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Cuvânt înainte
Revista școlară ”Magherașii” se adresează atât elevilor, cât și cadrelor
didactice, dându-le posibilitatea de a-și valorifica experiențele obținute în
activitățile extracurriculare, în activitățile de formare continuă și în cele de
cercetare și studiu întreprinse.
Formatul revistei este de tip ”Caleidoscop”, deoarece conținuturile
abordate sunt extrem de variate, tocmai pentru a scoate în evidență multitudinea
de activități desfășurate în școala noastră. Revista cuprinde imagini surprinse
din timpul activităților prezentate, ceea ce dă autenticitate conținuturilor.
Dorim ca această publicație să evidențieze activitățile educaționale din
școala noastră și să fie o oglindă a realizărilor noastre.
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Liceul Tehnologic „General Magheru” , o alegere potrivită pentru tine!
► Misiunea şcolii
Liceul Tehnologic „G-ral Magheru” Rm.-Vâlcea
primeşte orice candidat, care aspiră la formarea
pentru viaţă, prin parcursurile curriculare şi
extracurriculare cuprinse în oferta noastră
educaţională, oferind şanse egale pentru educaţie,
instruire, dezvoltare personală şi profesională
tuturor elevilor, asigurând calitatea demersului
didactic astfel încât absolvenţii şcolii noastre să fie
► Viziunea şcolii
,,Promovarea unui învățământ de calitate, capabili să se adapteze la schimbările unei societăţi
asigurând pregătirea unor elevi competitivi bazate pe spiritul de iniţiativă şi capacitate de
asumare a răspunderii.
pe piața muncii”
În cei peste 40 de ani de existenţă, şcoala noastră a format peste 4.000 de muncitori calificaţi,
tehnicieni şi maiştrii, pregătiţi în meseriile: prelucrător prin aşchiere (strungar, frezor, rabotor,
mortezor, rectificator), sudor, forjor-tratamentist, lăcătuş-mecanic utilaj tehnologic, cazangiu,
sculer-matriţer, mecanic maşini şi utilaje, operator pe maşini cu comandă numerică, electrician
de întreţinere şi reparaţii şi angajati în producţie la IUCF Rm. Vâlcea (în prezent Vilmar SA),
IEH Rm.-Vâlcea (în prezent Wipro SA).
Şcoala noastră este permanent preocupată să diversifice oferta educaţională, în concordanţă
cu piaţa muncii, prin obţinerea de noi autorizări şi acreditări ARACIP.
Liceul Tehnologic „General Magheru” este singura şcoală din judeţ care asigură pregătirea
în următoarele calificări, acreditate ARACIP:
– Tehnician operator pe maşini cu comandă numerică - nivel 5,
– Tehnician procesare text-imagine - nivel 4,
– Tehnician prelucrări la cald - nivel 4,
– Tehnician echipamente periferice şi birotică - nivel 5,
– Coafor stilist - nivel 4,
– Instructor sportiv - fotbal.
Şcoala noastră oferă următoarele calificări/specialăzări:
 Învăţământ profesional cu durata de 3 ani:
 Profil tehnic – domeniul mecanic – calificările sudor şi tinichigiu-vopsitor auto;
– domeniul electric – calificarea electrician de joasă tensiune.
 Liceu tehnologic – rută directă cursuri de zi şi seral:
 Profil tehnic:
– domeniul Electric – calificările – Tehnician electrician electronist auto;
– Tehnicianin în instalaţii electrice;
– domeniul Electonică şi automatizări
– calificarea – Tehnician operator tehnică de calcul;
– domeniul Mecanic – calificarea – Tehnician proiectant CAD;
– domeniul Producţie media – calificarea – Tehnician procesare text-imagine;
 Profil servicii:
– domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc – calificarea-Coafor stilist;
 Liceu vocational sportiv curs de zi – specializarea – Instructor sportiv–Fotbal;
 Liceu tehnologic – rută progresivă seral:
 Profil tehnic:
– domeniul Mecanic – calificările – Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii;
– Tehnician prelucrări la cald;
– domeniul Electric – calificarea – Tehnician electrotehnist;
 Liceu teoretic cursuri cu frecvenţă redusă:
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 Filieră teoretică – profil real cu specializările: – Matematică-informatică,
– Ştiinţe ale naturii;
 Filieră teoretică – profil uman – specializarea – Ştiinţe sociale;
 Şcoala postliceală, cursuri de zi,
 Profil tehnic,
– domeniul Mecanic – calificarea – Tehnician operator pe maşini cu comandă
numerică;
– domeniul Electric – calificarea – Tehnician electronist echipamente de automatizare;
– domeniul Informatică – calificarea – Tehnicina echipamente periferice şi birotică;
– domeniul Mecanic – calificarea – Maistru mecanic.
În ultimii ani, s-au făcut investiţii majore, finanţate de Primăria Municipiului Rm.-Vâlcea,
pentru modernizarea bazei tehnico-didactice a şcolii, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu
pentru elevi şi pentru dotarea cu mijloace de învăţământ. Şcoala dispune de următoarele spaţii
şcolare:
– 4 laboratoare de informatică (AEL, ECDL, CAD, Bibliotecă virtuală – BV), cu 69
calculatoare (conectate la Net) utilizate de elevi,
– 4 laboratoare (tehnologic-multimedia, electrotehnică, fizică, biologie-chimie),
– 9 cabinete (legislaţie, desen, geografie, istorie, limba română, limba engleză, matematică),
– 5 ateliere (sudură, lăcătuşerie, stungărie, electric),
– salon de coafură
– sală de sport, amenajată prin forţe proprii,
– teren de sport, cu gazon sintetic.

Laboratoare de informatică (AEL, ECDL, CAD, BV)

Laboratoare (tehnologic-multimedia, electrotehnică, fizică)

Cabinete (legislaţie, geografie)
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Ateliere (sudură, electric, strungărie)
Liceul nostru este printre puţinele şcoli din ţară care are, într-o clădire specială, un atelier
de prelucrări mecanice cu utilaje funcţionale (strunguri, freze, raboteze şi alte maşini unelte) şi
un atelier de sudură cu 10 posturi de sudură, extrem de utile pentru formarea profesională a
elevilor.
De asemenea în această clădire există şi ateliere de lăcătuşerie, prevăzute cu
bancuri de lucru, atelier de electrotehnică şi electronică şi salon de coafură dotat pentru
pregătirea elevilor de la calificarea Coafor stilist.

Salon de coafură

Sală de sport şi teren de sport cu gazon sintetic
L.T.“G-ral Magheru” Rm.-Vâlcea are şcoală de şoferi, autorizată ARR şi dispune de un
autoturism Dacia Logan, pentru efectuarea pregătirii practice auto şi de Cabinet de legislaţie
rutieră, pentru efectuarea pregătirii teoretice, în vederea obţinerii permisului de conducere auto,
categoria B, pentru calificarea tehnician electrician auto, pentru care suntem acreditaţi.

Şcoala de şoferi

Practica se desfăşoară la agenţii economici
Şcoala noastră dispune de:
– bibliotecă cu peste 14.000 de volume,
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– biblitecă de limbă engleză cu aproximativ 2.000 volume – prin donaţia Clubului Rotary;
– parc amenajat în curtea şcolii, prin proiectul „Simte (in)diferenta verde”, finanţat de
Fundaţia pentru parteneriat şi MOL România.
şi oferă următoarele servicii:
– cabinet de asistenţă medicală cu medic şcolar şi asistentă medicală;
– cabinet pentru consiliere psihopedagogică;
– cazare în regim de internat cu servirea mesei la cantină.
Liceul Tehnologic „General Magheru” oferă condiţiile optime unui campus şcolar, având, în
incinta şcolii, şi condiţii de cazare în Căminul-internat şi servirea mesei într-o Cantină
modernizată.

Cămin-internat şi Cantină
Misiunea socială a şcolii este deosebit de importantă şi în acelaşi timp delicată, dacă avem în
vedere faptul că în cadrul L.T. „G-ral Magheru” Rm.-Vâcea există un procent substanţial de
elevi care provin din familii defavorizate din punct de vedere economic şi social. Factorii de risc
educaţional reprezintă o provocare pentru şcoala noastră şi căutăm permanent soluţii de
rezolvare.
Pornind de la aceste premise, toate eforturile noastre sunt îndreptate spre creşterea calităţii şi
eficienţei instruirii şi educaţiei, astfel încât să asigurăm formarea profesională a absolvenţilor
pentru calificări/specializări care să le asigure acestora accesul pe piaţa muncii şi integrarea lor,
cu succes, în societate. Dovadă sunt şi rezultatele obţinute de elevii şcolii noastre la olimpiade şi
concursuri de profil şi cultural-educative, dar ne vom referi doar la cele desfăşurate pentru
profilul tehnic.
Nr.
Nume si
crt.
prenume
1. Hâlcu Andrei
Cosmin

Cl.
XI
C

Olimpiada/
Disciplina – anul
Tehnician proiectant Olimpiada aria „Tehnologii” profil
CAD
Tehnic – 2013
– domeniul mecanic

Loc/
Nivel
I
Judeţean

Profesori
coordonatori
Olteanu Elena
Fuscel Cristian
Nicolin Carmen
Sescioreanu Maria

Calificarea

2.

Şeuleanu
Teodora

XI
A

Tehnician electrician Olimpiada aria „Tehnologii” profil
electronist auto
Tehnic – 2014
–domeniul electric

II
Judeţean

Nicolin Carmen
Sescioreanu Maria Olteanu
Elena ms.Mocanu Dinu

3.

Hâlcu Andrei
Cosmin

XII
C

Tehnician proiectant Olimpiada aria „Tehnologii” profil
CAD
Tehnic – 2014
– domeniul mecanic

III
Judeţean

Olteanu Elena
Fuscel Cristian
Nicolin Carmen
Sescioreanu Maria

4.

Băluţă Teofil

XI
A

Tehnician electrician Olimpiada aria „Tehnologii” profil
electronist auto
Tehnic–2014
– domeniul electric

Menţiune Nicolin Carmen
Judeţean Sescioreanu Maria Olteanu
Elena ms.Mocanu Dinu

6.

Băluţă Teofil

XII
A

Tehnician electrician Olimpiada aria „Tehnologii” profil
electronist auto
Tehnic–2015
– domeniul electric

II
Judeţean

7.

Şeuleanu
Teodora

XII
A

Tehnician electrician Olimpiada aria „Tehnologii” profil
electronist auto
Tehnic–2015
–domeniul electric

Menţiune Nicolin Carmen
Judeţean Sescioreanu Maria
Olteanu Elena

8.

Varga Dragoș

XIC Tehnician proiectant Olimpiada aria „Tehnologii” profil
CAD
Tehnic–2016
– domeniul mecanic

I
Judeţean

Nicolin Carmen
Sescioreanu Maria
Olteanu Elena

Olteanu Elena
Hâlcu Carmen
Fuscel Cristian
Sescioreanu Maria
Nicolin Carmen
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Ms. Ionescu D-tru
9

Burechea
Leonard

XIIC Tehnician proiectant Olimpiada aria „Tehnologii” profil
CAD
Tehnic–2017
– domeniul mecanic

II
Judeţean

Olteanu Elena
Hâlcu Carmen
Fuscel Cristian
Sescioreanu Maria
Nicolin Carmen
Ms. Ionescu D-tru

Premianţii şcolii
Nr.
Nume si prenume
crt.
1. Şeuleanu Teodora

XI A Tehnician electrician
electronist auto

Concursul/
Disciplina – anul
“Automobilul între DA şi NU”
2014, Rm.-Vâlcea

Loc/
Nivel
II
Naţional

Cl.

Calificarea

Profesori coordonatori
Nicolin Carmen

2.

