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Cuvânt înainte
Viziunea și strategia asumată de Liceul Tehnologic General
Magheru este promovarea unui învățământ de calitate, asigurând
pregătirea unor elevi competitivi pe piața muncii.
Liceul Tehnologic General Magheru s-a implicat in proiectul
ROSE, dorind asigurarea unui mediu școlar competitiv, bazat pe
formarea deprinderii de ,,a învăța să înveți „, care să genereze
performanțe vizibile și măsurabile, pe termen mediu și lung, pentru 151
de elevi implicați în proiect.
Grupul țintă al proiectului este implicat într-o serie de activități
cum ar fi: Inspiră pasiunea pentru educație, Șansă după șansă,
program de consiliere de grup și activități de coaching în grup, care au
ca scop reușita absolvenților la examenul de bacalaureat.
Aceste activități sunt îmbinate cu activități extracurriculare diverse:
Profesioniștii au cuvântul, În competiție pentru cunoaștere, Eu – Tu –
Noi, Vizită de studiu și documentare, Săptămâna părinților, Aripi
pentru viitor, menite să dezvolte lucrul în echipă, rapiditatea de acţiune,
consolidarea relaţiilor dintre elevii participanţi, sincronizarea,
recunoaşterea meritelor în cadrul echipei, creşterea încrederii. Elevii
învăță să se promoveze, să comunice eficient informații și experiențe de
care sunt mândri.
Profesori coordonatori:
- Ing. Olteanu Elena
- Prof. Chiru Ramona
Colectivul de redactie:
Mitrea Rebeca
Oprea Mălina
Olaru Daniela
Ivănescu Liliana
Mercin Luigi

Năgîrdu Roxana
Stroe Robert
Șerban Georgiana
Constantin Cătălin
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Ce repede au trecut anii de liceu!
Parcă mai ieri păşeam emoţionată pe porţile
Liceului Tehnologic ,,General Magheru”,
plină de speranţă pentru anii ce vor urma.
Noi colegi…profesori noi… Timpul s-a
scurs cu repeziciune şi iată că mai sunt doar
câteva zile până la examenul de
bacalaureat, examenul maturităţii, când
vom da dovada muncii depuse în patru ani.
Programul ROSE a fost o experienţă minunată şi o mare şansă pentru noi, elevii.
Profesori dedicaţi ne-au condus paşii prin tainele limbii şi literaturii române, ale matematicii
şi ale logicii. Nu voi uita când domnul profesor Valentin Smarandache ne explica plin de
umor o matrice sau un logaritm, când doamna profesoară Mădălina Ionescu ne enunţa
principiile gândirii şi siligismele sau când doamna profesoară Georgiana Linţoiu ne vorbea
plină de patos despre poeţii modernişti. Mulţumită programului remedial ROSE am avut
acces la mijloace variate de învăţare, binevenite pentru noi, o generaţie care, trebuie să
recunoaştem, nu suntem foarte pasionaţi de lectură, iar un film este mai uşor de vizionat decât
o carte de citit.
Programul ROSE ne-a oferit şansa şi de a ne cunoaşte mai bine pe noi înşine şi pe cei
din jurul nostru. Am avut ore de cunoaştere personală,dar şi ore în care am întâlnit oameni
dedicaţi meseriei practicate (marea hanbalistă Luminiţa Dinu – Huţupan, hair – stilistul Angel
Petrescu, fost absolvent - şi el - al Liceului ,,General Magheru”, domnul inginer Man) şi care
ne-au povestit cum au ajuns oameni de succes şi de la care am învăţat o lecţie foarte
importantă: nimic în viaţă nu se poate realiza fără muncă. Ne-am dezvoltat spiritul de
întrajutorare, pentru că au fost situaţii când am cerut sprijinul unui coleg sau, la rândul nostru,
am ajutat la un exerciţiu un coleg.
Anii de liceu au fost frumoşi şi, ca orice lucru frumos, au trecut mult prea repede. Dar
vor rămâne zăvoriţi ca o comoară de preţ în sufletele noastre! Iar noi vom păşi încrezători
spre un viitor pe care, şi mulţumită programului remedial ROSE desfăşurat la Liceul
Tehnologic ,,General Magheru”, îl vedem luminos.
Elev Mitrea Rebeca
Clasa a XII-a B

