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DISCIPLINA EDUCAȚIE SOCIALĂ

EDUCAȚIE SOCIALĂ:

CLASA a V-a Gândire critică și drepturile copilului
CLASA a VI-a Educație interculturală
CLASA a VII-a Educație pentru cetățenie democratică
CLASA a VIII-a Educație economico-financiară
Disciplina Educație Socială
-ajută la implementarea unor cunoştinţe necesare unui cetăţean responsabil ce trebuie să-şi
cunoască deopotrivă drepturile şi îndatoririle.
-contribuie la dobândirea de atitudini la baza cărora se află importante valori morale, precum
respectul, politeţea, corectitudinea, decenţa etc.
-modelelează personalitatea elevului în spiritul valorilor şi principiilor democratice care guvernează
demersul societăţii.
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EDUCAȚIE LA ÎNĂLȚIME

Proiectul național Educație la înălțime, înseamnă lecții live, transmise cu
drona din diferite regiuni ale României de către profesori locali.
Lecţiile "Educaţie la Înălţime" sunt realizate de către profesori dedicaţi din
diferite părţi ale ţării şi se adresează elevilor de vârste cuprinse între 6 şi 15 ani.
Durează aprox. 50 minute şi sunt transmise prin YouTube Live, pe canalul
Educaţie la Înălţime, joia, de la ora 11. Orice profesor poate să găzduiască
transmisiunea în direct în clasă la discipline precum geografie,biologie, istorie,
explorarea mediului, dezvoltare personală, dirigenţie, educație socială.
Educație la Înălțime este un proiect al Asociației Însemne realizat la nivel
național prin parteneriatul cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul
Guvernului României și cu sprijinul Aspire Teachers și al Ministerului Educației
Naționale.
Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă
În anul 2015, în cadrul lucrărilor summitului ONU de la New York, a fost
adoptată Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Prin acest document ONU a
oferit o agendă universală cu 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) clare și
cuantificabile, pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităților, a
injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030.
În România, Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă au fost transpuse în
Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a cărei
implementare este coordonată de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
Lecțiile”Educație la Înălțime” pot fi vizionate live sau înregistrate pe canalul
propriu de YouTube, https://www.youtube.com/c/EducatielaInaltime
30 septembrie, 2021-Lecția 1: VIAȚA TERESTRĂ, LIVE DIN MUNȚII ȚARCU, ARMENIȘ , județul
Caraș Severin.
07 octombrie, 2021-Lecția 2 - ISTORIA DRUMURILOR, IMPORTANȚA INFRASTRUCTURII -LIVE DE
PE DRUMUL TRANSFĂGĂRĂȘAN- drumul considerat unul dintre cele mai frumoase din lume.
14 octombrie, 2021- Lecția 3 - Castelul Bran FEMEILE CELEBRE DIN ISTORIA ROMÂNIEI - LUPTA
PENTRU DREPTURILE FEMEILOR - LIVE de la Castelul Bran, unul dintre locurile favorite ale
Reginei Maria, un exemplu de curaj, de diplomație și de bunătate.
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COMPETIȚIA
''Î𝐧𝐯𝐚𝐭̦𝐚̆ 𝐬𝐚̆ 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐞𝐳𝐢
𝐜𝐮 𝐀𝐥𝐢𝐜𝐞''

Competiția națională “Învață să
programezi cu Alice” organizată de către
ADFABER și sponsorizată de către Oracle
Academy, se află la cea de-a șaptea ediție.
În fiecare an, sute de elevi pasionați de
informatică participă la competiție pentru a
învăța bazele programării Java într-un mod
distractiv și interactiv.
În cadrul competiției „Învață sa
programezi cu Alice’’, elevii de gimnaziu și
liceu pot crea un joc educational sau o lecție
interactivă.
Dacă ești elev în clasele V-XII și ești
pasionat de informatică, ai tot ce-ți trebuie
pentru a te înscrie în competiție. Fie că știi
noțiunile de bază în limbajul Java sau acum
faci primii pași în lumea programării, cu Alice
poți crea adevărate lumi virtuale, cu
personaje sau obiecte animate.
înscrierea în concurs 13 septembrie 22 octombrie,
trimiterea proiectelor 25 octombrie - 29
octombrie.
Tema de anul acesta a proiectului este
‘‘Școala interactivă’’. Dacă ai fi profesor
pentru o zi, cum ai alege să predai materia
elevilor tăi?

PROIECTUL
EROII INTERNETULUI

Lumea digitală creează noi provocări și oportunități
de interacțiune socială, nu doar pentru copii ci pentru
noi toți. Pentru a profita de toate avantajele oferite de
internet, elevii trebuie să fie pregătiți să ia decizii
înțelepte.
Cinci teme fundamentale ale cetățeniei digitale și
siguranței online formează Codul „Eroii Internetului”:
• Distribuie cu prudență: Amprenta digitală și
comunicarea responsabilă
• Nu te lăsa păcălit: Phishingul, escrocheriile și
sursele credibile
• Securizează-ți secretele: Securitatea online și
parolele
• E cool să fii amabil: Combaterea comportamentelor
negative online
• Dacă ai îndoieli, întreabă: Conținutul îndoielnic și
scenariile
FII INTELIGENT PE INTERNET
Veștile bune (și rele) circulă repede în mediul
online, și deodată, copiii se pot trezi în situații dificile
care au consecințe pe termen lung. Soluția? Să învețe
cum să împărtășescă informații cu cei pe care îi
cunosc și cu cei pe care nu îi cunosc.
Comunică responsabil
Încurajează împărtășirea responsabilă a informațiilor,
tratând comunicarea online ca și cum ar fi o
comunicare față în față; dacă nu este corect să
spunem un lucru, atunci nu este corect să îl postăm.
Creează recomandări cu privire la ce tip de
comunicare este (sau nu) adecvată.
Păstrează private detaliile personale legate de familia
si prietenii tăi.
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J.A Proiectul iTech Skills and Challenge
Educație STEM
Junior Achievement România -Comunicăm cu tehnologia