Taloş-Măluţeanu
Alexandru

XI A Tehnician electrician
electronist auto

“Automobilul între DA şi NU”
2014, Rm.-Vâlcea

III
Naţional

Nicolin Carmen

3.

Şeuleanu Teodora

XI A Tehnician electrician
electronist auto

“Oltul sursă de energie” 2014,
Rm.-Vâlcea
(cultură generală tehnică)

II
Interjud.

Nicolin Carmen

4.

Băluţă Teofil

XI A Tehnician electrician
electronist auto

“Oltul sursă de energie” 2014,
Rm.-Vâlcea
(cultură generală tehnică)

Menţiune Nicolin Carmen
Interjud.

5.

Taloş-Măluţeanu
Alexandru

XI A Tehnician electrician
electronist auto

“Elevii, inventica şi protec-ţia
mediului” Horezu-2014

Menţiune Nicolin Carmen
Interjud.

6.

Bordianu Eduard
Nicolae

XI A Tehnician electrician
electronist auto

“Educaţie – Tehnologie –
Progres” Horezu – 2014

III
Judeţean

Nicolin Carmen

7.

Taloş-Măluţeanu
Alexandru

XI A Tehnician electrician
electronist auto

“Educaţie – Tehnologie –
Progres” Horezu – 2014

III
Judeţean

Sescioreanu Maria

8.

Vladu Elida

XI A Tehnician proiectant
CAD

“Automobilul între DA şi NU”
2015, Rm.-Vâlcea

Menţiune Udrea Ramona
Naţional

9.

Taloş-Măluţeanu
Alexandru

XIIA Tehnician electrician
electronist auto

“Elevii, inventica şi protec-ţia
mediului” Horezu-2015

II
Interjud.

10. Băluţă Teofil

XIIA Tehnician electrician
electronist auto

“Elevii, inventica şi protec-ţia
mediului” Horezu-2015

Menţiune Nicolin Carmen
Interjud. Sescioreanu M.

11. Florescu Cosmin

XI A Tehnician procesare text “Automobilul între DA şi NU”
– imagine
2015, Rm.-Vâlcea

12. Cârcotă C-tin
Enescu Florin

2pA

Sudor – IP3

Concurs naţional
„Știu și aplic”
2015-2016

Nicolin Carmen
Sescioreanu M.

II
Naţional

Chiru Ramona
Olteanu Elena

Județean
I

Sescioreanu Maria,
Olteanu Elena,
Ms. Ionescu D-tru

Elevii Liceului Tehnologic „G-ral Magheru” Rm.-Vâlcea au participat în mai multe proiecte
internaţionale, naţionale, regionale şi locale, iar în anul școlar 2015-2016 în şcoala noastră s-a
desfășurat Proiectul POSDRU/175/2.1/S/151627–„IDEE pentru o societate bazată pe
cunoaștere”, relevant pentru pregătirea elevilor, care și-a propus, ca obiectiv general, dezvoltarea
aptitudinilor de muncă pentru elevi, în vederea îmbunătățirii adaptabilității acestora la cerințele
pieţei muncii, prin utilizarea metodei inovative de învăţare nonformală „firma de exerciţiu”, în
care au fost implicaţi, elevii de la calificarea tehnician procesare text-imagine.
Denumire proiect
POSDRU 175/2.1/S/151627
– IDEE pentru o societate bazată
pe cunoaștere

Parteneri
• Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în
Educaţie – IDEE
• Editura SIGMA

Peri-oada
Responsabili
11 feb.–10 Duţă Mihaela
dec. 2015 Ionescu Gabriela
Sescioreanu Maria

Niv.
Naţ.

9

• Asociația EXE – Expertiză pentru o
Olteanu Elena
societate bazată pe cunoaștere
Obiectivul proiectului – Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii acestora
la cerinţele primului lor loc de muncă relevant, prin gestionarea activităţii unei firme şi realizarea unor produse.
Denumirea
Nr.
Produse, realizări
firmei de exerciţiu
elevi
10 – Revistă şcolară „Agora” (ISSN)
1. Agora Press SRL
10 – Revistă şcolară „Smart” (ISSN)
2. SC Smart Press SRL
– stand de prezentare de afişe, mascote, cărţi de vizită etc. la Târgul Interregional de la
Straja, jud.Hunedoara
– premiul II la Concursul interregional „Cel mai bun articol despre localitate” cu
articolul intitulat „Râmnicul de odinioară”
– contract de prestări servicii cu L.T.,,G-ral Magheru” pentru realizarea invitaţiilor
pentru serbarea de sfârşit de an şi pliantelor de promovare a ofertei şcolare
Concluzie – Elevii clasei de Tehnician procesare text-imagine, participanţi în proiect, au avut ocazia să-şi dezvolte şi să aplice
practic competenţele tehnice dobândite

Alături de derularea parteneriatelor şi colaborărilor cu agenţii economici s-a urmărit şi
eficientizarea colaborării cu comunitatea locală, cu autorităţile locale, Primăria Rm-Vâlcea,
Consiliul Judeţean Vâlcea, ISJ Vâlcea, CCD Vâlcea, pentru: asigurarea calităţii educaţiei şi
formării profesionale a elevilor, desfăşurarea activităţilor de promovare a ofertei educaţionale,
desfăşurarea de acţiuni educative extracurriculare atractive şi utile, precum şi participarea activă
a cât mai multor elevi la acestea în scopul pregătirii lor pentru viaţa socială.

Școala Altfel Activităţi extracurriculare
Autor,prof. Nicolin Carmen
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Rolul familiei in educația copilului
Familia reprezintă locul în care individul se dezvoltă, unde își petrece o mare parte din
timp, unde devine practic ființă socială. Indiferent de organizarea familei, de identitatea sa
etnică, religioasă ori politică, aceasta se caracterizează prin dinamism și printr-o mobilitate
continuă. Familia este un sistem dinamic, care cunoaște transformări permanente. Membrii ei se
dezvoltă, evoluează împreună și adaugă elemente care îmbogățesc în permanență viața familială.
Rolul educației realizate în familie este acela de a dezvolta aptitudini de bază și
competențe sociale în primii ani, ulterior copiii fiind preluați de catre școală, pentru instruirea
didactică. Familia pregătește și susține copilul din punct de vedere academic (în afara școlii),
emoțional, comportamental, social, financiar.
Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre
cunostințele despre natură, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul
le datorează educației primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea
copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic ș.a. Ca prim factor educativ, familia
oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile
oamenilor, obiectele casnice), familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observație,
memoria și gândirea copiilor. Copilul obține rezultatele școlare in functie de modul in care
părinții se implică în procesul de învățare.
Părinții trebuie să-i asigure copilului mijloacele materiale și de spațiu necesare studiului,
trebuie să-și ajute copilul din punct de vedere cognitiv. Acest ajutor trebuie însă limitat la o
îndrumare sau sprijin, nefiind indicată substituirea copilului de la sarcinile școlare. Tot în familie
se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea,
sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține.
Dezvoltarea personalității copilului și a formării lui în conformitate cu idealul social și
cel personal este influențată de diferențele de ordin economic, social, cultural care există între
familii. Familia însă, în ciuda acestor diferențe, prezintă anumite însușiri comune. Condițiile de
viață ale copilului sunt influențate de comportamentul părinților. Familia trebuie sa aibă
disciplina ei. Toate problemele se pot rezolva mai ușor într-un climat de prietenie și de
înțelegere. În afara acestor elemente pe care copilul le preia în mod natural, prin imitație și
contagiune, din familie, părinții trebuie să-și dezvolte și să-și asume în mod conștient o serie
abilități și responsabilități.
Funcția de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului pentru o dezvoltare
normală, a acompania copilul și a-l dirija în dezvoltarea lui. Există câteva abilități de care
părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun si anume:
 Abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului
 Abilitatea de a oferi copilului experiențe noi, de a-l stimula cognitiv și afectiv
 Abilitatea de a avea o relație empatică cu copilul
 Abilitatea de a avea așteptări realiste față de comportamentul copilului
 Abilitatea de a pune limite copilului
 Abilitatea de a răsplăti/valoriza copilul
 Abilitatea de a-și înfrâna propriile dureri și porniri agresive fără a le proiecta în relația
cu copilul
Pentru rolul de părinte, un anumit grad de toleranță la frustrare și conflict este foarte necesar.
Părintele trebuie să-și mențină calmul în relația cu copilul, să-i explice de ce nu a făcut bine un
lucru, ce i s-ar fi putut întâmpla, etc. În niciun acesta caz nu trebuie să reacționeze agresiv.
Pe lângă abilitățile importante pentru “funcția” de părinte, fiecare familie își dezvoltă propria
structură de repartizare a responsabilităților. Normele generale după care trebuie să se desfășoare
procesul de creștere și de educare a copilului în familie impun responsabilități precise din partea
părinților.
Autor,
Prof. Popescu Mihaela, Școala Gimnazială Achim Popescu, Păușești Măglași
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F

oarte

multă lume vorbește despre adolescenți "că sunt rebeli" , "fără bun simț" ,

"fără educație" etc.


Majoritatea

aruncă

cu

*noroi* asupra lor deoarece aceștia
fumează, consumă alcool, droguri ...
dar nimeni nu știe adevăratul motiv
pentru care aceştia au ajuns în
această situaţie.


ADOLESCENȚA"

este

cea mai critică perioadă cu care ne
confruntăm!

"A

DOLESCENȚA" este vârsta schimbărilor, a lucrurilor noi care apar în viața

fiecăruia.

"ADOLESCENȚA"

reprezintă o perioadă în care fiecare

începe să cunoască mai bine lumea,să-i descopere
secretele ,să pornească pe cărările neumblate ale vieții.
Un loc esențial în <adolescență> îl ocupa relațiile
sociale.
Esența <adolescenței> este experimentarea.Un
proverb

românesc

a

surprins

un

asemenea

imperativ: „Nu judeca pe tânăr după mintea celui
bătrân, ci pune-te în locul lui şi atunci să-l judeci".
Adolescenţa nu este doar o perioadă importantă a vieţii,ci şi singura perioadă când putem
să vorbim despre viaţă, în sensul complet al cuvântului.
Adolescenţa este o perioadă importantă a dezvoltarii umane, perioadă de numeroase si
profunde schimbari biologice, fizice, psihice, morale, etc, perioadă a dezvoltarii, în care dispar
trăsăturile copilariei, cedând locul unor particularităţi complexe si foarte bogate, unor
manifestari psihice individuale specifice.
Autor,
Elev Modoran Andreea
Cls a IX a B
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AR TREBUI SĂ ŞTIŢI CĂ ...
 Politeţea este “ceva” care se ÎNVAŢĂ.
 Primele reguli de politeţe le învăţăm de la părinţi şi bunici; nu degeaba ne referim
mereu la ... “ cei şapte ani de acasă”.
 Atunci când greşim primim observaţii şi reproşuri.
 Acele momente crează probleme neplăcute pentru oricine: copil ... adult ...
 Din fericire, problema are o soluţie: POLITEŢEA!
 Dar, cum putem scăpa de observaţii? Dacă suntem politicoşi cu toată lumea, cu
oricine în tot cursul zilei – de fapt, tot timpul.
 Rezultatul aşteptat? ... aprecierea, lauda ... cei din jurul nostru vor fi politicoşi la
rândul lor. Viaţa zilnică va fi mai armonioasă, mai bună, mai ... veselă.
 Pentru asta MERITĂ să fim mai politicoşi.
Salutul este primul semn al politeţii. Să ne ferim să ne spună cineva, vreodată, „Bună ziua,
căciulă, că stăpânul n-are gură!"
CINE SALUTĂ PRIMUL?
• Băieţii salută primii fetele; bărbaţii salută primii femeile; copiii şi persoanele mai
tinere salută persoanele mai în vârstă.
• Când intrăm într-o încăpere, îi salutăm pe cei aflaţi deja acolo.
• Când ne alăturăm unui grup, salutăm primii. După ce salutăm, nu întrerupem
discuţia în care sunt antrenaţi membrii grupului.
• Întotdeauna salută cel care merge pe cel care stă pe loc, cel care se află într-o
maşină pe cel care este pieton.
Dar ... nu trebuie să ne sfiim să salutăm primii, chiar dacă regula cere să fim
salutaţi. A saluta este o dovadă de politeţe. A aştepta să fii salutat dovedeşte impoliteţe.
Aşadar, nu trebuie să fim zgârciţi cu salutul.
• Nu se salută persoanele necunoscute dintr-o staţie de tramvai, din mijloacele de
transport în comun, din magazine, piaţă etc.
Autor,
Elev Cârstea Alexandru,
clasa IIpB
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Întotdeauna

