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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  LA PAS PRIN CARAŞ-SEVERIN 
 
    În  urmă  cu  trei  ani  am  demarat  proiectul  
educaţional La pas prin Caraş-Severin,  prin care       
mi-am propus să-i aduc pe elevii mei mai aproape de 
frumuseţile naturale ale judeţului în care au avut 
norocul de a creşte, făcându-i conştienţi de oferta 
deosebit de generoasă, din punct de vedere natural, a 
acestuia. Bogăţia naturală a judeţului, diversitatea 
formelor de relief, unicitatea speciilor de plante care 
se regăsesc pe teritoriul său au dus la crearea unor 
parcuri naţionale. Ele cuprind zone naturale protejate, 
multe dintre ele fiind chiar necunoscute celor care 
locuiesc în judeţ. Un alt aspect al proiectului este 
promovarea mişcării în aer liber, practicarea unor 
exerciţii în natură, de la drumeţii montane la jocuri de 
supravieţuire sau lecţii de schi, având ca urmare 
îmbunătăţirea stării de sănătate, a frumuseţii 
organismului, a stării generale de bine. Şi nu în ultimul 
rând, o altă categorie a acţivităţilor de proiect a 
constat în întâlniri cu personalităţi ale judeţului, cu 
oameni care pot reprezenta modele reale de caracter, 
comportament şi performanţă. 
    Activităţile proiectului cuprind o arie largă de 
domenii ştiinţifice: turism, ecologie, geografie, istorie, 
sport, educaţie civică, literatură, contribuind la 
dezvoltarea culturii generale a copiilor şi la crearea 
unor aptitudini care îi vor ajuta să se descurce în viaţă. 
Implicarea elevilor în prezentarea realităţii orizontului 
local este o modalitate de organizare a învăţării care 
permite parcurgerea unor activităţi interdisciplinare şi 
transdisciplinare centrate pe elev, ancorate pe 
problemele practice ale vieţii de zi cu zi. Aplică şi 
integrează conţinutul unor discipline, îşi formează 
abilităţi de viaţă necesare în lumea reală, cum sunt:  
munca în echipă prin cooperare şi colaborare; abilităţi 
de investigare-explorare prin iniţiativă proprie;  luare 
de decizii;  informare din surse variate despre viaţa 
localităţii şi a şcolii lor, învăţând să fie ancoraţi 
profund în realitate; responsabilizarea faţă de 
propriile acţiuni. Se formează un comportament 
pozitiv vizând spiritul de echipă şi de fair-play, curajul 
exprimării opiniei proprii,  dar se crează şi bazele luării 
unor atitudini în situaţii de viaţă diferite. Proiectul are 
şi o parte practică în care copiii vor fi familiarizaţi cu 
tehnici de comportare şi de acţiune în natură şi în 
grup.  

 
    Derularea proiectului implică mai mulţi factori: pe 
de o parte, şcoala – cadre didactice şi elevi, pe de altă 
parte – reprezentanţi ai instituţiilor de profil: 