Despre proiect:
Proiectul iTech Skills and Challenge - #scriemCOD are ca
obiectiv dezvoltarea abilităților digitale și stimularea gândirii logice a
elevilor de gimnaziu, folosind un mediu de programare vizual,
dezvoltat special pentru ei.

Manualul elevului cuprinde 4 activități:
Activitatea 1. Avatar cu chip și nume
Avatar cu chip și nume este prima activitate din super
aventura presărată cu provocări în care au pornit Giga și
Pico, cu scopul de a merge la Clubul Copiilor și a se iniția în
tainele programării. Împreună cu elevii descoperim, într-un
mod distractiv și creativ, că programarea nu a fost niciodată
mai ușoară.
Activitatea 2. Mișcare și figuri animate
În cea de-a doua activitate din cadrul acestui modul
educațional, Mișcare și figuri animate, Giga și Pico își
continuă drumul către Clubul Copiilor. Chiar dacă distanța
dintre școală și club nu este foarte mare, cele două
personaje decid să plece mai devreme spre club. Din cauza
condițiilor meteo neprielnice și a altor activități și curiozități
care le distrag atenția, traseul până la Clubul Copiilor devine
o adevărată aventură.
Activitatea 3. Fac o schiță - labirint
Fac o schiță – labirint, a treia aplicație care compune acest
modul, îi introduce pe Giga și Pico într-o lume a misterelor.
Alături de cele două personaje, veți avea ocazia să vă folosiți
intuiția și să vă antrenați spiritul de observație și
curiozitatea pentru a străbate în siguranță încăperea
neobișnuită în care cei doi s-au adăpostit din cauza furtunii.
Activitatea 4. Jucăm ping-pong
Tema Jucăm ping-pong încheie seria activităților recreative
și surprinzătoare parcurse de Giga și Pico înainte de a ajunge
la Clubul Copiilor pentru lecția de programare. Datorită celor
doi veți descoperi frumusețea jocului de ping-pong,
antrenându-vă gândirea logică și spiritul competitiv.

6

WiSTEM2D - Johnson & Johnson
JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA

Despre proiect:
WiSTEM2D - Women in Science,
Technology, Engineering, Mathematics,
Manufacturing, and Design – Femei în Știință,
Tehnologie, Inginerie, Matematică,
Manufactură și Design
Proiectul are ca obiectiv stimularea interesului
fetelor pentru domeniile STEM²D și încurajarea
lor să profeseze în aceste domenii, general
acceptate ca fiind preferate de băieți.

CONȚINUTUL EDUCAȚIONAL
Proiectul WiSTEM2D cuprinde 12 activități de tip Hybrid Learning (blended learning) din domeniile
STEM2D și o activitate de orientare profesională.
Prin intermediul activităților de tip learning by doing, elevii vor exersa și își vor dezvolta abilități precum:
lucrul în echipă;
rezolvarea problemelor;
gândirea creativă;
gândirea logică;
capacitatea de analiză și sinteză;
aptitudini de negociere și organizare.
Lucrul alături de consultanții voluntari din mediul de business va oferi elevilor posibilitatea de a
explora diferite oportunități de carieră, astfel încât să le fie mai ușor să se orienteze către viitoarele
meserii și locuri de muncă.
Cele 12 activități STEM2D sunt:
1. A construi cu deșeuri minunate-D OMENII STEM2D: Design, Inginerie, Știință, Matematică
2. Baterii verzi - DOMENII STEM2D: Știință și Inginerie
3. Biomimetismul în design și inginerie-DOMENII STEM2D: Design, Inginerie
4. Care e codul? - DOMENII STEM2D: Design, Inginerie, Știință, Matematică, Manufactură
5. Căpșuni presate - DOMENIU STEM2D: Știință
6. Cercetarea și dezvoltarea - DOMENII STEM2D: Știință, Matematică
7. Creează, testează, produ! - DOMENII STEM2D: Manufactură și Design
8. Curbarea luminii 101 - DOMENIU STEM2D: Știință
9. Fizica plutirii - DOMENIU STEM2D: Știință
10. Inovația în sprijinul pacienților - DOMENIU STEM2D: Știință
11. Prevenirea și combaterea poluării - DOMENIU STEM2D: Știință
12. Transformă, creează, găsește soluții, proiectează! - DOMENII STEM2D: Inginerie, Tehnologie,
Design
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J.A Educație pentru orientare profesională
VIITORUL E LA ȘCOALĂ

Despre proiect:
„VIITORUL E LA ȘCOALĂ” este un proiect dezvoltat de Junior Achievement Romania cu sprijinul
Metropolitan Life și dedicat orientării profesionale atât de necesare în etapa de tranziție de la gimnaziu la liceu.
Într-o societate în care posibilitățile par nelimitate, iar alegerile sunt din ce în ce mai greu de făcut, evaluare
corectă a opțiunilor și dobândirea abilităților potrivite sunt esențiale pentru a ajunge la împlinire profesională.
Activitățile learning by doing propuse în acest curs, oferă o experiență de învățare interactivă și o înțelegere
mai bună a necesității educației, a beneficiilor concrete și a avantajelor economice ale acesteia și a rolulului pe
care valorile și pasiunile îl au în alegerea unei viitoare profesii.