Proiectul de pregătire remedială IPASS a fost creat cu scopul de a ne oferi o şansă în
plus în vederea susținerii examenului naţional de bacalaureat. În
acelaşi timp, cred că pentru profesori s-a constituit într-o mare
provocare. O provocare în care a trebuit ca ei să dea dovada
abilităţilor intelectuale şi a experienţei, dar, în acelaşi timp, le-a
oferit şi posibilitatea de a ne cunoaşte pe noi,elevii, uneori într-un
cadru nonformal.
Noi am beneficiat de activităţi pedagogice şi de sprijin:
şedinţe de pregătire suplimentare, unde, eliberaţi de stresul
notelor, ne-am putut exprima liber îndoielile şi am aflat
răspunsuri la problemele necunoscute. Lucrul cu grupe mici de
elevi (câte zece) ne-a favorizat însuşirea noilor cunoştinţe.
În plus, un alt beneficiu al
acestui proiect îl constituie
accesul la mijloacele de predareînvăţare inovative: vizionarea unor piese de teatru sau filme
realizate după opere literare scrise de autori canonici (,,Felix
şi Otilia”, ,,Moara cu noroc”, ,,Glasul pămantului” şi ,,Glasul
iubirii” etc.). Organizarea de concursuri tematice (,,Cartea
lunii”, ,,Problema săptămânii”), excursiile, vizitele de
documentare ne-au stimulat și ne-au determinat să învăţăm
mai mult.
Totodată am beneficiat de privilegiul de a avea în
rândul nostru
oameni
celebri, care
ne-au
împărtăşit din
experienţa lor de viaţă şi profesională şi care
ne-au oferit un exemplu viu că poți ajunge
unde îți dorești dacă faci lucrurile cu pasiune

şi cu muncă. Aceste activităţi au contribuit la
dezvoltarea personală, îndrumarea şi orientarea
carierei noastre şi la dezvoltarea abilităţilor
socio-emoţionale.
Cred că tot ceea ce experimentăm prin
acest proiect ne uşurează tranziţia de la şcoală
la viaţa activă.

Elev Oprea Mălina
Clasa a XII-a B

Cred că de multe ori te întrebi de ce avem nevoie de matematică pentru a trăi? Iată
câteva motive care te vor ajuta să întelegi că matematica e în toate:
1. Îți dezvoltă gândirea logică.
În toată dezordinea există o ordine. Totul are sens și mereu există o logică în tot ceea ce
există. Majoritatea problemelor de matematică se bazează pe logică. Nu poți să aburești pe
nimeni cu o rezolvare a ceva concret. Ori are logică, ori nu are.
2. Îți dezvoltă gândirea creativă.
Există atât de multe metode de a rezolva o problemă. Și există și mai multe metode care
par a rezolva o problemă, dar care, de fapt, nu conduc la niciun rezultat. În acest sens, trebuie
încercate mai multe metode până funcționează una. Trebuie să fii creativ.
3. Îți dezvoltă capacitatea de analiză și sinteză.

Toate calculele și rezolvările acelea te vor ajuta să gândești schematic, să analizezi în
amănunt o problemă și să extragi esențialul.
4. Te ajută să te focusezi pe ceea ce este cu adevărat important.
În matematică înveți să fii capabil să îți dai seama ce date te vor ajuta, când și în ce
context și să le valorifici la momentul potrivit. Toate celelalte pot aștepta până la momentul
potrivit.
5. Te învață să fii atent la detalii.
Nu trebuie să îți scape niciun amănunt pentru că, mai devreme sau mai târziu, fiecare
îți va folosi la rezolvare.

6. Te canalizează spre găsirea unei soluții.
În matematică, fiecare problemă are cel puțin o soluție. Cam așa e și în viață. Chiar
dacă, la prima vedere, problema pare fără rezolvare, prin încercări vei constata că vei ajunge
la un rezultat.
7. Îți antrenează memoria.
Dacă nu îți folosești neuronii, îi pierzi. Ar fi păcat să nu faci ceva în acest sens.
Înaintând în vârstă, pot apărea și pierderile de memorie sau diverse boli. Se pot preveni cu
puțin antrenament. Stimulează-ți creierul ori de câte ori ai ocazia!
Iată şi câteva domenii de aplicare în care nu am reuşi fără matematică:
1. Zilnic facem cumpărături. Pentru a cumpara produse vom cheltui o sumă de bani. Dacă
nu ştim să calculam restul, vom plăti mai mult pe un produs. Dacă nu vom putea să ne
gestionăm salariul sau bănuţii de buzunar nu vom putea face economii. Tot matematica ne
ajută să facem alegeri potrivite gândind raportul calitate-preţ pentru un produs sau
serviciu pe care ni-l dorim. Când părinţii cumpără caiete pentru şcoală, ei se gândesc şi
calculează de câte caiete ai nevoie.
2. În sănătate niciun medicament nu s-ar fi putut crea dacă nu ar fi fost matematica.
Gramaje, cântăriri, cantităţi…toate se folosesc atunci când se produc sau se administrează
medicamente. Vei ştii, tot cu ajutorul matematicii, cât să mănânci pentru a fi sănatos.
4. Ți-e poftă de ceva bun şi vrei să faci o prăjitură sau mâncare? Cum vei putea face o
prăjitură în care ai de cântărit sau poate ai de transformat cantităţi ale ingredientelor dacă
nu ştii şi matematică?
5. Vrei să te joci? Când faci un puzzle sau joci un joc de strategie să ştii că folosesti tot
matematica. Foloseşti forme geometrice, gândeşti strategii şi te ajuţi tot de geometrie. Si
când joci şotron te ajuţi cu matematica. Daca nu ştii cum se desenează un pătrat sau nu
ştii să numeri, nu vei putea juca acest joc de care generaţii de copii s-au bucurat. Nu mai
vorbim de jocurile de la calculator. Ele sunt făcute tot cu ajutorul matematicii şi tu
gândeşti strategia de joc tot cu matematica.

