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De câtva timp, are mare succes un serial
” Demolatorii de mituri”, pentru că dezvoltă dihotomia știință-legendă.
Mitul devine astfel reductibil, chiar
anihilat prin instrumente ale științei.
Contemporani cu marile descoperiri,
noi, inițiatorii, coordonatorii, redactorii
și colaboratorii revistei școlare ne-am
propus, din 1999 o resurecție a mitului.
Am preluat mitul titanului și l-am
redimensionat, făcându-l să trăiască în și
prin numele revistei.
Asemenea lui PROMETEU, am luat
” scânteia” din miezul evenimentelor și
am făcut să strălucească năzuințele elevilor, profesorilor, ale tuturor celor ce
însuflețesc viața școlii.
La ceas aniversar, redacția evistei
PROMETEU urează tuturor ani mulți,
tot mai bogați în împliniri, tot mai înalți
în aspirații.

DIN CUPRINS:
Arc peste timp
Profesorul – omul
Școala altfel…
Evenimente - flash news
Proiecte.- alternative educaționale
Știință și viață
Activități extrașcolare
Voluntariatul
Sport
Curiozități
Palmares

ECUAȚIA SUCCESULUI:


Școala = profesionalism + devotament
Ce calități trebuie să aibă un bun manager pentru a se descurca în hățișul legislativ actual?
În primul rând să aibă o putere mare de sinteză și analiză și o capacitate de planificare în funcție de termenele stabilite și de antrenare a
membrilor colectivului în vederea finalizării obiectivelor. Din 1975, de
când activez în Energetic, am considerat că un dascăl, ca, de altfel, și un
manager, trebuie să aibă vocație și simțul datoriei—calități primordiale–
pentru că în școală, se pun bazele viitorului unor oameni și a unei culturi generale.
Care ar fi strategiile optime pentru ca Energeticul să se mențină în elita școlilor vâlcene?
Există resurse pentru asigurarea unui învățământ de calitate?
Resursa primordială pentru a avea un învățământ de calitatea sunt OAMENII ENERGETICULUI. Ne bucurăm de fiecare dată când eforturile lor sunt răsplătite de premiile pe care le
câștigă elevii noștri la concursuri și olimpiade dar mai ales la examenele de absolvire (Teste naționale, Bacalaureat, Atestate profesionale). Cred că un procent la Bacalaureat situat în jurul cifrei de 80% ne situează în rândul școlilor de elită ale Râmnicului dar și la nivel Național. Baza
materială e un alt element care asigură calitatea procesului de predare-evaluare. La nivel de strategie, căutăm modalități optime pentru a mediatiza toate realizările noastre, de la publicarea celor mai importante informații pe site-ul și pagina de facebook așcolii, până la apariții săptămânale în presa locală. Consider că ne putem menține în elita școlilor vâlcene doar oferind activități didactice de calitate. Nu trebuie să uităm activitățile extrașcolare deoarece ele oferă cadrul
non-formal de creare a unor legături strânse între elevi și profesori.
Ați trecut prin mai multe experiențe ca director al Liceului Industrial nr. 3, al Grupului Școlar Energetic și al Colegiului Energetic. Când ați simțit că a fost mai greu?
Perioada cea mai grea pe care o consider ca director a fost cea între anii 1985-1990, când
se școlarizau peste 4000 de elevi și cerințele extracurriculare erau foarte mari. Din perspectiva
managerului ce ați schimba în învățământul românesc?
Adoptarea unor măsuri care să ducă la întărirea prestigiului personalului din învățământ,
revizuirea programelor școlare, reducerea numărului comisiilor școlare, simplificarea regulamentelor școlare.
Întâmplările bune sau rele din viața dumneavoastră au influențat modul de gândire al managerului Dumitru Mătăcuță?
Deopotrivă și cele rele și cele bune.
Ați deschis mintea și inima multor elevi. Aveți o ”generație de suflet”?
Toate generațiile au însemnat ceva pentru mine, chiar dacă, după fiecare timpul trecea în
defavoarea mea. Poate o generație de care am fost legat mai mult a fost cea din anul 2009, o
parte din elevii acestei generații i-am avut timp de 8 ani, din clasa a V a. Elevii și rezultatele lor
sunt măsura investiției noastre, iar educația este bucuria pe care o dăruim altora și care se întoarce, mai intens, asupra noastră.




















Mai am puţin şi termin;mă gândesc cu groază deoarece se apropie primul dintre cele mai importante examene ale vieţii. Îmi pare rău că mă despart de colegii alături de care am petrecut o
mare parte din adolescenţă. Aştept cu nerăbdare festivitatea şi banchetul, care mai mult ca sigur vor fi ultimele activităţi la care vom participa cu toţii.
Am avut parte de colegi amabili, cu care sunt sigur că voi menţine prietenie apropiată şi voi
continua să le cer sfaturi când voi urma facultatea.
Cei patru ani de învăţământ liceal sunt pe cale să se termine, marcând astfel sfârşitul copilăriei
noastre. Au fost patru ani minunaţi, care au trecut poate prea repede... O să-mi amintesc cu
drag de anii aceştia minunaţi, de liceu, de colectivul clasei, de profesorii care ne-au împărtășit
cunoștințele lor, dar cel mai mult o să-mi fie dor de prieteniile pe care le-am legat cu anumiţi
colegi şi care poate se vor destrăma odată cu terminarea liceului....
Pentru mine, școala a însemnat un loc unde m-am maturizat şi mi-am putut defini caracterul.
Şcoala, pentru mine, a fost un loc în care ştii ce te înconjoară, înveți să vorbeşti, să ştii să te
exprimi atunci când discuţi cu o persoană, să ştii răspunsul la unele întrebări. Şcoala, într-o
mare, măsură m-a pregătit pentru viitor.
Sunt fericită că în aceşti patru ani am întâlnit oameni minunaţi, datorită cărora mă simt împlinită atât spiritual cât şi profesional. Am fost ajutată să iau cele mai multe decizii bune, iar
pentru acest lucru le mulţumesc tuturor cadrelor didactice.
Aceşti patru ani au fost pentru mine un prilej pentru cunoaştere, o oportunitate de care fiecare
are nevoie şi pe care fiecare e îndreptăţit să o aibă. Consider că am învăţat destul de multe lucruri încât să pot merge mai departe fără teamă.
De ce oamenii suferă atunci când o perioadă din scurta lor viaţă se sfârşeşte? Poate pentru că
aceştia anticipează trăirea unor memorii, a unei anumite fericiri la care nu se vor mai putea
întoarce. Trăirea anilor de liceu lasă în sufletul fiecăruia sclipiri de fericire. Soarele care în
fiecare primăvară lumina sala de clasă, zâmbetul unui coleg sau vorba unui profesor capătă,
prin trecerea timpului, proporţii colosale şi aduc aminte de acea perioadă de lumină, cu umbrele sale, numită liceu.
Liceul a fost şi cred că va fi cea mai frumoasă şi nebună parte a vieţii mele, liceul m-a schimbat în bine (sper). A fost destul de greu să mă obişnuiesc cu trezitul de dimineaţă. Am dat peste cei mai buni, iubitori, amuzanţi, serioşi şi bine pregătiţi profesori din toată şcoala. Chiar
dacă nu m-am înţeles bine cu toţi profesorii eu îi respect şi îi apreciez pentru toate lucrurile pe
care le-am învăţat de la dânşii.
Gânduri şi păreri aş putea să aşez în pagină multe dat fiind faptul că am petrecut patru ani în
acest liceu. Aş vrea ca toţi elevii care se hotărăsc să vină la acest liceu, să aleagă profilul protecţia mediului deoarece pentru mine af ost ceva frumos, benefic, unde poţi învăţa să
preţuieşti natura. Dacă aş alege din nou, cu drag aş opta tot pentru acest liceu unde profesorii
au fost pentru mine ca nişte părinţi.
Îmi pare bine că am ales acest liceu unde am întâlnit profesori înţelegători şi deschişi.
Pot spune că liceul a fost o experienţă care m-a definit ca personalitate. Aici am învăţat cu
adevărat că viaţa nu e roz, că orice se poate întâmpla. Ideea bacului nu-mi dă pace nici acum,
încă nu m-am obişnuit cu ideea că aceşti patru ani au trecut aşa repede şi totul s-a sfârşit. Totul nu a fost aşa cum am visat eu, totul s-a spulberat când am luat primul patru şi am realizat
că liceul este ceva serios.
Selectate de Alexandru Udrescu

Interviu realizat de Alexandra Ciucă
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Of-ul elevului
- inhibarea creativităţii, a libertăţii de gândire şi a imaginaţiei;
- elevii sunt informaţi despre facultăţi, dar nu sunt îndrumaţi spre o facultate potrivită;
- ar trebui să facă ore de desen şi muzică şi alte clase, nu numai clasele de profil sportiv;
- foarte multă teorie la unele profile şi puţină practică;
- orarul încărcat cu prea multe materii, ce ar putea fi înlocuite cu materii de bac;
- faptul că denumirea şcolii s-a schimbat, consider că o mică schimbare trebuie făcută şi în ceea ce
privește specializările. Cred că mai mulţi elevi ar fi atraşi să vină în această şcoală dacă ar exista
profil uman;
- nu este încurajată dezvoltarea unei personalităţi individuale, în schimb se doreşte ca toţi elevii să
aibă aceeaşi personalitate şi acelaşi caracter şters;
- anumiţi profesori nu reuşesc să scape de stilul vechi de predare;
- aş vrea ca profesorii să fie mai apropiaţi de elevi, să îi înţeleagă şi să îi facă să iubească materia
predată de dumnealor;
- ar fi bine să fie implicaţi mai mulţi elevi în activităţile extraşcolare;
- să se organizeze mai multe expediţii, excursii şi diferite concursuri;
- profesorii să comunice mai deschis cu elevii;
- sistemul de învăţământ al ţării noastre nu contribuie la emanciparea personalităţii fiecărui om;
- în dotarea claselor să fie table cu marker,bănci noi, videoproiector;

clasele cu profil sportiv să beneficieze de echipament sportiv, mingi;

actualizarea și mai buna organizare a informației la vizierul școlii;

necesitatea unei pauze mari;

zugrăvitul claselor în culori pastelate;

Of-ul profesorului










elevii nu mai au ținută decentă și…….. nici atitudine;
salutul este o formă de respect atât între elevi cât și între elevi și profesori;
studiul nu mai este prioritatea elevului;
colaborarea cu părinții este diminuată, chiar deficitară;
limitarea disponibilității pentru actul învățării prin excesul de documente școlare;
sistemul de valori al profesorilor diferă mult de acela al elevilor;
mass-media nu sprijină educația extrașcolară promovând deseori nonvalori;
dezinteresul manifestat sub toate formele de către elevi față de cunoașterea rezultatelor obținute de
colegii lor;

Selectate de Beatrice Drăgoi

La ceas aniversar, care sunt atributele definitorii ale Colegiului Energetic, din
punctul dvs. de vedere?
Încă din 1985, de la debutul în această școală am găsit un colectiv de
cadre didactice foarte bine pregătite am găsit o școală în care emblema era
exigența, rigoarea și profesionalismul. Asta cred ca ne caracterizează pe noi:
seriozitatea, exigenta (dar nu exagerata, fiindcă aceea nu e benefică), tenacitatea de a ne atinge obiectivele propuse la începutul fiecărui an școlar, energia și forța de a transforma Energeticul într-o școala a prezentului, dar mai
ales a viitorului. Cred că elevii si părinții acestora ne-au ales și ne aleg in fiecare an pentru
profesionalismul nostru, al cadrelor didactice si pentru că ne dorim să le oferim atât o bună
pregătire de specialitate (practică și teoretică), dar și o solida cultura generală, două elemente
pe care le considerăm esențiale în dezvoltarea ulterioară a carierei absolvenților Colegiului Energetic
Privind retrospectiv, care au fost cele mai mari năzuințe la nivel managerial? Câte s-au transformat în realizări? Dar în neîmpliniri?
Ne-am propus ținte realiste, realizabile, ținând seama și de alocațiile bugetare ce ne revin în fiecare an. Judecând la nivel structural, ne-am dorit, în primul rând, ca profesorii care
predau în Energetic să fie, pe cât se poate titulari ai școlii, pentru că astfel elevii au continuitate
în timpul procesului educativ, se obișnuiesc cu „stilul” unui profesor, știu care sunt cerințele și
se adaptează la ele. Un alt element îl constituie asigurarea unui climat sigur, lipsit de violență,
armonios, dar în care să domine disciplina. Cred că cea mai mare năzuință o reprezintă dorința
de a oferi elevilor oportunitatea să contribuie alături de noi la propria formare.
Acesta este motivul pentru care am reușit recent să achiziționăm 25 de laptopuri pentru
a înființa încă un laborator de informatică. Suntem „o școală ce privește spre viitor”, așa cum
spune și viziunea noastră, deci trebuie să avem în vedere că generațiile actuale sunt cele pentru
care tehnologia informației nu mare să mai aibă multe secrete.
Ne propunem în fiecare an să îmbunătățim baza materială a școlii, laboratoarele, atelierele. În ultimii zece ani am achiziționat aparatură modernă pentru laboratoarele de mecatronică,
electronică și protecția mediului alături fiindu-ne de fiecare dată Primări Râmnicului dar și
dagenții economici parteneri (SC HIDROCENTRALE, CET GOVORA, SC HIDROSERV,
PROIMSAT, BOROMIR SA, etc.)
Școala noastră a beneficiat de două programe/proiecte de reabilitare - Proiect reabilitare
infrastructurii şcolare nr. 1167/2005 - Banca Europeană de Investiţii, Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei şi contribuţia Guvernului României- și Program reabilitare Guvernamental
nr.29150/08.2007 “Program SAM”.
Neîmpliniri…există, sunt inevitabile, dar ne străduim să fie cât mai puține.
Trecutul este deseori premisa viitorului. Care sunt “pilonii” din trecutul Energeticului pe care
ați considera că se poate edifica viitorul?
Pilonii sunt rezultatele pe care le-am avut de-a lungul anilor. Acestea ne motivează să
fim mai buni, sa fim competitivi, puternici și să ne păstrăm energia și verticalitatea care ne-au
caracterizat și ne caracterizează.
Interviu realizat de Beatrice Drăgoi
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CARE ESTE ROLUL CONSILIERULUI ȘCOLAR?

” S-a oprit o clipă timpul……”
În anul 1978, în urma concursului de titularizare, am avut şansa
să pot alege catedra de matematică de la Liceul Industrial nr. 3, aşa
cum se numea, pe atunci, Colegiul Energetic. Am slujit ENERGETICUL din 1978 până în 2014, când datorită împlinirii vârstei de 65 ani
am depus dosarul de pensionare. Acum, la final de carieră pot spune că
nu regret alegerea făcută. M-am format ca dascăl într-un colectiv puternic, între profesori dornici de afirmare, conduşi de profesorul Urea
Ion. Eram într-o permanentă competiţie cu liceele consacrate din oraş şi
judeţ. Aveam ore de luni până sâmbătă şi de dimineaţă şi după-amiaza,
iar duminica făceam meditaţii pentru admitere la facultate. Elevii erau dornici să înveţe. La
meditaţiile de duminica, desfășurate pe parcursul a 3 ore, rezolvam probleme propuse de către
elevi şi, ca să fiu sincer, de multe ori plecam cu bileţelul pe care era scrisă o problemă, căreia
îi găseam soluţia acasă.
Promoţia 1982-1986, a fost promoţia mea de suflet. Erau 47 de elevi în clasă, şefa clasei
fiind eleva Şişu Dorina. Pentru a înţelege semnificaţia acestei afirmaţii am să relatez numai
modul cum s-a desfăşurat ultima oră de dirigenţie. M-am dus la oră cu emoţie, fiind ultima
întâlnire oficială dintre mine şi ei. I-am găsit aşteptându-mă ...
Ca să dispară cu durerea
Şi gândul negru, greu ascuns
Când bântuia tăcerea.

Despărțire
S-a oprit o clipă timpul
Când am privit înapoi
Şi-a tăcut timid prezentul
Când am răscolit prin noi

… Şi ne-am trezit deodată la sfârşit
Când parcă totul s-a schimbat
Şi-o clipă timpul s-a oprit
Când înapoi am căutat

Miracolul vieţii ne-a întâlnit
Iar clipele au zburat neîncetat
Spre acel zadarnic infinit
Pe care numai ele le-au aflat

Când drumuri noi ni se deschid
Şi-n faţă ni se-ntinde viaţa
Când stele noi ni se aprind
Luminând timide ceaţa

Ne-aţi călăuzit prin lumi abstract
Şi ne-aţi făcut să le iubim
Arătându-ne că-n carte
Tot ce-i bun o să găsim

Când melancolice se-adună
Amintiri ce le iubim
Şi vor cu toate să ne spună
Că o să ne despărţim

Când clipe grele ne umbreau
Privirile senine
Când norii grei se adunau
Pe frunţi de gânduri pline.