Cum să-ți alegi singur drumul în viață
Ce îți place? Ce nu îți place?
Ce profesie ai alege?
Ce profesie sau meserie îți dorești pentru viitor?
Ce înseamnă succesul pentru tine?
Cunoașterea de sine. Stabilirea obiectivelor personale
Pe parcursul proiectului îţi vei explora abilităţile, interesele şi valorile
care să te ajute să iei decizii în privinţa educaţiei, carierei şi finanţelor
personale.
Gândeşte-te la visele tale.
Care sunt valorile importante pentru tine?
Ce vrei să faci după ce termini liceul?
Ce carieră doreşti să urmezi?
Care sunt activitățile care îți plac cel mai mult?
Ce ai vrea să poţi face cu banii proprii?
Vrei să urmezi o facultate?
Ce profesie sau meserie îţi doreşti în viitor?
Notează pe o foaie de hârtie cele mai importante trei lucruri (vise)
pe care ai în plan să le realizezi în următorii doi ani.
De ce abilități și aptitudi crezi că ai nevoie pentru a-ți îndeplini visele?
Cum ți le poți dezvolta mai departe? Te ajută vreunul dintre hobbyurile tale în acest sens?
Costul vieții
Ce job mi-ar plăcea să am?
Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a-l obține?
Care este nivelul salariului pe care îl pot obține având un astfel de job?
Este acesta suficient pentru a-mi oferi siguranță financiară și o
calitate bună a vieții?
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PROFILUL PERSONAL
OGLINDĂ,OGLINJOARĂ

MANOLACHE DARIA
MARIA V-D

ANGHEL SIMONA IOANA V-D PANGHE ALEXIA MARIA V-D

VOICU DENIS ANDREI V-D

PARASCHIV ANA
SOFIA V-A

ANTON ANA ARIANA V-D

MATACHE MIRUNA
MARIA V-A

BARBU EVA MARIA V-D FILIPOVICI SARA ADELINA V-B

RAICU ANDREI V-A

GRECU ILINCA NATALIA V-A

SERBAN ELENA RAISA V-B

MITOIU AILIN MARIA V-D

FUSA EDUARD GEORGE V-B

TIRLOGEANU CATINCA
IOANA V-A

POPA ANDREI V-A
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PROFILUL
PERSONAL
Fa-ți profilul personal
Nume Prenume:
Educaţie: Care este nivelul actual de
studii?
Profil: Scrie ce îţi place, ce te interesează
şi ce materii îţi plac de la scoala.
Putere: Scrie abilităţile, aptitudinile şi
punctele tale tari.(Ce talent ai?)
Viziune: Enumeră lucrurile pe care vrei să
le studiezi, să le realizezi sau de care ai
nevoie pentru avea succes in viata.
Succes: Descrie o realizare pe care ai avuto până acum. Scrie daca ai participat la un
concurs la scoala sau in afara scolii si daca
ai castigat un premiu.
Adaugă un desen sau o poză cu tine.

BUDU LIANA MARIA V-A

GROSU NATALIA
IOANA V-C

TOPOLOIU ANDREI
CRISTIAN V-A

BUZATU IOANA RAISA V-D

CHIOVEANU ANDREI
EDUARD V-A

NICA DAVID VICTOR V-D

STRATULAT EVA MARIA V-A

MANOLE ALEXIA
GABRIELA V-A

Amintiri din vacanță

CIORCHINA SARA MARIA V-A
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PERSONALITĂȚI ALE MINORITĂȚILOR
NAȚIONALE CLASA VI
Alegeți o personalitate reprezentativă care face parte
din minorități și a cărui activitate a avut o contribuţie
importantă la dezvoltarea României sau care face parte din
viața voastră.
Comunitatea Rușilor Lipoveni
din România

Ivan Patzaichin este unul dintre cei mai
cunoscuți sportivi ai României

WEINER ANDREEA
MIRELA VI-C

RADU MARIA VI-A

Paul
Goma

BABACEA MARA IOANA VI-A

Goma s-a născut în Basarabia ca al doilea fiu
al unei familii de învățători români. Odată cu
cedarea Basarabiei fostei U.R.S.S., în urma
Pactului Molotov-Ribbentrop, familia Goma s-a
refugiat în România.
În mai 1952, elev în clasa a zecea a liceului
„Gheorghe Lazăr” din Sibiu, Goma a fost reținut
opt zile la Securitate și exmatriculat din toate
școlile din țară, deoarece susținuse în școală
cauza unor persoane arestate și anchetate sub
acuzația de anticomunism.
Neputându-se reînmatricula în anul III la
Institutul „Mihai Eminescu”, în vara anului 1965
a dat din nou examen de admitere la facultatea
de filologie a Universității din București.
Din cauza romanului „Ostinato”, amplu cenzurat
în România și publicat integral în Germania
Federală, la editura Suhrkamp, a fost propus în
1971 pentru excludere din PCR, în care se
înscrisese în august 1968. Un an mai devreme,
la Radio Europa Liberă fuseseră citite
fragmente din romanul lui Goma Ușa (noastră
cea de toate zilele).
În martie 1977, a publicat în revista „România
literară” un scurt articol, „Pământ de flori”, în
care se referă la urmările dezastruosului
cutremur de pământ de la 4 martie 1977.