Administraţia Parcului Naţional Semenic Cheile 
Caraşului, Asociaţia Prietenii munţilor, Clubul Montan 
Caransebeş. Sunt implicaţi în diverse acţiuni  părinţii, 
specialişti în domeniul socio-uman şi educaţional, 
reprezentanţi ai comunităţii locale. Se realizează astfel 
o cooperare pe plan educaţional, care dezvoltă 
relaţiile dintre şcoală şi comunitatea locală.  
    Caraş-Severinul este un judeţ montan cu o bogăţie 
turistică inestimabilă care, din păcate, a rămas în 
umbră. Ne propunem să scoatem la lumină acele 
frumuseţi naturale despre care se ştie tot mai puţin, 
să promovăm turismul şi aventura în natură, să 
cunoaştem muntele hoinărind pe cărările sale.  
    Scopul proiectului constă în: promovarea practicării 
turismului montan şi a sporturilor de iarnă, educarea 
copiilor şi, prin ei, a familiilor acestora, în spiritul 
practicării unui turism civilizat, dobândirea de 
cunoştinţe despre natură şi ocrotirea ei, deschiderea 
şi întreţinerea traseelor turistice, promovarea valorilor 
umane şi naturale ale locului, cultivarea  
sentimentului de mândrie locală şi naţională, 
dezvoltarea spiritului de aventură, închegarea unor 
relaţii de prietenie între copii provenind din şcoli 
diferite şi din zone diferite. 
    Activităţile proiectului au trezit interes din partea 
elevilor şcolii noastre. Dornici să descopere judeţul în 
care trăiesc, zeci de elevi din toate clasele, atât de 
ciclu primar, cât şi de gimnaziu şi-au manifestat 
interesul de a participa la excursii, drumeţii, mese 
rotunde, întâlniri, dezbateri, concursuri.  Copiii au 
mers în drumeţii montane, pe poteci care străbat 
Semenicul, Muntele Mic, Munţii Aninei sau ai 
Dognecei, descoperind frumuseţea acestora, 
pătrunzând în istoria locală prin poveştile veteranilor 
celor două cluburi montane partenere -Prietenii 
Munţilor Reşiţa şi Clubul Montan Caransebeş – dar şi 
ale altor personalităţi care au creat un mic univers 
local, aşa cum este Constantin Gruescu, colecţionarul 
minunatelor flori de mină care luminează sufletul 
vizitatorilor Muzeului de Mineralogie Estetică a 
Fierului de la Ocna de Fier. În drum spre Ocna de Fier 
am poposit la Bocşa, alături de un alt om cu suflet 
mare al Banatului, care luptă pentru veşnicia graiului 
bănăţean – Dan Liuţ – la Muzeul Constantin Lucaci, 
pentru a admira exponatele din oţel inoxidabil create 
de sculptorul bocşean laureat al Premiului Herder, 
atât de cunoscut pentru ansamblurile monumentale, 
dar şi pentru fântânile cinetice amplasate în diferite 
oraşe ale ţării, una dintre acestea ridicându-se 
maiestuoasă şi în centrul civic al oraşului Reşiţa.   
    Au trăit aventura şi au dat dovadă de curaj şi voinţă, 
practicând exerciţiile de alpinism alături de alpinistul 
Cornel Galescu, de la Clubul Montan Caransebeş, în 
cadrul Taberelor de aventură organizate în timpul 
vacanţelor de vară şi în Zilele de aventură organizate 
cu diverse ocazii. În aceste tabere au luat Muntele Mic 
„la pas”, drumeţind prin poieni şi păduri, admirând 
munţii mai înalţi care se ridicau în jur.  
    Tot „la pas” am descoperit Lacul Ochiul Beiului şi 
Cascada Beuşniţa, dar, din păcate, am descoperit şi 
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  faţa mai puţin frumoasă a turistului care, ajuns în 
asemenea locuri, se bucură de ele şi „răsplăteşte” 
natura care i le-a oferit cu mormane de gunoaie. De 
Ziua Mondială a Mediului, am făcut ecologizare în 
zona Ochiul Beiului – Beuşniţa, după care ne-am 
aşezat pe malul lacului „la fel de frumos ca-n poze”, 
cum a spus unul dintre micuţi, şi am povestit legenda 
lui.  