Ca adolescent, uneori nu poți să treci peste dificultățile cu care te confrunți de unul singur. Problemele se pot aduna și poți ajunge să nu mai dormi bine, să nu te mai poți concentra,
sau chiar să fii trist tot timpul. Atunci când ai nevoie să vorbești cu cineva, consilierul școlar (sau
psihologul școlar) poate fi persoana cu care să începi.
Consilierul școlar știe să asculte și să te ajute cu orice (nu doar legat de școală). Va lua în
serios problema ta și va lucra împreună cu tine pentru a găsi o soluție potrivită. Îți poate oferi
sfaturi și sprijin pentru a lua decizii bune despre cum să gestionezi stresul, cum să te organizezi
mai bine, cum să gestionezi furia sau alte emoții dificile, cum să vorbești cu părinții sau cu profesorii (spre exemplu atunci când ai întrebări legate de note sau când apar dificultăți de comunicare).
Cum pot să apelez la consilierul școlar?
Poți alege tu să mergi la cabinetul de asistență psihopedagogică, consilierul poate vizita
clasa ta pentru a se prezenta și a vorbi despre anumite subiecte. Uneori profesorii sau părinții trimit elevii la consilier atunci când consideră că există ceva la care este necesar să se lucreze. De
asemenea dirigintele sau un profesor de încredere îți poate spune cum sa îl contactezi pe consilier
pentru o programare.
O idee bună este să vizitezi consilierul școlar pentru a-l cunoaște chiar dacă nu ai o problemă, astfel te vei simți mai confortabil dacă vreodată ai nevoie de o programare.
Întâlnirile elev-consilier
Consilierul se întâlnește cu elevii individual sau în grupuri mici. Cel mai des au loc întâlniri individuale în cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică din cadrul școlii, conversația
fiind confidențială. Nu trebuie să știi exact ce te deranjează atunci când vorbești cu consilierul
școlar, poți să îți faci o programare pentru că nu te simți bine sau nu te mai descurci la fel de bine
la școală. Este treaba consilierului să ajute oamenii să-și dea seama ce se întâmplă cu ei. Frecvența întâlnirilor depinde de problemă; unele sunt rezolvate într-o singură ședință, altele necesită
întâlniri constante pentru o anumită perioadă. Totul depinde de tema respectivă și de planul asupra căruia elevul se decide împreună cu psihologul școlar.
Adesea, consilierul școlar vine în sala de clasă pentru a purta discuții pe un anumit subiect de interes pentru toți cei prezenți (spre exemplu, comunicarea eficientă, modalități eficiente
de studiu, etc.).Uneori, este posibil ca psihologul școlar să se întâlnească împreună cu elevul și
un profesor sau un părinte, mai ales atunci când unul dintre aceștia a solicitat întâlnirea.
Este important de știut și faptul că un consilier școlar nu este psihoterapeut (dacă mergi la
consiliere nu înseamnă că faci terapie).
Indiferent de problema cu care te confrunți, încearcă să te gândești la consilierul școlar ca
la cineva care este de partea ta, chiar dacă ai avut o experiență neplăcută în trecut cu un alt psiholog. Fiecare consilier este diferit și este firesc să ne simțim mai confortabil cu unele persoane
decât cu altele. Consilierii școlari au rolul de a face pentru elevi experiența școlară cât mai bună
ajutându-i să facă față oricărei probleme care constituie un obstacol în învățare, ghidându-i spre
o carieră potrivită și încercând să creeze un mediu pozitiv. Așa că, dacă ai nevoie de sfatul consilierului școlar, trebuie doar să îl ceri!
psiholog Oana Bădoiu

Noi vă dorim să aveţi parte
De împliniri şi ţeluri noi
Să călăuziţi prin lumi abstracte
Multe generaţii noi

O rază blândă lumina
Zâmbind tăcerea noastră…
…Şi noi ştiam că ea venea
Din partea dumneavoastră

Un zâmbet ne era de-ajuns
4

37

Pledoarie pentru o atitudine responsabilă, civilizată

Comisia de prevenire și combatere a violenței în școală are o bogată activitate,
având în planul de muncă acțiuni care să prevină violența ce poate să apară între elevi
în mod deosebit, dar și între elevi și cadre didactice. Amintesc două activități mai
deosebite care s-au desfășurat și care au avut un ecou deosebit în rândul tinerilor din
Colegiul Energetic.
Proiectul ,,SĂPTĂMÂNA ANTIVIOLENȚĂ’’ a avut drept parteneri Consiliul
Școlar al Elevilor, Poliția de Proximitate Rm.Vâlcea, Centrul județean de Resurse și
Asistență Educativă Rm.Vâlcea , un număr de 18 cadre didactice din liceu și peste
150 elevi, care s-au implicat cu pasiune și dăruire.
În fiecare zi a acestei perioade s-au desfășurat activități pe teme diferite, cum ar
fi :,,Singur pe net ‘’-cls. IX F si XII C ; ,,Fațetele violenței’’-cls. VIII ;,,Stop violenței’’-cls. Vsi VI ;,,Sursele violenței în școală’’-cls.X C,D realizarea expoziției de
desene cu tema ,,Ziua internațională a toleranței’’(prof. Claudiu Schiteanu), a unor
filmulețe de 3-5 minute pe aceeași temă și înscrise la concursul Infoart,,Violența în
era digitală ”(prof. Cristina Ceaușu), realizarea de pliante și fluturași pentru mediatizarea proiectului.
Un alt proiect derulat cu succes în Colegiul Energetic ,,VIOLENȚA LA VOLAN’’, s-a adresat în special elevilor de la clasele XI- XII, tineri posesori de permise
auto. În cadrul acestui proiect s-a constituit un parteneriat între conducerea colegiulu,
diriginți ai claselor a XII-a și IJP – Poliția Rutieră Rm.Vâlcea. Temele propuse au
fost variate, folosindu-se ca mod de lucru dezbaterea, dialogul, lucrul în echipe, realizarea de materiale auxiliare, fișe,pliante, expoziții. Atracția cea mare a venit din partea Poliției rutiere care a prezentat filmulețe cu situații concrete de greșeli făcute de
tineri la volan, dar și dialogul care s-a realizat între elevii ,,șoferi’’ și polițistele de la
circulație.
Aceste activități și alte asemenea lor, în care sunt implicați elevii, au ca scop
îndrumarea tinerilor în rezolvarea conflictelor/actelor de violență, crearea unui comportament responsabil prin conștientizarea consecințelor actelor pe care le provoacă,
dobândirea experienței rezolvării problemelor.
Dacă am reusit ? Răspunsul îl aveți în școală, unde conflictele sau violențele
sunt în număr foarte mic și de mică intensitate. Asta nu înseamnă că trebuie să ne
oprim. Vom continua prin activități care să prevină violența și asteptăm ca și părinții
să ne fie parteneri cu teme propuse direct de către aceștia.
prof. Veronica Belgun

M-a emoţionat atunci şi mă emoţionează şi acum, când citesc această poezie care îmi era adresată. Ce poate fi mai frumos pentru un profesor, decât recunoaşterea muncii de către foştii elevi?
Un alt exemplu de bună colaborare dintre dirigintele-profesor şi elevii săi îl constituie ora de
dirigenţie de la clasa a-XI-A, februarie 1996, având tema Cum se cuceresc femeile. Aceasta a fost propusă de către elevi la început de an şcolar, fără a ne gândi că la data desfăşurării orei o să fie vizită în
şcoală din partea Inspectoratului Şcolar. Din cele patru ore de dirigenţie care erau în programă,
dna profesor Valentina Constantinescu a ales clasa noastră. A fost ceva deosebit, aşa discuţii au avut
loc, încât doamna inspector, impresionată fiind, a intervenit în dezbaterea noastră.
Exemplele pot continua. Se impune totuşi amintit rezultatul deosebit obţinut de către elevii clasei a-XII-G la sesiunea de bacalaureat din iulie 2014, când din cei 20 de elevi participanţi la bacalaureat, 8 au luat nota 10 la matematică, iar media pe clasă a fost 9.35. Mesajele pe care le-am primit au
fost pline de emoţie şi recunoştinţă. Le mulţumesc şi îi felicit pentru realizările obţinute.
Sunt mândru că am fost profesor la ENERGETIC!
Dar la ENERGETIC am fost şi directorul colegiului, între anii 1998-2007 şi 2009-2012. Despre
această perioadă se pot spune multe, între care amintesc:
Reabilitarea localului, a sălii de sport, cantinei şi intenatului;
Construirea observatorului astronomic GALILEO GALILEI;
Înfiinţarea Centrului Naţional de Handbal fete;
Obținerea în anul 2006 din partea ministerului a diplomei DIRECTORUL ANULUI;
Organizarea celor două ediţii ale simpozionului DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAŢIEI car e s-au bucurat de un real succes, având ca participanţi profesori din 14 licee energetice din
ţară;
Realizarea cercului cu directorii de licee (1-4 aprilie 2012), ce s-a desfăşurat la Budapesta, constituindu-se într-un schimb de experienţă cu licee din Ungaria;
Realizarea de proiecte cu şcoli din Franţa Spania, Germania, Polonia;
Schimbarea denumirii din Grupul Şcolar Industrial Energetic în Colegiul Energetic;
Înfiinţarea de laboratoare şi cabinete noi: cabinetul de religie, cabinetul de limbi moderne, laboratorul de mecatronică, laboratorul de electronică, laboratorul de protecţia mediului, două laboratoare
de informatică,
Dotarea colegiului cu un microbuz şcolar;
Amenajarea parcului școlii, în care s-a construit un foişor, unde îşi poate desfăşura activitatea
o clasă de elevi;
Amenajarea sălii de festivităţi;
Amenajarea unui teren de handbal cu suprafață sintetică;
De asemenea, colegiul a fost vizitat de către secretarul de stat Oana Badea şi de miniştrii: Ecaterina Andronesu, Andrei Marga şi Mihail Hărdău.
Pentru atingerea cu succes a acestor reușite a colaborat echipa managerială formată din: Director, prof. Florescu Ion, Director adjunct, ing. Mariana Marica, Director adjunct, prof Mătăcuţă Dumitru.
Ca o concluzie la activitatea profesională pe care am desfășurat-o în slujba educației și, totodată, la final de carieră, îmi exprim speranța şi dorinţa că ENERGETICUL va continua să se situeze
printre şcolile cu rezultate bune şi foarte bune în educarea tinerilor care-i calcă pragul.
prof. Ion Florescu
Director al Colegiului între anii 1998-2007 și 2009-2012
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Un nou început…..

A fi dascăl înseamnă a iubi
şi a înţelege sufletul unui copil

Fizica a fost o pasiune din copilărie. Îmi puneam întrebări la care nu
ştiam răspunsul. De ce? De ce? De ce? Acest " De Ce?" mi-a marcat adolescenţa şi m-a determinat să
aleg drumul sinuos, dar plin de satisfacţii al ştiinţelor exacte.
Viaţa mea de profesor se împarte în atunci şi acum adică înainte şi după revoluţie.
Cu aerul bănăţean în nas, deoarece facultatea de fizică am terminat-o la Timişoara am venit la
Liceul Industrial nr.3, actualul Colegiu Energetic, cu dorinţa de a împărtăşi răspunsurile la "de ceurile" din trecut. Am intrat într-un colectiv tânăr de care mă leagă multe amintiri plăcute. Cum erau
elevii acelor timpuri? Frumoşi la suflet, cu cei şapte ani de acasă, cu spirit inventiv şi dorinţă de a învăţa. Erau întreceri între clase, întreceri între elevi care să înveţe mai bine.
Îmi amintesc că într-un an, la profilul construcții, s-a făcut o ierarhizare a elevilor după media de
admitere la treapta a II- a. În acel an au fost opt clase la acest profil. Chiar dacă au avut medii mai
mici, elevii din ultima clasă s-au remarcat prin rezultate notabile.
Cum sunt elevii acestor timpuri? Tot frumoşi la suflet, cu spirit inventiv dar neconstructiv, cu dorinţa de a învăţa dar mai mult altceva decât carte. Sunt şi acum întreceri dar altfel: cum să se îmbrace
mai bine decât colegul, cum să aibă un telefon mai "şmecher" sau cum să intre în cea mai "cool"
gaşcă. Nu mai simt acea dorinţă de cunoaştere, acea sete de necunoscut!!....
Desigur, vremurile s-au schimbat. Acum tânăra generaţie e fascinată de noua tehnologie. Mă gândeam zilele trecute că poate ajung mai repede în minţile lor dacă o să le predau lecţiile pe facebook.
Premiile obţinute de elevii mei la diverse concursuri şi olimpiade de fizică m-au împlinit profesional. Le mulţumesc elevilor mei şi de atunci şi de acum că mi-au oferit posibilitatea de a-mi răspunde la
"de ce "'urile pe care mi le-am pus ca profesor, diriginte şi om.
În 1990 am acceptat preluarea conducerii liceului pe un val de entuziasm al elevilor și majorității
cadrelor didactice, hotărât să duc mai departe renumele acestei instituții. Începutul a fost greu datorită
implementării noilor structuri politice și a setei de libertate a tuturor..
Au fost ani frumoși, au fost ani grei, dar sufletul mi-e plin de bucurie că absolvenții acestor generații, s
-au împlinit social și, astfel am învățat la Colegiul Energetic că profesia de dascăl e plină de provocări
şi satisfacţii, de frământări şi căutări, de vise şi împliniri.
prof. Stelian Pîrvulescu
Director al școlii între anii 1990-1998 și 2008-2009
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Îmi doream mult să mă întorc acasă, deși pentru mulți sună ciudat faptul că, după
10 ani petrecuți în Italia, pentru mine acasă înseamnă România.
Aveam patru ani când m-am mutat cu părinții la Roma. Nu mi-a fost ușor să învăț
limba italiană și să mă adaptez la sistemul de învățământ italian dar, cu ajutorul profesorilor de acolo, mai indulgenți decât cei de aici, am reușit să termin opt clase. Am avut mari
emoții la examenele finale. Probele s-au desfășurat pe parcursul unei săptămâni. Au fost și
scrise și orale. Gândul că la finalul lor voi veni acasă, în România, m-a încurajat să rezist
până la capăt.
În sfârșit, 15 septembrie 2014……Prima zi de școală în România. Am pășit cu
emoție pe poarta mare a liceului. Prima impresie a fost de teamă, teamă că o să mă rătăcesc. Curte foarte mare, trei clădiri, mulți elevi. În sala de festivități, deși profesorii vorbeau tare, îmi era greu să înțeleg ce spun. Gândul îmi zbura la cum va fi în clasă. Ce colegi voi avea? Voi reuși să-mi fac prieteni? Dar profesorii români sunt oare așa duri cum
par acum, la festivitatea de deschidere?
După primele săptămâni de școală, am reușit să aflu răspunsurile la întrebări. Colegii mei sunt mai prietenoși decât cei din Italia. Am observat că avem multe în comun. Mă
bucur că nu-s deosebită de ei, cum credeam. Profesorii sunt mult mai exigenți și mai serioși. Unii zâmbesc foarte rar. De câte ori sunt ascultată tremur, simt un gol în stomac și cuvintele parcă își schimbă sensul în mintea mea. Nu mă așteptam să am atât de mult de învățat. Am obosit…..
Aștept cu nerăbdare, fiind weekend și fiecare vacanță. Nu mă regăsesc….Nu înțeleg de ce mă simt așa……Îmi doream atât de mult să ajung acasă!...Dar, asta e, pentru toate e un început. Al meu e doar…un pic mai greu.
Andreea Mădălina Tudora
Clasa a IX a F