am fost atrasă de lucrurile
originale prin care să îmi exprim propriul gust și
propria personalitate. De aceea am ales produsele
handmade. Produsele handmade sunt realizate cu
dragoste. Dragoste pentru frumos, artă şi viaţă.
Realizarea lor necesită multă muncă, materiale alese
„pe sprânceană”, timp, energie si, mai ales, idei
originale. Iar uneori se poate întampla chiar să existe
mai multe încercări până la obţinerea rezultatului
dorit.
Produsele handmade au avantajul de a fi
unice, realizate de un designer cu multă migală şi pe
baza unui concept propriu, iar acest avantaj trebuie
exploatat la maxim. De multe ori în prezentarea unui
produs este spusă si povestea lui: ce simbolizează,
de la ce idee a pornit artizanul când l-a creat, ce
inspiră şi cui îi este adresat. Astfel, atunci când
cumperi un produs handmade, cumperi mai mult
decât un accesoriu sau o geantă, cumperi o poveste şi o experienţă.
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Atunci când profesorii școlii mi-au propus să mă
implic în Proiectul ,, New life” care presupunea
confecționarea unor obiecte handmade cu ocazia
Crăciunului am fost foarte încântată. A fost o bună ocazie
de a socializa cu ceilalți colegi care făceau parte din
proiect, dar și de a-mi exersa abilitățile practice.
Am fost foarte mândră de realizările noastre mai
ales că banii pe care i-am strâns din vânzarea acestor
obiecte au fost transformați în cadouri pentru copii cu
probleme sociale.

Autor,
Elev Hoinoiu Cătălina
Clasa a XII a B
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CARACTERUL EDUCATIV
AL SERBĂRILOR
ŞCOLARE
Activităţile extraşcolare
au
cel
mai
larg
caracter
interdisciplinar și oferă cele mai
eficiente modalităţi de formare a
caracterului elevilor.
Ele
prezintă
unele
particularităţi
prin
care
se
deosebesc de activităţile din cadrul
lecţiilor la clasă. Acestea se referă
la conţinutul activităţilor, durata lor,
la metodele folosite şi la formele de
organizare a activităţilor.
Având un caracter atractiv, elevii
participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism ,cu însufleţire şi dăruire, la astfel de
activităţi.
Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală
este o cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară.
Serbarea reprezintă o modalitate eficientă de a dezvolta capacitatea de vorbire şi
înclinaţiile artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de
idei, impresii, trăiesc ,,autentic” spontan şi sincer situaţiile redate.
Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară
valorifică varietatea, preocuparea, interesele şi gustul elevilor.
De asemenea, serbările contribuie la sudarea colectivului de elevi. Aceștia relaționează
altfel, petrec împreună un altfel de timp, diferit de cel de la orele de curs și leagă prietenii.
Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care
se realizează prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de
îndeplinit fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea
stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte
capacitatea rezistenţei la efort.
Dramatizarea,
interpretarea
scenică, dansul, devin puternice
stimulări ale sensibilităţii artistice.
Contribuţia elevului la pregătirea şi
organizarea unui spectacol artistic nu
trebuie privită ca un scop în sine, ci prin
prisma dorinţei de a oferi ceva
spectatorilor:
distracţie,
înălţare
sufletească, plăcere estetică, satisfacţie
– toate acestea îmbogăţindu –le viaţa,
făcând –o mai frumoasă, mai plină de
sens.
Este un succes extraordinar, o
trăire minunată atunci când elevii
reuşesc să trezească o emoţie în sufletul
spectatorilor.
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Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi
stimulează pe elevi să dea tot ce sunt în stare.
A devenit o tradiție în școala noastră ca în fiecare an să organizăm Serbarea de Crăciun.
Anul acesta, serbarea a fost inclusă în Proiectul educațional ,,Vine, vine, Moș Crăciun” și a
cuprins mai multe etape: comunicarea din timp a datei când va avea loc serbarea, identificarea
elevilor care își doresc să se implice, strângerea de fonduri necesare achiziționării cadourilor
pentru toți copiii din școală.
Comunicarea temei, cunoaşterea din timp a acesteia orientează şi menţine interesul, ceea
ce favorizează receptarea și sporeşte eficienţa învăţării.
Ca și în alți ani, Serbarea de Crăciun de anul acesta a cuprins momente frumoase în care
copiii au cântat colinde, au dansat un dans modern și au pregătit o scenetă intitulată ,, Moș
Crăciun și Polițistul”.
Răsplata lor a venit din aplauzele colegilor, aprecierea cadrelor didactice, dar și din
râsetele stârnite de scenetă.
Satisfacția pe care o au copiii, generată de implicarea lor, dorința lor de a oferi momente
frumoase colegilor și cadrelor didactice, ne obligă pe noi, organizatorii serbării, să ducem
această tradiție mai departe, dându – ne o mare împlinire sufletească.

A
u
t
o
r
a
r
Autor,
Elev Neață Eduard
Cls. a X a C
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K-pop, abreviere de la Korean pop sau muzică pop coreeană, este un gen muzical
originar în Coreea de Sud, caracterizat de mai multe stiluri muzicale - pop, muzică electronică,
hip hop, rock, R&B.
Potrivit revistei de muzică americană
“Rolling Stone”, K-pop este un „amestec de modă
muzică occidentală și de pop japonez“ și utilizează,
repetitiv, uneori, cuvinte din limba engleză.“ K-pop
«amestecă stiluri și combină rappinng-ul cu efecte
vizuale și sonore impresionante“. În timp ce în
Coreea prin acest termen poate fi înțeleasă aproape
orice creație pop-coreean, în afara țării este prin KPop se referă muzica exclusiv interpretată de idolii
pop coreeni și japonezi. K-popul nu este doar
muzica, el a crescut în popularitate în întreaga lume, fiind condus de interesul pentru tendintele
în modă, muzică și cultură sud-coreeană. Datorită Internetului și disponibilității de conținut
digital, K-pop-ul ajunge la un public mai larg, volum al căreia era de neconceput cu câțiva ani în
urmă.
BTS, cunoscuți de asemenea și sub numele de Bangtan Boys este o trupă sud-coreeană
formată din șapte membri, sub agenția Big Hit Entertainment. Ei au debutat pe 13 iunie 2013 cu
piesa "No More Dream" din primul lor album, 2 Cool 4 Skool. BTS au câștigat mai multe premii
New Artist of the Year cu această piesă, inclusiv în 2013 la Melon Music Awards și Golden Disc
Awards și în 2014 la Seoul Music Awards. Trupa a continuat să crească pe scară largă cu
următorele lor albume, Dark&Wild (2014), The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 (2015) și
The Most Beautiful Moment in LIfe:Young Forever (2016), cu ultimele două intrând în U.S.
Billboard 200.
Cel de al doilea album complet al trupei, Wings
(2016), a ajuns pe locul 26 în Billboard 200, devenind
cel mai înalt loc pe care a ajuns un album K-pop
vreodată. În țara lor natală, Coreea de Sud, Wings a
devenit cel mai bine vândut album din acel timp din
istoria Gaon Album Chart. Albumul a fost vândut în
mai mult de 1.5 milioane de copii, fiind primul album al
trupei BTS care a atins un milion de vânzări. Trupa a
câștigat ulterior premiul Artist of the Year în 2016 la
Mnet Asian Music Awards. Următoarea lansare a trupei,
Love Yourself: Her (2017), a debutat pe locul 7 în
Billboard 200, marcând cel mai înalt loc pe care a ajuns un artist asiatic în istorie. Trupa a reușit
de asemenea să debuteze în Billboard Hot 100 pentru prima dată, cu melodia de titlu al
albumului, ”DNA”, ce a intrat pe locul 85, reușind să ajungă până pe locul 67. Altă melodie de
pe album, ”Mic Drop”, a fost remixată de Steve Aoki cu un feature de la Desiigner și ajuns până
pe locul 28 în Billboard Hot 100. Ambele melodii au fost certificate cu Aur de către RIAA
(Recording Industry Association of America), devenind astfel prima trupă care primește
recunoaștere din partea RIAA. Albumul a vândut peste 1.2 milioane de copii în clasamentul sud18

coreean Gaon Album Chart în prima lună de la lansare, revendincându-și titlul de cel mai bine
vândut album în istoria clasamentului și devenind cel mai bine vândut album coreean după o
lună în 16 ani, doborând recordul stabilit de albumul trupei g.o.d din 2001.
Kim
Namjoon,
JeonJungkook este de
cunoscut ca și RM
asemenea cunoscut sub
este un producător
numele de scenă Jungkook
și compozitor din
sau
Golden
Maknae
Coreea de Sud. El
(datorită numărului său
este liderul și unul
excepțional de talente). El
dintre
rapperii
este cel mai tânăr membru
trupei BTS.
În
al grupului sud-coreean
2015, acesta și-a
Kpop BTS. Pozitii in
lansat primul său
grup:vocalist
principal,
mixtape RELATIV dansator principal și sub-rapper.
numit 'RM'.
Jung Hoseok sau J-Hope
este un rapper, dansator,
Kim Tae-hyung, cunoscut
producător și compozitor.
și ca V, este al doilea cel
J-Hope și-a lansat primul
mai tânăr membru al BTS.
mixtape RELATIV numit
V este de asemenea
'HOPE WORLD' în anul
cunoscut
ca
un
2018. Albumul a debutat pe
compozitor, producător și
locul 63 (mai apoi pe 38) în
actor.
Pozitie
in
topul Billboard 200.
grup:Vocalist.
Min Yoongi, cunoscut ca Suga
sau Agust D este un
compozitor și producător din
Coreea de Sud. În 2016 acesta
și-a
lansat
mixtape-ul
RELATIV numit 'Agust D'.
Suga a compus peste 60 de
cântece, incluzând 'Wine',
melodia lui Suran, care a
câștigat "Best Soul/R&B track
of the year" la Premiile Melon

Park Ji-min este de asemenea
cunoscut sub numele de
scenă Jimin. El este al treilea
cel mai tânăr membru al
BTS. A fost student de top la
Departamentul de Dans la
Liceul de Arte din Busan.
Pozitii in grup:Vocalist si
dansator principal.

Music 2017.
Kim Seok-jin cunoscut sub
numele de scenă Jin, este cel
maibatran membru. Hobbyurile lui preferate sunt
gatitul si mancatul. Datorită
aspectului său, Jin a fost
contactat pentru prima dată
de una dintre cele mai mari
agenții de talent din Coreea
de Sud, SM, dar a refuzat să
se
alăture
agenției,
considerând că a fost o înșelătorie și că persoana ce
il contacta minte. Pozitie:Vocalist.