 
    În acest periplu de trei ani prin judeţ, nu puteam 
rata atât de cunoscuta Cascadă Bigăr, aflată la Paralela 
45, fiind impresionaţi de „voalul miresei” care curge 
peste muşchiul verde al stâncilor, dar şi de izbucul 
care apare, ca printr-o minune, dând viaţă apei din 
cascadă. Complexul Mulinologic de la Eftimie Murgu 
ne-a întors în timp, într-o lume în care boabele de 
grâu şi porumb se măcinau cu ajutorul pietrei de 
moară rotită de apa Rudăricii. Poveştile fantastice ale 
locului ne-au fost spuse de directorul şcolii şi de 
primarul localităţii, gazde deosebit de primitoare. În 
acest context, însă, pot spune că am întâlnit peste tot 
oameni cu suflet mare, care i-au primit pe copii în casa 
lor şi le-au inoculat curiozitatea de a descoperi locul în 
care au ajuns. Astfel, am descoperit de curând cea mai 
întinsă comună din ţară, aflată pe teritoriul judeţului 
nostru: Cornereva. Din biroul primarului am pornit „la 
pas” spre culmile care ne deschideau orizonturi 
incredibile. După o drumeţie nu foarte lungă, pe un 
traseu nu foarte greu, am ajuns într-un loc de unde 
vedeam risipindu-se, sub noi, case aparţinând celor 
patruzeci de sate aparţinătoare comunei Cornereva, 
dar şi culmile măreţe ale Munţilor Godeanu, Cernei şi 
Mehedinţi. În drum spre Cornereva am aflat povestea 
Barajului de la Poiana Ruscăi, dar şi alte istorioare 
locale, care ne-au întors în timp, în perioada austro-
ungară. Lecţii despre amenajarea apelor din Banat am 
primit şi la Lacurile artificiale Poiana Mărului, Gozna, 
Trei Ape, Breazova, Grebla şi altele.  
    În drumeţiile noastre am ajuns şi în locuri care ne-au 
lăsat o urmă de tristeţe pe chipuri, de nemulţumire, 
de regret. Unul dintre ele este frumoasa clădire de la 
Vila Klauss, locul care, în urmă cu zeci de ani era popas 
de vânătoare pentru regii României, ulterior tabără 
pentru copii, iar astăzi o locaţie cu lacătul pe uşă.  
    O drumeţie nu prea uşoară a  fost cea în care am 
decoperit frumuseţea Peşterii Comarnic, din Munţii 
Aninei, o peşteră neamenajată, dar impresionantă 
tocmai prin sălbăticia ei. De un farmec aparte, însă, a 
fost Tunelul Iubirii, descoperit de noi recent, situat pe 
calea ferată pe care acum nu mai circulă trenul, ci vin 
turiştii pentru a-şi pune dorinţe care se împlinesc – 

calea ferată care leagă Obreja de Glimboca 
(Caransebeşul de Oţelu Roşu).  
    Teatrul Vechi „Mihai Eminescu”, prima farmacie 
montanistică din ţară – „La Vulturul Negru”, prima 
gară din România, din care pleca trenul pe cea dintâi 
cale ferată (Oraviţa – Baziaş) şi, mai târziu (1863), pe 
cea dintâi cale ferată montană a ţării (Oraviţa – Anina) 
sunt obiectivele vizitate în micul oraş bănăţean „al 
premierelor”, cum este numit de localnici, Oraviţa.  
     „La pas” am bătut Cheile Nerei, prin tuneluri care 
leagă Sasca Montană de Podul Bei, ducând apoi spre 
Lacul Ochiul Beiului. Tot „la pas” am descoperit cariera 
de marmură de la Ruschiţa, monument impunător de 
piatră, dar şi singurul monument din ţară dedicat 
turiştilor şi turismului, aflat la Rusca Montană: 
Monumentul Turismului.  
    Nu am epuizat subiectele, însă am făcut o trecere în 
revistă a locurilor care ne înconjoară şi care ne 
evidenţiază, a locurilor aceesibile pentru vizitare şi 
care merită să fie puse în valoare. N-am menţionat 
Reşiţa, oraşul nostru cu o istorie incredibilă. Mă 
opresc aici doar la două obiective aparţinând de o 
istorie recentă – Vila Roşie şi Vila Veche – cele două 
clădiri în care locuiau directorii U.D.R. – ului, devenite 
ulterior clădiri de protocol şi policlinică. În Monografia 
Uzinelor de Fier şi Domeniilor din Reşiţa, ing. Ion 
Păsărică, fost inspector al U.D.R. scria: „la Reşiţa 
există, de asemenea, pentru oaspeţii obişnuiţi o vilă 
fermecătoare de la înălţimea căreia se vede toată 
panorama uzinelor şi a comunei (Vila Direcţiunii). 
Pentru locuinţa directorului superior s-a zidit în 1928 o 
vilă impozantă (Vila Roşie). Pentru locuinţa 
directorului atelierelor se află o altă vilă frumoasă...”. 
Sunt file din istoria locală, parte integrantă a istoriei 
naţionale, care trebuie incluse în programul de 
educare şi de formare a copiilor ca viitoari cetăţeni ai 
unei comunităţi. 