Biblioteca- hrana spirituală a sufletului
Biblioteca, izvor nesecat de cultură, locul spre cunoaștere, locul unde reușim să
punem o ˝ cărămidă ˝ în procesul de formare a tânărului adolescent și a omului de mai târziu, este o colecție organizată de documente, având misiunea de a răspunde cerințelor de
informare, documentare, lectura, recreere și studiu ale elevilor și cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice din școala.
Inființată în anii 1972-1973, biblioteca Colegiului Energetic dispune de două spaţii
funcţionale situate la parterul liceului (o încapere pentru depozitare și o încăpere - sala de
lectură).De-a lungul anilor s-au achiziționat și s-au dezvoltat permanent colecțiile bibliotecii, astfel că în prezent, fondul de carte existent este de 27914 titluri din toate domeniile de
activitate.Sala pentru lectură ofera posibilitatea elevilor şi cadrelor didactice să consulte
volumele dorite şi totodată este locul unde se desfăşoară cele mai multe dintre activităţile
organizate de bibliotecă. Lectura are o importanță deosebită și o contribuție majoră în educarea tinerilor, ajutându-i în însușirea unei limbi corecte, bogate și clare. Astfel, prin activitățile desfășurate în colaborare cu cadrele didactice, s-a urmărit dezvoltarea interesului
pentru lectură și pentru cunoaștere.Dintre activitățile organizate în anul școlar 2014-2015
în cadrul bibliotecii amintesc:
Ziua Limbilor Europene
Ziua Mondială a Turismului
Ziua Mondială a Salutului
Tânărul de ieri, tânărul de azi
Eminescu-164 de ani de la nașterea poetului
Unirea Principatelor Române
Constantin Brâncuși
Bibliotecar, Ana Maria Dobre
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FAZA JUDEŢEANĂ DE RUGBY TAG LICEU 2015
Vineri, 27 martie 2015, în sala de sport a Colegiului Energetic Rm. Vâlcea, s-a desfăşurat faza
judeţeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar la rugby tag liceu – ediţia I – Rm. Vâlcea. La competiţie au participat 4 echipe, clasamentul final fiind următorul:
Locul I – C.N.M.B. Rm. Vâlcea;
Locul II – Liceul Tehnologic "Petrache Poenaru" Bălceşti;
Locul III – Colegiul Energetic Rm. Vâlcea şi Liceul "C-tin Brâncoveanu" Horezu.
Asistenţa medicală a fost asigurată de cabinetul medical al Colegiului Energetic, reprezentat
de d-na dr. Carmen Mănescu şi as. Lavinia Tololoancă.
Premierea a fost efectuată de dl. prof. Cătălin
Predescu, preşedintele clubului sportiv Lykaios,
care a oferit echipament de joc şi mingi de antrenament tuturor echipelor participante.
Felicitări echipelor, felicitări profesorilor şi, nu în
ultimul rând, felicitări elevilor echipei noastre care au obţinut un rezultat bun, la noi în şcoală urmând
să se implementeze acest sport în perioada 4-6 mai 2015 cu ajutorul unor voluntari din Anglia!
prof. Alina Negoescu

PROFESORUL……...OMUL
……….Despre un alt început
Au trecut 40 de ani…..Timpul, nemilos, s-a îndreptat spre acea ,,activitate’’numită pensionare. După o experiență de
12 ani de dascăl la Liceul Industrial din Băile Govora, am ajuns în 1990 să-mi desfășor activitatea de profesor de fizică la
Grupul Școlar Energetic. Acest liceu a fost cu siguranță altfel față de alte școli din orașul Rm.Vâlcea deoarece a fost școala
unde am predat eu.
Școala , pentru mine, a însemnat emoții, așteptări, provocări, locul marilor împliniri pentru visuri îndrăznețe. M-am
identificat cu aspirațiile tinerilor pe care i-am încurajat, i-am susținut moral în drumul lor spre viață, pe care i-am sprijinit cu
toată priceperea și dragostea mea. De multe ori școala a fost pe primul loc în viața mea, urmată apoi de familie. A fost locul
unde am venit cu drag și unde uitam de problemele și tristețile mele.
Am fost un dascăl bun sau nu…..nu știu !? Dar știu că am fost alături de sute de tineri, am fost alături de bucuriile,
speranțele și ..necazurile lor ! Știu că au apelat la mine atunci când aveau probleme și
împreună le-am rezolvat. Și ce este mai frumos decât să vezi ochii copiilor plini de zâmbete și
lacrimi de bucurie !!
Uitându-mă înapoi la anii pe care i-am petrecut la catedră, pot spune că ei vor rămâne un
colțișor aparte, deosebit în viața mea pentru că acolo, în Colegiul Energetic- școala în care am
predat 25 ani, se întâmplau miracole. E acel miracol pe care întelegi că-l înfăptuiești ca dascăl
doar peste mulți ani, când vine vremea să te oprească pe stradă un fost elev sau tacit descoperi
că foști elevi au locuri de muncă deosebite și familii minunate și …chiar dacă, nu întotdeauna
îți spun direct, înțelegi că ai ocupat un loc aparte în formarea lor ca oameni și …mai mult se
opresc preț de câteva minute să-ți multumească pentru că l-ai ajutat să-și împlinească visul.
Cred că Energeticul este o magie pentru fiecare tânăr care a absolvit aceasta școală și îmi doresc să le recomand atât nepoților mei, cât și altor tineri să studieze în aceeași școală unde am
predat și eu !!
Mă bucur atunci când le spun tuturor că în școala unde am funcționat ca profesor se întâmplă
mereu un miracol : elevul contează !
Veronica Belgun
Profesor de fizica(1990-2014)

Când fizica nu e relativă

Campionatul de fotbal de la Energetic

Printre multe alte activități desfășurate în școala noastră, a fost organizat și Campionatul de fotbal
interclase, la care au participat, de la fiecare clasă, câte o echipă de 6 elevi. Campionatul a avut loc în
săptămâna “Școala altfel”. Finala s-a jucat între clasele a X a C și a XII a A, în ultima zi a săptămânii.
Victoria a revenit clasei a-XII-a A cu scorul 2-0 . Echipa câștigătoare alcătuită din Boștină Nicolae
Alexandru alături de coechipierii Țambrea Adrian (portar), Grigore Cătălin (fundaș), Melinescu Robert
(atacant), Bâcu Geani(mijlocaș), Aldescu Ionuț (atacant) a fost antrenată de doamna profesoară de educație fizică și sport Laura Haș.
Adrian Țambrea
Clasa a XII a A
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După anii 90, rolul fizicii ca disciplină de studiu a fost oarecum diminuat, dat fiind faptul că nu a
constituit disciplină obligatorie pentru examen. În consecință, nici rezultatele elevilor noștri nu au mai reflectat preocuparea pentru performanță
în acest domeniu. Cu toate acestea, ne mândrim cu implicarea profesorilor de fizică în organizarea unor concursuri. Un exemplu este domnul
profesor Ion Stănică, membru al Comisiei centrale la:
Concursul județean ” Liviu Tătar” organizat de Universitatea din
Craiova
Concursul național ”Ștefan Procopiu”, Bacău
Concursul național ”Evrika” , Brăila
Olimpiada națională de fizică, Vaslui
Olimpiada națională de astronomie și astrofizică
Iată ce ne-a declarat domnia sa: ” Subiectele au avut un grad ridicat de dificultate. Am remarcat organizarea la superlativ, cu deosebită rigoare, corectitudine și transparență în informare. În cadrul fiecărui concurs a fost vizibilă implicarea oficialităților locale și, bineînțeles, a ministerului.
De o apreciere deosebită se bucură domnul profesor Mihail Sandu, nume emblematic pentru învățământul vâlcean și nu numai, propunător de subiecte la toate concursurilor de anvergură, autor de subiecte pentru olimpiada internațională de astronomie și astrofizică”.
Profesorii Ion Stănică și Simona Cîrstea sunt autorii Ghidului de lucrări experimentale pentru clasa a
VI a. Observatorul Astronomic ” Galileo Galilei” aflat în incinta Colegiului Energetic oferă elevilor școlii noastre posibilitatea îmbinării armonioase între teorie și practică.
Alexandru Țîștea
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CUPA MĂRŢIŞORUL – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI RESPECT

VOLUNTARIATUL ÎN ȘCOALA NOASTRĂ

Ce este voluntariatul?

Voluntariatul reprezintă o activitate făcută din proprie iniţiativă, în care o persoană îşi oferă timpul, talentul şi abilităţile în folosul comunităţii, fără a aştepta un câştig material. Voluntariatul este valoros pentru
beneficiile directe sau indirecte precum dezvoltarea de abilităţi, beneficii sociale, sporirea angajabilităţii şi
multe alte motive care pot interesa persoanele ce se alătură proiectelor de voluntariat.
Promovăm voluntariatul ca expresie a altruismului şi a solidarităţii, ca mijloc de consolidare a legăturilor de convieţuire, de respect şi de ajutor reciproc.
În diversele sale domenii de activitate, voluntariatul nostru reprezintă o dovadă concretă a coerenţei cu
principiile umaniste care ne animă.
Facem parte din acel nucleu al societăţii care nu se mulţumeşte să vorbească despre solidaritate, toleranţă, dăruire, generozitate, acţiune dezinteresată, ci practică aceste valori.
De ce avem nevoie de voluntari?

Unul dintre cele mai bune moduri de a-ți face noi prieteni este
voluntariatul: intri în contact cu oameni noi, care au inițiativă, valori și spirit civic (altfel n-ar face voluntariat) și interese comune
cu ale tale( luptați pentru aceeași cauză).
Munca în echipă vă va uni cu siguranţă!
Încrederea in sine creşte atunci când faci munca non-profit! Binele pe care îl faci pentru ceilalți,pentru comunitate îți dă automat
un sentiment de împlinire și de satisfacție interioară, iar munca în
echipă și în cadru organizat îți creează un sentiment de apartenență, de mândrie și identitate!
Toate acestea te ajută să ai o abordare pozitivă asupra vieții și o stare generală de bine, astfel încât
te vei putea concentra mai bine pe viitoarele tale obiective.
Voluntariatul combate cu succes depresia și anxietatea, reducându-le totodată și riscul de apariție!
Un factor cheie care declanșează depresia este izolarea socială. Munca voluntară te menține în contact permanent cu ceilalți și te ajută să îți formezi un sistem solid de susținere, care te protejează de stres și de depresie atunci când treci prin situații dificile.
Comisia Europeană vine în ajutorul voluntarilor prin Grupul de lucru responsabil de redactarea Codului Etic al organizatorilor activităţilor de voluntariat. Acest document a fost realizat în cadrul Grupurilor
tematice de lucru care au funcţionat în România pe durata Anului European al Voluntariatului 2011 şi se
bazează pe un set de principii fundamentale etice şi morale, după care voluntarii să se ghideze când participă la astfel de acţiuni,dar şi pentru a oferi celor care desfăşoară astfel de activităţi în domeniu, un cadru de
discuţie.

În perioada 04-05 martie 2015, în sala de sport a Colegiului Energetic s-a
desfăşurat a V-a ediţie a competiţiei judeţene Cupa Mărţişorul, o competiţie iniţiată şi organizată de catedra de educaţiei fizică şi sport a colegiului nostru alcătuită din profesorii: Alina Negoescu—responsabil comisia metodică, Laura Haș, Nicoleta Lazăr, Maria Rădoi, Steluța Luca.
Activitatea a avut drept scop familiarizarea elevilor cu practicarea
exercițiilor fizice într-un mediu competițional.
Competiția s-a bucurat de un real succes şi de o participare numeroasă în rândul copiilor, tradiţia în practicarea handbalului feminin fiind completată cu prezenţa sportului rege – fotbalul – la nivelul echipelor masculine. Aşadar, au fost 2 zile de sărbătoare, în care primăvara a fost liantul care a unit mai multe echipe
într-o competiţie a mărţişorului, a fair-play-ului şi a prieteniei. La handbal s-au prezentat trei echipe:
1. Energetic 1 – selecţionata claselor a VII-a şi a VIII-a, condusă de d-na prof. Maria Rădoi;
2. Energetic 2 – selecţionata claselor a V-a şi a VI-a, condusă de d-na prof. Lazăr Nicoleta;
3. Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" – prof. Maria Mihai.
Câştigătoarea competiţei a fost echipa condusă de d-na prof. Maria Rădoi, fiind urmată în clasament
de echipele Energetic 2 şi C.N.M.B.
La fotbal masculin s-au prezentat 5 echipe:
1. Şcoala gimnazială nr. 4 – prof. Cincă Cornel;
2. Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" – prof. Maria Mihai;
3. Şcoala gimnazială "Take Ionescu" prof. Bărbuţ Daniel;
4. Colegiul Naţional de Informatică "Matei Basarab" – prof. Vergu Gheorghe;
5. Şcoala gimnazială nr. 5 – prof. Faităr Cosmin.
Clasamentu final este următorul:
Locul I - Colegiul Naţional de Informatică "Matei Basarab" – prof. Vergu Gheorghe;
Locul al II-lea - Şcoala gimnazială "Take Ionescu" prof. Bărbuţ Daniel;
Locul al III-lea - Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" – prof. Maria Mihai
Felicităm toate echipele participante pentru comportamentul exemplar din timpul competiţiei, felicităm profesorii pentru interesul pe care îl prezintă competiţiei organizate de noi şi, nu în ultimul rând,
mulţumim colaboratorilor noştri: domnul Bogdan Marinescu - director Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret din Vâlcea, domnul Ioan Dumbrăvescu – expert principal Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret din Vâlcea şi domnul Vlaşcu Constantin – preşedinte al Federaţiei Române Sportul pentru Toţi, care neau asigurat plachetele, medaliile şi diplomele pentru toţi participanţii !
,
prof. Alina Negoescu, responsabil comisia metodică

ing. Mariana Marica
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SPORT...SPORT...SPORT
Mens sana in corpore sano

Activități de voluntariat în Colegiul Energetic:

Să fii sportiv este cool

Fac handbal de 5 ani și deja acest sport este ca un
drog pentru mine. În fiecare zi fac antrenamente lucrând
la putere maxima și mă bucur ori de cate ori plecăm în
turnee sau doar pentru meciuri de verificare. Acest sport
este unul ce presupune inteligență, curaj și putere. Făcând sport vezi locuri noi, întâlnești oameni noi și îți faci
prieteni diverși.
Prin sport îți dezvolți personalitatea, îți construiești
un caracter puternic și de ce nu, un corp bine lucrat.
Handbalul este un sport de echipă prin care tu lucrezi pentru ea și echipa pentru tine pentru a aduce un
rezultat favorabil. Dacă faci sport de performanță îți dedici fiecare minut acestei cauze încercând să dai tot ce ai
mai bun să te mulțumești în primul rând pe tine.
Doar la un meci poți să vezi bucuria coechipierilor
tăi când dai un gol, adrenalina care îți crește la cote maxime când auzi tribuna încurajându-te sau aclamându-ți
numele, tristețea atunci când iei un gol, furia atunci când
portarul apară o minge sau mai multe la rând și nu în ultimul rând senzația de bine care te cuprinde la sfârșitul
Teodora Nistor unui meci câștigat împotriva cuiva puternic.
clasa a IX-a G
Aș vrea ca oricine să simtă toate aceste lucruri
deoarece cred că este cel mai frumos sentiment pe care
l-am simțit până acum. Echipa mea este ca a doua familie și ne bucurăm când cineva este vesel, ne întristăm
când cineva este în toane proaste, ca mai apoi să aflăm
imediat ce s-a întâmplat ca să rezolvăm problema.
În plus, sportul te face mai popular printre prietenii
și colegii tăi concurând și jucând cu plăcere, aducând
victorii care mai de care. Nu aș schimba nimic din ce s-a
întâmplat până acum și nu regret nici un pic că m-am
apucat de acest sport sau de sport în general.
Oricare ar fi sportul practicat nu ar trebui să te
plictisești de el atâta timp cât îți place.
Fii mândru că ești sportiv!
Cristina-Georgiana Mititelu
clasa a IX a G

Viaţa fără sport nu ar trebui să existe! Poţi să mergi la sală sau poţi lucra câteva
exerciţii fizice acasă - important este să vrei să
faci acest lucru, care te ajută să te dezvolți fizic
și psihic.
Mişcarea prezintă beneficii multiple pentru corp și minte, aşa cum spune şi proverbul „Mens sana in corpore sano”! Cum să avem
o minte sănătoasă, dacă organismul care o găzduieşte nu este curat, aerisit?
O oră pe zi nu este mult, mai ales că
această activitate este una plăcută.
Sportul ne oferă o viață mai sănătoasă și
ne pregătește creierul pentru o bătrânețe mai
ușoară.
Exercițiile stimulează sistemul nervos și
păstrează agilitatea creierului. Capacitatea de
memorare poate fi îmbunătățită oricând prin
intermediul sportului fizic și mental. Corpul
omului are nevoie de efort fizic zilnic, sau, cel
puțin, la două zile.
Memoria și gândirea sunt afectate de modul în care ne păstrăm vitalitatea creierului.

Activitatea Campania ,,Săptămâna fructelor/legumelor donate”:
au fost adunate peste 350 kilograme de fructe, au participat 123 elevi
voluntari și 11 profesori.

Încărcarea/Distribuirea fructelor la Complex Servicii Comunitare
(Centrul pentru copilul abuzat/neglijat/exploatat), Sediul Râmnicu Vâlcea,
Str. Liviu Rebreanu, nr. 4.


Activitatea: ,,Crăciunul bucuria copiilor” - Am pornit să colindăm
Cadouri pentru copiii din Serviciul de tip rezidenṥial pentru recuperarea copilului
cu dizabilități – Râmnicu Vâlcea. Ce poate fi mai nobil, mai emo ionant decât să
oferi bucurie, căldură sufletească dar mai ales atenție unor copii cu probleme!


Activitatea: “Călătorie în lumea cărților” colectarea/donarea de cărți bibliotecilor din mediu rural.




Activitatea „Simbolurile primăverii”- expoziție cu lucrări ale elevilor

Ce înseamnă voluntariatul pentru elevii din Energetic?