PETRICA ISABELA ELENA VI-A

În ianuarie 1977, Goma a trimis o
scrisoare de solidarizare cu Charta 77 a
cehoslovacilor, apoi o scrisoare
deschisă lui Nicolae Ceaușescu și, pe 8
februarie, o scrisoare deschisă adresată
Conferinței de la Belgrad, semnată de
peste 420 de persoane. Pentru aceste
trei scrisori în care se cerea guvernului
României respectarea drepturilor omului
și care au fost difuzate de Radio Europa
Liberă și de presa occidentală a fost
urmărit, arestat și maltratat de
Securitate dar eliberat la intervențiile
din Occident, repertoriat de organizația
neguvernamentală împotriva încălcării
drepturilor
omului,
Amnesty
International.

BARBU MATEI VI-B

NITA OTU RARES STEFAN VI-A
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MINORITĂȚI NAȚIONALE

SPIRU HARET
1851 - 1912

Spiru C. Haret s-a născut la 15
februarie 1851 la Iași, într-o familie de
armeni.
A fost un mare matematician,
astronom și pedagog român de
origine armenească, renumit pentru
organizarea învățământului modern
românesc. Este considerat cel mai
mare reformator al școlii românești
din secolul al XIX-lea.
A deținut funcția de ministru al
educației de trei ori. În calitate de
ministru a condus reforma
învățământului. Prin circularele sale
repetate, a determinat sporirea
localurilor de școală: între 1897 1910 s-au ridicat în toată țara 2.343
de școli, dintre care 1.980 cât timp
Spiru Haret a fost ministru.
A fost membru titular al Academiei
Române.
A învățat la Dorohoi, la Iași, apoi, în
septembrie 1862 a intrat ca bursier la
Colegiul Sfântul Sava din București,
unde a petrecut cinci ani, din cei
șapte, ca intern (având bursă).

La Sorbona a studiat matematica și
fizica. Tot la Paris, a obținut un doctorat în
matematică, susținându-și teza Sur
l'invariabilité des Grandes axes des orbites
planétaires, în fața unor examinatori
renumiți în acea vreme, printre care Victor
Puiseux. Teza sa a fost publicată în vol. XVIII
al Annales de l'Observatoire de Paris. Spiru
Haret a fost primul român care a obținut un
doctorat la Paris. I s-a propus cu insistenșă
să rămână ca lector al Universității din
Sorbona, însă Spiru Haret a refuzat și s-a
întors în țară, dorind a fi de folos patriei și
conaționalilor săi.
Ca profesor, Spiru Haret a predat la
Universitatea din București, la Facultatea de
Științe, Secția fizico-matematici, mecanica
rațională, din 1878 până în 1910. La Școala
de poduri și șosele, Spiru Haret a fost numit
profesor la anul preparator, predând
trigonometria, geometria analitică,
geometria elementară plană și în spațiu și
geometria descriptivă, până în 1885.
Spiru Haret a predat, de asemenea,
mecanica rațională la Școala de ofițeri de
artilerie și geniu, din 1881 (data înființării
secției de artilerie și geniu) până în 1890.
În 1910 publică Mecanica socială, la
Paris și București, utilizând pentru prima
dată matematica în explicarea și înțelegerea
fenomenelor sociale.
Moare la 17 decembrie 1912 în
București.
Statuia lui Spiru Haret este amplasată
în fața Universității București.
proiect realizat de
MÂNDRUȚĂ ȘTEFAN clasa VI-B
12

În România, armenii constituie o
comunitate etnică veche de aproximativ un
mileniu, fiind prezenți în toate regiunile
României. Aceștia au avut o prezență
importantă, în special ca negustori în
secolul al XIV-lea. În prezent, comunitatea
numără doar câteva mii de membri. Armenii
au fost suprimați în timpul comunismului,
însă după revoluție aceștia au trecut printro renaștere culturală.
Cea mai veche mărturie care atestă
prezența armenilor în spațiul românesc o
reprezintă o inscripție pe o piatră tombală,
din anul 967, aflată la Cetatea-Albă. Cam în
aceeași perioadă este semnalată prezența
unei colonii armenești în Transilvania.
Cronicarii maghiari Simon de Kezai și
Thuroczi consemnează că, în timpul ducelui
Géza și al regelui Ștefan (997-1038) s-au
stabilit în regat, pe lângă poloni, greci,
spanioli și alții, un număr de armeni care au
fost înzestrați cu privilegii și cu titluri
nobiliare. În anul 1060, a venit în Moldova
propriu zisă prima colonie compactă a
armenilor, după prăbușirea orașului Ani,
capitala Armeniei.
Armenii veniți în Moldova erau negustori,
meșteșugari, în general oameni avuți, care,
datorită privilegiilor pe care le-au obținut și
comerțului pe care l-au dezvoltat au făcut
să prospere principatul Moldovei.
Cel mai important document, care poate fi
socotit un adevărat „certificat de botez”
pentru armenii așezați în spațiul românesc,
este hrisovul datat la 30 iulie 1401, prin
care Domnitorul Alexandru cel Bun (14001431) a încuviințat înscăunarea unui
episcop armean la Suceava, cetatea de
scaun a Moldovei.