 
    Copiii mei au învăţat să schieze şi şi-au perfecţionat 
tehnica de a schia cu ajutorul instructorilor de la cele 
două cluburi montane din judeţ. În fiecare iarnă 
derulăm două „lecţii” de schi pe Semenic, sub 
îndrumarea „Prietenilor Munţilor”, una în vacanţa de 
iarnă, iar a doua în vacanţa intersemestrială. Elevii 
şcolii noastre au descoperit frumuseţea sportului alb 
alături de instructorii: Helmuth Krubl (preşedintele 
Asociaţiei „Prietenii Munţilor”), Adrian Petrica, Adrian 
Mateşoane, Gheorghe Ebetiuc, Călin Schmelaş, Back 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

  

2015 - ANUL INTERNAŢIONAL AL 
LUMINII, O SĂRBĂTOARE A 

CUNOAŞTERII 
 
Motto:  
,,Valoarea educației școlare constă în instruirea 
minții să gândească, nu în memorarea  unor fapte.”  

(Albert Einstein) 
 

    În iulie 2014, la propunerea organizațiilor științifice 
din toată lumea, printre care și SPIE (Societatea 
Internațională pentru Optică și Fotonică - Society of 
Photographic Instrumentation Engineers, înființată în 

anul 1955), Adunarea Generală a Națiunilor Unite a 
proclamat 2015, Anul Internațional al Luminii.  
    Acesta este atât un proiect educațional 
interdisciplinar, cât și un proiect de comunicare a 
științei în care s-au implicat peste 100 de parteneri din 
mai mult de 85 de țări. La proclamarea unui An 
Internațional axat pe tema științei luminii și aplicațiilor 
sale, Organizația Națiunilor Unite a recunoscut 
importanța creșterii gradului de conștientizare la nivel 
mondial a modului în care tehnologiile pe bază de 
lumină promovează dezvoltarea durabilă și oferă 
soluții la provocările globale din domeniul energiei, 
educației, agriculturii și sănătății.  
    Acest An Internațional reunește diverse instituții, 
inclusiv UNESCO, societăți și uniuni științifice, instituții 

Ecaterina, Victor Şelar, Viorel Grădinaru, Lucian 
Muntean, Andi Popa  (care este şi medicul taberei), 
Dan Micşa şi Szazi Zoltan. Au învăţat de la aceşti 
oameni ai munţilor seriozitatea şi corectitudinea, 
conştiinciozitatea şi implicarea, au învăţat că 
perseverenţa, munca şi dorinţa de a realiza un obiectiv 
pot duce la îndeplinirea scopului propus. Au aflat ce 
înseamnă respectul şi întrajutorarea, comunicarea şi 
interrelaţionarea, altruismul şi independenţa şi 
eliberarea de sub aripa, excesiv de ocrotitoare, de cele 
mai multe ori, a părinţilor. 
     Comuniunea cu muntele şi atmosfera de tabără i-a 
determinat pe novicii schiului să iubească Semenicul, 
să-şi facă prieteni pe Semenic şi să participe la toate 
activităţile. Tabăra de schi a ajuns la ediţia a XXXVII-a 
şi s-a finalizat cu un concurs aşteptat cu nerăbdare de 
micii schiori. Zâmbetul de pe feţele copiilor care au 
trecut linia de sosire a  fost simbol al satisfacţiei pe 