6. Timpul şi gestionarea lui sunt legate tot de matematică. Fie că ai de făcut teme sau
pregateşti un proiect la serviciu, dacă vei ştii să îţi organizezi activitatea, vei termina totul
la timp şi vei fi mulţumit de munca ta. Tot de timp şi calculele pe care le faci cu orele,
minutele sau secundele ai nevoie când îţi programezi activităţile zilnice, pentru că fără el
nu vei putea şti să fii punctual.
7. Îți place să coşi sau să croieşti materiale? Tot de matematică ai nevoie pentru a măsura
corect materialul şi a tăia pentru a face o haină frumoasă. Va trebui să ştii de câtă aţă ai
nevoie şi să îţi calculezi necesarul de material.
8. Vrei să desenezi? Daca nu ştii formele geometrice crezi că vei putea face? Dacă desenezi
o casă, ştii că ai nevoie să ştii proporţiile dintre o casă şi un copac, trebuie să ştii că
triunghiul, dreptunghiul sunt cele care te ajută să desenezi.
9. Locuieşti într-un apartament sau o casă. Crezi că aceia care au construit locuinţa ar fi
putut face așa ceva dacă nu ştiau matematică? Au avut nevoie de ea să calculeze cât
material folosesc la construcţia casei, apoi înălţimile sunt calculate tot cu matematica. Ca
să nu te duci peste vecinul de jos, ai nevoie tot de matematică şi trebuie să calculezi
rezistenţa plafonului.
10. Îți place sportul şi vrei să practici unul? Tot de matematică te loveşti. Fie că joci tenis,
fotbal, sau orice alt sport, va trebui să ştii să calculezi distanţe, să faci adunări, scăderi,
înmulţiri…
Modul în care gândim sau acționăm ne
definește. Dacă tu crezi că nu te va ajuta
matematica în carieră, mai gândește-te o dată! Și
încă o dată…Probleme există, de tot felul…și
sunt multe. Felul în care alegi să le rezolvi,
timpul de reacție, durata de gândire, vizualizarea
căilor posibile de rezolvare, dar și alegerea unei
soluții avantajoase dintr-o multitudine, toate sunt
influențate de experiența pe care ai acumulat-o până la momentul respectiv. Îți place sau nu,
matematica îți antrenează memoria și te pregătește pentru situațiile dificile cu care te
vei confrunta în viață. Nu vei avea de rezolvat integrale sau ecuații logaritmice, dar va
trebui să gândești și să cauți soluții la problemele respective.

Elev Oprea Daniela
Clasa a XII-a B

Proiectul ROSE este structurat
în trei componente, primele două fiind
concepute pentru a aborda aspecte de
natură academică şi socială care
conduc la performanţa scăzută a
elevilor în învăţământul secundar
superior, precum şi în primii ani din
învăţământul
terţiar.
A
treia
componentă
include
atât
managementul
de
proiect,
monitorizarea şi evaluarea impactului
acestuia, cât și activitatea de evaluare
a
intervenţiilor
existente,
care
abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior
provenind din grupuri dezavantajate.
Scopul proiectului vizează dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de învăţare,
îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe la disciplinele de studiu, formarea unei atitudini
conştiente, în vederea creşterii procentului de promovabilitate la examenul de
bacalaureat şi accederea spre învăţământul terțiar.
Obiectivul general al proiectului urmăreşte dezvoltarea personală a elevilor, în
concordanţă cu standardele de pregătire profesională şi are la bază ţinta strategică a
Planului de Acţiune al Scolii de
creștere
a
procentului
de
promovabilitate la examenul de
bacalaureat. In acest sens, ne propunem
depăşirea
obstacolelor
la
nivel
educaţional şi personal, care împiedică,
pe de o parte, finalizarea ciclului liceal
superior şi promovarea examenului de bacalaureat, iar, pe de alta, tranziţia către
învăţământul terţiar.
Obiectivele specifice, strict corelate cu obiectivul general al proiectului la disciplina
istorie, oferă o măsură a schimbărilor/ îmbunătăţirilor propuse pe parcursul
implementării proiectului, comparativ cu momentul iniţial.
O1- creşterea ratei de promovabilitate la bacalaureat la disciplina istorie
până la sfârşitului anului IV de implementare a proiectului;