”De când am venit în acest liceu, scopul meu a fost acela de a introduce noţiunea de voluntariat. A
fost dificil, deoarece eram singurul voluntar din şcoală.În viitor mă văd continuând activităţile de
voluntariat deoarece a devenit o pasiune, de aceea am vrut să particip la aceste evenimente împreună cu şcoala. Îmi place să vorbesc despre asta, gândul meu despre şcoală este implicarea, motivaţia,
devotamentul, lucrul în echipă, socializarea, respectul etc.Îmi voi aminti despre acest liceu şi sunt
convinsă că experienţa liceului mă vor ajuta peste ani.”
( Giorgiana Voiculescu, cls a XII a H)



”Voluntariatul te ajută să îţi dai seama cine eşti, ce vrei să faci, ce poţi să faci şi cine vei fi peste
cinci, respectiv zece ani. Din experienţa mea de voluntar vă pot spune că nimic nu se compară cu
sentimentele trăite în cadrul activităţilor de voluntariat. A fi altruist, devotat, determinat, activ reprezintă doar câteva din calităţile unui voluntar, care munceşte şi se distrează în acelaşi timp, deoarece
învăţăm să iubim ceea ce facem, să fim pasionaţi de munca noastră. Astfel, doar trăind această experienţă, poţi simţi cu adevărat cît de minunat este să fii voluntar.”
( Alexandra Rădulescu,cls a XII a H)



”Voluntariatul



”Voluntariatul înseamnă să oferim cu voinţă, cu generozitate şi cu dragoste acele lucruri care lipsesc altora.” (Adela Elena Militaru, cls a IX a F)

înseamnă dedicare, implicare și dezvoltare personală.” (Amelia Bușe,cls a XIIa H)

Pagină realizată de Alexandra Rădulescu
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CONVINGERI ȘI ATITUDINI ÎN ACȚIUNILE DE
CARITATE ȘI VOLUNTARIAT
Educaţia pentru mediu este un proces ce necesită timp pentru dezvoltarea atitudinilor, priceperilor şi
deprinderilor care să creeze un comportament ecologic al cetăţenilor, deoarece populaţia nu poate să-şi dezvolte un comportament adecvat atâta vreme cât nu înţelege problemele de mediu prin prisma conştientizării efectelor ulterioare
ale acţiunilor lor.
Activitățile de voluntariat pentru tineri sunt cele
mai eficiente metode să pornească pe calea potrivită în ceea ce
privește cariera, precum și o opțiune la îndemn pentru tinerii care
încă nu au vârsta necesara pentru a fi angajați legal.
Tinerii pot să-și dorească să facă voluntariat în timpul lor
liber începând cu vârsta de 13 ani. Beneficiile voluntariatului
sunt numeroase, iar tinerii care se hotărăsc să facă voluntariat
realizează de cele mai multe ori că voluntariatul poate fi o metoda bună pentru a-și dezvolta abilitățile pe care le pot pune în
practică la locul de muncă. A voluntaria înseamnă a ajuta necondiționat, astfel încât beneficiarii să ajute la
rândul lor, pe principiul dă mai departe: eu voluntariez într-o organizație ecologică, curăț peturile dintr-o
pădure, ca mai departe pădurea să poată produce oxigen atât pentru mine, cât si pentru comunitatea din care
fac parte sau ajut niște copii cu dizabilități pentru că peste câțiva ani, ajutorul dat de mine să se materializeze în transformarea lor în niște adulți responsabili, pe care societatea să-i accepte și să fie integrați pe piața
muncii ca persoane calificate.
Există de asemenea și beneficii psihologice pozitive pentru tinerii care se implică în activități de
voluntariat. Un simt al apar tenentei la gr upur ile de voluntar i, cr eșter ea încr eder ii de sine, și a păr erii despre sine, pot fi câteva din beneficiile sănătății mintale pe care
tinerii le pot obține din activitatea de voluntariat. Unele școli au inclus
în programul școlar, ore dedicate voluntariatului: ecologizarea zonei
din imediata apropiere a scolii sau plantarea de copaci.
Voluntar pentru mediu
Cel mai important aspect care trebuie luat în vedere atunci când tinerii
devin voluntari este dacă acele activități de voluntariat vor fi pe măsura intereselor și abilităților lor. Tinerii care vor să protejeze mediul
pot fi interesați să se implice în activități de voluntariat ale căror cauze relaționează cu mediul înconjurător. Există numeroase moduri prin care tinerii pot avea „activități eco”
de voluntariat. Colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor pot fi activități
prin care tinerii pot deveni voluntari.
Voluntar pentru comunitate
Activitățile locale de voluntariat pot încuraja tinerii să ia atitudine și să se
alăture eforturilor de voluntariat în comunități diverse. Tinerii atrași de o
cariera în câmpul medical ar putea fi interesați să se implice într-o acțiune
de voluntariat într-un spital, un centru de asistență medicală sau într-un
centru de plasament pentru copii.
prof. Venera Bîrzescu
Profesori și elevi ai Colegiului au participat la acțiunea de caritate cu ocazia sfintelor sărbători de Crăciun la SERVICIUL DE TIP REZIDENȚIAL PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI. Elevii au răspuns la
aceste activități prin aducerea de alimente neperisabile haine și jucării.
Obiectivele acestei activități au fost: sensibilizarea tinerilor cu
10

Spectacol și ……..
spectaculos

Teatrul este un mod de a visa cu ochii deschiși, de a intra în pielea unor personaje , de a-ți manifesta sentimentele și trăirile. În școala noastră sunt doi actori , elevi în clasa a XII a H, care au avut
privilegiul să joace pe scenă alături de mari actori.
Ce înseamnă teatrul pentru voi?
Andrei Gîjulete: Din punctul meu de vedere teatrul este un loc unde mă pot cunoa te foarte bine, un
loc unde mă pot exprima fără ca nimeni să mă critice ba, dimpotrivă, să fiu apreciat pentru dezinvoltură și pentru acel strop de nebunie.
Ștefan Bogdan Liță: Pentru mine teatrul este o modalitate de a exprima ideile fără limite sau
prejudecăți. În teatru, nimic nu este oprit, ci doar trebuie făcut altfel.
Când v-ați orientat pentru teatru?
A.G.:La vârsta de 13 ani m-am înscris la cursurile de actorie de la Teatrul Ariel; patru ani mai târziu
împreună cu alți cinci colegi și totodată prieteni am format trupa ”DOMINO”.
Șt.L.: Începuturile mele în teatru au fost în clasa a IV a i ulterior am făcut parte din aceea i trupă.
” DOMINO”.
Dincolo de răsplata spirituală, aplauzele, ca semn al recunoașterii talentului, a existat și o recunoaștere concretă a acestuia?
St. L.: Evident, cu spectacolul ”5 nuanțe de negru” , prezentat în cadrul Festivalului de Teatru pentru
tineri ” IDEO IDEIS”,la Alexandria unde am câștigat marele premiu.
A.G: Trebuie men ionat că spectacolul ” 5 nuanțe de negru” s-a bazat pe ideile noastre. Câștigarea
marelui premiu ne-a asigurat susținerea unei reprezentații la Festivalul Internațional de Teatru de la
Sibiu, FITS.
Ce satisfacții oferă participarea la concursuri, festivaluri de profil?
A.G.: Cred că participarea la o vârstă fragedă , la o competi ie de anvergură cum este un festival
internațional este cea mai mare realizare până în momentul de față, dar mai important este că această
perioadă afost cea mai frumoasă din viața mea de până acum.
St. L: Teatrul mi-a oferit bucuria de a-mi face mulți prieteni, de a mă distra, de a descoperi și de a vizita multe locuri minunate din țară.
Interviu realizat de Amelia Margu ṣi Alina Eghet
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Școala altfel, într-o școală a viitorului - Colegiul Energetic, Rm. Vâlcea
Ce înseamnă de fapt școala altfel?
Şcoala românească din ultimii ani începe să fie ,,altfel’’ decât era acum un
deceniu Nu sunt lecţii la şcoală, dar sunt lecţii de viaţă. Lecţiile nu se ţin în săli de
clasă, notele nu se trec în catalog, iar temele pentru acasă s-au transformat în ore de
interactivitate. Aşa am gândit anul acesta Şcoala Altfel în cadrul Colegiului Energetic, Rm. Vâlcea. Privită iniţial ca o săptămână pierdută, a fost un pas spre întărirea
relaţiei profesor - elev, în absenţa presiunii clopoţelului, a lecţiei care trebuie parcursă în 50 de minute, a ceasului ce merge prea alert între momentul "Bună ziua, luaţi
loc!" şi "Sunteţi liberi, ne vedem ora viitoare!”. Atmosfera din "săptămâna altfel", a
fost una specială, fiind trăită atât de elevi, cât şi de profesori care au avut sentimentul
câştigării unor experienţe noi.
În strânsă colaborare cu Teatrul Ariel, le-am oferit elevilor piesa de teatru
Aventurile lui Tom Sawyer, protagoni tii, actorii Alin Păiu i Roger Cotoi, stârnind
ropote de aplauze la finalul spectacolului.
Cum apreciați activitățile din săptamâna altfel?
A fost o săptămână rodnică. Elevii Colegiului au reușit să se implice în derularea proiectului Un dar
- o rază de lumină, realizat în parteneriat cu Asocia ia ,,Liga femeilor cre tin-ortodoxe'' și astfel să bucure
familiile nevoiașe, care au primit pachete consistente care să le ajute să treacă cu bine sărbătorile pascale.
Trebuie sa le mulțumim elevilor și diriginților care s-au implicat în această acțiune inițiată de Consiliul
Școlar al Elevilor din Energetic. Tot în cadrul activităților de voluntariat trebuie să înscriem și activitatea
SNAC ce a adus un zâmbet dulce pe fețele copiilor de la Complexul de servicii comunitare Rm. Vâlcea.
În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Mondiale a sănătății, doamna prof. Carmen Vochițu a realizat
o masă rotundă la care au participat reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică și ai Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Vâlcea. Elevi de la clasele de protecția mediului au oferit colegilor prezenți în sala de festivități, sub forma unui scurt spectacol, prilejul să mediteze asupra riscurilor și capcanelor pe care e poate reprezenta consumul de droguri.
Cu deosebit interes a fost primită și vizita la Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD și Apărare
CBRN „Panait Donici”, cu ocazia Zilei Porților Deschise, evenimentul dedicat împlinirii a 134 de ani de la
înființarea învățământului militar de geniu, dar și sărbătoririi Zilei Forțelor Terestre la 23 aprilie 2015. Am
participat la mai multe exerciţii interactive demonstrative specifice, ateliere de lucru cu prezentare de tehnică, elevii familiarizându-se și cu unele şi unele aspecte ale învăţământului
militar de specialitate.
Școala Altfel a fost un bun prilej să căutăm i să descoperim talente, fie în
sport, prin organizarea unui campionat de fotbal între clasele Energeticului,
fie în domeniul artistic, în cadrul spectacolului Energetic are talent!, organizat de același neobosit președinte al Consiliului Școlar al Elevilor, Adrian
Lisaru.
Spiritul de competiție este încurajat?
La inițiativa DJTS și a ISJ Vâlcea, reprezentantele școlii noaste, Camelia si
Monica Sîrbu, au participat la activitatea Să ne cunoaṣtem oraṣul, ele aflând
mai multe detalii despre principalele instituții ale administrației locale.
Spiritul competitiv și energia care ne caracterizează au dat roade în această săptămână, elevii noștri
participând la mai multe concursuri, atât la nivel județean, cât și național, cele mai importante premii venind de la Olimpiada Naṥională la disciplinele din aria curriculară Tehnologii pentru domeniile ElectronicăAutomatizări-Telecomunicații și Electric-Electrotehnic-Electromecanic, unde elevii Cătălin Zarioiu (clasa
a XI-a B) și Robert Radu (clasa a XII-a B), pregătiți de doamnele profesoare Mariana Marica, Irinel Filip si
Monica Popescu, au obținut Premiul al III-lea, respectiv Mențiune.
Fie că am urcat în drumeție Dealul Cetățuia, fie ca ne-am dovedit aptitudinile muzicale, pe cele actoricești ori pe cele tehnice, fiecare dintre noi, profesori și elevi, ne-am dorit ca în această săptămână altfel,
să fim mai buni, fiindcă am aflat cu siguranță mai multe lucruri despre noi înșine și despre viață, în general.

privire la nevoile persoanelor cu dizabilităţi şi a celor aflate în dificultate; formarea unei personalităţii autonome şi creative pentru o integrare activă şi reală în societate; promovarea spiritului de voluntariat printre tineri; formarea unui orizont cultural deschis şi autentic; promovarea valorilor moral-creştine şi culturale.
Serviciul de tip rezidenţial pentru copilul cu dizabilitati (SRD)
asigura nevoia de protecție, recuperare şi reabilitare a copiilor cu
afecţiuni neuromotorii, proveniţi din familiile defavorizate, pe o perioadă determinată de timp, în vederea creşterii gradului de autonomie
personală, îmbunătățirii atitudinii parentale faţă de aceşti copii şi reintegrării în familia naturală. De asemenea, se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi, diminuarea complexului de inferioritate creat de handicap şi formarea convingerilor copilului cu dizabilităţi, că are dreptul la viaţă normală..
Altă acțiune a fost participarea la strângerea de ajutoare pentru familiile
defavorizate din județul Vâlcea. Elevii au răspuns la aceste activități prin
aducerea de alimente neperisabile, haine și jucării.
Asociaţia LIGA FEMEILOR CREŞTINE ORTODOXE este o organizație
de femei, care activează în sectorul nonguvernamental din anul 1992,
având ca principală misiune implicarea femeilor din municipiul RâmnicuVâlcea în viaţa comunităţii vâlcene prin două tipuri de activităţi: caritate (îndreptată spre cei aflaţi în nevoi)
şi educaţie moral-creştină. benefice în societate.
PATRULA DE RECICLARE este programul național de educație de mediu al Asociației Române
pentru Reciclare – ROREC, derulat în unitățile de învățământ pre-universitar din București și din țară, cu
sprijinul inspectoratelor școlare locale și cu avizul Ministerului Educației Naționale. Prin programul Patrula de Reciclare, Asociația RoRec spr ijină școala în misiunea de a for ma o gener ație de tineri caracterizată de simțul responsabilității, grija față de
mediul înconjurător, implicare în comunitate și încredere
în propria putere de a aduce schimbări benefice în societate.
La începutul anului școlar, în grădinițele, școlile și liceele înscr ise, s-au format Patrule de Reciclare – echipe de aproximativ 20 de elevi, îndrumați de un profesor
coordonator.

Interviu cu prof. dr. Ana-Maria Udrescu realizat de Monica ṣi Camelia Sîrbu
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Cu ajutorul materialelor educative puse la dispoziția lor de
Asociația RoRec, elevii au înţeles potențialul de poluare al DEEE,
au conştientizat faptul că reducerea acestui risc depinde de fiecare
dintre noi și devenim ambasadorii acestui mesaj ecologic în comunitățile noastre. Pe parcursul anului școlar, elevii au inițiat, pe plan
local, activități creative și de informare prin care au mobilizat comunitățile să colecteze responsabil deșeurile de echipamente electrice și electronice pentru a reduce poluarea și pentru a respecta
obiectivele cantitative de colectare impuse de normele europene.
ORA PĂMÂNTULUI este un eveniment organizat la nivel
mondial, având drept scop conştientizarea problemelor mediului
înconjurător, generate de activitatea umană.
În acest an, pe 28 martie, între orele 20.30 – 21.30, o dată
cu stingerea pentru o oră a luminilor exterioare sau interioare care
nu sunt esenţiale funcţionării şi deconectarea echipamentelor electronice aflate în stand-by, elevii şi profesorii Colegiului Energetic
au dat dovada responsabilităţii lor sociale, a modului de a relaţiona cu mediul şi de a îndemna la solidaritate.
Astfel, campania „ORA PĂMÂNTULUI 2015”, sub
egida „Dăruiește naturii din energia ta” a presupus organizarea şi realizarea următoarelor activităţi:
Implicarea Consiliului Şcolar al Elevilor în campania
de informare a populaţiei şcolare din fiecare clasă a liceului
nostru, cât şi a populaţiei din afara şcolii, cu privire la importanţa şi necesitatea unui gest simplu, de stingere a luminilor;
Realizarea unui concurs de postere, pliante, desene pe
tricouri și becuri ecologice cu tema ECONOMISEȘTE
ENERGIA! pr in car e se dor eşte schimbar ea compor tamentelor elevilor și dezvoltarea spiritului civic şi a capacităţii
de a lua decizii în cadrul şcolii
Distribuirea de calendare și flaiere, ca mod de informare a colegilor şi a populaţiei oraşului nostru;
Întrunirea elevilor şi profesorilor Colegiului Energetic, alături de oameni, organizaţii, companii şi instituţii
din oraş, în Parcul Mircea cel Bătrân, în data de 28. 03. 2015;
Lansarea de lampioane în perioada (20.30-21.30) în fața Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea;
Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un
anumit domeniu care sa te ajute să experimentezi lucruri noi,
să te dezvolți și să ajuți.