care aceştia au simţit-o când au înţeles că scopul 
taberei a fost atins. Numărul mare de monitori, dar şi 
seriozitatea acestora a făcut ca elevii şcolii de schi să 
promoveze într-o treaptă următoare. Şcoala de schi de 
la „Prietenii Munţilor” este o şcoală fără corigenţi sau 
repetenţi, o şcoală a vieţii având ca faţadă cel mai 
frumos sport al muntelui.  
     „La pas prin Caraş-Severin” este un proiect despre 
care nu poţi spune că-l finalizezi într-o perioadă 
limitată de timp. Suntem norocoşi că trăim într-un 
judeţ în care muntele şi Dunărea se întâlnesc, în care 
tradiţiile se păstrează şi istoria este peste tot. Nu 
trebuie să facem eforturi prea mari pentru a-l 
descoperi şi pentru a ne descoperi. E suficient să ne 
dorim să scoatem la iveală partea frumoasă a locurilor 
în care trăim. Şi reuşim, chiar şi „la pas”... 

 
 Profesor CRISTINA ARDELEANU 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa 
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  educaționale și de cercetare, platforme tehnologice, 
organizații non-profit și parteneri din sectorul privat 
pentru a celebra semnificația luminii și aplicațiile sale 
pe toată durata anului 2015. 
    Lumina are un rol vital în viața noastră de zi cu zi, 
fiind o disciplină imperativă a științei în secolul 21. Ea 
a revoluționat medicina, a făcut posibilă comunicarea 
pe plan internațional cu ajutorul internetului și 
continuă să fie liantul care unește aspectele culturale, 
economice și politice ale societății globale. Timp de 
secole, lumina a depășit orice granițe, inclusiv pe cele 
geografice, culturale, de vârstă, fiind un subiect cu 
potențial imens de motivare a educației. Este foarte 
important ca mințile tinere strălucite să continue să 
fie atrase de optică și fotonică, în scopul asigurării 
următoarei generații de ingineri și inovatori în acest 
domeniu. 
    Anul Internațional al Luminii 2015 promovează o 
mai bună înțelegere la nivel public și politic al rolului 
central al luminii în cadrul lumii moderne, celebrând în 
același timp un număr de aniversări importante care 
au loc în 2015.  
    Președintele Consiliului Director al Anului 
Internațional al Luminii 2015 explica: "Un An 
Internațional al Luminii este o ocazie extraordinară de 
a ne asigura că factorii de decizie sunt conștienți de 
potențialul tehnologiei luminii de rezolvare a 
problemelor. Fotonica oferă soluții eficiente 
provocărilor din diverse domenii: energie, dezvoltare 
sustenabilă, schimbări climatice, sănătate, comunicații 
și agricultură. De exemplu, soluțiile inovatoare de 
iluminat reduc consumul de energie și impactul asupra 
mediului, minimizând în același timp gradul de 
poluare. Anul Internațional al Luminii 2015 este o 
ocazie unică de a crește gradul de conștientizare la 
nivel mondial asupra progreselor în acest domeniu". 
    Inițiativa este sprijinită de 35 țări: Argentina, 
Australia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Chile, 
China, Columbia, Cuba, Republic Dominicana, Ecuador, 
Franța, Ghana, Guineea, Haiti, Honduras, Israel, Italia, 
Japonia, Mauritius, Mexic, Muntenegru, Maroc, Nepal, 
Noua Zeelandă, Nicaragua, Palau, Coreea, Federația 
Rusă, Somalia, Spania, Sri Lanka, Tunisia, Turcia, 
Ucraina și Statele Unite ale Americii. 
    Anul Internațional al Luminii 2015 va pune accentul 
pe importanța luminii și aplicațiile ei în viața de zi cu zi 
a oamenilor, fie că este vorba de domeniul sănătății, 
al comunicațiilor, economie, mediul înconjurător sau 
social. Organizatorii și-au propus o serie de activități 
interdisciplinare din care nu lipsesc cele destinate 
comunicării cu publicul.  
    Cele patru teme majore sunt știință, tehnologie, 
natură și cultură. 