O2- diminuarea ratei de absenteism la orele de istorie prin schimbarea
mentalitaţii şi atitudinii elevilor printr-o noua abordare a prioritaţilor
educaţionale, pâna la sfârşitul anului IV de implementare a proiectului;
O3- creşterea numarului de elevi participanti la programe culturaleducative , cu scopul dezvoltarii personale a acestora care sa conducă la
formarea unor atitudini pozitive faţa de valorile culturale europene in care
urmeaza sa se integreze, pâna la sfârşitul anului IV de implementare a
proiectului-cu bilanţ intermediar/an proiect.
La disciplina istorie se observă patru competenţe generale din care decurg
competenţe specifice ce vizează domeniile: comunicare, relaţii
interpersonale, civice şi interculturale; surse istorice şi modalităţi de analiză
şi utilizare a acestora pentru informare, documentare şi cercetare; învăţare
permanentă. Focalizarea pe aceste domenii de competenţă are în vedere
asigurarea progresului în învăţare în context formal şi non-formal.
Conţinuturile asociate competenţelor specifice se subsumează domeniilor
de conţinut incluse în programele pentru ciclul inferior al liceului şi anume:
1. Popoare şi spaţii istorice 2. Oamenii, societatea şi lumea ideilor 3. Statul
şi politica 4. Relaţiile internaţionale 5. Religia şi viaţa religioasă. În timpul
orelor de pregătire remedială se doreşte găsirea un posibil răspuns la
interesele de cunoaştere ale elevului, la evoluţiile domeniului academic,
precum şi la viziunea societăţii contemporane asupra educaţiei aşa cum
apare în diferite documente
elaborate la nivel european
astfel încât aceste interese sa
fie corelate cu programa de
bacalaureat la istorie.
De
asemenea,
studierea
aprofundată a programei de
bacalaureat la disciplina
istorie include și însuşirea
valorilor, atitudinilor şi a
comportamentelor specifice manifestării morale autonome şi responsabile
din punct de vedere civic, precum şi dezvoltarea capacităţii de integrare
activă în grupuri socio-culturale şi profesionale diferite. În acest context,
competenţele generale şi specifice, care trebuie formate prin procesul de
predare-învăţare a istoriei, promovează următoarele valori, atitudini şi
comportamente: coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune, gândire critică şi
flexibilă,
relaţionarea pozitivă cu ceilalţi, respectarea drepturilor
fundamentale ale omului, dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa
personală şi cea socială, antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea
rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de predicţie a schimbărilor,
rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor, acceptarea reprezentărilor
multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale, asumarea diversităţii etnice,
sociale, religioase şi culturale.
Profesor Toma Elena

Activitatea a avut loc în data de 9.04.2019 și
împreună cu colegii mei din clasele a XI-a C și a
XII-a C, specializarea instructor sportiv – fotbal, ne-am
întâlnit cu doamna LUMINIȚA DINU-HUȚUPAN,
antrenor la Centrul Național Olimpic de Excelență.
Obiectivele activității au fost precizate de
doamna ing. Olteanu Elena, ca fiind:
✓ Creșterea interesului elevilor pentru o bună pregătire în specializarea aleasă: instructor
sportiv fotbal;
✓ Creșterea motivației elevilor pentru o bună pregătire teoretică și practică;
✓ Intensificarea pregătirii în vederea susținerii Examenului de Bacalaureat.
Doamna Olteanu Elena ne-a prezentat-o pe doamna Luminița Dinu-Huțupan, fostă
jucătoare de handbal din România. Am aflat că, în prezent, doamna este antrenor de portari la
Centrul Național Olimpic de Excelență (CNOE) din Râmnicu-Vâlcea.
Doamna Din Claudia, profesoara noastră de educaţie fizică şi sport, ne-a vorbit despre
momentele remarcabile din carierea doamnei Luminița Dinu-Huțupan și a precizat că este
considerată cea mai bună portăriță din toate timpurile a României, ceea ce ne-a făcut să fim
mândri că putem discuta cu ea și am fost foarte curioși să aflăm cum a reușit să ajungă atât de
sus.
Cea mai frumoasă parte a activității a fost când doamna Luminița Dinu-Huțupan ne-a
vorbit despre momentele cruciale din viața personală, despre evoluția sa în cariera de sportiv
și campion, despre muncă, perseverență și ambiție, despre mândria de a asculta imnul țării
când te afli pe podium.
Toți am ascultat-o cu interes și am fost fascinați de povestea de viață a fostei
campioane. Ne-am simțit motivați să depunem mai mult efort pentru o bună pregătire
teoretică și fizică și am înțeles că munca și perseverența sunt esențiale într-o carieră de
succes.
Doresc să reamintesc PALMARESUL DOAMNEI LUMINIȚA DINU-HUȚUPAN
La Club:
De 3 ori câștigătoare a Ligii Campionilor
EHF Feminin;
De 2 ori câștigătoare a Super Cupei Europei;
De 10 ori câștigătoare a Ligii Naționale din
România și a Campionatului Național Sloven;
De 9 ori câștigătoare a Cupei României și
a Cupei Sloveniei;
Câștigătoare a Supercupei României 2007 –
prima ediție;
Câștigătoare a Cupei Cupelor 2007;