În ultimii ani, profesorii au asistat, în rândul elevilor, la o lipsă de interes față de știință,
care duce la evitarea acestor subiecte, în special
matematică, biologie, geografie. Aceste discipline sunt percepute ca fiind dificile. Proiectul nostru își propune să contribuie la o schimbare de
percepție, prin promovarea unei abordări pozitive față de știință, prin situații reale de cercetare.
În prezent, știința este peste tot în viața noastră
de zi cu zi, de aceea este necesar să fim
informați, conștienți de implicațiile sale, în scopul de a fi cetățeni activi. Necesitatea de a face stiința mai
interesantă și atractivă pentru elevi este fundamentală dacă vrem ca ei să aleagă și să învețe aceste
discipline.
Pe parcursul celor aproape doi ani s-au desfășurat
nenumărate activități la nivel local, dar și în cadrul reuniunilor de proiect din: Spania, Letonia, Italia și România. Obiectivele reuniunilor de proiect au fost atinse, atmosfera de
lucru deosebită, urmând ca activitățile să-și continue cursul
la nivel local și în cadrul întâlnirii din Turcia.
Proiectul poate fi catalogat ca o reușită în cadrul
complexului program, în care fiecare etapă, cu activitățile
aferente oferă simultan continuitate, dar și deschidere spre
noi universuri culturale și științifice, spre alte sisteme educaționale menite să redimensioneze învățământul, integrându-l într-un cadru mai larg, european.
prof. Codruṥa Ṥenea

În perioada 3-6 martie 2015 a avut loc la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea a patra reuniune din
cadrul proiectului european de colaborare Comenius O cercetare statistică şi ştiinţifică asupra biodiversităţii la care au participat 35 de elevi şi 26 de cadre didactice din cele 5 ţări partenere: România, Italia,
Turcia, Letonia şi Spania.
Fiecare echipă de elevi a prezentat activitățile derulate în natură, activitățile la nivel local şi vizitele
culturale. Ei au analizat biodiversitatea din punct de vedere statistic în cadrul activităţilor derulate la Parcul
Național Cozia, la Arutela – Castrul Roman şi în pădure la Păușa.
Oaspeții au vizitat Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, apoi au participat la un eveniment cultural
la Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanu”, prezentarea simbolului Mărțișor. S-a desfășurat, de asemenea o
vizită de documentare de la Muzeul de Științe ale Naturii de la Sibiu. La întoarcere, a avut loc un ultim
workshop.
La sfârşitul programului elevii și profesorii de la Colegiul Energetic au organizat un spectacol de

Au consemnat Marius Bonciu
Amelia Bușe

cântece și dansuri tradiționale.Reuniunea și-a atins scopurile, activitățile au fost desfășurate într-o atmos-

Mădălina Moraru ( XII H)

feră plăcută, colaboratorii învățând și împărtășind informații prețioase.
prof. Iuliana Simeanu
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RELAŢIA PROFESOR ELEV, OPORTUNITATE ÎN
DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

De ce să ne implicăm în proiectele europene?
Elevi și profesori, poate vă întrebați de
ce să ne implicăm în proiectele europene. Desigur, acestea înseamnă foarte multă muncă.
Totuși, există multe beneficii pentru cei implicați – elevi, profesori, reprezentanți ai comunității locale – din mii de școli din întreaga
Europă.
Pentru elevi, avantajele sunt nenumărate, au șansa să dobândească noi abilități relevante pentru viața profesională cât și pentru
cea personală, abilități de comunicare și prezentare, creativitate, muncă în echipă, rezolvarea de diferite probleme. De asemenea, proiectele oferă oportunitatea practicării limbilor străine cunoscute,
dar și un punct de plecare în învățarea limbilor străine noi. Ideea dezvoltării profesionale și reușitei conduce la motivație crescută și satisfacție.
Profesorii, prin organizarea reuniunilor de proiect, prin participarea la reuniuni, organizarea de activități în cadrul proiectului au oportunitatea de a cunoaște alte sisteme educaționale și metode de predare, care
îi pot inspira. Cunoașterea diferitelor practici din școlile europene, găsirea de noi soluții comune unor probleme comune motivează aplicarea de noi strategii în școli.
Nu în ultimul rând, proiectele europene pot conduce la stabilirea de prietenii durabile, lărgesc orizontul privind diferite culturi, țări, concepții.
Iată ce cred câțiva elevi implicați în proiectul european Comenius multilateral, A Statistic and Scientific Research on Biodiversity, derulat în perioada 2013-2015 la Colegiul Energetic.
„Îmi voi aminti mereu momentele frumoase petrecute împreună alături de colegii din alte țări, prieteniile ce s-au legat între noi în timpul activităților, de aceea mă bucur că am participat la acest proiect Comenius.” (Gabriela Munteanu, clasa a XII-a H)
„Proiectul Comenius SSRB a fost o experiență extraordinară, prin care am întâlnit oameni minunați
și prin care mi-am îmbunătățit anumite abilități, de exemplu comunicarea în limba engleză.” (Neacșu Vicențiu, clasa a XI-a A)
„A fost cea mai frumoasă experiență din liceu și m-a ajutat să îmi dau seama că dacă ai încredere în
propria persoană, poți trăi momente frumoase, pe care să nu le uiți niciodată.” (Ioana Țăndărescu, clasa a
XII-a H)
”Prin acest proiect am promovat imaginea colegiului, iar colaborarea din cadrul proiectului va continua în noi proiecte europene. În ceea ce mă privește, acest proiect m-a ajutat mult să am mai multă încredere în mine, să-mi dezvolt personalitatea. De asemenea, am descoperit frumusețea celorlalte țări, dar
am avut ocazia să cunosc mai bine și frumusețile țării noastre.” (Beatrice Drăgoi, clasa a XII-a H)
”A fost o experiență plăcută, am rămas cu amintiri frumoase, am cunoscut culturile țărilor implicate
în acest proiect. Am fost primiți cu drag și i-am primit cu drag, ne-am împrietenit și asta e ceea ce contează, să te înțelegi în orice colț de lume, să împărtășești emoții și să cunoști cât mai multe persoane.” (Bianca Florescu, clasa a XII-a H)
prof. Codruṥa Elena Ṥenea

Relaţia profesor-elev este reciprocă. Fiecare transmite mesaje-semnale, fiecare le percepe diferit dar se influenţează reciproc. Anumite cerinţe influenţează personalitatea fiecăruia putând deveni, cu timpul, constante ale personalităţii. Raporturile dintre profesor şi elev nu reprezintă numai o latură intelectuală ci si afectiva În
concordanţă cu principiul participării active trebuie să ne facem din elev un partener. Şi nu orice fel de partener, ci unul activ, curios, atent, care să înveţe, un partener în care să investim încredere şi pe are să-l respectăm.
Numai astfel resursele umane, temporale, materiale
pe care le implicăm în procesul instructiv-educativ se vor
transforma în satisfacţii. „Şi ce satisfacţie mai mare şi mai profundă poate fi decât aceea de a vedea „chipul luminat” al unui elev „care a înţeles azi, care caută
mâine şi care va descoperi singur, în curând, că a învăţa este un adevărat spectacol !”.
A fi profesor înseamnă nu numai a poseda cunoştinţe de specialitate dar,
foarte importantă este şi capacitatea de a le transmite şi traduce didactic. În activitatea sa, profesorul nu se raportează doar la activitatea pur ştiinţifică, ci şi la cea educaţională.
Aşa cum spunea Jean Jaures: „ Nu putem preda altora ceea ce vrem, ceea
ce ştim sau ceea ce credem că ştim; nu predăm şi nu putem preda decât ceea ce
suntem”.
De-a lungul carierei am încercat să-i determinăm pe elevi

să iubească natura şi să-i descopere frumuseţile


să păstreze şi să respecte tradiţiile şi obiceiurile
româneşti;să devină oameni de nădejde în societate şi să
facă faţă oricăror provocări ale vieţii;

să-şi descopere talentul si să-l valorifice

Cu toate schimbările de-a lungul vremii, a
rămas aceeaşi pasiune a dascălului care
dăruieşte cunoştinţe, sentimente, trăsături
de caracter şi acelaşi pământ care se cere
prelucrat, semănat, udat şi care este mintea
şi inima copilului, însetate de a fi umplute,
împlinite.
prof. Carmen Vochiṥu

2 ani de proiect SSRB
În perioada 2013-2015, Colegiul Energetic derulează proiectul Comenius multilateral ”A Statistic
and Scientific Research on Biodiversity”, împreună cu școlile I.E.S.
Manuel de Falla- Puerto Real – Spania, Valkas Gimnazija –
Valka – Letonia, Istituto D’Istruzione Superiore ‘Sandro Pertini’ – Camposampiero – Italia, H.O.V.Alemdag Tunc Capa
Anadolu Lisesi – Istanbul – Turcia.

Otesanu Leonard (clasa a IX-a A)
Premiul I-secțiunea grafică (liceu)
Concursul Mister Π, ediția 2015
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CONCURSUL ESTE O
MOTIVAȚIE PENTRU A ÎNVĂȚA
Motto: „Esența matematicii nu este aceea de a
face lucrurile mai complicate, dar de a face
lucrurile complicate mai simple.” - S. Gudder
Suntem martorii unei epoci caracterizată prin rapiditate, complexitate, într-o continuă schimbare, în
care omul este plasat în contextul revoluţiilor tehnologice şi informaţionale. În acest sens, cadrelor didactice le revine nobila misiune de a-i pregăti pe copiii de azi, pentru a face faţă dinamismului accelerat al societăţii contemporane, dezvoltându-le competențe, valori şi aptitudini necesare reuşitei personale şi sociale.
Educația de performanță nu înseamnă doar lecții bine ținute, exerciții și probleme suficiente și predate la timpul potrivit ci înseamnă, dincolo de toate acestea, abilitatea de a canaliza atenția și voința copilului către zone care îi sunt proprii și care trebuie cultivate cu folos. Iar dintre toate variantele de motivare a
copiilor pentru învățare, concursul este de departe cel mai eficient. Dar ca să participi și să fii bun la concurs nu e destul „să știi”; trebuie să ai curaj, voință, metodă și, în general, „să știi mai bine”. De cele
mai multe ori trebuie să ai și imaginație!
Participând la concursurile școlare:

îți evaluezi cunoștințele după programa școlară;

te familiarizezi cu atmosfera de examen;

vei trece cu ușurință peste emoțiile generate de examenele cu miză din viitorul tău ca elev;

vei știi exact care este nivelul cunoștințelor tale la nivel de școală, județ și țară;

îți vei îmbogăți portofoliul școlar cu cel puțin o Diplomă de Participare;

vei fii motivat să te autodepășești la următoarele competiții;

competența în matematică reprezintă un indicator puternic în realizările viitorilor adulți;

vei știi care sunt capitolele la care nu stăpânești foarte bine materia;

vei învăța să abordezi și altfel de probleme față de cele standard cu care deja te-ai obișnuit;

vei putea câștiga pe lângă Diploma de Participare numeroase alte premii
Pregătindu-se pentru un concurs, elevul are ocazia să afle o mulțime de lucruri noi, pe care poate nu
le-ar fi aflat dacă nu ar fi participat la competiție. De asemenea, pregătirea pentru olimpiade sau concursuri îl poate orienta pe elev către o viitoare carieră. În afară de informațiile noi despre domeniul pentru care se pregătește, elevul învață să își organizeze timpul, să facă față unei competiții și învață valoarea efortului și disciplinei. Pregătindu-se pentru un concurs, un elev are ocazia să învețe ce înseamnă perseverența,
răbdarea și responsabilitatea.
Ca în fiecare an școlar elevii colegiului au participat la multe concursuri de matematică și de la care
s-au întors cu premii și mențiuni.
Premiul I: Buduleci Ștefan Tiberiu (XII A -prof. Cătălin Bîrzescu ), Bușagă Ștefan Cosmin (XI
B-prof. Cătălin Bîrzescu ), Dina Sorin (XI B -prof. Cătălin Bîrzescu ), Hoinoiu Alexandra Maria (X Aprof. Cătălin Bîrzescu ), Udrescu Alexandru (XII H-prof. Cătălin Bîrzescu ), Zarioiu Cătălin (XI B profesor Cătălin Bârzescu)
Premiul II: Boștină Nicolae Alexandru (XII A-prof. Cătălin Bîrzescu ), Oprea Petre Evelin (XI B-prof. Cătălin Bîrzescu ), Țambrea Adrian
Constantin (XII A pr of. Cătălin Bîrzescu )Lică Ioan Alexandru XII E –

este deschis tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar care au fost implicate în proiecte finanţate prin
programe europene în anul şcolar anterior: LLP (proiecte de parteneriat şcolar Comenius, proiecte Leonardo da Vinci etc), eTwinning, alte proiecte cu finanţare europeană.
Aradul sau ”orașul de pe Mureș” s-a dezvoltat ca oraș modern, în secolul al XVIII- lea când se înregistrează un puternic avânt economic, moral și spiritual. La Arad a circulat primul tramvai electric german si a fost fabricat primul automobil din România. Astăzi Aradul dispune de un modern aeroport internațional. Farmecul inedit al orașului este dat de clădirile monumentale din centrul orașului, construite în
secolul al XIX- lea. Dintre edificiile în stil neorenascentist se remarcă Primăria orașului (1865), Teatrul
(1874), Liceul ”Ioan Slavici”. Elemente de renaștere clasice și gotice sunt etalate în Palatul Culturii, o clădire impunătoare construită în anul 1913. Aradul se impune și prin numărul mare de biserici și mănăstiri
care găzduiesc comori de artă religioasă, expuse în muzee proprii.
Cele 35 de județe prezente la concurs, cu cei peste 150 de participanți au demonstrat că noua generație de elevi s-a integrat pe deplin în spațiul european prin tematica proiectelor, prin modul de abordare și
prezentare.
În urma câștigării unui loc fruntaș la faza județeană, elevii Ana Maria Boncan și Vicențiu Mihail Neacșu, de la clasa a XI a A au reprezentat Colegiul Energetic cu Proiectul de Parteneriat Școlar Multilateral Comenius ”A Statistic And Scientific Research on Biodiverity”, 2013-2015. În proiect sunt implicați elevi si profesori de la școli din Spania, Turcia, Letonia, Italia și România, echipa de la Colegiul Energetic fiind coordonată de prof. Codruța Țenea. Scopul proiectului este acela de a corela disciplinele matematică, geografie, informatică, biologie, devenind un instrument de lucru util profesorilor de specialitate.