Hrisovul dat de
Alexandru cel
Bun (1401)

În timpul domniei lui Ștefan cel Mare
(1457-1504), circa 10.000 de armeni vin în
Moldova, numărul total al armenilor ridicânduse la 20.000. Marele istoric botoșenean
Nicolae Iorga„scria astfel: ”Carele armenești”
plecate din orașele moldovenești duceau în
Europa și Orient vite, grâne, brânzeturi,
aducând în loc postavuri, covoare, broderii,
mătăsuri, mirodenii. Concluzia o găsim tot în
scrierile lui Nicolae Iorga care spune: „În
general, nu exista pe vremea aceea un târg
moldovenesc în care să nu găsim și negustori
armeni”.
Primul abecedar în limba armeană, Cheul
cetirii literelor mesrobiene, a fost tipărit la
Iași, la Tipografia „Albina”, în 1847, sub
îngrijirea lui Gheorghe Asachi, cărturar de
origine armeană.
Au fost realizate traduceri în limba armeană
după opera lui Mihai Eminescu, în special de
către istoricul și orientalistul H.Dj. Siruni,
inclusiv capodopera eminesceană Luceafărul.
Uniunea Armenilor din România s-a
constituit la 25 ianuarie 1919, cu scopul de ai ajuta pe armenii refugiați în România după
Genocidul din 1915. Președintele onorific al
Uniunii a fost Grigore Trancu-Iași. Armenag
Manissalian, al doilea președinte al Uniunii
Armenilor din România, și-a dedicat o mare
parte a activității ajutorării celor peste
10.000 de armeni refugiați, pentru ca aceștia
să obțină cetățenia română. Uniunea
Armenilor din România a avut un rol deosebit
de important în perioada interbelică în
deschiderea și sprijinirea Consulatului primei
Republici Armene la București (1920).
proiect realizat de
MÂNDRUȚĂ ȘTEFAN clasa VI-B
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DICȚIONAR CULTURAL
CLASA VI-C,D

Alegeți din lista de cuvinte:
om,copil,persoană,personalitate,valoare,
cultură,limbă,tradiție,obicei,religie,istorie,
desen,pictură,fotografia,sculptură,
arhitectură,muzică,teatru,film,opera,port
popular,folclor,artă
culinară,îmbrăcăminte,sărbătoare.
a) ilustrați fiecare cuvânt prin
intermediul unei imagini care să redea
semnificația sa
b)precizați definiția pe scurt a fiecărui
cuvânt ales

PATRASCU CEZAR RARES VI-D

TUDORACHE MATEI VI-D

BIRSANEL ELENA DARIA VI-C

PATRASCU HADASA DENISA
ZGABEI ILIE MIHAELA VI-D
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COJOCEA MATEI
VALENTIN VI-C

MARINESCU PATRICK EDUARD VI-C
BALOSU BRIANNA THEODORA VI A

WEINER ANDREEA MIRELA VI-C

GHEORGHE MARIAN BOGDAN VI -C
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ARBORELE DIVERSITĂȚII
CLASA VI-A,VI-C

21 mai – Ziua mondială pentru
diversitate culturală, pentru dialog și
dezvoltare

Clasa VI-A

Ziua mondială pentru diversitate
culturală, pentru dialog şi dezvoltare,a fost
stabilită la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
(UNESCO).
Ziua de 21 mai joacă un rol important
pe plan mondial în promovarea diversităţii
culturale, sărbătoreşte nu numai bogăţia
culturilor lumii, dar şi rolul esenţial al
dialogului intercultural pentru realizarea
păcii şi a dezvoltării durabile.

Clasa VI-C
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URA NU ARE LOC ÎN CULTURĂ
CLASA VI-C,D

ALIUTA RAISA MARIA NICOLE & SANDU MARIA ARIANA VI-C

PATRASCU CEZAR RARES VI-D

BIRSANEL ELENA DARIA VI-C

NITU DAN VI-D

COJOCEA MATEI VALENTIN VI-C

ARHITECTURĂ
CARICATURĂ
CULTURĂ
ÎNVĂȚĂTURĂ
LITERATURĂ
LECTURĂ
PICTURĂ
SCULPTURĂ
UVERTURĂ

Manifest pentru cultură.
Fără ură.
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URA NU ARE LOC ÎN CULTURĂ