Câștigătoare a Trofeului Campionilor 2007 –
prima ediție;
Semifinalistă a Ligii Campionilor EHF 2009, 2012.
La Echipa națională:
Locul al doilea Campionatul
Mondial de Handbal Feminin din
2005.
Individual
Cel mai bun portar la
Campionatul European de
Handbal Feminin din 2000;
Cel mai bun portar la
Campionatul Mondial de Handbal
Feminin din 2005;
Cel mai bun portar din toate
timpurile - votată cu 93,77% pe
pagina oficială IHF;
În noiembrie 2010, Consiliul
Local al municipiului Râmnicu
Vâlcea i-a conferit în unanimitate titlul de Cetățean de onoare al orașului.

Elev,Mercin Luigi
Clasa a XII- a C

Unul din avantajele participării la Proiectul
ROSE,, Inspiră pasiunea, împreună pentru BAC”, îl
reprezintă activităţile extracurriculare la care am avut
şansa să particip. Astfel, anul acesta, în luna
octombrie, am avut ocazia de a participa la o vizită de
documentare în Sibiu. Această vizită a reprezentat
pentru mine o oportunitate, fiindcă am avut
posibilitatea să îmi petrec mai mult timp alături de
colegi, de profesori, dar am aflat şi multe lucruri interesante.

De la începutul zilei, încă din dimineaţa plecării, mi-am dat seama că va
fi o zi reuşită, deoarece, chiar dacă este toamnă, vremea se anunţa una superbă.
Şi aşa a şi fost. M-am bucurat, alări de colegi şi de doamnele profesoare care
ne-au însoţit, de o zi minunată.
Excursia a început cu vizita la Muzeul ,, Astra”, un loc minunat, un
muzeu în aer liber în care am văzut case vechi, mărturii ale un trai de demult şi
costume populare. Pe lângă acestea, ne-am bucurat şi de o privelişte
minunată, un tablou de natură dominat de prezenţa impunătoare a unui lac, în
care se oglindeau razele prietenoase ale unui soare cald de toamnă.
Următoarea noastră oprire a fost la Unversitatea ,,Lucian Blaga, o
universitate prestigioasă, un loc încărcat cu istorie, care m-a dus cu gândul la
marele nostru poet Lucian Blaga şi la locurile sale natale. Având posibilitaea
de a discuta cu studenţii, gândindu-mă şi la avantajele pe care ţi le oferă
terminarea unei facultăţi, am
considerat această vizită un impuls.
Frumuseţea Sibiului şi căldura cu
care am fost primită m-au făcut să
îmi doresc să devin studentă la
Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu. Am plecat de la Universitate
puţin tristă, îmi părea rău că
părăseam acel miraj al vieţii
studenţeşti, dar m-am încurajat
spunându-mi că voi reveni în vară
să dau examen şi că în mai puţin de
un an voi reveni aici ca studentă.
Un moment plăcut al vizitei noastre a fost reprezentat şi de plimbarea pe
străzile Sibiului, îmi plăcea să văd numărul mare de turişti veniţi din toată
Europa să viziteze acest oraş minunat, un simbol al Transilvaniei şi al ţării
noastre. În minte îmi reveneau informaţiile primite la orele de istorie şi
literatură despre poeţii transilvăneni şi despre contribuţia lor la dezvoltarea
limbii şi literaturii române.
Ultima vizită din programul nostru a fost la Muzeul Naţional de Istorie
naturală, unde am văzut diverse specii de păsări şi animale.
Timpul a trecut foarte repede şi deja ne pregăteam de plecare. Bucuroasă
că am acumulat atâtea informaţii şi amintiri, am pornit nostalgică către
Râmnicu Vâlcea
Eleva, Năgîrdu Roxana
Clasa a XII a C

O activitate deosebită derulată în cadrul proiectului ROSE din școala noastră este cea
intitulată „PROFESIONIȘTII AU CUVÂNTUL”, activitate la care se organizează
întâlniri cu profesioniști din domeniile de interes ale elevilor.
Prima activitate de acest gen a avut loc în data de 18.12.2018 și a constat într-o
întâlnire cu domnul director Geani Man de la firma PRELCET S.A., activitate la care am
participat împreună cu colegii mei din clasele a XII-a B și a XII-a C.
Mi-a plăcut că activitatea a debutat cu câteva citate alese de noi, referitoare la
profesionalism:

,,Profesionalismul înseamnă să știi cum să faci, când să faci și să faci.”
Franck Tyger
,,Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte
departe.”
Constantin Brâncuși
Coordonați de doamna profesoară, am făcut un brainstorming pentru a stabili împreună ce
înseamnă să fii profesionist în domeniul tău de activitate și am obținut următoarea schemă:

Domnul director Geani Man ne-a explicat care a fost traseul educațional și profesional pe care
l-a urmat de-a lungul timpului.
Toți am fost curioși să aflăm care a fost prima afacere pe care a derulat-o și ce rezultate a
obținut. Dânsul a fost foarte deschis și ne-a
mărturisit că în prima sa afacere nu a avut
rezultate remarcabile, dar a învățat foarte
multe lucruri, a câștigat multă experiență și nea îndemnat să ne pregătim constant pentru a fi
foarte buni în calificarea pe care ne-am ales-o.
Domnul director ne-a dat câteva coordonate
referitoare la activitatea de antreprenoriat și
ne-a explicat că, pentru a avea succes, trebuie
să derulezi o afacere într-un domeniu pe care-l
cunoști foarte bine.
Invitatul nostru a subliniat că la baza
succesului stă foarte multă muncă și ne-a
explicat că nu există o rețetă a succesului.
Activitatea desfășurată cu profesionalism se
bazează pe o foarte bună pregătire
profesională și pe multă seriozitate.
Activitatea desfășurată a fost foarte interesantă, toți elevii am fost implicați în discuții, am pus
întrebări și am formulat opinii. Toți am avut aprecieri pozitive legate de activitatea desfășurată.

Elev,Stroe Robert
Clasa aX-a A

"Dragostea de frumuseţe este Gust.
Crearea de frumuseţe este Artă"
Ralph Waldo Emerson

În data de 26.02.2019, s-a organizat a
doua
activitate
din
seria
,,PROFESIONIȘTII AU CUVÂNTUL”.
De această dată, eu și colegii mei din clasele
a XI-a B și a XII-a B, calificarea coafor
stilist, ne-am întâlnit cu un fost elev al școlii,
Angel Petrescu, care la ora actuală are un
salon de coafură și o școală de stiliști în
orașul nostru.
Activitatea a avut ca obiective:
➢ Creșterea interesului elevilor
pentru meseria aleasă (coafor
stilist);
➢ Creșterea motivației elevilor
pentru studiu;
➢ Îmbunătățirea rezultalelor obținute
de elevi la disciplinele pentru
Examenul de Bacalaureat.
Doamna Olteanu Elena l-a prezentat
pe domnul Angel Petrescu și ne-a
precizat că este un fost absolvent al
Liceului Tehnologic ,,General Magheru”,
promoția 2015.
Domnul Angel Petrescu ne-a
vorbit despre evoluția sa în carieră,
precizând cursurile la care a participat
ulterior pentru a putea deveni din ce în ce

mai bun și mai apreciat în meseria sa.
Toți am fost interesați de aspectele legate de organizarea unui salon de coafură.
Domnul administrator Angel Petrescu ne-a ținut o veritabilă lecție de organizare și dotare a
unui salon, bazându-se pe experiența personală în domeniu.
Activitatea a fost foarte interesantă pentru că a continuat cu o demonstrație de tuns
susținută de domnul Angel Petrescu, care a fost o veritabilă lecție practică.
Acesta ne-a arătat care sunt sculele folosite și materialele din care trebuie să fie
confecționate pentru a fi cât mai durabile. Ne-a explicat care sunt etapele parcurse pentru
realizarea unei tunsori bărbătești și care sunt produsele utilizate pentru a defini linia tunsorii.
Ne-a plăcut foarte mult această activitate și am apreciat-o cu toții ca fiind o lecție
practică de tuns bărbătesc.
În urma activității aș putea să spun:
,,Succesul, în mare parte, stă în voința de a învinge; să ne străduim deci și să stăruim.”
Seneca