Produsele finale prezentate atât teoretic cât și practic, de elevii Colegiului Energetic, au fost: Guide
for Studying Biodiversity, expus de Ana Maria Boncan și Biodictionary , descris de Vicențiu Neacșu. Proiectul este în derulare deci aceste produse finale urmează a fi completate cu informații.
În final, în urma punctajului obținut ne-am clasat în primii zece pe clasă de studiu. Ca la orice concurs de asemenea anvergură, emoțiile au fost mari, dar fiecare trăire înseamnă experiență.
Întrebați de d-na inspector prof. Marilena Matei cum a fost, Ana a răspuns:” Concursul de la Arad a
fost o experiență frumoasă, prima dată când am participat la un concurs național. Am văzut care sunt așteptările și am învățat că întotdeauna trebuie să fii foarte bine pregătit. Am văzut care sunt punctele mele slabe
și acum știu ce trebuie să îmbunătățesc”, iar Vicențiu :” Concursul de la Arad a fost o experiență pozitivă,
din care am avut de învățat. Pot spune că știu ce abilități trebuie să-mi îmbunătățesc pentru a deveni mai
performant”.

prof. Ion Ureche),

Premiul III: Bengin Alexandru Robert (XII A – prof. Cătălin
Bîrzescu ), Călugăru Constantin Alexandru (XII A – prof. Cătălin
Bîrzescu ), Chirculescu Daniel Florian (XI B – prof. Cătălin Bîrzescu ), Cîrstinoiu Bogdan (XII A –
prof. Cătălin Bîrzescu ), Costache Gabriel (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Dănescu Ionuț Alexandru (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ),
Mihalcea Alexandru (XI G – prof. Ion Ureche), Mătăcuță Alexandra
Cristina (XI G – prof. Ion Ureche) .
Mențiune: Angheluș Adrian Daniel (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Anghel Cosmin (XII E – prof. Ion Ureche), Antonoiu Nicolae
Costinel (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Barbu Ion Sebastian (XI C –
prof. Cătălin Bîrzescu ), Budică Ionuț Octavian (XI B – prof. Cătălin
Bîrzescu ), Chiriță Roxana Maria (X A – prof. Cătălin Bîrzescu ),
Ciucă Ioana (X A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Cîrtog Gabriel Mihai (X A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Colu
Gheorghe (IX B – prof. Cătălin Bîrzescu ), Curătureanu Alexandru (X A – prof. Cătălin Bîrzescu ),
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S-au legat prietenii de o zi sau poate de o viață, s-au
de telefon și adrese de e-mail.
Ce ne-a plăcut la Arad? Calmul ardelenesc și puncvaielor.
prof. Simona Cîrstea

schimbat numere
tualitatea

tram-

De ce să ne implicăm în proiectele europene?
Elevi și profesori, poate vă întrebați de ce să ne implicăm în proiectele europene. Desigur, acestea
înseamnă foarte multă muncă. Totuși, există multe beneficii pentru cei implicați – elevi, profesori, reprezentanți ai comunității locale – din mii de școli din întreaga Europă.
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Proiecte în concurs

Proiectele de parteneriate europene ale şcolilor româneşti sunt adevărați ambasadori ai României în
Europa, contribuind, an de an, la promovarea unei imagini pozitive a valorilor şcolii româneşti. Aceste parteneriate vizează formarea şi dezvoltarea de competenţe-cheie și crearea unor reţele de parteneri prin intermediul cărora se promovează valorile naţionale şi europene, antrenând copii, tineri, profesori, părinţi în
acest exerciţiu de cooperare transfrontalieră într-o Europă unită.
Pentru a pune în valoare aceste realizări, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului lansează
anual şcolilor invitaţia de a participa la o competiţie naţională a produselor realizate în cadrul proiectelor
finanţate prin programe comunitare. Concursul Naţional Made for Europe vizează valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive în derularea proiectelor finanţate prin programe comunitare, stimulând creativitatea, inovaţia, spiritul de competiţie și promovând imaginea instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la concurs.
Etapa județeană a acestui concurs a avut loc vineri, 21 martie 2014, echipa Colegiului Energetic, formată din dna. prof. Irinel Filip și elevii Florin Olteanu și Andrei Manasia (XII B), participând, alături de
alte instituții din municipiu și județ cu unul dintre produsele finale ale proiectului Comenius multilateral
Energy and Employability – local solutions for new challenges aflat în derulare: Glosarul de termeni
tehnici, întocmit ca o necesitate a în elegerii termenilor esen iali din domeniul diverselor tipuri de energie regenerabilă studiate de-a lungul celor doi ani. În urma jurizării, Colegiul Energetic a obținut locul al IIlea care îi oferă posibilitatea să se înscrie în competiția națională, ce s-a desfășurat la Brașov în perioada 912 aprilie 2014.
Obiectivul echipei, în realizarea lucrării a fost acela de a reuni cuvinte din limbile țărilor implicate
în acest minunat demers de conștientizare a elevilor cu privire la necesitatea utilizării surselor alternative de
producere a curentului electric. Numitorul comun a fost engleza, limba în care s-a desfășurat proiectul.
Glosarul cuprinde termeni așezați alfabetic, aparținând domeniilor principale de producere a energiei verzi: biomasa, hidroenergie, energie solară, energie eoliană, cărora li se adaugă termenii economici și
cei care desemnează parametrii tehnici utilizați în timpul proiectului. Deoarece pe parcursul activităților de
informare privind producerea energiilor regenerabile, din punct de vedere al
aspectelor tehnice și economice (ENERGY), respectiv privind necesitățile și
posibilitățile de ocupare a locurilor de munca în domeniu
(EMPLOYABILITY) s-au întâlnit termeni specifici care au fost explicați în
materialele tuturor țărilor participante, echipa încheie cei doi ani în care s-a
derulat proiectul, cu un glosar în care acești termeni se regăsesc în toate limbile
țărilor partenere. Uneori cerințele de redactare ale unui glosar nu au fost respectate dorind a respecta, în schimb, forma întâlnită în practică – expresia specifică.
Rezultat al unui efort comun al tuturor partenerilor, glosarul rămâne
mărturie peste timp a implicării elevilor în procesul de selectare a termenilor,
traducere a lor și așezare în pagină, forma finală fiind utilă tuturor.
Andrei Manasia
Florin Olteanu

” Am învățat că întotdeauna trebuie să fii foarte bine pregătit” -Arad 2015
În perioada 6-8 aprilie 2015 a avut loc la Arad cea de a IX a ediție a concursului de produse finale
ale proiectelor finanţate prin programe europene “MADE FOR EUROPE” – etapa națională. Concursul
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Dobre Elvis Marin (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Gibă Andrada
(VIII – prof. Nicoleta Borcea), Gogoașe Ionela Raluca (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Idu Constantin Emanuel (XI B – prof. Cătălin Bîrzescu ), Jurj Lorena (VIII – prof. Nicoleta Borcea), Lăzăroiu Dumitru Cătălin (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Olaru Alexandra Bianca (XI B –
prof. Cătălin Bîrzescu ), Pupăză Ionuț Grațian (XI C – prof. Cătălin
Bîrzescu ), Purdă Florin Cristian (XI B – prof. Cătălin Bîrzescu ), Rădoi Andreea Denisa (X A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Robu Ioan (XI C –
prof. Cătălin Bîrzescu ), Săvulescu Claudiu (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Știrbu Robert Gheorghe
(XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ),Tănăsoiu Constantin Florian (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Tudoroiu Ilie Valentin (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Țoghe Răzvan Constantin (IX B – prof. Cătălin Bîrzescu ), Ungureanu George (XI B –
prof. Cătălin Bîrzescu ), Vlădoi Vasile Bogdan (XI B – prof. Cătălin Bîrzescu ), Zăvoianu Andra (V – prof. Nicoleta Borcea)
La Concursul Naţional de Matematică Euclid – etapa II s-au obţinut:
Premiul I: Hoinoiu Alexandra Maria (X A – prof. Cătălin Bîrzescu ),
Cîrstinoiu Bogdan (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Feydieu Mihai Alexandru (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Știrbu Robert Gheorghe (XI
C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Zarioiu Cătălin (XI B – prof. Cătălin Bîrzescu )
Premiul II: Antonoiu Nicolae Costinel (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Dănescu Ionuț Alexandru (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Rădoi Andreea Denisa (X A – prof. Cătălin Bîrzescu )
Premiul III: Boștină Nicolae Alexandru (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Buduleci Ștefan Tiberiu (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Dina Cristian Sorin (XI B – prof. Cătălin Bîrzescu ), Melinescu
Nicolae Robert (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Purdă Florin Cristian (XI B – prof. Cătălin Bîrzescu )
Mențiune: Anghel Cosmin (XII E – prof. Ion Ureche), Angheluș
Adrian Daniel (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Banu Elena Teodora
(IX F – prof. Cătălin Bîrzescu ), Bărbieru Ion Alexandru (XII A –
prof. Cătălin Bîrzescu ), Călugăru Constantin Alexandru (XII A –
prof. Cătălin Bîrzescu ), Chiriță Roxana Maria (X A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Cîrtog Gabriel Mihai (X
A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Codreanu Gheorghe Alexandru (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Costache
Gabriel (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Dumitra Mihai (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Dumitrescu
Raluca Mihaela (X A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Gogoașe Ionela Raluca (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ),
Lică Ioan Alexandru (XII E – prof. Ion Ureche), Mihalcea Alexandru (XI G – prof. Ion Ureche), Moț
Ovidiu (IX D – prof. Nicoleta Borcea), Olaru Alexandra Bianca (XI B – prof. Cătălin Bîrzescu ), Oprea
Petre Evelin (XI B – prof. Cătălin Bîrzescu ), Robu Ioan (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Săvulescu
Claudiu (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Tănăsoiu Constantin Florian (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ),
Tudoroiu Ilie Valentin (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Țoghe Răzvan Constantin (IX B – prof. Cătălin Bîrzescu ), Zăvoianu Andra (V – prof. Nicoleta Borcea).
La Concursul Interjudețean „Trepte în matematică şi fizică” Călimănești s-au obținut următoarele premii:Premiul I: Banu Elena Teodora (IX F – prof. Cătălin Bîrzescu ), Hoinoiu Alexandra Maria (X A
– prof. Cătălin Bîrzescu ) Premiul II: Călugăru Constantin Alexandru (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Țoghe Răzvan Constantin (IX B – prof. Cătălin Bîrzescu )
Premiul III: Antonoiu Nicolae Costinel (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Nuțu George Mihai (IX
D – prof. Nicoleta Borcea)
Mențiune: Boștină Nicolae Alexandru (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Codreanu Gheorghe Alexandru (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ),
Gheorghe Alexandra Elena (IX F – prof. Cătălin Bîrzescu ), Mihăiloiu
Mihai Bogdan (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Udrescu Alexandru (XII H
– prof. Cătălin Bîrzescu )
La Concursul Național de Matematică Aplicată „A. Haimovici” – etapa
județeană, concurs ce s-a desfășurat la Colegiul Energetic, elevii colegiului
au obținut:
Premiul I: Boștină Nicolae Alexandru (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Dina Cristian Sorin (XI B – prof. Cătălin Bîrzescu ), Prunel Marian
Alexandru (XII B – prof. Mătăcuṥă Dumitru), Tudoroiu Ilie Valentin (XI
C – prof. Cătălin Bîrzescu )
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Premiul II: Antonoiu Nicolae Costinel (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Cîrstinoiu Bogdan (XII A
– prof. Cătălin Bîrzescu ), Dănescu Ionuț Alexandru (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Oprea Petre Evelin (XI B – prof. Cătălin Bîrzescu ), Radu Mihai Robert (XII B – prof. Mătăcuṥă Dumitru), Udrescu Alexandru (XII H – prof. Cătălin Bîrzescu ) .
Premiul III: Banu Elena Teodora (IX F – prof. Cătălin Bîrzescu ), Bengin Alexandru Robert
(XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Călugăru Constantin Alexandru (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ),
Feydieu Mihai Alexandru (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Zarioiu Cătălin (XI B – prof. Cătălin Bîrzescu )
Mențiune: Bușagă Ștefan Cosmin (XI B – prof. Cătălin Bîrzescu ), Ciutacu Mihai Cristian (XI
D – prof. Diaconescu Carmen),
Grigore Petre Cătălin (XII A –
prof. Cătălin Bîrzescu ), Olteanu
Florin Alexandru (XII B – prof.
Mătăcuță Dumitru), Șerbănoiu
George (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Țoghe Răzvan Constantin
(IX B – prof. Cătălin Bîrzescu )
La Concursul Național de Matematică „Tehnici Matematice” organizat de C.N. Mircea cel Bătrân elevii colegiului au obținut următoarele premii:
Mențiune: Cîrstinoiu Bogdan (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Feydieu Mihai Alexandru (XII
A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Radu Mihai Robert (XII B – prof. Mătăcuṥă Dumitru), Tudoroiu Ilie Valentin (XI C – prof. Cătălin Bîrzescu ), Udrescu Alexandru (XII H – prof. Cătălin Bîrzescu ) – mențiune.
Premiul Special: Dănescu Ionuț Alexandru (XII A – prof. Cătălin Bîrzescu ), Olteanu Florin
Alexandru (XII B – prof. Mătăcuṥă Dumitru)
Elevii Dina Cristian Sorin, Oprea Petre Evelin, Tudoroiu Ilie Valentin și Prunel Marian Alexandru
s-au calificat la faza națională a Concursului Național de Matematică Aplicată „A. Haimovici”, fază
care se va desfășura la Iași în perioada 1-3.05.2015, și cărora pe această cale le urăm mult succes.
prof. Cătălin Bîrzescu

Lucrările de laborator realizate de grupurile de elevi, sub îndrumarea domnilor profesori, au vizat aspecte
practice ale modului de producerea energiei, proiectul permiţând fiecărui participant (elev sau profesor) să
îşi aprofundeze cunoştinţele dobândite, creând şi dezvoltând metode de analiză, de comparare, de producere şi difuzare a situaţiilor sau informaţiilor cercetate, punând în lumină competenţe transversale şi depăşind
astfel cadrul strict disciplinar. Participanţii au avut posibilitatea să afle detalii importante cu privire la istoria si modul de exploatare a energiei hidro în timpul vizitelor de documentare la microhidrocentralele de pe
râul Lot, unul dintre principalii afluenţi ai fluviului Garonne. Istoria locurilor a fost un alt subiect abordat
în timpul călătoriilor la Villeneuve sur Lot şi Bordeaux.
La finalul lunii martie 2014, în Huelva, Spania s-a desfășurat ultima reuniune a proiectului, prilej ce a oferit partenerilor
posibilitatea să prezinte produsele finale și să realizeze bilanțul
celor doi ani pentru care s-a primit grantul european. Echipa Colegiului Energetic a prezentat un glosar de termeni, realizat în
toate limbile proiectului.
Proiectul de parteneriat multilateral, purtând acronimul
E&E, urmează altor proiecte de anvergură iniţiate de către Colegiul Energetic din Rm. Vâlcea, existând o continuitate şi o efervescenţă a iniţiativelor care fac din acest liceu un colegiu modern, european.
Dorim ca numeroasele activităţi şi mobilităţi transfrontaliere să contribuie la formarea continuă a elevilor şi cadrelor didactice implicate, consolidând dimensiunea europeană în educaţie, prin promovarea cooperării între şcoli.
Coordonator proiect, prof. dr. Ana-Maria Udrescu

Palmares CHIMIE 2015:
Concursul “Petru Poni”, faza județeană
Mǎtǎcuţǎ Alexandra Cristina (cls a XI-a G) - premiul I
Drăgănescu Adrian Marian (cls a IX-a F) - premiul I
Bogoslov Gheorghe Marian (cls a IX-a F) - premiul l
Concursul Județean „Chimia Vietii”, sectiunea teoretică
Nanulescu Alexandra Ioana(cls a IX a- F, Mǎtǎcuţǎ Alexandra Cristina, Andreica Gheorghe Damian (cls a
XI –a G)- premiul II
Concursul Judetean “Chimia Vietii”, secțiunea desen
Militaru Adela Elenn, Andrei Larisa Gabriela (cls a IX-a F) - premiul I
Concursul Județean „Chimia Vietii”, secțiunea prezentare power-point
Hodorog Marius,Gheţea Nadine (cls a X-a) - premiul III,
Concursul “Alege!Este dreptul tau”, faza județeană
Nanulescu Alexandra Ioana (cls a IX-a F) - premiul III
Elevii au fost pregătiți de prof. Gabriela Lunceanu.

”Pe om îl poți cunoaște după munca lui”
Cea de a cincea întâlnire de proiect Comenius Multilateral ”A Statistic and Scientific Research on Biodiversity”, derulat
de Colegiul Energetic în perioada 2013-2015 s-a desfășurat în perioada 4-8 mai 2015, la H.O.V. AlemdagTunc Capa AnadoluLisesi – Istanbul, o școală cu oameni deosebiți, primitori, sinceri, care iubesc cu adevărat munca. ”Pe om îl poți cunoaște după
munca lui”, spune o zicală turcă. Colegiul Energetic a fost reprezentat de:prof. Mătăcuță Dumitru-director, prof. Țenea Codruța coordonator proiect, prof. Bîrzescu Venera, prof. Bîrzescu Cătălin, prof. Cioculeasa Alina) și elevii Alexandru Mihalcea, Bogdan Necșoiu ( XI G), Mihai Cerneanu, Gabriel Cîrtog (XA).
Aceasta a fost ultima întâlnire de proiect și au participat 20 profesori și 31 elevi din Spania, Letonia, România, Italia și
Turcia.
Profesorii și elevii au analizat materialele și activitățile realizate – echipa din Spania a prezentat varianta finală a siteului, echipa din România a coordonat Ghidul pentru studiul biodiversității (variantă tipărită și variantă online); echipa din Turcia
a prezentat dicționarul cu termeni din domeniul biodiversității; echipa din Italia a prezentat revista proiectului. Tot în cadrul
acestei reuniuni a avut loc o dezbatere pentru realizarea raportului final.
Activitățile științifice au fost îmbinate cu cele culturale și sociale, elevii au învățat să realizeze picturi folosind tehnica
”papermarbling”, întregul grup a vizitat Primăria Istanbulului, a participat la o croazieră pe Bosfor, au fost admirate obiective
turistice de mare însemnătate din punct de vedere cultural și istoric.
A fost o întâlnire de neuitat, activitățile s-au desfășurat într-o atmosferă prietenoasă. Turcii spun: “Omul este mai rezistent
decât fierul, mai tare decât piatra, mai fin decât trandafirul”. Această înțelepciune populară turcă ne prezintă singură stima și
prețuirea față de om.
Coordonator proiect, prof. Codruṥa Elena Ṥenea
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Educațiea prin proiecte la Colegiul Energetic din Rm. Vâlcea
Energy and Employability – Local Solutions for New Challenges
(proiect multilater al Comenius )