    Sigla evenimentului din 2015 
conține o serie de reprezentări 
grafice, fiecare având o 
simbolistică aparte: Soarele 
reprezintă originea vieții, 
durabilitatea, cultura și 
universalitatea; steagurile 

denotă dimensiunea internațională a evenimentului, 
iar culorile lor simbolizează spectrul, dar și legătura 
între știință, artă, cultură și  educație. 
    În anul 2015, omenirea celebrează o serie de 
momente de marcă din istoria științei: lucrările de 
optică ale lui Ibn Al Haythem (sec. al XI-lea), noțiunea 
de lumină ca undă propusă de Fresnel (1815), teoria 
electromagnetică a propagării luminii propusă de 
Maxwell (1865), teoria efectului fotoelectric a lui 
Einstein (1905) și relativitatea generală (1915), 
descoperirea radiației cosmice de fond de către 
Penzias și Wilson și transmisia luminii prin fibră optică 
(1965). De asemenea, în anul 2015 se împlinesc șase 
decenii de la înființarea SPIE, Societatea Internațională 
pentru Optică și Fotonică. 
    Iniţiativa educaţională de promovare a energiei 
regenerabile şi eficienţei energetice poate fi 
organizată în cadrul curriculum-ului la decizia școlii, 
precum și în activitățile extrașcolare și în proiecte 
educaționale. Se pot aborda teme despre energia 
regenerabilă și despre cum soarele, apa, vântul și 
plantele îi pot ajuta pe oameni să economisească bani 
și energie. Elevii pot fi antrenaţi în diverse activităţi 
educaţionale dedicate energiei regenerabile şi 
eficienţei energetice: dezbateri, cluburi de discuţii, 
excursii, lecţii în format webinar, vizionarea şi 
discutarea filmelor la tema energiei alternative, 
expoziţii, concursuri de proiecte. De asemenea prin 
finanțare extrabugetară se pot organiza tabere 
tematice, școli de vară ca loc  de întâlnire a 
promotorilor energiei regenerabile şi eficienţei 
energetice. 
    U4energy a fost primul concurs pan-european axat 
pe educaţia pentru energie şi organizat de Comisia 
Europeană. Site-ul www.U4energy.eu a venit în 
ajutorul cadrelor didactice, elevilor şi echipelor de 
conducere ale şcolilor cu o serie de resurse care 
contribuie la introducerea tematicii eficienţei 
energetice la clasă şi la multiplicarea poveştilor de 
succes confirmate.  
    U4energy a fost lansat de Comisia Europeană în 
2010 în cadrul programului Uniunii Europene intitulat 
Energie Inteligentă pentru Europa. Cele două obiective 
urmărite au fost, pe de o parte, încurajarea elevilor, 
profesorilor şi directorilor de şcoli şi licee să acţioneze 
în scopul optimizării consumului de energie şi să-şi 
prezinte cele mai bune măsuri de eficienţă energetică, 
practici pedagogice şi campanii şcolare, iar pe de altă 
parte, identificarea celor mai bune exemple de bună 
practică şi diseminarea lor în întreaga Europă, astfel 
încât alte şcoli să le poată urma exemplul. 
    U4energy a dat naştere unui adevărat val de 
entuziasm, care s-a concretizat în cele peste 1.000 de 
poveşti de succes trimise de peste 600 de şcoli din 30 
de ţări europene. De-a lungul acestor doi ani, şcolile 
participante au reuşit să-şi reducă cu până la 20% 
consumul de energie, reuşind astfel să schimbe şi 
deprinderile cotidiene. 
    Portalul U4energy a derulat oficial trei concursuri 
diferite care au urmărit optimizarea consumului de 
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  energie în şcoli, creşterea eficienţei energetice în şcoli 
prin adoptarea de către profesori şi elevi a unor 
măsuri de optimizare a resurselor de energie.  