ZGABEI ILIE MIHAELA VI-D

MIHAI DENISA GABRIELA VI-D

PATACHIA ALEXANDRA STEFANIA VI-D

GHEORGHE TUDOR VI-D

STANCIU ALESSIA MIHAELA VI-D

BERESCU MARIA
ALEXANDRA VI-D

PAVEL ALEXANDRA VI-D
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FORMELE DE GUVERNĂMÂNT ȘI
REGIMURILE POLITICE CLASA VII
Forma de guvernământ - arată cine şi in ce scop
exercită puterea. Se referă la modul in care se
constituie, se organizează şi funcţionează instituţiile
puterii.
Monarhia
Absolută - întreaga putere aparţine monarhului.
Constituţională - monarhul conduce statul pe baza
unei constituţii, puterea fiind exercitată şi de către
alte organe de stat
Republica
Parlamentară - preşedintele este ales de parlament
Prezidenţială - preşedintele este ales de cetăţeni
Regimul politic - desemnează in ce scop şi cu ce
mijloace este exercitată puterea şi se referă la
ansamblul de metode prin care se exercită puterea şi
prin tipurile de relaţii dintre stat şi cetăţeni.
Regim politic : democratic,autoritar,totalitar
Regim Politic Democratic:
– Guvernarea poporului
– Separarea puterilor in stat
– Pluralism politic
– Legitimitatea puterii
– Luarea deciziilor pe baza principiului majorităţii
– Respectarea drepturilor cetăţeneşti
– Respectarea legii

Monarhia Constituțională
în România

TEICAN IULIA LETITIA
VII-A

Regii României :
Carol I , Ferdinand I ,
Carol al II-lea , Mihai I
Regele României a fost titlul
oficial al conducătorului
Regatului României din 1881
până în 1947, când România a
fost proclamată republică de
către autoritățile comuniste.

DOGAROIU DENISA
MARIA VII-D

Regim Politic Totalitar:
– subordonarea totală a intereselor cetăţenilor faţă de
stat.
– puterea este deţinută de către un partid unic,dictatorial
– separarea puterilor in stat este formală,nu se respectă
– controlul statului in toate domeniile societăţii
-încalcarea drepturilor și libertăților cetăţeneşti
-libertatea de exprimare este cenzurată
-existența organelor de represiune care folosesc
teroarea pentru menținerea ordinii in stat
Elemente Constitutive ale Statului:
Teritoriul– cadrul natural in care există o comunitatea
umană
Comunitatea umană – gruparea de oameni care sunt
legaţi intre ei prin limbă, obiceiuri, tradiţii, istorie
comună.
Autorități politice – totalitatea instituţiilor prin care se
exercită puterea.

ZAMFIR MIHAI
CRISTIAN VII-D

LUGOJ MIHNEA
ANDREI VII-B
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OUR PLANET, OUR FUTURE
PLANETA NOASTRĂ, VIITORUL NOSTRU
Clima Pământului s-a schimbat de-a lungul istoriei, devenind
treptat mai caldă sau mai rece pe parcursul unor perioade
îndelungate. Variațiile climatice au fost generate de cauze
naturale, precum erupțiile vulcanice,schimbarea înclinației
planetei, activitatea solară și curenții oceanici. Însă, de la prima
revoluție industrială,suntem martorii unor schimbări provocate de
oameni. Din cauza faptului că emanăm mai multe gaze care rețin
căldura în atmosferă, cauzăm creșterea temperaturii de pe
Pământ într-un ritm extraordinar. Climatul actual este deja cu 1°C
peste nivelurile preindustriale, iar oamenii de știință estimează că
variațiile naturale din aceeași perioadă sunt de doar ± 0,1°C.
Nicio acțiune pe care o întreprinzi nu este prea mică
RECOMANDARE IMPORTANTĂ
Lăsarea televizorului sau a computerului în modul „în așteptare”
consumă o oarecare cantitate de energie. La fel și lăsarea la încărcat a
telefonului pe timpul nopții. Și, chiar și atunci când încărcătorul nu este
conectat la telefon, acesta consumă în continuare electricitate, dacă
este lăsat în priză! Închiderea și scoaterea din priză a dispozitivelor
poate reduce costul anual al energiei electrice al familiei tale cu până
la 10 %.
Reutilizarea, repararea și reciclarea deșeurilor ajută la
economisirea resurselor naturale insuficiente și a energiei și, de
asemenea, la reducerea emisiilor de CO2.
RECOMANDARE IMPORTANTĂ
Oprește apa de la robinet în timp ce te speli pe dinți. Aceasta va
economisi mulți litri de apă. De asemenea, știai că dacă faci un duș în loc
de o baie, vei folosi de patru ori mai puțină energie și mult mai puțină apă?
Tinerii europeni sunt deschizători de drumuri
Ce-ar fi să transformi provocarea climatică într-un concurs distractiv la
școală? Școala poate să organizeze un campionat, în cadrul căruia clasa
sau grupul cel mai ecologic să câștige un premiu.
Iată câteva idei: plantarea grădinii școlii, prânz fără deșeuri, o campanie
de mers cu bicicleta la școală, un schimb de cărți.
Știai că poți recrea efectul de seră cu un borcan de sticlă și două
termometre?
sursa https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/about_ro
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VALORI ȘI PRINCIPII DEMOCRATICE

Democrația (limba greacă demos - „popor” + kratos -„putere” = "puterea
poporului") este un regim politic care se bazează pe voința poporului.
Valori :
DEMNITATE UMANĂ,
LIBERTATE,
EGALITATE,
SOLIDARITATE,
DREPTURILE OMULUI,
JUSTIȚIE,
AUTORITATE,
RESPONSABILITATE,
PROPRIETATE,
TOLERANȚĂ,
INTEGRARE,
PARTICIPARE,
UNITATE

