta între 13-17 ani
Este vârsta la care adolescenţii știu ce își doresc de la propria

petrecere.
În primul rând, trebuie creat un loc special pentru adolescenţi, unde se pot distra departe de ochii
părinţilor.
Spaţiul se va amenaja pe 2 nivele: unul pentru părinţi si altul numai pentru sărbatorit/sărbatorită si
invitaţii săi.
O echipă de animatori care va interacţiona pe tot parcusul petrecerii atât cu copii, cât și cu părinţii
acestora. Ei vor organiza jocuri interactive pe echipe între copii, vor dansa alături de petrecăreţi, vor sta la
dispoziţia copiilor și adulţilor în orice situaţie. Dintre acestea amintim: jocuri electronice si altele (Eye Toy,
PS3, Wii, Ping Pong, Twister, Darts); karaoke; DJ + jocuri de lumini; baloane; decoraţiuni; invitaţii gratuite;
farfurii, pahare, paie.
Organizarea și tehnica servirii meselor festive pentru copii cu vârsta între 13-17 ani
TEHNICA SERVIRII MESELOR
Se pot aranja mesele sub formă de I care este cea mai simplă și mai ușor de aranjat, dar și sub forma
de E, F, L, O, T, U sau sub formă pătrată. Se folosesc mesele obișnuite din sala de consumaţie sau mese

speciale demontabile de dimensiuni diferite. Acestea vor fi acoperite cu napron care trebuie să aibă
lungimea și lăţimea corespunzătoare laturilor meselor. Alinierea și fixarea se face cu ajutorul unor pufere
sau cauciuc puse sub picioarele mai scurte. Peste molton se așază feţele de masă lungi de 10-12 m (fileuri).
Se marchează locul pentru fiecare persoană, folosindu-se dimensiunile scaunelor de la mesele
respective. Scaunele se așază paralele cu laturile mesei pe o parte și pe alta a acesteia sau numai pe o
singură parte, lăsându-se o distanţă de 10-15 cm între ele pentru a se da posibilitatea circulaţiei
consumatorilor, cât și personalului, pentru servirea preparatelor, băuturilor și a debarasării meselor.
Farfuriile întinse suport se așază în dreptul fiecărui scaun la distanţe egale între ele. Se va evita pe
cât posibil ca acestea să nu se așeze la îmbinarea a două mese.
SISTEME DE SERVIRE CARE POT FI UTILIZATE
A. SISTEMUL

DE SERVIRE DIRECT (ENGLEZ) - constă în aducerea de la secţie a

preparatelor porţionate și montate pe obiectele de servire. Acestea se așază pe mână stângă, după ce în
prealabil, pe aceasta a fost așezat ancarul. Produsele se prezintă pe partea stângă a consumatorului și tot pe
această parte sunt servite.
B. SISTEMUL DE SERVIRE INDIRECT (FRANCEZ) - constă în aducerea preparatelor
tranșate și montate pe obiectele de inventar direct de la secţie. Preparatele sunt însoţite de ustensile de
servire corespunzatoare: clește pentru mâncăruri și luș (polonic) pentru preparatele lichide. Preparatul este
servit pe partea stângă. Fiecare dintre consumatori se servește singur de pe platou, după care ospătarul se
retrage, trece prin spatele acestuia și se poziţionează în stânga consumatorului următor.
C. SISTEMUL DE SERVIRE LA FARFURIE - constă în ridicarea de la secţii a preparatelor
porţionate, montate pe farfurii. Acestea se așază pe mâna stângă a ospătarului, peste care a fost așezat
ancarul.
Când se servesc preparate lichide, acestea se așază pe farfurii suport, care sunt apucate cu mâinile de
catre ospătar. Nu se pot ridica de la secţie mai mult de 4 farfurii (trei pe mâna stângă și una pe mâna
dreaptă). Așezarea farfuriilor pe masă se face în ordinea urmatoare: mai întâi se așează pe masă farfuria din
mâna dreaptă, după care cele din mâna stângă. Servirea se face pe partea dreaptă a consumatorului.
La stabilirea meniurilor se va ţine seamă de următoarele elemente:
-

structura clienţilor (vârstă, sex, naţionalitate, etc.);

-

anotimpul în care se pregătesc şi se consumă preparatele;

-

timpul destinat pregătirii şi servirii meniului;

-

tipul de masă la care se serveşte (mic dejun, prânz, cină, etc.);

-

valoarea nutritivă şi calorică a preparatelor şi băuturilor;

-

preferinţele culinare şi tradiţia de consum;

-

sursele de aprovizionare cu materii prime;

-

regulile gastronomice care în principal prevăd evitarea includerii într-un meniu a următoarelor
preparate:

• din materii prime de bază asemănătoare;
• realizarea prin procedeu tehnologic similar: prăjire, coacere, fierbere;
• din acelaşi sortiment de carne;

• din aceleaşi legume;
• deserturi obţinute din aceeaşi materie primă.
Preparatele servite vor fi tranșate în porţii foarte mici, evitându-se folosirea cuţitelor de către
consumatori. Nu se recomandă preparatele cu sos sau preparatele lichide.