 Cele mai bune măsuri privind eficienţa 
energetică 

 Cele mai bune practici pedagogice de 
sensibilizare în ce priveşte optimizarea 
consumului de energie 

 Cea mai bună campanie de conştientizare în 
ce priveşte eficienţa energetică 

    Profesorii şi elevii au putut participa într-una sau 
mai multe categorii, în conformitate cu cerinţele 
fiecăreia.  
    Includerea în curriculum a problemelor care privesc 
energia poate fi uneori dificilă. Acesta este motivul 
pentru care U4energy a pus la dispoziţia celor 
interesaţi un depozit de resurse de învăţare. Aceste 
resurse au oferit și oferă materiale educaţionale care 
vin în sprijinul profesorilor care introduc tema 
eficienţei energetice în demersul didactic: Subiecte şi 
fişe tematice despre energie; Manualul celor mai bune 
practici; Materiale Tipărite; Galerie de resurse.  

 
Exemplu: 

1. ACTIVITĂŢI / TEME DE DISCUŢIE  
• Încercaţi să formulaţi o definiţie a energiei.  
• Faceţi o listă cu zece activităţi zilnice care 
necesită energie. Puteţi să precizaţi ce fel de 
energie este utilizată?  
• Gândiţi-vă la energia pe care părinţii sau 
bunicii dvs. o utilizau atunci când aveau 
vârsta voastră. Ce s-a schimbat? De 
asemenea, puteţi compara consumul dvs. de 
energie cu cel dintr-o ţară din lumea a treia.  
• Care sunt principalele surse de energie 
utilizate pentru producerea de energie în ţara 
voastră?  
• Marcaţi pe hartă diferite surse de energie şi 
delimitaţi-le astfel: surse de energie  
regenerabilă şi surse de energie 
neregenerabilă.  
• Imaginaţi-vă o lume fără rezerve de energie 
(fără electricitate, fără căldură...). Cum s-ar 
schimba viaţa voastră?  
• Care este diferenţa dintre eficienţa 
energetică şi conservarea energiei?  
• Examinaţi sistemul de încălzire al şcolii şi 
contoarele de energie electrică şi gaze 
naturale; faceţi fotografii, analizaţi şi 
discutaţi.  
• Folosiţi chestionarul U4energy pentru a 
evalua consumul vostru curent de energie la 
şcoală şi acasă.  
• Realizaţi un audit în şcoala voastră şi 
identificaţi unde se risipeşte energia. Care 
sunt rezultatele? Realizaţi audituri similare 
acasă şi discutaţi despre cum aţi putea 
optimiza consumul de energie atât la şcoală 
cât şi acasă. 
 

2. LEGĂTURI UTILE - Căutaţi resurse despre 
energie în limba voastră - Secţiunea copiilor 

– Bază de date despre educaţia pentru 
energie:  

 http://www.learn-
energy.net/kidscorner/te2.html  
- Schimbări climatice:  

 http://ec.europa.eu/environment/climat/cam
paign/index.htm  
- “Depozitul”/Repository de resurse 

U4energy:  

 http://www.u4energy.eu  
  

3. SFATURI- FAPTE: 
 Energia poate fi de două feluri, 

potenţială sau cinetică. Energia 
potenţială este energia latentă, “în 
aşteptare”, în timp ce energia cinetică se 
datorează mişcării.  

 În 24 de ore un bec cu incandescenţă-bec 
de 100 watt, consumă 2.4 kW h 

 Cărbunele, petrolul şi gazele naturale 
sunt combustibili fosili formaţi din 
organisme vii, îngropate în subsolul 
pământului cu milioane de ani în urmă.  

 Există două tipuri diferite de surse de 
energie: regenerabile şi neregenerabile.  

 Sursele de energie regenerabilă sunt: 
energia eoliană, solară, biomasa, 
hidroenergia şi energia geotermală. 
Acestea au furnizare nelimitată şi pot fi          
reînnoite.  

 Hrana absorbită de organismul uman 
furnizează energie chimică. Corpul vostru 
transformă această energie în alte forme 
de energie, precum energia cinetică. 
Aceasta vă permite să vă deplasaţi, să 
alergaţi şi să vă jucaţi. 