Comenius este prima componentă a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii şi urmăreşte
dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi
elevilor, precum şi sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă.
Aprobat şi finanţat de Comisia Europeană cu un grant de
24.000 Euro, proiectul a reunit şapte licee europene, din Spania
(coordonatorul proiectului), Franţa, Turcia, Grecia, Marea Britanie, Germania, România şi se derulează în perioada august 2012
- iulie 2014.
Prima întâlnire de proiect a avut loc la Rm. Vâlcea în perioada 11-16 noiembrie 2013, prilej cu care s-au stabilit activităţile ce se vor desfășura de-a lungul primului an. Partenerii au fost în vizite de documentare la Hidroelectrica şi la Uzina Ciunget.Intre 21 şi
26 aprilie 2013, a avut loc vizita de proiect în localitatea Lemgo Germania. Peste 50 de elevi si profesori au participat la următoarele activități:
-Vizitarea scolii gazda;
-Vizionarea unor PPT-uri elaborate de către fiecare echipa,
cu descrierea tipurilor de centrale electrice utilizatoare de
energie verde;
-Întâlnirea cu primarul oraşului Lemgo;
-Participarea la culegerea de probe de apa din râurile
apropiate centralei şi efectuarea analizelor acesteia pentru
determinarea gradului de poluare;
-Vizitarea Muzeului Satului din Detmold unde se află o
moară de apa şi una de vânt;
-Vizitarea monumentului eroului naţional Herman the German;
-Vizitarea Muzeului Ciocolatei şi a portului Hamburg.
-S-a stabilit si programul activităților ce se vor desfășura pana la următoarea întâlnire de proiect din
Franța.
În perioada 17-22 noiembrie un grup de 5 profesori si 8 elevi ai Colegiului Energetic au participat la o nouă reuniune de proiect desfășurată în Agen, Franţa, localitate în care proiectul s-a bucurat de
o caldă primire din partea autorităților locale pentru care tinerii participanţi sunt adevăraţii cetățeni europeni.
În cadrul activităţilor liceul vâlcean a prezentat materiale diverse referitoare la gradul de inserţie profesională în domeniul producerii energiei verzi a absolvenţilor şcolilor implicate.
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REZULTATE OLIMPIADE, CONCURSURI ȘCOLARE 2015
CATEDRA TEHNICĂ
La Faza judeṥeană a Olimpiadelor din aria curriculară TEHNOLOGII din martie 2015 au fost obținute
următoarele rezultate:
Premiul I, domeniul electr onică automatizăr i— Zarioiu Ionuț Cătălin (clasa a XI-a B )și
Radu Robert Mihai (clasa a XII-a B)
Premiul II, domeniul electr ic, Vîlculescu Adrian (cls a X I-a D)
Premiul III, domeniul electr ic, Lică Alexandru,(cls XII-a E)
Mențiune, domeniul electr ic, CrăciunConstantin Adrian, (cls a X I-a D)
Elevii au fost pregătiți de ing. Irinel Filip, Mariana Marica, Monica Popescuși maiștrii Marin Ancuțoiu și Ion
Uță .
La Concursul Interjudeṥean de dezvoltare a abilităṥilor elevilor
“Știință și tehnologie în formarea elevilor ELECTRIC POWER”, martie 2015 - Craiova, au fost obținute următoarele rezultate:
Premiul II, elevii din clasa a XI-a D Vîlculescu Andrei ṣiCrăciunConstantin Adrian
Elevii au fost pregătiți de ing Irinel Filip, Mariana Marica.
La Ediţia I a Concursului interdisciplinar regional
„Electrotehnică-Electromecanică-Electronică – 3E” din 08.04.2015, Craiova (Parteneri:I.S.J. Dolj,
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ CRAIOVA, CCD Dolj, Colegiul „ŞTEFAN ODOBLEJA”- Craiova), au fost obținute următoarele rezultate:
Premiul III/echipe:elevii Georgescu Edi, Tisanu Andrei, Ṥ ăpârlan Marius (cls a X-a B)
Elevii au fost pregătiți de ing Mariana Marica, Monica Popescu , Irinel Filip și prof.Cristina Ceaușu)
Mențiuni – proba scrisă-Georgescu Edi, Tisanu Andrei, Țăpârlan Marius (cls a X-a B)
Mențiune pr oba PRACTICĂ -Georgescu Edi, Tisanu Andrei
Mențiune ppt -Țăpârlan Marius
La Simpozionul Naṥional “Henri Coandă”, ediția a XI-a, 8 aprilie 2015 –Buzău
ElevulTudoroiu Ilie Valentine (cls a XI-a C) a ob inut men iune fiind pregătit de ing. Mariana Marica.
La Etapa Naṥională a Olimpiadelor din aria curriculară TEHNOLOGII din 6-10 aprilie 2015 de la Buzău
pe domeniul electronică-automatizări-telecomunicații au fost obținute următoarele rezultate:
Premiul III, elevul Zarioiu Ionuț Cătălin (cls a XI-a B)
Mențiune, elevul Radu Robert Mihai (cls a X II-a B)
Elevii au fost pregătiți de ing. Irinel Filip, Mariana Marica, Monica Popescu și maistrul Marin Ancuțoiu.

ing. Monica Popescu
Inovație și creativitate în învățământul tehnic
În data de 8.04.2015 la Colegiul ”Ștefan Odobleja” din Craiova, în colaborare cu Facultatea de Inginerie
Electrică s-a organizat concursul interdisciplinar regional ”Electrotehnică– Electromecanică– Electronică-3E. La
concurs au participat elevi din unitățile școlare din Regiunea SV Oltenia. Școala noastră a fost reprezentată de
elevii Andrei Tisanu, Edi Georgescu și Petruț Țăpârlan din clasa a X a
B, care au câștigat un meritoriu loc III din 24 de echipaje. Au fost trei
probe de foc, proba scrisă individuală, proba practică de utilizare a unui
soft dedicat de simulare numerică, pus la dispoziţie de Facultatea de Inginerie Electrică si proba de creativitate constând într-o prezentare (ppt,
pagină web, film) pe o temă dată, temă prin care să fie omagiată o personalitate naţională sau internaţională din domeniile de concurs - electrotehnică, electromecanică, electronică, alta pentru fiecare ediţie a concursului.
Concursul a urmărit creșterea calității procesului de instruire și evaluare prin utilizarea tehnologiilor informatice prin simularea proceselor/fenomenelor studiate teoretic, utilizarea creativă a informației pentru a susține o prezentare pe o temă dată. Le mulțumim doamnelor profesoare Mariana Marica, Monica Popescu, Irinel Filip şi Cristina Ceauşu pentru atenția acordata pregătirii elevilor
și promitem că anul viitor vom fi pe prima treaptă a podiumului.

Andrei Tisanu, cls. a X a B
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Știință și viață
Uraniul, este un element chimic, un metal din seria actinidelor a sistemului periodic, are
simbolul chimic U și nr. atomic 92. Uraniul are cea mai mare masă atomică dintre toate elementele
naturale. Norul tipic ciuperca al detonării bombei atomice: această armă nucleară este un dispozitiv ce
eliberează într-o manieră explozivă energia nucleară produsă de o reacție în lanț de fisiune sau fuziune
și fisiune. Arma nucleară face parte din categoria armelor de distrugere în masă destinate uciderii unui
număr mare de oameni sau distrugerii structurilor construite de om. Aceasta armă detonată a eliberat o
energie echivalentă cu 10 milioane de tone de trinitrotoluen. Explozia nucleară are efecte imediate si
întârziate. Unda șoc, radiația termică și radiația ionizantă promptă produc distrugeri mari în câteva
secunde sau minute de la detonare. Construcțiile mari sunt distruse
de modificarea presiunii aerului, iar vânturile puternice distrug
vegetația, omorând oamenii! Efectele acestei detonari sunt
devastatoare.
Pe de alta parte, uraniul poate fi folosit în scopuri pașnice, drept
combustibil în centralele nucleare, pentru obtinerea energiei
electrice. La noi în țară există o astfel de centrală la Cernavodă.
Elena Adela Militaru, clasa a IX-a F,
Desen premiat cu locul I la Concursul judetean Chimia vietii, aprilie 2015
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Parabenii sunt o clasă de substanțe chimice folosite pe scară largă ca și conservanți de industria cosmetica și farmaceutică. Acești compuși și sărurile lor sunt utilizați în principal pentru proprietățile lor bactericide și fungicide. Ele pot fi găsite în produse cosmetice, șampoane, creme comerciale, geluri de ras, lubrifianți, produse farmaceutice de uz topic, soluția de bronzare spray, machiaj și pastă de dinți. Aceștia sunt,
de asemenea, utilizați ca aditivi alimentari.
Parabenii sunt utilizat destul de mult în produsele de îngrijire personală, întrucât sunt ieftini și eficienți. Părerile specialiștilor referitoare la modul în care parabenii afectează sănătatea sunt împărțite. În ultimii ani,
oamenii de știința au dezbătut posibilitatea că aceste substanțe ar putea fi dăunătoare pentru sănătatea noastră. Printre problemele care s-au vehiculat a fost și cea legată de creșterea incidenței cancerului de sân plecând de la ideea că parabenii care au capacitatea de a imita estrogenul au fost găsiți în tumorile de cancer
mamar. De asemenea, se consideră ca specific cazurilor tot mai numeroase în care s-a constatat scăderea
numărului de spermatozoizi și creșterea probabilităților apariției cancerului mamar și testicular ar fi faptul
că parabenii pot fi absorbiți în piele și pot perturba funcția sistemului endocrin. Totuși, cercetătorii nu au
obținut prea multe rezultate clare în aceste direcții. Cu toate acestea, un studiu danez, recent, a ridicat semne de întrebare. Parabenii au fost detectați în sângele și urina bărbaților voluntari tineri, la câteva ore după
ce o loțiune care conținea parabeni a fost aplicată pe pielea acestora. Autorii au concluzionat ca întrucât
substanțele chimice din compoziția produselor de îngrijire personală ar putea fi absorbite, metabolizate și
excretate, acestea ar putea avea efecte negative asupra sănătății. Cosmeticele organice folosesc în loc de
conservanți ieftini: uleiuri esențiale de arbore de ceai, lavanda, rozmarin; vitaminele E (tocopherol), A și C,
precum și unele substanțe de conservare semi-naturale sau sintetice, însă inofensive. Produsele organice
trebuie folosite într-un interval de sub un an, de obicei, dar cine folosește același șampon sau deodorant sau
gel de dus timp de un an? Deci termenul de valabilitate mai scurt al cosmeticelor organice chiar nu este un
dezavantaj.
Ca o concluzie, ar trebui sa evitam folosirea cosmeticelor cu parabeni, în special când este vorba de
deodorante sau loțiuni de aplicat în zona bustului. Aveți cea mai mare grija de aceasta zona, protejând-o și
de alte substanțe ce pot penetra pielea și să afecteze o dezvoltare firească.
prof. Gabriela Lunceanu
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TEHNICI MULTIMEDIA ÎN EDUCAŢIA CENTRATĂ PE ELEV
DISCIPLINA ISTORIE

În prezent, educaţia este plasată într-un nou context socio-cultural în care monopolul instituţiilor este spart şi înlocuit de influenţele formative ale mass-mediei, ale jocurilor pe calculator, ale televiziunii şi radioului. Care este rolul profesorului în didactica modernă?
Elevii datorită avântului luat de domeniul IT au nevoie ca învăţarea să îi pregătească pentru
viitor de aceea ar trebui să se pună un accent mai mare pe interdisciplinaritate şi pe încorporarea
noilor tehnologii. Rolul profesorului astăzi este de a proiecta experienţe de învăţare, de
colaborare care să îi motiveze pe elevi.
Este necesară regândirea educaţiei în ansamblul ei ?
Didactica modernă pune accent pe latura formativă şi educativă, pe cultivarea creativităţii,
pune în centrul atenţiei îmbinarea învăţării cu cercetarea şi cunoaşterea. Mijloacele de comunicare audio-vizuale măresc curiozitatea reconstituirii unor evenimente istorice din trecut. Posibilitatea de a face o lecţie despre un eveniment istoric prin intermediul calculatorului sau televizorului,
pune în faţa profesorului doi factori esenţiali: multitudinea informaţiei care trebuie observată şi
studiată, iar al doilea factor este legat de falsificarea sau fragmentarea informaţiei. De aici, intervine rolul didacticii privind utilizarea informaţiei obţinute prin intermediul mijloacelor media.
Educaţia audio-vizuală a elevului presupune parcurgerea a trei etape: identificarea imaginii, extrapolarea şi interpretarea acesteia. De exemplu: lecţiile legate de problematici foarte complexe
cum ar fi temele: impunerea regimului comunist, rusificarea şi „moldovenizarea” societăţii basarabene, alegerile din aprilie 2009.... Interpretarea mesajului audio-vizual trebuie să cuprindă: atitudinea critică faţă de imagine, să înțeleagă esenţa imaginilor, să asimileze informaţiile calitativ
nu cantitativ, iniţierea în utilizarea mijloacelor audio-vizuale.
Calculatorul poate substitui profesorul în activitatea şcolară?
Evident că nu,el este un instrument ajutător pentru toţi cei implicaţi. De exemplu utilizarea Internetului la orele de Istorie prezintă avantaje multiple, dar şi dezavantaje. Printre avantaje se pot enumera:

marea varietate de surse istorice

multiperspectivitatea
acces rapid şi direct la rezultatele recente ale cercetării istorice,vizite virtuale la obiective de interes

istoric (muzee, monumente, etc)
Cele mai mari dezavantaje legate de utilizarea Internetului sunt:

accesarea unor site-uri care fac propagandă anumitor cauze sau a unor grupuri de interes (mai ales
în domenii sensibile precum nazism, comunism holocaust, terorism, modificarea frontierelor, etc)

abordarea unilaterală a unor evenimente istorice

reducerea activităţii didactico-educative a elevilor (şi uneori si a profesorilor) în domeniul cercetării istorice, la nivelul „copy-paste”

slaba penetrare a acestui mijloc didactic mai ales în mediul rural

Internetul permite accesul în peste 30 de arhive din Europa prin proiectul Eurhistar Automation History, iar prin proiectul Gabriel cu unele biblioteci naţionale din Europa.Există peste 1100
de centre, instituţii, universităţi, care deţin pagini Web(300 în SUA). Există 200 de grupuri de
istorici sau interesaţi de istorie care cuprind 80000 de persoane din toată lumea cu pagină Web.
Interviu cu d-l prof Ovidiu Tănase realizat de Alexandru Udrescu
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ŞTIAŢI
EXCELENȚA LA COLEGIUL ENERGETIC
Cei mai buni elevi la informatică din țară au participat în perioada 24 aprilie – 1 mai la tabăra de
Pregătire a Lotului Naţional Lărgit de Informatică la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea.
Din acest lot au făcut parte seniorii (20 elevi), care au susținut
3 probe de baraj, şi juniorii (12 elevi), care au susținut 2 probe de baraj. Elevii au participat la cursuri de
pregătire şi au susținut probe de baraj de selecţie pentru stabilirea
echipelor reprezentative ale României la Concursurile Internaţionale de
Informatică. Comisia științifică a fost formată din 10 profesori și 10
studenți
care, cu răbdare și multă muncă și efort, pregătesc lotul elevilor
ce reprezintă România la balcaniadele şi olimpiadele internaționale
Organizatori ai evenimentului au fost Ministerul Educației și Cercetării Științifice şi Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, având ca parteneri conducerea și profesorii de Informatică ai Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea alături de Primăria orașului nostru. Managerii proiectului au fost : prof. Dumitriu - Lupan Nușa – inspector general M.E.N., prof. Issabella Cataragă– inspector școlar de specialitate informatică I.S.J. Vâlcea, prof. Andra Bică– inspector general I.S.J. Vâlcea,
prof. LiviuVlădescu – inspector general adjunct I.S.J. Vâlcea, prof. Dumitru Mătăcuță- director Colegiul Energetic Rm. Vâlcea, ing. Mariana Marica – director adjunct Colegiul Energetic Rm. Vâlcea, prof.
Adina Dobrete– inspector management. Mai mult, din comisia tehnică au făcut parte prof. Silviu Candale – Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu", Bistriţa, iar din comisia web-design prof. Mirela Uță– Colegiul Energetic Rm. Vâlcea.
Coordonatorul lotului naţional de informatică, profesorul Constantin Gălățan, a fost mulţumit de
modul în care a decurs pregătirea elevilor şi de condiţiile de la Colegiul Energetic : "La Râmnicu Vâlcea
am avut prima tabără de pregătire din anul 2015. Avem două astfel de tabere în fiecare an, în vederea participării la competiţiile internaţionale. Avem două secţiuni, de juniori şi seniori. În lotul lărgit de juniori sunt 12 copii
iar în cel de seniori 16 elevi. Juniorii care au trecut selecţia de la Vâlcea vor merge în cea de-a doua tabără care
va avea loc la Severin, acolo unde se va pregăti participarea la prima competiţie de anvergură, Balcaniada de
informatică din Bulgaria şi apoi la un alt turneu internaţional. Pentru seniori avem mai multe competiţii, Olimpiada Ţărilor din Europa Centrală sau Olimpiada Balcanică şi, cea mai importantă competiţie, Olimpiada Internaţională de Informatică. Una peste alta, suntem mulţumiţi de condiţiile de care am avut parte la Colegiul Energetic, a fost o tabără de pregătire reuşită".