Autor,
Ec. Gavrilă Cerasela
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TEATRUL, O LUME CARE MĂ
FACE SĂ VISEZ
În trecut, teatrul era o adevărată artă, iar mersul la
spectacole o formă boemă de socializare, motiv
de defilat în rochii scumpe și un loc cum nu se
poate mai potrivit pentru intrigi și bârfe. În ziua
de azi, teatrul a pierdut mult teren în avantajul
cinematografiei, însă generațiile mai în vârstă
încă își amintesc despre fascinația teatrului.
Generațiile mai tinere, deși mai puțin dornice de
a viziona un spectacol, pășesc timid în lumea
actorilor, împinși de la spate sau nu.
Importanța spectacolelor dramatice, mai ales
pentru tineri, este dată de ce are de oferit teatrul:
astfel, o piesă de teatru, dramatică sau nu, este o
formă civilizată de agrement, dar și de exprimare, pe când spectatorii se distrează, actorii își
manifestă talentul și dragostea pentru actorie. Din acest motiv, consider că tinerii trebuie să vadă
măcar câteva spectacole dramatice, pentru a face cunoștință cu o formă de artă pe cale de
dispariție, cel puțin la noi în țară.
Un alt argument pentru importanța teatrului dramatic în viața tinerilor este faptul că
deseori, spectacolele sunt bazate pe opere cunoscute. Astfel, vizionarea unei opere dramatice are
mai multe beneficii: parcurgerea unei opere literare în mai puțin de trei ore și totodată,
vizualizarea acesteia într-o formă distractivă.
Drept urmare, consider că spectacolele dramatice sunt importante în viața tinerilor datorită
faptului că introduc individul în lumea unei arte frumoase, plină de idei și inspirație și pe de altă
parte, pentru că ajută la înțelegerea mai bună a unei opere de artă, într-o formă interactivă.
Anul acesta, în data de, 26.03.2018, în cadrul Programului ,, Săptămâna Altfel,, am
participat alături de colegele mele și doamna profesoară Andreea Popescu la vizionarea piesei de
teatru ,, Conul Leonida față cu reacțiunea,,.
Spectacolul a avut loc la Sala Zăvoi a Teatrului Municipal ,, Ariel”, într-un cadru restrâns
și intim, dar care te îndeamnă parcă la visare și la transpunerea într-o altă lume și o altă epocă,
cea a clasicului Caragiale.
La sfârșitul piesei am avut deosebita plăcere de a sta de vorbă cu actorii despre fascinanta
lume a acestora și de asemenea am avut privilegiul de a ne fotografia cu ei.

Autor,
Andreea Toșu
Elevă, clasa a XII a B
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Excursia este o activitate didactică
bazată pe interdisciplinaritate şi munca în
echipă. Conţinutul didactic al excursiilor este
mult mai flexibil şi mai variat decât al
lecţiilor desfăşurate în sala de clasă, elevii
participând cu multă bucurie şi optimism la
aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel
orizontul de cunoştinţe prin contactul direct
cu realitatea.
Prin mijloacele atrăgătoare pe care le
are la dispoziţie, excursia înviorează
activitatea şcolară, stimulează curiozitatea de
a descoperi noi fenomene, formează o
atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri
adânci ale unor sentimente patriotice.
Excursiile tematice se organizează, de
obicei, în unităţi şi instituţii de învăţamânt şi
cercetare, muzee, case memoriale, lăcaşe de cult.
Sunt organizate, de obicei, în alte localităţi. Avantajele acestor forme de organizare sunt:
contactul cu lumea reală, observarea şi studierea fenomenelor în condiţii naturale si sociale,
dezvoltarea deprinderii de a se descurca într-un mediu diferit, dezvoltarea atenţiei etc. Elevii sunt
familiarizaţi cu tematica pusă în discuţie, îşi adâncesc cunoştinţele deja dobândite şi
achiziţionează noutăţi, îşi formează şi îşi consolidează atitudini şi convingeri.
Excursiile sunt întotdeauna prilej de bucurie, de relaxare, de cunoaştere, şi de aceea elevii
sunt încântaţi de organizarea lor. De asemenea, reprezintă un prilej de a cunoaşte alte dimensiuni
ale educaţiei copilului, de manifestare psihică şi de adâncire a relaţiilor elev-elev, elev- profesor,
elev- profesor - părinte.
Înțelegând rolul important al
ecursiilor, în fiecare an, în cadrul
Programului
Școala
Altfel,
am
organizat alături de conducere și cadre
didactice ale liceului nostru câte o
excursie.
Anul
acesta, excursia organizată de noi a fost
la Pitești. Deși nu a fost foarte departe,
entuziasmul și bucuria copiilor au fost
aceleași. Aceștia au fost foarte ferciți
pentru că și-au putut petrece timpul
alături de colegii lor și și, de asemenea,
s-au putut bucura împreună de locurile
vizitate.
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Excursia noastră a început cu vizita la
Muzeul ,,Nicolae Bălcescu”. Un loc pe care
nu îl vizitasem niciodată, deși este foarte
aproape de Râmnicu Vâlcea. Am descoperit
aici un spațiu ce concentrează, parcă un
sâmbure de istorie și cultură românescă. Un
spațiu ocrotit de natură și ferit de
apăsătoarele schimbări ale timpului nostru
contemporan.

Copiii și-au consolidat cunoștințele
istorice despre cel care a fost unul dintre cei
mai importanți reprezentanți ai Revoluției de
la 1848.
Următoarea oprire a fost vizita la
Mănăstirea Curtea de Argeș. Ctitorită de
Neagoe Basarab, clădirea este considerate una din minunile arhitecturale ale țării noastre.
Aici elevilor li s-a prezentat legenda Meșterului Manole, dar și istoria monarhiei
românești.

A urmat vizita la Muzeul
Golești, înființat de Carol al II lea în
anul 1939, sub numele de Muzeul
Dinicu Golescu. Elevii au putut afla
istoria uneia dintre cele mai importante
familii de boieri din Țara Românească:
boierii Golești.

Autor,
Prof. Popescu Andreea
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Valori istorice şi culturale din judeţul Vâlcea
Elevii şi cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „General
Magheru” Rm Vâlcea au comemorat centenarul Marii Uniri prin
derularea Proiectului educaţional “Valori istorice si culturale din
judeţul Vâlcea”, desfăşurat în parteneriat cu Muzeul Judeţean Vâlcea
în cursul anului şcolar 2017-2018.
Proiectul a debutat cu o vizită la Muzeul de Istorie în data de
23.11.2017, ce a avut ca obiectiv promovarea şi păstrarea identităţii
naţionale prin cunoaşterea de către elevi a istoriei şi culturii poporului
român.

Pe parcursul vizitei, ghidul muzeului le-a oferit elevilor informaţii despre modul de
formare a poporului român, despre evenimentele importante din istoria neamului nostru şi despre
personalităţile care au marcat formarea statului modern. La finalul activităţii, elevii au au adresat
întrebări şi au admirat exponatele din muzeu.

Autor,
Prof. Negrea Tamara Roxana
Secretar Simion Elena
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Vizită

la

Muzeul „Anton Pann” Rm. Vâlcea

Anton Pann a fost o personalitate care a marcat cultura şi spiritualitatea poporului român,
dar şi istoria municipiului Rm. Vâlcea. Poate nu întâmplător aici s-a cântat pentru prima dată
imnul naţional “Deşteaptă-te, române!”, a cărei muzică a fost compusă de Anton Pann, un
renumit poet, etnograf, om de mare cultură,
cântăreţ şi autor de manuale de muzică.

Un grup de elevi de la Liceul Tehnologic „General Magheru” Rm Vâlcea a efectuat o
vizită la Muzeul memorial “Anton Pann” din municipiu pentru a comemora contribuţia acestuia
la dezvoltarea culturii şi spiritualităţii româneşti din secolul al XIX-lea.

Doamna muzeograf le-a oferit
elevilor detalii despre viaţa şi opera lui Anton Pann, despre peregrinările acestuia prin diverse
oraşe ale ţării, despre piesele de mobilier şi ţesăturile expuse în imobilul din Str. Ştirbei Vodă din
Rm. Vâlcea, ce a aparţinut odinioară marelui om de cultură.
Autor,
Prof. Purece Mironela
Prof. Negrea Tamara Roxana
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În perioada noiembrie 2017 –
aprilie
2018,
la
LICEUL
TEHNOLOGIC
,,GENERAL
MAGHERU” s-a derulat proiectul
educațional ,,ÎMPREUNĂ, ÎNTR-O
ȘCOALĂ ALTFEL”.
Proiectul a avut ca scop
prevenirea
și
combaterea
marginalizării, a excluziunii sociale și
crearea
mecanismului
pentru
îmbunătățirea accesului la educație a
grupurilor dezavantajate. S-a pus
accentul pe promovarea toleranței, a
interculturalității și a calității în educație pentru toți elevii.
Grupul țintă al proiectului au fost elevii claselor IpB, IIpB și IIIpB, învățământ
profesional, calificările tinichigiu-vopsitor auto și sudor.
În cadrul proiectului s-au
organizat o serie de activități:
,,ȘI EI SUNT CA NOI”,
,,ANTIDISCRIMINARE
ȘI
TOLERANȚĂ, PRIETENIE
ȘI
INTERCULTURALITATE”,
,,O
ȘCOALĂ
PENTRU
TOȚI”, ,,O ȘANSĂ PENTRU
FIECARE”.
Activitățile proiectului au
avut
ca
scop
orientarea
climatului organizațional către
toleranță
și
comunicare,
schimbarea
atitudinilor
conservatoare și discriminatorii, promovarea interculturalității, valorificarea potențialului creator
al elevilor și creșterea interesului pentru meseria aleasă.
Toate activitățile au fost interesante deoarece am discutat despre ce înseamnă
discriminare, toleranță și interculturalitate. Am vizionat filmulețe în care am văzut modul în care
rasismul și discriminarea se pot manifesta în societate și am purtat discuții pe acestă temă. Au
fost clarificate noțiunile de multicultural și intercultural, punându-se accentul pe educația
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interculturală. Mi-au plăcut discuțiile referitoare la toleranță și prietenie, acceptare și integrare,
asigurându-se educația pentru toți elevii, indiferent de etnie și integrarea în societate prin meseria
învățată. Mi-a plăcut foarte mult când am abordat aspecte legate de istoria și tradiția românilor,
dar și a rromilor, și am descoperit lucruri interesante în acest sens.
Toți am fost încântați de informațiile tramnsmise și de atitudinile cultivate de-a lungul
activităților și am decis să punem în practică tot ce am discutat, astfel încât să fim
,,O ȘCOALĂ ALTFEL”.

Autor,
Prof. Ionescu Mădălina
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Sâmbătă, 24 martie 2018, începând cu
ora 13:00, a fost organizată ediţia a VII-a a
Marşului pentru viaţă, de către Arhiepiscopia
Râmnicului, în parteneriat cu Asociația
Tinerilor Ortodocși „Sfântul Valentin” și ISJ
Vâlcea, eveniment la care au participat și elevi
ai Liceului Tehnologic ,,General Magheru”.

Tema marșului de anul acesta a fost:
Marşul pentru viaţă din Râmnicu Vâlcea a pornit la ora 13:00 din fața Primăriei
municipiului pe traseul: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea - Str. Praporgescu - Str. Nicolae
Bălcescu - Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae”. Elevii liceului nostru au purtat
pancarde cu sloganele:
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Marşul pentru viaţă este punctul culminant al lunii martie, socotită drept „luna pentru
viaţă”, şi a fost organizat în aceeaşi zi în peste 300 de oraşe din România şi Republica Moldova.