Elev Șerban Georgiana
Clasa a XII-a B

Clasele numeroase, numărul mic de ore pe săptămână alocate unei discipline, reacţia
de cele mai multe ori negativă a părinţilor şi interpretarea clasării pe nivele a copiilor sunt
doar câteva dintre piedicile pe care le întâmpinăm în aplicarea metodelor de lucru diferenţiat
la clasele noastre.
Proiectul Rose este esențial pentru atingerea țelurilor personale ale elevilor, dar şi a
obiectivelor disciplinei predate, pentru fiecare capitol studiat cu copiii.
În condiţiile actuale, suntem din ce în ce mai mulţi ,,luptători” pentru reuşita şcolară,
urmărind educaţia centrată pe elev.
Pentru succesul proiectului, la matematică apelăm la cele mai variate game de
abordare.
Una dintre cele mai utilizate metode interactive în acest sens este gruparea elevilor
după nivelul cunoştinţelor şi cât timp o grupă lucrează, celeilalte grupe i se explică. Sunt
situaţii în care elevii astfel grupaţi sunt atenţi şi la ce le este explicat colegilor din celelalte
grupe şi uneori chiar întreabă ce se lucrează. Este clar în acel moment că regruparea este o
necesitate. Niciodată nu este benefic pentru procesul de învaţare ca grupele să rămână
neschimbate pentru mult timp, deoarece elevii nu vor mai încerca, nu se vor mai strădui să
evolueze la acea disciplină, încetând să mai spere ca or să treacă într-o grupă cu exerciții ce
au grad de dificultate ridicat.
În general, părinţii reacţionează la început cu multă reticență la diferenţierea gradului
de dificultate al exerciţiilor pentru copiii dumnealor. Puţine sunt cazurile în care ramâne însă
această atitudine, deoarece rezultatele nu se lasă aşteptate.
Experienţa este cea care lasă efectele metodelor folosite să se ivească, dar şi
prospeţimea debutantului induce ,,explozia” inovativă în realizarea celor propuse în cadrul
unei unităţi de învăţare. Practica pedagogică însă le poate împleti pe cele două.
Progresul şcolar este asigurat în cadrul proiectului atât de concurența între elevii
noștri, cât şi de lucrul în echipă, o altă metodă de lucru diferenţiat. În acest caz, copiii se
ajută între ei şi învaţă unul de la celălalt, fiind nevoiţi să învingă celelalte echipe, ale colegilor
lor. Este foarte important ca şi recompensele, în acest mod de lucru, să fie substanţiale.
Astfel, dacă pe lângă nota încurajatoare pentru evoluţia pozitivă obţinută de elev, el o
să fie şi evidenţiat în cadrul colectivului, sau chiar trecut într-o
grupă superioară educativ-valorică celei din care făcea parte în
orele destinate lucrului diferenţiat, atunci interesul cooperării în
favoarea dezvoltării cognitive va genera succesul şcolar.
În cadrul proiectului Rose toate formele de
organizare a activităţii la clasă constituie variante diferite pentru
învăţarea diferenţiată.
Este bine de ştiut că performanţa şi succesul şcolar nu vor
putea să fie obţinute niciodată fără orele de lucru separat, în afara
orelor de clasă, departe de stresul fiecărei ore, în timpul dedicat
şi sacrificat de comun acord între elev şi profesor.
Instruirea diferenţiată nu e doar cerinţa ce priveşte un
aspect sau altul al procesului complex de instruire, este o
necesitate în vederea dezvoltării personale şi pregătirea indi-

vidului pentru viaţa socială într-o societate în continuă schimbare.
Caracterul unitar al sistemului de învăţământ din ţara noastră, al şanselor egale de
instruire şi educaţie trebuie să asigure aceeaşi pregătire tuturor copiilor ţării, inclusiv al celor
defavorizaţi din cauze medicale sau oricăror altor motive. Datorită acestui fapt este necesară
o atenţie deosebită în alcătuirea proiectelor de lucru, avându-se în vedere principii care
vizează activităţile din învăţământ atât ca macrosistem, cât şi componentele sale , ca
microsistem.
Fiecare elev este unic, astfel încât aplecarea către el în vederea educaţiei şi instruirii
necesare trebuie realizată individual, ţinându-se seama de particularităţile copilului şi în
fiecare moment trebuie avute în vedere atât capacităţile descoperite, cât şi sensibilităţile
copilului şi astfel elementele instructive să se integreze în sfera particulară a educabilului.
Prof. Smarandache Valentin

Activitatea „EU – TU - NOIˮ a fost
desfășurată în cadrul proiectului ROSE în anul
școlar 2019-2020, la Liceul Tehnologic „General
Magheruˮ din Rm. Vâlcea.
Beneficiarii direcți ai acestui proiect au
fost elevii grupului țintă din învățământul de zi ai
liceului, iar beneficiarii indirecți au fost părinții
elevilor participanți, comunitatea locală, profesorii
implicați în proiect, școala ca și organizație.
Scopul acestei activități este de a
implementa life skills – deprinderile pentru viață
și de a susține acțiuni de tip teambuilding.