Principalele sarcini comune pentru personalul din restaurant pe linia respectării normelor de
protecţie a muncii sunt să respecte normele de protecţie a muncii la locul de muncă şi pe întreg teritoriul
unităţii potrivit specificului fiecărui compartiment.
Copii și adolescenţii sunt persoane considerate în domeniul serviciilor de alimentaţie posibili
consumatori de aceste servicii.
Un rol important al celor ce lucrează în acest domeniu este de a descoperi preferinţele şi gusturile
acestor mici clienţi.
Ca şi cei adulţi, copiii şi adolescenţii trebuie să-şi satisfacă nevoia de hrană, nevoia de stimă, nevoia
de socializare, etc.
În ultimul timp se apelează tot mai des la serviciile firmelor specializate, ca şi cei mici să–şi
manifeste bucuria unei anumite perioade din viaţă împreună cu cei dragi lor.
Meniurile întocmite cu această ocazie vor fi deosebite, prin includerea unor delicatese și specialităţi
culinare.
Servirea consumatorilor se face sub directa îndrumare și supraveghere a șefului de unitate și a
șefului de sală în toate etapele succesive, întru-un cadru ambiental specific vârstei solicitantului.
Elevul poate să execute şi un produs, în cazul de faţă este vorba de o invitaţie.
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În loc de epilog: Ne putem gândi la școala viitorului?
În societatea contemporană, caracterizată de schimbări rapide şi de efecte imediate, educaţia şi
învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât să putem vorbi despre o permanentă
inovaţie şi creaţie în activitatea didactică.
Obiectivul şcolii ar trebui să fie acela de a promova creativitatea ca factor cheie în dezvoltarea
competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale, prin învăţarea pe tot parcursul vieţii, dar şi de a găsi
strategii moderne pentru asigurarea unei educaţii de calitate în învăţământ.
Pentru elev, şcoala viitorului trebuie să pună accentul pe o educaţie de calitate şi să fie axată pe
valori în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii esenţiale în opinia lor:
şcoala viitorului trebuie să le placă, dar să fie şi eficientă.
Ceea ce este prioritar în învăţământ este informatizarea. Soft-ul educaţional, reprezentat de anumite
programe informatice, special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, reprezintă o
necesitate atât în prezent, cât şi în viitor.
De asemenea, într-o şcoală a viitorului, ar trebui respectat dreptul tuturor copiilor la învăţătură,
indiferent de starea lor fizică, intelectuală, emoţională sau de diferenţele de origine etnică, religioasă,
culturală.
O altă iniţiativă a şcolii viitorului ar trebui să urmărească nu numai creşterea performanţei şcolare,
ci şi educaţia elevilor pe relaţii de colaborare şi pe îmbunătăţirea mediului de învăţare şi de predare.
Datorită strategiilor cooperative, toţi elevii învaţă să asculte activ, să fie toleranţi, să ia decizii şi să-şi
asume responsabilităţi în cadrul grupului.
Predarea în parteneriat s-a dovedit un real succes şi poate reprezenta o metodă utilizată în şcoala
viitorului. Aceasta presupune prezenţa şi colaborarea a două cadre didactice în cadrul lecţiei propriu-zise.
Ar trebui să se pună accentul mai mult pe strategiile tutoriale. Tutoratul se poate realiza între egali,
cu inversare de roluri sau între elevi de vârste diferite.
Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului determină, de asemenea, o dezvoltare optimă din
punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual acestora.
Pentru abordarea creativităţii în procesul educaţional, elevul trebuie să fie încurajat să gândească
independent, să îşi asume riscuri şi responsabilităţi în demersul său spre formarea intelectuală.
Într-o şcoală a viitorului trebuie pus accentul şi pe managementul clasei (dimensiunea ergonomică,
dimensiunea psihologică, socială, operaţională, inovatoare, normativă).
Profesorul trebuie să răspundă exigenţelor fiecărui elev. Astfel, el trebuie să se plieze după fiecare
caz, să-şi flexibilizeze procesul didactic pentru a satisface cerinţele educative ale fiecărui elev luat în parte şi
ale tuturor la un loc.
În concluzie, şcoala viitorului trebuie să ţină cont atât de ţelurile profesorilor, de obiectivele
programelor, dar şi de preferinţele şi necesităţile elevilor, fără a face abstracţie de nevoile de ordin tehnic,
financiar, material.
Prof. dr. ing. Irina Isabella SAVIN
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