Marșul pentru viață reprezintă una
dintre cele mai importante inițiative civice
prin care se contribuie la lupta împotriva
avortului, acest flagel al societății
contemporane care, în România, în
perioada 1958-2014, a curmat peste
22.638.755 de vieţi, țara noastră aflânduse pe locul doi în lume, după Rusia, în
ceea ce privește numărul de avorturi
raportat la populația existentă (116,5%).
Marșul pentru viață se află la a
opta ediție simultană în România și
Republica Moldova, fiind caracterizat
printr-o creștere spectaculoasă a orașelor
organizatoare și a participanților în ultimii
ani.
După începuturi
timide în
Timișoara, ca oraș unic din România, la
care au participat câteva zeci de persoane
în 2008, din 2010 au început să se alieze
tot mai multe orașe, ajungând la 138 orașe organizatoare în 2017 în România și la 149 de orașe
în Republica Moldova.
Evenimente similare s-au desfășurat mai ales în Occident, cu mult înaintea celor din
România, cu o amploare mărită datorită legiferării avortului în ultimele 3 decenii ale secolului al
XX-lea.
Mesajul principal al organizatorilor din toate orașele mari ale lumii, precum Washington,
San Francisco, Paris, Madrid, Roma, Budapesta ș.a. este adresat direct politicienilor cerând
restricționarea, respectiv interzicerea avortului și protejarea vieții nenăscute.
Marșul pentru viață a devenit astfel o oportunitate unică de conștientizare a direcției
greșite în care merge conducerea politică a unei țări, grevând adânc și iremediabil echilibrul
socio-demografic al populației.
Suntem mândri că elevii școlii noastre au participat la acest eveniment și au înțeles sensul
problematicii abordate în media locală și națională, militând pentru VIAȚĂ.

Autor,
Ing. Sescioreanu Maria
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– un eveniment internațional
marcat și de elevii

Elevii Liceului Tehnologic ,,General
Magheru” au participat alături de
profesorii
școlii
la
evenimentul
internațional "Ora Pământului”, marcat și
la Râmnicu Vâlcea. Împreună cu Primăria
Râmnicului în calitate de gazdă, elevii
noștri au fost prezenți în seara de 24
martie 2018, începând cu ora 20:30, în
Scuarul „Mircea cel Bătrân” pentru a
marca acest eveniment.
,,Ora Pământului” a fost sărbătorită

la Râmnicu Vâlcea cu lampioane, cu
,,gulguțe”
realizate
împreună
cu
cercetașii vâlceni și cu Corul de copii
Cantus care au cântat fără a apela la alte
surse de energie, decât propria stare de
bine, conform sloganului: “Dăruiește
naturii din energia ta!".
Liceul
Tehnologic
,,General
Magheru” se poate mândri cu faptul că
elevii școlii participă la acest eveniment
încă din anul 2009, alăturându-se luptei
împotriva
schimbărilor
climatice,
urmărind dezvoltarea în rândul elevilor a
cultului pentru protecția mediului și
mediatizând acest eveniment atât în
școală, cât și în familiile lor.
În România, 25 de oraşe – Adjud,
Arad, Aiud, Bacău, Braşov, Brăila, Bistriţa, Bucureşti, Buzău, Constanţa, Făgăraş,
Drobeta Turnu Severin, Iaşi, Moineşti, Oradea, Oneşti, Panciu, Râmnicu Vâlcea,
Reşiţa, Roman, Roşiorii de Vede, Satu Mare, Sibiu, Sighişoara, Tulcea, Turda,
Vaslui, Vulcan – au organizat, în data de 24 martie, activităţi cu ocazia ,,Earth
Hour”. Luminile interioare şi exterioare de la Palatul Parlamentului au fost stinse
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în acea seară, între 20:30 şi 21:30, în acest fel instituţia alăturându-se acţiunilor din
6.500 de oraşe din întreaga lume dedicate ,,Zilei Pământului”.
Potrivit unui comunicat de presă, „Guvernul doreşte să reconfirme în acest
fel atenţia pe care o acordă problemelor de mediu şi de eficienţă energetică,
obiectivul pe care şi l-a propus prin Programul de guvernare fiind de redefinire a
politicilor energetice ale României, punând accent pe cercetare, inovare şi pe
promovarea noilor tehnologii privind stocarea energiei, reţelelor inteligente sau
măsurilor de eficienţă energetică în întreg sistemul”.

,,Ora Pământului” (în
engleză ,,Earth Hour”) este un
eveniment
internațional,
organizat în ultima sâmbătă a
lunii martie a fiecărui an, care
are ca scop sensibilizarea
utilizatorilor
de
energie
electrică față de problema
dioxidului de carbon emis în
atmosferă
la
producerea
energiei
electrice.
,,Ora
Pământului”
constă
în
stingerea luminii și oprirea
aparatelor
electrocasnice
neesențiale timp de o oră, în
mod voluntar, atât de către consumatorii individuali cât și de către instituții și
unități economice.
Acest eveniment este promovat de World Wide Fund for Nature Australia
(WWF), un grup internațional de lobby pentru mediu și cotidianul australian
Sydney Morning Herald.
Prima Oră a Pământului a avut loc la Sydney, cel mai mare oraș din
Australia, între orele 19:30 și 20:30 la 21 martie 2007. Prin ,,Ora Pământului”
2007 se estimează că electricitatea consumată în Sydney a scăzut între 2,1% și
10,2% în aceea oră și că au participat 2,2 milioane de oameni.
Al doilea eveniment Ora Pământului a avut loc la 29 martie 2008, între orele
20:00 și 21:00 (ora locală), în Sydney și în multe orașe importante ale lumii.
,,Earth Hour” (,,Ora Pământului”), cea mai mare manifestare voluntară de
mediu din istorie, se sărbătorește în România din anul 2009 , iar în prezent, acest
eveniment coalizează o comunitate globală de peste 2 miliarde de oameni.
Începând din 2011, ,,Earth Hour” a intrat în etapa Beyond the Hour (Mai
mult de o oră pentru planetă), în care oamenii sunt îndemnați să facă mai mult
decât să stingă lumina timp de oră și să respecte mediul în fiecare zi. WWF îi
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îndeamnă, astfel, pe
susținătorii campaniei să facă
tot ce pot pentru a-și schimba
stilul de viață și a reduce
impactul
negativ
asupra
planetei.
Mii de oameni din
întreaga lume ies pe străzile
orașului, sărbătorind Pământul
cu petreceri și concerte fără
surse de electricitate, observații
astronomice,
picnicuri
în
familie la lumina lumânării.

,,Earth Hour” a devenit în timp foarte scurt un eveniment global anual,
marcat în ultima zi de sâmbătă din luna martie, care este foarte aproape de
echinocțiu, astfel încât toate orașele au parte de întuneric în intervalul 20:3021:30.

Autor,
Ing. Olteanu Elena
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,,Dragostea de frumusețe este GUST,
Crearea de frumusețe este ARTĂ!”
Ralf Waldo Emerson
Liceul Tehnologic ,,General Magheru” a
participat și anul acesta la Festivalul Regional
''ADRIANA POPA'' organizat de Colegiul Tehnic
''Cibinium'' din Sibiu, manifestare interdisciplinară
adresată tinerilor liceeni din colegiile și liceele tehnologice
ce au domeniile de calificare „Industrie textilă și pielărie”,
„Turism și alimentație” și „Estetica și îngrijirea corpului
omenesc”.

Festivalul regional '' ADRIANA POPA'' este
cuprins în CAERI Sibiu 2018, la poziția 7 și s-a
desfășurat în data de 24 martie 2018.
Au participat cu lucrări sau proiecte 150 de elevi,
sub coordonarea a 45 de cadre din județele Alba, Arad,
Botoșani, Brașov, București, Mureș, Vâlcea și Sibiu,
reprezentând 11 unități școlare. La festivitatea de
desc
hider
e a
parti
cipat
prof. Simtion Claudia-Mery, inspector
școlar general al Inspectoratului Școlar al
Județului Sibiu, precum și inspectori școlari
de specialitate din cadrul aceleiași instituții.
Lucrările și proiectele elevilor au
fost prezentate în cadrul a cinci secțiuni ale
festivalului. Juriile secțiunilor au fost
formate din cadre didactice și specialiști
recunoscuți în domeniile lor de specialitate.
Secţiunea ,,Estetica şi îngrijirea
corpului omenesc”, la care au participat
elevii școlii noastre, a cuprins următoarele
activități:
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Concurs de coafat -,,Stil şi
eleganţă”- Tema de lucru în concurs a
fost realizarea unei coafuri de
mireasă.
Liceul nostru a fost reprezentat de
eleva Obogeanu Mădălina din clasa a
X-a B și a obținut premiul III,
realizând coafura colegei sale Bacu
Ana Maria.

Concurs de prezentări Power Point,,Salonul meu de estetică”

La acest concurs școala a fost reprezentată
de elevele Duță Alexandra și Mitală
Evelina din clasa a X-a B și au obținut
mențiune.
Participarea la Festivalul Regional a
reprezentat un prilej prin care elevele școlii
noastre și-au demonstrat măiestria și
talentul, dar și capacitatea de organizare a
unui salon de cosmetică.

Autor,
Prof. Dobrin Georgiana
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În zilele de 22-23 decembrie 2011, aşa cum face de ani
buni, profesorul Narcis Enăchescu a organizat, în Sala Sporturilor
Traian o competiţie destinată copiilor, „Cupa Sergiu Radu”, aflată
la cea dea 11-a ediţie.
Au fost meciuri la grupele 1999 şi 2011.
La grupa 1999 au participat echipele: LPS Slatina, CN Gib
Mihăescu Drăgăşani, Damila Rm. Vâlcea şi AS Magheru Rm.
Vâlcea.
Elevii școlii noastre au reprezentat echipele Damila Rm.
Vâlcea şi AS Magheru Rm. Vâlcea, avându-l ca antrenor pe
domnul profesor David Nicolae.

La competiție au participat elevi ai claselor a X-a C și a
XI-a C. Elevii care au reprezentat echipa Damila Rm. Vâlcea au
făcut un joc foarte bun și au câștigat CUPA ,,SERGIU RADU”
pe grupa lor de vârstă.
Competiția ne-a motivat să ne antrenăm în continuare cu
multă seriozitate, pentru a aduce echipelor și școlii noi trofee.