POPA ANDREI V-A

Principii democratice:
domnia legii,
separarea puterilor in stat,
pluralism politic,
reprezentativitatea,
respectarea voinței majoritații si protecția minoritaților.
Declaratia Universala a Drepturilor Omului
Art.1-Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi.
principiul grecilor Libertatea fiecaruia pornește de la respectarea legilor.
''Libertatea nu consta in faptul ca oamenii pot face tot ce doresc, ci in faptul ca
ei nu trebuie sa faca ce nu doresc. ''Jean Jacques Rousseau
Constituția României
Art. 16 Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi
fără discriminări.Nimeni nu este mai presus de lege.
Art. 124 Justiţia se înfăptuieşte în numele legii.
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BARIERE ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ
„Cât de bine comunicăm este determinat nu de cât
de bine vorbim, ci de cât de bine suntem înţeleşi.”
Barierele comunicării interculturale:
-stereotipurile și prejudecățile, neînțelegerea limbii,
diferența de percepție,lipsa de respect,xenofobia,rasismul,
- superstițiile, semnificația diferită a mesajelor nonverbale
de forma semnelor, a gesturilor, etc.
La fel ca și comunicarea cu persoane care aparțin aceleiași
culturi cu a noastră, comunicarea interculturală se învață.
Atâta vreme cât vom fi toleranți, cât vom da dovadă de
empatie și flexibilitate în fața altor culturi decât cea proprie,
cât vom căuta să deținem informații corecte despre ceilalți
vom reuși să ne bucurăm de o comunicare eficientă și plăcută.

MANDRUȚĂ ȘTEFAN VI-B

PATRAȘCU CEZAR RAREȘ VI-D
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DREPTUL DE ASOCIERE.
PARTIDE POLITICE ȘI O.N.G
CATU ALEXANDRA MARIA
Clasa VII-A

imaginează-ți că ești fondatorul unui
O.N.G sau a unui partid politic și
prezintă-ne ideea ta.

proiect realizat de
Țeican Iulia Letiția
Voinea MariaAlexandra
Clasa VII-A

proiect realizat de
BACIU MARIA DIANA, Rădulescu AndreeaDOGĂROIU DENISA
Carmina
MARIA, TUDOSE
și Csiszer Bianca
ALEXANDRU ȘTEFAN
Maria
Clasa VII-D
Clasa VII-C
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9 OCTOMBRIE-ZIUA NAȚIONALĂ A
COMEMORĂRII VICTIMELOR
HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA

„S-a întâmplat o dată. Ar fi trebuit să nu se întâmple, dar s-a
întâmplat. Trebuie să nu se mai întâmple vreodată, dar s-ar putea. De
aceea educația despre Holocaust este fundamentală”
Holocaustul a reprezentat o încercare fără precedent de asasinare a
tuturor evreilor din Europa și astfel, de nimicire a culturii acestora;
această tentativă a pus la încercare fundamentele valorilor umane.
An de an, la 9 octombrie, sunt comemorate victimele
Holocaustului din România.
Descrierea unei activități de învățare:
Metoda cubului (descrie, compară,analizează, asociază, aplică,
argumentează)
Metoda cubului este o metodă de învățare prin cooperare ce
presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective,
permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme.
Activitatea presupune împărțirea clasei pe 6 grupe, iar fiecare grupă
urmând să rezolve una din cerințele înscrise pe fețele cubului.
Sarcinile sunt alese, prin rostogolirea cubului.
Fiecare dintre cele 6 echipe va realiza, una dintre sarcini, urmând, ca
la final, liderul ales în fiecare echipă să prezinte produsele realizate.
Fiecare răspuns este discutat cu întreaga clasă, celelalte grupe
putând să aducă completări.
Grupa Istoricii - Descrie doctrina antisemită nazistă și contextul
în care s-a desfășurat Holocaustul;
Grupa Temerarii - Compară lagărele de concentrare cu lagărele
de exterminare construite de germani în teritoriile cucerite;
Grupa Cutezătorii - Asociază date, personalități, evenimente
istorice pe o axă cronologică;
Grupa Curajoșii - Aplică cunoștințele dobândite la educație
pentru cetățenie democratică pentru a aprecia valorile
democrației;
Grupa Analiștii - Analizează pe baza surselor istorice
consecințele „soluției finale”;
Grupa Filosofii - Argumentează afirmația „Cel care salvează o
viață, salvează o lume întreagă” , din „Lista lui Schindler”, scrisă
de Thomas Keneally.