Activitatea își propune ca rezultate formarea de atitudini pozitive față de propria
persoană - cunoașterea și înțelegerea de sine, autoafirmarea, încrederea în forțele proprii,
deprinderile alimentare sănătoase, autenticitatea, capacitatea de a iubi, a ierta, acceptarea
diferenţelor, responsabilitățile sociale și deprinderile de
interacțiune socială (codul bunelor maniere, gestionarea
timpului, cooperarea, planificarea carierei), abilități de
comunicare
eficientă
(gestionarea
conflictelor,
autocontrolul,
toleranța,
exprimarea
trăirilor
emoționale, depășirea inhibițiilor și blocajelor,
exprimare corporală), tehnici eficiente de învățare
(memorie,
imaginație,
concentrarea
atenției,
creativitate, comparație, asociere logică, analiză,
surprinderea semnificațiilor). Am consiterat-o foarte
importantă pentru că are
un
rol
important
în
formarea elevilor ca
adulți.
Mi-au plăcut
mult modalitățile de
realizare a acestei
activități:

Prezentare în forma unui studiu de caz a anumitor povești sau
întâmplări din viața reală;
Workshop-uri în vederea dezvoltării abilităților de luare a deciziilor;
Strategii adaptative prin intermediul cărora elevii au fost puși să facă față cu
succes diferitelor situații de viață;
Întărirea Eu-lui și a încrederii în forțele proprii.
În cadrul celor 8 întâlniri de acest gen, am desfășurat activități de cunoaștere precum :
Ghiceşte cine sunt?, Vânătoarea, Mingea călătoare; de cooperare : Să schimbăm locurile,
Aşezarea împreună, Să ducem mingea, energizare : Imităm, Salut internaţional, În
oglindă.
Elevii participă cu multă plăcere la acest gen de activități deoarece îi ajută să se
recreeze, dar și să-și însușească unele deprinderi de viață.

Prof. Din Mihaela Claudia
Prof. Glodeanu Mihaela

Proiectul IPASS: Inspiră pasiunea, împreună pentru
BAC! reprezintă un câștig pentru elevii liceului nostru,
având în vedere procentul de promovabilitate mic la
Examenul Național de Bacalaureat. Pentru orele de limba și
literatura română două ore în plus reprezintă un mare
avantaj pentru elevii care doresc să se pregătească serios
pentru examenul maturității. Aceștia au posibilitatea de a
lucra pe grupe de câte 10 elevi și, în plus, beneficiază de
mijloace moderne în predarea lecțiilor de limba română.
Împărțirea pe grupe nu poate fi decât un mare
beneficiu pentru elevi, iar pentru profesori un mijloc prin
care munca lor este înlesnită. Prin utilizarea mijloacelor
moderne, a videoproiectorului la ora de limba română,
elevul are posibilitatea de a viziona diferite ecranizări ale
operelor literare, poate face diferența între ecranizare și acțiunea operei literare, iar, mai mult
decât atât, este ajutat să înțeleagă mai bine mesajul operei literare.
O lecție în care să îmbin metodele clasice cu cele
moderne le –am predat elevilor clasei a XII a C, în cadrul
proiectului despre care am amintit.
Este vorba despre
consolidarea cunoștințelor referitoare la romanului postbelic
,,Moromeții”. Elevii au fost împărțiți în grupe, le –au fost
împărțite manualele, precum și fișe de lucru, conținând
fragmente importante din cadrul romanului.
Prin intermediul conversației euristice și al
problematizării, elevii și-au reamintit acțiunea romanului. În
paralel, elevii au vizionat scene din cadrul romanului. Scena
cinei, una dintre cele mai importante ale romanului, a fost mult
mai bine înțeleasă de către elevi, vizionând ecranizarea operei
,,Moromeții”. De asemenea, de un real ajutor a fost filmul în
înțelegerea psihlogiei personajului principal, Ilie Moromete. Vizionând anumite secvențe și
ghidați în permanență, elevii au putut desprinde trăsăturile personajului.
Prof. Popescu Andreea

1. Importanţa programului remedial ROSE pentru elevi, Elev Mitrea Rebeca
2. Proiectul de pregătire remedială ROSE, o şansă pentru viitor, Elev Oprea
Mălina
3. Motive să înveţi matematica!!!, Elev Oprea Daniela
4. Impactul implementării proiectului ROSE în învățământul secundar la
disciplina Istorie, prof. Toma Elena
5. Profesioniștii au cuvântul - întâlnire cu doamna Luminița Dinu-Huțupan ,
Elev Mercin Luigi
6. Vizită de studiu şi documentare la Sibiu, Elev Năgîrdu Roxana
7. Profesioniștii au cuvântul - întâlnire cu domnul director Geani Man de la
firma Prelcet S.A, Elev Stroe Robert
8. Profesioniștii au cuvântul - întâlnire cu administrator Angel Petrescu, Elev
Șerban Georgiana
9. Necesitatea implementării proiectului Rose pentru educaţia diferenţiată şi
susţinerea practicii pedagogice în predarea matematicii, Prof. Smarandache
Valentin
10. Eu – Tu – Noi, Prof. Din Mihaela Claudia, Prof. Glodeanu Mihaela
11. Proiectul IPASS, Prof. Popescu Andreea