Autor,
Prof. David Nicolae
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La fel ca scriitorii de calibru international, și scriitorii români au
fixațiile lor, pasiunile lor sau lucruri pur și simplu ciudate care li s-au
întâmplat. Iatǎ zece curiozitǎți despre aceștia.
1. Marin Preda nu scria niciodatǎ cu pixul sau creionul. Scria cu un
stilou de aur, care dupǎ moartea lui nu a mai funcționat niciodatǎ. Penița era
tocitǎ mai mult într-o parte și pentru a scrie cu el trebuia sa știi cum sǎ îl ții și
în ce poziție sǎ îl apleci, dar nimeni nu a reușit sǎ îl facǎ sǎ scrie.
2. Mihai Eminescu era considerat nebun atunci când a
murit, fiind internat în sanatoriul doctorului Suțu. Totuși, în
noaptea morții lui, i s-a gǎsit în buzunarele halatului dovada cǎ nu
era nebun și încǎ mai lucra. Eminescu scrisese douǎ poezii: "Viața"
și "Stele la cer". In afara celor douǎ poezii din halat se spune cǎ ar
mai fi fost foarte multe aruncate la gunoi de cǎtre femeile de
serviciu.
3.Titu Maiorescu noteazǎ în însemnǎrile sale zilnice din 1885 cǎ a fost
anesteziat cu "injecțiuni subcutanate locale cu cocainǎ" pentru niște simple dureri
de dinți. Anestezierea durerilor de mǎsele cu morfinǎ sau cocainǎ nu era o
practicǎ des întâlnitǎ în epocǎ.
4. Bogdan Petriceicu Hasdeu a fost atât de îndurerat de moarte fiicei lui
încât,
la fel ca Victor Hugo, s-a îndreptat spre spiritism. Iatǎ ce scria Bogdan
Petriceicu Hasdeu despre sentimentele sale dupǎ moartea unicului sǎu
copil:
"In ziua mortii Juliei Hasdeu a murit și tatǎl sǎu. El nu putea sǎ mai
trǎiascǎ. Din moși, el moștenea trei iubiri: patria, știința, femeia. Tot ceea
ce era mai pur în aceste trei iubiri, chintesența lor, o concentrase în fiiesa, mare patrioatǎ, mare geniu, mare femeie, ea devenise pentru el prisma
tuturor iubirilor sale. Când ea muri, patria- știința- femeia, totul murise
pentru el".
5. Iulia Hasdeu, fiica lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, a fost un copilminune, care la 11 ani a absolvit Colegiul Național "Sfântul Sava" și, în paralel,
Conservatorul de muzicǎ din București, iar apoi a studiat la Sorbona. La 17 ani a
reușit sǎ publice un volum de poezii în francezǎ, dar din nefericire, un an mai
târziu, moare de tuberculozǎ. In memoria ei, tatal va construi un castel la
Câmpina, Castelul Iulia Hasdeu.
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6. Liviu Rebreanu a creat personajul lui Apostol Bologa
din "Pǎdurea spânzuraților" inspirandu-se din viața familiei sale.
Personajul principal este, de fapt, o copie destul de fidelǎ a
fratelui sǎu, Emil, spânzurat la Ghimes in 1917. Existǎ și un
monument în acel loc pe care scrie: <<Aici odihnește Apostol
Bologa – Emil Rebreanu, eroul romanului "Pǎdurea
spânzuraților " de Liviu Rebreanu.>>
7. Camil Petrescu se oferǎ voluntar sǎ plece pe front și este respins în
repetate rânduri din cauza constituției sale slabe. In cele din urmǎ în 1916 ajunge
la infanterie în timpul ofensivei germano-austro-ungare, dar este rǎnit grav și
apoi luat prizonier și dus în lagǎrul de la Sopronyek. In țarǎ toatǎ lumea credea
cǎ a murit, datoritǎ unei scrisori a prietenului sǎu, Octavian Parna. Deși Petrescu
era cât se poate de viu, el nu va fi eliberat decât în 1918.
8. Ion Ghica avea relații atât de bune cu conducǎtorii Porții încât în 1854 i se
oferǎ demnitatea de guvernator al insulei Samos (patria lui Pitagora, cea mai mare
din Marea Egee), iar in 1856 titlul de bey (prinț) de Samos.

9. Mircea Eliade, proclamat și autoproclamat "șef" al generației sale, a fost
acuzat cǎ e legionar. Când i s-a cerut sǎ dea un rǎspuns acuzațiilor, Eliade a
rǎspuns în dodii, spunând cǎ nu a colaborat la ziarul legionar "Buna Vestire" și cǎ a
fost eliberat din lagarul de la Miercurea Ciuc pentru cǎ autoritațile și-au dat seama
cǎ a fost o greșealǎ.
10. Alexandru Odobescu este unul dintre marii sinucigași ai
literaturii române. Alexandru Odobescu s-a îndragostit de o femeie cu 30 de
ani mai tânǎrǎ și din cauza ei se va sinucide la București, în 1895,
injectându-și o supradozǎ de morfinǎ. G. Cǎlinescu explicǎ modul în care
Odobescu a fǎcut rost de morfinǎ: "Introducând pe rând doi medici pe
intrǎri deosebite [ale casei], acest erou de roman sentimental colectǎ o
suficientǎ dozǎ de morfinǎ și se sinucise."

Autor,
Prof. Lințoiu Georgiana
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CURIOZITĂȚI
GEOGRAFICE DIN
ROMÂNIA ȘI DIN LUME

1. A

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

doua cea mai lungă denumire geografică acceptată din lume este
“Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokai
whe nua kitanatahu” (85 de litere) – acesta este un deal din Noua Zelandă – o expresie
în maori, ce se traduce ca “locul unde Tamatea, omul cu genunchi mari, care a alunecat,
urca şi înghiţea munţi, cunoscut ca mâncător de sol, ce a jucat la fluier pentru iubita sa”.
Vaticanul este cea mai mică ţară din lume, cu o suprafaţă de doar 0.44 kilometri patraţi.
Ea este mai mică decât un oraş mediu! Cea mai mare ţară este Rusia.
Cea mai ridicată temperatură de pe Pământ a fost înregistrată în El Aziza din Libia, 56.7
grade Celsius, iar cea mai joasă a fost de -89.2 grade Celsius şi a fost înregistrată la
staţiunea sovietică Vostok de pe platoul Antarctic, la 21 iulie, 1983.
Dorsala Atlanticului, este cel mai lung lanţ muntos pe Pământ (are o lungime de 40 de
mii de kilometri). Ea este situată de-a lungul mijlocului oceanului Atlantic.Islanda este
doar o parte a acestui lanţ muntos, care se află deasupra apei.Munţii Anzi formează cel
mai lung lanţ muntos expus şi se întide de-a lungul coastei Americii de Sud pe o lungime
de 7 000 de kilometri.
Gheţarii stochează între 70% şi 80%
din întreaga apă dulce de pe planetă.
99% din aceşti gheţari sunt situaţi în
Arctica şi Antarctica.lacul Baikal este
cel mai mare lac după volum din
lume şi conţine aproximativ 20% din
toată apa dulce proaspătă neîngheţată
de la suprafaţă.El conţine mai multă
apă decât toate Marele Lacuri din
America de Nord luate la un loc.
În 1811 şi 1812, trei cutremure ce
măsurau în jur de 8 grade pe scara Richter, au provocat fluviul Mississippi să curgă
înapoi.
Cea mai adâncă groapă forată vreodată de om este Gaura de foraj de la Kola, în Rusia. Ea
a ajuns la o adâncime de 12 261 de metri.A fost forată cu scopul de cercetări ştiinţifice şi
a oferit unele descoperiri neaşteptate, una dintre care a fost un depozit imens de hidrogen
– atât de masiv încât noroiul care se ridica din gaură “fierbea” cu el.
Rubinele şi safirele, de fapt, sunt acelaş mineral – corindon. Formula chimică de bază a
corindonului este Al2O3, dar impurităţile de fier colorează mineralul în roşu (rubin), în
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timp ce impurităţile de crom sau titan îl colorează în albastru (safir).Rubinele, safirele şi
smaraldele sunt mai rare ca diamantele.
9. Cel mai mare oraş din lume este Hulunbuir, Inner Mongolia, China. Are o suprafaţă de
263.953 km pătraţi.
10. România se poate mândri cu o mulţime de locuri spectaculoase.
11. Carpaţii Româneşti includ cel mai întins lanţ vulcanic din Europa.
12. Mănăstirea ortodoxă Schitul din munţii Ceahlău se află la 1.800 m, fiind mănăstirea
construită la cea mai mare altitudine din lume.
13. Defileul Porţile de Fier este cel mai lung din Europa, acesta având aproximativ 140 km.
14. „Vulcanii noroioşi” este o rezervaţie
mixtă, geologică şi botanică, unică în lume. Pe
o suprafaţă de 30 de hectare se produce un
fenomen spectaculos rar întâlnit. Aceşti
„vulcani” denumesc formaţiunile create de
gazele naturale ce provin de la peste 3.000 de
metri adâncime.
15. Cel mai înalt copac din Europa este un
brad, care se găseşte în Valea Arţagului.
Bradul are peste 60 m înălţime.
16. Delta Dunării găzduieşte cea mai mare
colonie de pelicani din Europa.
17. Depresiunea Transilvaniei, aflată în centrul ţării, este cea mai mare depresiune colinară
din Europa.
18. La Cazanele Dunării este cioplit în stânca chipul regelui Decebal, cea mai înalta sculptură
în piatră din Europa. Aceasta măsoară 55 de metri înălţime şi 25 de metri lungime.
19. Primul oraş din lume, iluminat cu petrol lampant, a fost Bucureştiul. În data de 1 aprilie
1857, oraşul era iluminat cu peste 1000 de lămpi.
20. Civilizaţia Cucuteni din judeţul Iaşi este considerată cea mai veche civilizaţie europeană.
21. Palatul Parlamentului din Bucureşti este a
doua cea mai mare clădire din lume, după
Pentagonul din Statele Unite.
22. În România există 7 locaţii de patrimoniu
mondial, stabilite de UNESCO: Delta
Dunării, Satele cu biserici fortificate din
Transilvania, Mănăstirea Horezu, Centrul
istoric al Sighişoarei, Fortăreaţa dacică din
Munţii Orăştiei, Bisericile din lemn
Maramureş şi Mănăstirile din Moldova.
23. Biserica Neagră din Braşov are cea mai mare orgă din Europa.
Autor,
Elev MOZOC ROBERT
Clasa IpB
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Beton “nearmat”
Specialiști din Minsk produc beton pentru pereți, fără
armătură metalică. Amestecul de beton este supus -după noua
tehnologie- la o presiune mare și astfel betonul devine trainic
precum granitul. Se face economie la oțel, căldură și energie
electrică.

Forjare ultrasonică
În electronică se folosește mult banda extrem de subțire din
wolfram, numai că obținerea ei este extrem de complicată. Forjată
la rece, crapă la lovire, la cald se oxidează și arde, iar in vid se sudează instantaneu cu
instrumentul cu care se lucrează.
La Minsk, la Institutul de Radiotehnică s-a elaborat o metodă numită microforjare cu
ultrasunete. Forjat cu frecvența ultrasunetului, wolframul nu mai apucă să se lipească de
instrument. Prin aplicarea noii metode, producția anuală finită ajunge la 95%, față de cea
planificată; înainte, cu cele mai avansate metode se obținea doar 20% din producția planificată.

Cuzineți de lemn
Cercetatorii bieloruși au impregnat lemnul cu bioxid de azot, apoi cu cupru dizolvat în acid
formic. Prin încălzire, cuprul se separă din soluție și umple porii lemnului. Din acest lemn, tratat
cum s-a spus, au fabricat lagăre de alunecare. S-a constatat că rezistă mai mult decât cele de
bronz.