prof. Cristina Geta Ceauṣu

Buna organizare a activităților taberei Lotului Național de Informatică a fost apreciată printr-o scrisoare de mulțumire adresată d-nei inspector de informatică și implicit membrilor comitetului de organizare, de către coordonatorul lotului:

Stimată doamnă inspector,
A trecut o săptămână de la finalul taberei Lotului Național de la Rm. Vâlcea, timp în care,în mod normal, se produce o anumită detașare. Pentru mine însă, impresia deosebită pe care mi-ați creat-o dumneavoastră și colegii dumneavoastră care v-au ajutat, a rămas aceeași. Scriu acest mesaj pentru a vă mulțumi pentru efortul considerabil pe care l-ați
făcut pentru ca acest eveniment să fie unul de succes. Și nu doar efortul în sine a contat ci poate chiar mai mult, latura
umană. Să muncești cu zâmbetul pe buze nu e întotdeauna un lucru ușor. Am fost cu toții, profesori, studenți, elevi,
foarte încântați de condițiile de cazare și de hrană foarte bună și îndestulătoare. Vă mulțumesc în numele tuturor.
Excursiile au fost o încântare și numai stresul și supraîncărcarea copiilor e de vină că ei nu au putut să participe
chiar la toate activitățile pe care le-ați organizat în timpul liber. Elevii vor rămâne, nu vă îndoiți de asta, cu amintiri frumoase. Vă rog să le transmiteți doamnei și domnului director de la Colegiul Energetic toate mulțumirile noastre. Au fost
gazde primitoare, prezențe permanente și discrete, așa cum stă bine unor oameni cu ținută morală. Ne-a plăcut tuturor
perioada de la Rm. Vâlcea, ne-au plăcut oamenii pe care i-am întâlnit, ne-a plăcut orașul. Am discutat și cu ceilalți colegi, care au fost de acord că lotul acesta este unul dintre cele mai reușite din punct de vedere organizatoric dintre toate
la care am participat.
Încă odată, în numele tuturor membrilor lotului și a profesorilor antrenori, vă mulțumesc în mod personal
dumneavoastră și tuturor colegilor din echipa dumneavoastră.
Cu deosebită stimă și prietenie,
Constantin Gălățan, Coordonator al Lotului Național de Informatică
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CĂ..........?

 de

râul Olt se aminteşte într-un document foarte vechi : Geographia lui Ptolomeu (90-168 d.H.)
- „Alutus” ;
 originea hidronimului „Olt” este latino-greacă(„Aluta-Alutanus”), după I.Conea; traco-dacică,
după Al. Philippide; tracică, scitică, ilirică, dupa N. Drăganu;
 prima menţiune documentară, care atestă amenajarea pentru navigaţie a râului Olt, datează din
1222, când regele Ungariei, Andrei al II-lea, acordă cavalerilor teutoni aşezaţi în Ţara Bârsei dreptul de a face negoţ cu saşii pe Mureş şi Olt, întreţinând în acest scop câte şase corăbii pe fiecare dintre aceste râuri”;
 Oltul, în judeţul Vâlcea, curge pe cca.130 km., între localităţile Râu Vadului (comuna Câineni)
şi Tighina(comuna Voiceşti);
 Cele mai mari debite înregistrate de râul Olt pe teritoriul judeţului Vâlcea au fost: 1750 m3/s/25
mai 1970; 1370 m3/s/10 mai 1973; 975 m3/s/2 iulie 1974. Toate înregistrările au fost făcute
la Mănăstirea Cozia;
 debitul maxim absolut al Oltului mijlociu, la staţia Câineni a fost de 2580 m3/s/1948;
 în sectorul montan al judeţului Vâlcea, Oltul primeşte următorii afluenţi:- pe dreapta: Uria , Robeşti, Sărăcineşti, Călineşti, Lotru, Lotrişor; -pe stânga: Satului, Boia, Titeşti, Băiaşu,
Lotrişorul Coziei, Armăsarul, Turnu, Păuşa;
 în Subcarpaţii Getici şi Podişul Getic afluenţii importanţi ai Oltului sunt: Olteţul, Cerna, Tărâia,
Otăsău, Costeşti, Bistricioara (Romani), Cernişoara, Beica etc.;
 pe Valea Oltului, în judeţul Vâlcea sunt aşezate localităţile: Câineni, Racoviţa, Brezoi, Călimăneşti, Bujoreni, Dăeşti, Rm. Vâlcea, Mihăieşti, Băbeni, Budeşti, Galicea, Olanu, Drăgoeşti,
Ioneşti, Orleşti, Prundeni, Drăgăşani, Voiceşti;
 în ultimul său defileu (Gura Lotrului-Cozia), Oltul a sculptat două meandre încătuşate: Cârligul
Mic şi Cârligul Mare;
 hidrocentralele de pe Olt, în sectorul vâlcean, aflate în funcţiune (în 2010), sunt: Cornet
(Racoviţa), Gura Lotrului (Golotreni), Turnu, Călimăneşti, Dăeşti, Rm. Vâlcea, Râureni,
Govora, Băbeni, Ioneşti, Zăvideni (Aureşti), Drăgăşani;
 din ordinul lui Carol al VI-lea, între 1718-1721, sub ocupaţia austro-ungară, se reface şoseaua
dintre Rm. Vâlcea şi Sibiu, care va purta numele de „Via Carolina”, parţial suprapus Căii
lui Traian;
 până în preajma Războiului pentru Independenţă (1877), râul Olt, la Goranu, se traversa cu bacul;
 inginerul Mihail Râmniceanu a coordonat construirea căii ferate prin Defileul Oltului;
 unicul pod de cale ferată din Europa, construit într-un meandru al râului Olt este podul de la
Proieni (Brezoi). Acesta a fost construit în 1899 de către Atelierele CoreilDayde din Paris,
iar în 1999 au făcut cunoscut că au trecut cei 100 de ani de garanţie a rezistenţei podului şi
recomandă Guvernului României suspendarea activităţii de trafic feroviar;
 pe Valea Oltului, în judeţul Vâlcea sunt 8 tuneluri ?
prof. Preoteasa Elena, prof. Ilinca Diana
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Cine nu are nevoie de informatică?
Facultatea de Inginerie Electrică-Universitatea din Craiova
Istoria formării specialiştilor cu pregătire superioară pentru domeniile electric şi energetic la Craiova a început în
anul 1951 când s-a înfiinţat Institutul de Maşini şi Aparate Electrice care cuprindea Facultatea de Electrotehnică, iar apoi, din
1953 şi Facultatea de Electrificare a Industriei, Agriculturii şi Transporturilor. În 2011 facultăţile de Electrotehnică şi Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială au fost reunite sub denumirea de Facultatea de Inginerie Electrică.
Pentru acest nivel facultatea asigură formarea inginerilor în cadrul următoarelor domenii de studii:
1.Domeniul Inginerie electrică cu specializările :Sisteme electrice,Electromecanică,Inginerie electrică şi calculatoare
2.Domeniul Inginerie energetică cu specializările:Termoenergetică,Ingineria sistemelor electroenergetice
3.Domeniul Stiinţe inginereşti aplicate cu specializarea Informatică aplicată în inginerie electrică
4.Domeniul Inginerie aerospaţială cu specializarea Echipamente şi instalaţii de aviaţie
5.Domeniul Ingineria mediului cu specializarea Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Specializarea Sisteme electrice pregăteşte ingineri capabili să-şi desfăşoare activitatea în domeniul cercetării, proiectării, construcţiei, încercării, exploatării şi întreţinerii componentelor sistemelor electrice (maşini electrice, echipamente
electrice, convertoare statice, sisteme de acţionare electrică, instalaţii electrice industriale, sisteme de monitorizare şi diagnosticare, echipamente şi instalaţii electrotehnologice, etc.) precum şi a sistemelor ce integrează aceste componente.
Specializarea Electromecanică pregăteşte ingineri capabili să rezolve probleme specifice dezvoltării tehnologice
prin proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor electromecanice. Inginerul electromecanic
rămâne mereu în actualitate datorită evoluţiei permanente a tehnologiilor de proiectare şi fabricaţie şi creşterii complexităţii
echipamentelor şi instalaţiilor folosite în toate domeniile de activitate (industrial, al serviciilor şi casnic). Este singura dintre
specializările facultăţii la care se poate opta pentru forma de învăţământ superior cu frecvenţă redusă.
Specializarea Inginerie electrică şi calculatoare pregăteşte ingineri capabili să-şi desfăşoare activitatea în proiectarea, construcţia, încercarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor electrice, folosind instrumente hardware şi software dedicate aplicaţiilor specifice din ingineria electrică (maşini şi acţionări electrice, echipamente electrice informatizate, electronică
de putere, sisteme de achiziţie şi prelucrare a datelor, sisteme de monitorizare şi diagnosticare, tehnologii ecologice, etc.).
Specializarea Termoenergetică formează specialişti capabili să desfășoare activități în domeniile realizării, exploatării şi conducerii operative a centralelor termoelectrice şi sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei
termice, cu accent pe utilizarea tehnologiilor informatice şi aplicarea acestora în domeniul energetic.
Specializarea Ingineria sistemelor electroenergetice formează specialişti capabili să desfășoare activități care
vizează proiectarea, realizarea, exploatarea, conducerea și optimizarea regimurilor de funcţionare ale sistemelor de transport
şi distribuţie a energiei electrice.
Specializarea Informatică Aplicată în Ingineria Electrică pregăteşte ingineri capabili să să rezolve probleme specifice dezvoltării tehnologice prin proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informatice utilizate pentru supravegherea, comanda, conducerea şi controlul proceselor caracteristice sistemelor electrice, utilizând instrumente şi arhitecturi hardware şi software dedicate aplicaţiilor specifice.
Specializarea Echipamente și Instalații de Aviație pregătește ingineri în domeniul Ingineriei Aerospațiale, direcționat spre echipamente și sisteme specifice aviației, îmbarcate sau de la sol, dar oferă și deschideri spre domenii înrudite,
cum ar fi Ingineria Transporturilor (autovehicule rutiere, vehicule feroviare, nave maritime și fluviale) ori spre domeniul mai
larg al automatizărilor. În acest scop, disciplinele predate studenților sunt adecvat distribuite și corelate, planul de
învățământ conținând: discipline fundamentale (de pregătire inginerească de bază), discipline specifice domeniului aerospațial (construcția aeronavelor și motoarelor, mecanica aparatelor de zbor ș.a) și discipline de specialitate (automatizări la
bordul aparatelor de zbor, calculatoare de bord, navigație și dirijare, piloți automați, instalații electroenergetice de bord,
echipamente, instalații și sisteme hidropneumatice etc).
Specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie pregăteşte ingineri capabili să rezolve probleme de managementul şi protecţia mediului prin: monitorizarea factorilor de mediu; identificarea problemelor; stabilirea de soluţii, alegerea, exploatarea şi mentenanţa echipamentelor adecvate; redactarea studiilor de specialitate pentru determinarea interacţiunilor dintre factorii naturali, activităţile umane şi calitatea mediului; elaborarea proiectelor de mediu.
Prin Ordinul MFP nr. 1479/2013 - încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator ofera scutire de
impozit pentru absolvenții specializărilor Inginerie electrică şi calculatoare, respectiv Informatică aplicată în inginerie electrică.După finalizarea studiilor de licență absolvenții au posibilitatea de a continua pregătirea în ciclul II - studii de masterat
la specializările oferite de facultate.Informaţii complete despre oferta Facultăţii de Inginerie Electrică pot fi obţinute pe
www.ie.ucv.ro
Prof. univ. dr. Alexandru Bitoleanu
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Mediul virtual a ajuns să guverneze mare parte dintre activităţile noastre zilnice.
Tehnologia Informației și Comunicațiilor devine maestrul de ceremonii al vieții noastre, ne facilitează accesul la CUNOAȘTERE, devine, fără echivoc, principalul factor de progres.
Rezultatele muncii profesorilor dar mai ales ale elevilor îndrumați de acești profesori se măsoară în numărul de premii obținute de-a lungul anilor la concursuri județene, interjudețene și naționale. Și anul acesta seriozitatea elevilor s-a exprimat în premii I la Concursul Interjudețean “Mister PI” (Hoinoiu Alexandra, Neacșu Vicențiu, Oteșanu Leonard) și rezultate
notabile la faza județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației (Neacșu Vicențiu - locul I și
calificare la faza națională, Boncan Ana – Locul II și Ifrim Aurelian – Mențiune).
O realizare a catedrei care se datorează de fapt în mare măsură conducerii școlii și ajutorului primit de la Primăria Orașului Râmnicu Vâlcea este dotarea cu mobilier și echipamente (24 laptopuri DELL) a Laboratorului 1, astfel încât funcționalitatea acestuia să redevină competitivă în raport cu normele impuse.
ECDL ROMANIA a publicat recent o luare de poziție elaborata de ECDL Foundation, problematizând ideea existentei
Generației Nativilor Digitali. Conform documentului, tinerii nu dețin competențe digitale în mod firesc pentru a utiliza tehnologia în siguranță și eficient, iar aptitudinile dobândite în mod informal sunt susceptibile de a fi incomplete. Rolul profesorilor devine fundamental în procesul de conștientizare a nevoii de competențe digitale reale în rândul elevilor si de dezvoltare a aptitudinilor IT de bază pentru tineri.
Românii se situează în topul profesioniștilor IT. Este o realitate. O căutare pe Google “ industria IT din Rommânia”, afișează pe
prima pagină:
„România continuă să fie vedeta Europei Centrale şi de Est în materie de IT, fiind cel mai important centru
regional pentru
profesioniştii
din
domeniu,
se
arată
într-un
raport
recent.
Piaţa de IT din România va creşte în acest an cu 9,1%, la 5,4 miliarde de lei, surclasând evoluţia din majoritatea ţărilor din
regiune, avansul fiind susţinut de creşterea economică puternică şi de statutul de centru regional pentru profesionişti IT, potrivit
Business Monitor International (BMI).
"Pe termen mediu, creşterea salariilor va sprijini dezvoltarea pieţei de retail pentru componente hardware, în timp ce modernizarea infrastructurii de telecomunicaţii este preconizată să accelereze procesul de poziţionare a României drept o piaţă importantă de outsourcing şi cloud computing", se arată într-un raport trimestrial al firmei de cercetare de piaţă, prezentat de Mediafax.
http://www.realitatea.net/veste-foarte-buna-pentru-industria-it-din-romania_1552754.html
Industria IT din România, lăudată de presă din străinătate.
Industria IT din România a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, tot mai multe companii și start-up-uri de succes făcându-și apariția pe piața autohton, iar acest lucru nu le-a scăpat din ochi nici publicațiilor de specialitate din străinătate.
„Are cel mai mare număr de angajaţi în tehnologie per capita, aproape 64.000 de specialişti IT, iar printre cele mai de succes
exit - uri recente ale ţării se numără Avangate şi UberVu” descrie jurnalista specializată în antreprenoriat Alison Coleman, scena autohtonă din domeniul IT într-un articol publicat în revista americană Forbes, potrivit bussinessmagazin.ro.
Într-un material titrat „România urmăreşte să devină capitala tehnologică a Europei”, aceasta vorbeşte despre cum talentul
în IT al românilor, alături de regimul de taxe de 0% pentru specialiștii din acest domeniu, au transformat ţara în unul dintre
cele mai prolifice locuri pentru startup-urile din IT.

Astfel, industria IT de la noi din țară atrage tot mai mult atenția străinilor, iar potrivit lui Florin Cornianu,
CEO-ul şi cofondatorul 123ContactForm, citat de jurnalista americană, într-un interval de doi ani se va
transforma într-un rival serios pentru Londra.”
http://www.stiridecluj.ro/economic/industria-it-din-romania-laudata-de-presa-din-strainatate
“Industria IT este una dintre puţinele care face constant angajări în România şi plăteşte salarii peste medie. Cei 7.000 de absolvenţi de IT din ţară sunt insuficienţi pentru giganţii prezenţi pe piaţa locală, însă
firmele caută şi alte tipuri de specialişti.”
http://www.realitatea.net/6-giganti-it-care-angajeaza-personal-non-it-vezi-ce-cauta_1179239.html

În acest context, considerăm o pierdere importantă pentru Colegiul Energetic desființarea specializării matematică – informatică, mai ales că, din informațiile provenite la nivel informal, mai mult de 60%
dintre absolvenții noștri de matematică-informatică realizează o carieră în domeniul IT, angajați de firme
multinaționale încă din anul II – III de facultate.
prof. Mirela Uṥă
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