Recomandare de lectură
Jurnalul Annei Frank. Tema
propusă la alegere :elevii vor
scrie o recenzie a cărții sau vor
realiza un afiş cu tema
“Holocaustul - o tragedie ce nu
trebuie să se mai repete”
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HOLOCAUSTUL
O TRAGEDIE CE NU TREBUIE SĂ SE MAI REPETE

ECHIPA Curajoșii

TEICAN IULIA LETITIA
VOINEA MARIA ALEXANDRA
CLASA VII-A
ECHIPA Analiștii

LAVRIG ALEXIA
SPĂTARU NORA
CÂTU ALEXANDRA

CLASA VII-A

DINU ERIC MIHAI
MARICA LUCA CIPRIAN
CLASA VII-B

ECHIPA Filosofii

PASCU ANDREI DANIEL
NICULAE DRAGOS MIHAI
CLASA VII-B

Ludu Raluca
Georgescu Alexia
Vlaiconi Sonia
Manolache Daria
CLASA VII-B
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Pagina de creaȚie artisticĂ
CONSTANTIN NICOLETA-BIANCA
CLASA VIII-B
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Veti selecta doar o bancă din lista.
În elaborarea proiectului,veți avea în
vedere următoarele elemente :
a)un scurt istoric al băncii,
b) locația sediului central (eventual o
sucursala in sectorul 5),
c) produse si servicii oferite de catre
societatea bancară
d) sigla băncii
Lista băncilor din România
1. Alpha Bank
2. BRCI
PASCU DRAGOS ANDREI
3. Banca FEROVIARA
4. Intesa Sanpaolo
5. BCR
6. BCR Banca pentru Locuinţe
7. Eximbank
8. Banca Românească
9. Banca Transilvania
10. Leumi
11. BRD
12. CEC Bank
13. Crédit Agricole
14. Credit Europe
15. Garanti Bank
16. Idea Bank
17. Libra Bank
18. Vista Bank
19. OTP Bank
20. Patria Bank
21. First Bank
22. Porsche Bank
23. ProCredit Bank
24. Raiffeisen
25. Aedificium Banca
pentru Locuinte
26. UniCredit
27. Alior Bank
28. BLOM Bank France
29. BNP Paribas
30. Citibank
31. ING
ANGHELUT BIANCA
32. TBI Bank

TIMIS ANA MARIA

LORENA
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BĂNCILE DIN ROMÂNIA
CLASA VIII B

SPATARU GEORGE EDUARD RADULESCU IOAN MIHAIL VASILE MARIA CLAUDIA

ALEXANDRU ANTONIA

GROZEA MARIA NICOLAE IULIANA MARIA
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PROIECTE ERASMUS + ÎN ȘCOALĂ

În liceul nostru, în perioada 2019-2022, se derulează
proiectul Erasmus Plus KA2 (201), cu titlul “We train with
equity”, parteneriat strategic pentru educație școlară de
cooperare pentru inovare și schimb de bune practici.
Țările partenere în proiect sunt: Italia, România și Polonia.
Scopul proiectului este de a promova și susține un model de
promovare și conștientizare a diversității.

"ȘTIINȚA DE A COMBATE BULLYINGUL"

PROIECT DE MOBILITATE ŞCOLARĂ, FINANŢAT CU SPRIJINUL
COMISIEI EUROPENE 01.09.2020 – 31.12.2021
”Preventing bullying in schools”/ Prevenirea bullyingului în școală

Despre bullying

Ce inseamnă? Cum se manifestă? Cum prevenim? Cum recunoaștem bullying-ul?
Bullying (Hartuirea) se manifesta prin: intimidare, răspândire de zvonuri răutăcioase, umilitoare,
comportament agresiv intenționat, agresivitate verbală, jignitoare, implică un dezechilibru de putere între
agresor și victimă, se manifestă repetitiv si provoaca disconfort sau durere.
Ce putem face?
Cercetări mai noi afirmă că orice comportament este comunicare și, uneori, comunicarea este un strigăt de
ajutor. Când privim agresiunea astfel, începem să rupem ciclul în care trauma generează mai multe traume și
creem loc pentru dragoste și bunătate față de cei care probabil au cel mai mult nevoie de ea.
Schimbarea perspectivei
De obicei, atunci când cineva ne face rău, ne rănește, un model obișnuit de gândire este să ne gândim
negativ la ei, să raportăm în același mod, să îl atacăm. Dacă însă devenim curioși de ce cineva poate intimida,
putem crea un spațiu mic între ceea ce face și cine este. Alegând să ne pese, anulăm gândul negativ pe care îl
avem și-l înlocuim cu un gând pozitiv despre ei. Nu este întotdeauna ușor dar se știe, sentimentele vor urma
gândurile. După cum spune Gibbs, „Iubirea îți va deschide ochii. Veți câștiga abilitatea de a vedea dincolo de
măștile lor de ură și de a vedea o inimă plină de răni ”
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PREZENTAREA REVISTEI
CALEIDOSCOP

Revista nr.1 / februarie-martie 2021 Revista nr.2 / aprilie -mai 2021 Revista nr.3 / iunie 2021
Număr festiv
Federația Internațională a Comunităților Educative din
România a organizat Festivalul Național al Cărții pentru Copii
"Bucuria Lecturii" Editia a XVII-a 2021 la care au participat 1.750
de elevi, din 370 de școli gimnaziale și licee, precum și 200 de
preșcolari.
Am participat cu nr.1 al revistei Caleidoscop și am obținut premiul
III.Felicitări tuturor elevilor care s-au implicat în realizarea revistei.

Premiul III- FESTIVALUL NAȚIONAL AL CĂRȚII PENTRU COPII
„BUCURIA LECTURII” 2021 secțiunea I - Reviste Școlare

Revista nr. 4
septembrie-decembrie 2021
an școlar 2021 / 2022
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