Sudură cu … sticlă
La Institutul Metalurgic din Dnepropetrovsk cercetătorii au elaborat o nouă tehnologie pentru
îmbinarea materialelor eterogene. Metoda lor permite obținerea bimetalelor de șapte-opt ori mai
repede decât cu oricare din tehnologiile existente. Rezervoarele vidate în care se introduceau (bi)
metalele semifabricate, acum sunt umplute cu sticlă
lichidă. Instalații de acest fel se află în faza de
experimentare. Cu ajutorul lor se fabrică țevi
polistratificate cu diametrul de 100 mm și lungimea de
500 mm.
Cupru în loc de argint
Pelicula refractară de cupru poate înlocui costisitoarea
peliculă de argint. Noua metodă, elaborată de
cercetătorii Universității din Ivov își va găsi aplicația în
producția de termosuri.
Înlocuitorul nu este cu nimic mai prejos decât argintul,
atât în ce privește proprietățile refractare, cât și în privința fiabilității. Perspective de utilizare
mai are noul produs în radioelectronică, optică, fabricarea bijuteriilor. Astfel sunt economisite
zeci de tone de argint, anual.
Autor,
Prof. Dobrete Adina
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Motto:
,,Posesorul unei culturi matematice este şi beneficiarul unei organizări
intelectuale cu o vădită supleţe a gândirii, cu consecinţe vaste în planul
corectitudinii şi al sincerităţii.” Solomon Marcus

Gauss
Ca orice copil, într-o zi, Gauss a făcut o şotie şi a avut urechea
zdravăn strânsă de învăţător şi dus spre vestitul colţ cu grăunţe şi
pedepsit să stea în genunchi până va aduna în minte toate numerele de
la 1 la 100 inclusiv! Nici n-a apucat să pună jos amândoi genunchii şi
Gauss i-a spus învăţătorului rezultatul 5050.
Întrebat cum a făcut de rapid calculul, Gauss i-a spus: ,,am
lăsat suta la o parte, apoi am adunat 1 + 99 = 100; 2 + 98 = 100; ...;
49 + 51 = 100 şi mi-a mai rămas izolat 50. În total avem 100 de 50 ori
şi încă 50.” Învăţătorul a fost mulţumit de rezultat şi l-a scutit pe
Gauss de pedeapsă. „Este mult mai tare decât mine” avea să
recunoască în cele din urmă învăţătorul.
Arhimede.
Sunt cunoscute multe legende despre Arhinede. Ca şi marii
matematicieni de mai târziu, când Arhinede era, preocupat de o
problemă matematică, uita unde se află şi uita complet să mănânce.
Aşa, de plidă, într-o zi pe când făcea baie în apa mării îşi dădu seama
că a descoperit celebra sa lege din hidrostatică: un corp scufundat în
apă suferă din partea acesteia o presiune din toate părţile, care
contrabalansează exact greutatea volumului de apă dezlocuit. În
momentul când Arhinede, a descoperit intuitiv, acest principiu, pe
când înota în apă, s-a reîntors la mal şi s-a îndreptat spre casă,
strigând: ,,Eurêka, eurêka”, ceea ce în vechea elenă se pronunţa ,,evrica, evrica” şi înseamnă ,,am
descoperit” sau ,,am găsit”.
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Leibnitz
De la Leibnitz ne-a rămas şi o frază optimistă: ,,totul este
pentru mai bine în cea mai bună din lumile posibile”. Această
maximă, este considerată teorema fundamentală a optimismului.

Darboux
Darboux, ,,unul dintre marii geometri ai omenirii,
,,incomparabilul profesor”, cum i-a spus Gheorghe Ţiţeica, la prima
vedere, părea rece, părea sever. Şi, totuşi, acest mare matematician
avea inimă caldă sub învăţişare severă, căci Darboux a ajutat cât a
putut pe cei în suferinţă. I-a făcut, în această privinţă, un cald şi duios
elogiu, Emile Picard, când a arătat toată opera de rară omenie a lui
Darboux, ca preşedinte al Societăţii de ajutor a prietenilor ştiinţei.

Euler
Euler putea să lucreze oricum şi oriunde. La Petersburg (azi
Leningrad) scria ţinând un nepoţel în braţe. Când, mai târziu, a oribit
definitiv, îşi trecea pe o plăcuţă calculele sale şi apoi le dicta pentru
memorii matematice unuia dintre fii săi.
Euler era un matematician de o aleasă cultură generală. Avea o
memorie prodigioasă. De altfel, datorită acestei memorii a putut să
producă lucrări de matematici în timpul orbirii sale, care a durat de la
vârsta de 59 de ani până la 77 de ani, când a decedat.
O anecdotă spune discuţia unui matematician cu şoferul său:
,, – Ascult conferinţa dumneavoastră pentru a treizecea oară, cred că o ştiu pe dinafară.
Aş putea chiar s-o ţin în locul dumneavoastră, i-a spus într-o zi şoferul, matematicianului.
La care matematicianul, îi propune:
– Când ajungem la Universitate, eu îmi pun şapca dumitale, iar dumneata vorbeşti în
locul meu!
Într-adevăr şoferul s-a descurcat admirabil, dar, când tocmai să plece, unul dintre
profesorii prezenţi i-a adresat o ultimă întrebare, foarte grea, încărcată de ecuaţii şi formule.
Şoferul a reflectat câteva clipe, apoi a spus:
– Soluţia este atât de simplă, încât o ştie până şi... şoferul meu... ”
Autori,
Prof. Smarandache Valentin
Prof. Ciobanu Mihaela – Mariana
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 O familie obișnuită poate economisi până la 68.000 de litri de apă pe an dacă nu lasă apa
să curgă în continuu atunci când spală vasele, când folosește apa pentru igiena personală
sau când spală mașina.
 Dacă o persoană, într-o săptămână, în loc să facă baie, ar face duș, ar economisi atâta apă
cât să ajungă pentru 1.000 de cești de cafea.
 Mai puțin de 2% din rezerva de apă de pe Glob este de apă dulce.
 Spălarea manuală a vaselor necesită cu 37% mai puțină apă decât dacă se face cu mașina
de spălat vase.
 Un robinet defect (din care curge o picătură de apă pe secundă) pierde 25 de litri de apă
pe zi, lucru care nu numai că risipește apa, dar și energia folosită pentru a epura acea
cantitate de apă potabilă.

 Un monitor
PC lăsat aprins toată noaptea foloseste
energia electrică suficientă pentru a
imprima cu laser 800 de pagini A4.
 25% din populație folosește 80% din
energia electrică disponibilă.
 Un bec care economiseste curent
electric
reduce
consumul
de
electricitate cu 80% față de un bec
normal.
 TV-ul, imprimanta, computerul sau
orice alt aparat electronic lăsat în standby consumă între 40% și 70% din
energia pe care ar consuma-o dacă ar fi
aprins, ceea ce înseamnă o cheltuială
inutilă în plus și o risipă de energie
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 O mașină de spălat își reduce consumul de electricitate cu o treime dacă spală la 40 de
grade C în loc de 60 de grade C.
 50% din energia folosită de încărcătoarele de telefoane mobile este risipită prin lăsarea
acestora în priză fără ca telefonul să fie conectat la ele.

 O cutie de aluminiu dispare natural
în 100 de ani. Cojile de banane și cotoarele
de mere dispar în 2 ani. Pungile din plastic
dispar în aproape 30 de ani.
 Sticlele din plastic nu se
biodegradează complet niciodată. Ele se
descompun în granule care sunt mâncate
de diverse vietăți ca pești, păsări sau
viermi și rămân în stomacul loc până când
acestea mor.
 Mucurile de țigară dispar în 2 ani,
însă conțin chimicale periculoase care
afectează solul atunci când se descompun.
 Energia economisită dintr-o singură
sticlă reciclată ar putea alimenta un
televizor timp de 20 de minute sau un bec
timp de 4 ore.
 Dacă o familie obișnuită ar recicla toate recipientele din sticlă folosite timp de un an,
energia economisită ar putea alimenta televizorul lor circa 100 de ore.

 O mașină obișnuită produce într-un an 3
tone de dioxid de carbon care se evaporă în
atmosferă.
 În trafic greoi, nivelul de poluare este de 2
– 3 ori mai mare înăuntrul mașinii decât în
afara ei.
 Folosirea, o oră, a unei mașini electrice de
tuns iarbă poluează cât o mașină care
parcurge 563 km.

Autor,
Prof. Ionescu Gabriela
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Amprenta istorică a lui Gheorghe Magheru în
istoria modernă a României
”Eu, fraților, sunt român și ca român, mă simt ferice de a muri
pentru țara mea”
Gheorghe Magheru
Liceul Tehnologic ”General Magheru”, inființat în 1973 își are numele legat de o
personalitate marcantă a istoriei moderne a românilor: generalul Gheorghe Magheru. Gheorghe
Magheru , născut în 1804 la Bârzeiul de Gilort și decedat în 1880 la București, a fost un general
român, politician și deputat și a avut un rol important în făurirea României Moderne.
Cariera militară a lui Gheorghe Magheru a început foarte devreme, practic de la sfârşitul
adolescenţei. Avea în jur de 17 ani când a participat la Revoluţia Vladimirescului. Ştim asta de la
un apropiat al lui Tudor Vladimirescu, Iordachi Hristofi, care ne lasă o informaţie: „Fiindcă
căpitanul Ioniţă Magheriu din cinstita poruncă a domnului slugerului Theodor, s-au orânduit a fi
lângă mine, împreună cu fratele său, Gheorghe, şi cu toatele catanele dumisale…”. Din acest
moment, armele spre care îl îndreptase unchiul său, Şerban Magheru, îi vor ocupa o mare parte
din viaţă. În numărul trecut aţi putut afla amănunte despre participarea lui Gheorghe Magheru la
războiul ruso-turc dintre anii 1828-1829 ca şi căpitan de panduri dar şi despre abandonarea
temporară a carierei militare, am putea spune că din vina autorităţilor vremii. Despre momentul
1821 mai avem şi mărturisirea lui Ioan Maiorescu, prietenul şi dascălul copiilor săi, de asemenea
revoluţionar paşoptist: „…de copil deprins cu armele şi bătăliile. Sub Tudor era ca de 17 ani şi a
avut mare zel a se înrola voluntar de atunci; dar nu l-au lăsat părinţii şi ca să-i curme aplicarea
către arme, l-au însurat puţin după aceea, cam fără voie. Cu toate aceste, nu după mult timp a
ajuns căpitan de panduri, mi se pare era pe atunci de 20 ori 21 ani”.
Mai întâi trebuie subliniat un fapt foarte important, la momentul Revoluţiei de la 1848,
nici maiorul Christian Tell şi nici căpitanul Gheorghe Magheru nu aveau alte grade militare.
Dacă în cazul lui Gheorghe Magheru funcţia şi faptele sale îl vor duce spre acest grad, Christian
Tell va rămâne maior până la moarte.Încă din primele zile ale Revoluţiei de la 1848, lui
Gheorghe Magheru i se va încredinţa misiunea de a organiza efectivele de dorobanţi, panduri şi
voluntari pentru o gardă naţională revoluţionară. Magheru era numit căpitan general al trupelor
neregulate şi inspector al tuturor gărzilor naţionale. După doar o lună, în care Gheorghe Magheru
fusese implica, în înăbuşirea celor două comploturi contrarevoluţionare (19 şi 29 iunie), va fi
numit „comisar general plenipotenţiar peste toată Valachia mică”(Oltenia) pentru a organiza
efective de dorobanţi şi panduri voluntari dar şi pentru a readuce Oltenia pe drumul revoluţionar.
Gorjeanul avea mână liberă, autorităţile locale fiind obligate „…să-i dea toată ascultarea şi
supunerea”.Generalul Gheorghe Magheru va reuşi, cu multe eforturi, să pună bazele armatei
revoluţionare. Organizarea trebuia să fie una a unei armate regulate alcătuită din regimente,
fiecare dintre acestea având un efectiv de 2000 de oameni. Regimentul era organizat pe două
batalioane formate la rândul lor din 4 companii a câte două plutoane. Potrivit planurilor
generalului, doar din judeţele Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea trebuiau să se strângă 6000 de voluntari.
La 14 septembrie 1848, generalul gorjean lansa o chemare către popor, care chema la
luptă: „Aideţi dar, fraţii mei români ! Alergaţi cu orice arme veţi avea, securi, lănci, coase, puşti
[…] alergaţi sub steagul libertăţii şi aideţi cu toţii să ne luptăm şi să păstrăm sfintele drepturi ce
păgânii vor să ni le hrăpească!”.La vremea respectivă, la Râureni se aflau concentrate
Regimentul 1 de linie, un escadron de cavalerie, baterie de artilerie, 1.500 de dorobanţi şi 8.000
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de voluntari. La 21 septembrie, Căimăcămia Ţării Româneşti publică nota lui Fuad-Efendi, prin
care Magheru este somat să-şi risipească ostaşii, împotriva lui îndreptându-se două divizii
turceşti, una dinspre Bucureşti, iar cealaltă dinspre Vidin. Concomitent, o armată alcătuită din
5.000 de ostaşi ruşi se îndrepta spre Râmnicu Vâlcea sub comanda generalului Gustav de
Hassfort. Situaţia taberei era de-a dreptul disperată. La aflarea acestor amare veşti, mii de ţărani
din toate părţile Olteniei au alergat în tabara militară de la Râureni, hotărâţi să apere cu sângele
lor libertatea şi pământul ţării. Generalul Gheorghe Magheru trebuia să facă faţă unor multiple
presiuni, mai întâi din partea Căimăcămiei, de apropierea puternicelor efective armate
contrarevoluţionare ţariste şi otomane, de Grant – agentul consulului Calquhoun – şi de
scrisoarea lui Heliade şi Tell, acum aflaţi la Sibiu. Până la urmă a avut înţelepciunea să nu
îndrâznească să-şi asume răspunderea unei ciocniri armate cu ostaşii străini. Este adevărat că
hotărârea dizolvării taberei, la 28 septembrie, el nu a luat-o singur, ci după ce avusese o
consfătuire cu căpeteniile ostăşeşti. Magheru a dovedit aici înţelepciunea omului politic, adică de
a evita lupta cu armatele reunite ale celor două imperii, dar a creat în epocă un mare regret că nu
a aceptat lupta. Un contemporan al evenimentelor, Al. Pelimon-în memoriile sale-vorbea la
dizolvarea taberei de la Vâlcea de „mânia dorobanţilor, a pandurilor, voluntarilor” care „erau
siliţi a se risipi din lagăr, pentru a merge la casele lor, unde îi aştepta o grozavă persecuţime”.
După revenirea în ţară din exilul prelungit, Gheorghe Magheru se va regăsi ca deputat în
Adunarea Ad-Hoc a Munteniei. După unirea din 1859, generalul va activa în Parlamentul
României. Revenit la prima dragoste, Magheru va aduce numeroase contribuţii la organizarea
armatei naţionale. Reţinem pentru memoria clipei, vizita comună cu Tell la cazărmile, arsenalul
şi alte aşezăminte militare din capitală, venind chiar cu idei destul de revoluţionare în epocă (4
mai 1860).Din punct de vedere militar, mai reţinem un singur episod important legat de
Gheorghe Magheru. La 28 mai 1866, domnitorul Carol I îi încredinţa prin decret „formarea unui
corp de voluntari” pentru înăbuşirea unei revolte a grănicerilor. Evenimentele de la 1877-1878 îl
vor găsi pe general gata de luptă, chiar l-a bătut gândul să meargă cu soldaţii, şi a fost foarte
bucuros de victorie. Visul său din tinereţe se realizase la senectute.
Autor,
Prof. Toma Elena
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Geografi şi exploratori: CRISTOFOR COLUMB
Columb s-a născut în Italia, la Genova, în anul 1451 dintr-o familie
de ţesători. A fost un navigator italiano-spaniol care a traversat Atlanticul în
căutarea unui drum mai scurt către Asia, atribuindu-se meritul că a
descoperit un nou continent, America.
La mijlocul anului 1470 a realizat prima sa călătorie spre insula
Khios, situată în Marea Egee. În 1476 Cristofor Columb a navigat cu un
convoi spre Anglia. În timp ce se afla în dreptul coastei Portugaliei convoiul
a fost atacat de piraţi şi nava pe care se afla şi Columb s-a scufundat, însă
acesta a înotat până la ţărm şi a găsit adăpost în Lisabona. Stabilindu-se acolo, unde fratele său
Bartolomeu lucra drept cartograf, s-a căsătorit în 1479 cu fiica guvernatorului insulei Porto
Santo. Unicul copil al lui Cristofor Columb din această căsătorie, Diego s-a născut în 1480.
Bazându-se
pe
informaţiile
acumulate de-a lungul călătoriilor sale şi
studiind cărţile şi hărţile din vremea sa,
Cristofor a ajuns la concluzia că pământul
este cu 25% mai mic decât se credea până
atunci. În premisa acestor lucruri Columb a
crezut că puteai să ajungi în Asia mai
repede navigând spre vest. În anul 1484 şi-a
prezentat ideile lui Joao II, regele
Portugaliei, cerând finanţare pentru o
călătorie spre vestul Oceanului Atlantic.
Propunerea sa a fost respinsă de către o
comisie regală maritimă.
Puţin timp după aceasta, Columb s-a
mutat în Spania unde planurile sale au câştigat suportul unor persoane foarte influente, astfel
aranjându-se o audiere în 1486 la Isabella I, regina Castiliei. Columb porneşte în prima sa
călătorie la 3 august 1492 cu trei caravele (Santa Maria, Nina şi Pinta). Această călătorie a dus
la descoperirea unor insule precum Cuba şi Haiti, dar şi a uscatului denumit “San Salvador”.
Însă, la întoarcerea sa în Spania, Columb era convins că a ajuns în India.
Următoarele călătorii ale sale (1493-1496, 1498-1500 şi 1502-1504) au condus la
descoperirea unor alte insule din Arhipelagul Antilelor şi la atingerea coastelor Americii
Centrale. Convins că a descoperit drumul spre India, Cristofor Columb a murit la 20 mai 1506,
măcinat de boală, sărac şi uitat de toată lumea.
Autor,
Prof. Gabriela Trăistaru
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răim în secolul culturii digitale, iar una dintre
preocupările sistemului de învățământ românesc este
adaptarea continuă la noile tendințe în ceea ce privește
metodele de predare moderne. Integrarea sistemelor
digitale moderne, precum computerul sau tabla
interactivă, în procesul educațional a devenit o necesitate și nu mai
este privită ca un fenomen modern.
Invatamantul se schimba de la o zi la alta, iar una dintre cele
mai mari surprize de care se poate bucura un grup de copii de varsta
scolara este sa aiba ocazia sa invete folosind, in era tehnologiei,
echipamente mai putin prafuite decat vechea tabla pe care se scrie cu
creta. Dar tablele interactive nu sunt caracteristice numai salilor de
clasa ; ele isi pot gasi utilitatea si in salile de conferinte sau in
amfiteatre sau in birouri.

Rolul profesorului nu mai este doar acela de a transmite
informația către elevi. Provocarea constă acum în captarea atenției
acestora și menținerea concentrării lor pe parcursul întregii ore de
curs. Totodată, profesorul trebuie să fie informat cu privire la noile
tehnologii în educație și metodele de predare-învățare moderne. Doar
așa va putea înțelege tinerele generații și le va oferi informații de
calitate și atractive la ore. Noile generații intră în contact de la vârste
tot mai fragede cu tehnologia modernă, care îi atrage ca un magnet.
Faptul că sunt obișnuiți cu astfel de stimuli de mici face ca sistemele
digitale moderne să reprezinte singura soluție suficient de atractivă
încât să îi motiveze, să îi determine să fie activi la ore și să îi ajute să
rețină mai ușor informația.
Ce este o tabla interactiva ? Multa lume confunda computerul
sau proiectorul cu tabla interactiva, dar lucrurile nu sunt tocmai asa.
Proiectorul pur si simplu proiecteaza imaginea oferita de computer pe
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tabla. Computerul furnizeaza informatia, dar interactivitatea se poate obtine in cateva moduri
diferite.
De cele mai multe ori, tabla insasi este interactiva. De exemplu, sub suprafata vizibila se
afla un numar urias de circuite electrice care genereaza interactivitatea. Altele functioneaza pe
baza unui dispozitiv care se lipesc de tabla si o transforma intr-un dispozitiv interactiv, din
aceasta categorie cel mai cunoscut produs fiind eBeam. Acesta – sau o piesa echivalenta – poate
fi aplicat pe orice suprafata neteda, care va deveni astfel interactiva.
O alta varianta este cea a monitoarelor gigante de tip touch-screen ; varianta devine din ce
in ce mai populara, aci preturile ecranelor LED de dimensiuni mari au devenit mult mai
accesibile. In sfarsit, la toate acestea se adauga computerul, care trebuie echipat cu programele
necesare ca sa te conectezi la tabla.
Principiu de functionare: exista
4 modele de table interactive pe piata la
acest moment. Primul, cel mai simplu,
bazat pe radiatii infrarosii, functioneaza
cu ajutorul unui stylus cu baterii. Pe orice
tabla alba obisnuita se ataseaza un
dispozitiv special, care furnizeaza
interactivitatea. Le poti sterge ca pe orice
tabla alba normala, dar nu poti folosi
degetul ca sa interactionezi cu ele. Cel deal
doilea
tip
este
un
model
electromagnetic operat tot pe baza unui
stylus, de data aceasta fara baterii. Ele nu pot fi folosite si ca table normale de scris si nici nu poti
folosi degetul ca sa interactionezi cu ele. Cel de-al treilea tip este unul cu ecran de tip touch, pe
care se poate folosi si stylusul, iar unele produse permit de asemenea folosirea markerelor pentru
table obinsuite. In sfarsit, cel de-al patrulea model, cel mai performant. Se bazeaza pe tehnologia
radiatiilor infrarosii si permite interactiunea de tip touch-screen.
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Forma si dimensiuni: reprezinta de multe ori unul dintre cei mai importanti parametri de
selectie, caci pe de o parte dimensiunile influenteaza costul, pe de alta parte de ele depind
aplicatiile care pot fi folosite. Ca si in cazul televizoarelor, dimensiunea se exprima ca numar de
centimetri sau de inch masurati pe diagonala. Dimensiunile influenteaza si modul in care se va
lucra cu ea in clasa : resurse bogate in text, prezentate pe o tabla mica, sunt dificil de accesat de
catre copii, iar studentii din spatele clasei nu vor vedea textul. In ceea ce priveste forma, modelul
4 :3 standard este cel mai comun, desi incet incet apar si modelele 16 :9.
Zona de ecran activ: atunci cand te uiti la specificatiile unei astfel de table, trebuie sa fii
atent la zona in care se mentioneaza diferentele dintre zona de ecran activa si zona inactiva. Zona
activa poate fi folosita pentru activitati si pentru interactiunea de tip touchscreen, iar unele
modele de table sunt interactive pe intreaga suprafata. Altele, au numai o zona de tabla activa,
care poate include sau nu rama tablei.
Tipul de instalare: trebuie sa alegi intre un model portabil si unul cu instalare
permanenta. Daca tabla va fi folosita in aceeasi incapere intotdeauna, este mai bine sa o instalezi
permanent. Daca ea trebuie sa deserveasca mai multe incaperi, o solutie portabila este mai
convenabila.
Calibrare: este obligatorie pentru calitatea imaginii. Calibrarea automata este varianta
preferata deoarece economiseste timp si este mult mai usor de folosit. Exista insa si situatii in
care calibrarea manuala poate fi o optiune mai buna.
Durabilitate: avand in vedere ca tabla interactiva este adesea folosita zilnic, de catre
copii, este important sa alegi un model fiabil si rezistent. Numarul de retururi reprezinta de
exemplu un indicator important in aceasta privinta.
Pachetele de software: programele oferite odata cu tablele interactive sunt probabil cel
mai important aspect pe care cumparatorii il iau in calcul. Cele mai multe pareri despre cele mai
bune table interactive sustin ca cel mai performant model poate fi absolut inutil daca nu este
echipat cu software-ul necesar pentru grupul tinta.
Cele mai multe produse vin echipate cu un software gratuit, care practc iti spune ce poti si
ce nu poti face cu tabla respectiva. Daca produsul urmeaza sa fie folosit pentru prezentarea
lectiilor, probabil ca profesorul se va baza substantial pe ajutorul oferit de tabla si deci va avea
nevoie de functii mai complexe. Aceste pachete software vin insotite si de galerii de imagini
gratuite.
Compatibilitatea cu computerul: este esentiala, altfel va trebui sa schimbi unitatea
centrala. Cele mai multe modele sunt compatibile atat cu PC-urile cat si cu Mac, dar tot trebuie
sa verifici cerintele de baza ale sistemului.
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