  
BIBLIOGRAFIE: 

1. www.u4energy.eu 
2. http://www.cnri.ro/IYL2015 

 
Profesor NICOLETA MARCU  

Director Casa Corpului Didactic Caraş-Severin 
 
 



 

 

4. PROIECTE EDUCAȚIONALE  

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

Șco
ala C

araș-Se
ve

rin
e

an
ă                                  Se

ria III N
r. 1

(5
1

) 

 

6
2

 

  „DE VORBĂ CU … MOȘ TIMP”- 
proiect educațional 

 
    Timpul este văzut ca fiind măsurarea distanţei între 
evenimente. El este compus din trecut, prezent şi 
viitor. Timpul şi măsurarea lui poate fi pentru un adult 
ceva foarte simplu, însă pentru un copil, lucrurile nu 
sunt atât de simple. Măsuratul orelor, în funcţie de 
soare, al anotimpurilor, în funcţie de lună, calendarul 
care are o zi în plus, la fiecare 4 ani, pentru a-şi păstra 
acurateţea, lunile care au 28, 30 sau 31 de zile, sunt 
lucruri destul de complicate. Cu toate acestea, la un 
moment dat, copilul ajunge să înţeleagă şi să jongleze 
cu aceste date şi cifre. Secretul constă, printre altele, 
în perseverenţă şi puţin sau mai mult ajutor din partea 
adulţilor.  
    Astfel, în scopul familiarizării preșcolarilor din 
grădiniță cu noțiunea de timp, am considerat oportun 
desfășurarea proiectului educațional De vorbă cu … 
Moș Timp, proiect derulat cu succes pe parcursul unui 
an școlar, iar argumentarea  acestui   proiect vine din 
dorința noastră, ca prin derularea unor activităţi 
specifice vârstei preşcolare, joc, distracţie, copiii să 
înţeleagă mai uşor noţiunea timpului. Timpul poate fi 
văzut, prin ochii copiilor, ca un personaj înţelept, 
gârbovit de ani, care a văzut şi a auzit multe … Moş 
Timp. 
    Deși problematica proiectului nostru se răsfrânge în 
multe noțiuni abstracte, modalitățile atractive de 
abordare a activităților de învățare, instrumentate 
prin metode activ-participative și sprijinite de mijloace 
de instruire moderne, au făcut posibilă conceperea 
unor strategii care să conducă copiii spre aflarea de 
informații noi, într-o formă accesibilă nivelului lor de 
vârstă. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au 
avut un impact deosebit, atât pentru copii, cât și 
pentru adulți, copiii manifestându-și dorința de a afla 
cât mai multe aspecte interesante legate de tematica 
propusă.  

 
Scopul proiectului 

 Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu 
alţi copii, cu adulţii şi cu mediul, pentru a 
dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si 
conduite noi; încurajarea explorărilor, 
exerciţiilor, încercărilor si experimentărilor, 
ca experienţe autonome de învăţare; 

 Sprijinirea copilului în achiziţionarea de 
cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini 
necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe 
tot parcursul vieţii. 

 Iniţierea unor activităţi extracurriculare de 
învăţare care să reunească copii din instituţii 
diferite; 

 
 Obiectivele specifice ale proiectului 

 Dezvoltarea capacităţii de observare şi 
stabilire de relaţii cauzale, spaţiale, 
temporale;  

 Cunoaşterea  elementelor componente ale 
măsurării timpului: secunda, minutul, ora, 
ziua,  zilele săptămânii, lunile anului, 
anotimpurile, succesiunea anotimpurilor, 
poziţionând elementul uman ca parte 
integrantă a mediului; 

 Înţelegerea noţiunii de trecut, prezent, viitor; 
 Cunoaşterea unor aspecte de viaţă, obiecte, 

activităţi  etc. ale oamenilor din trecut, 
precum şi imaginarea acestora în viitor; 
 

Grupul ţintă căruia i s-a adresat  proiectul  

 Preşcolarii de la Grădiniţa cu Program Normal 
Nr. 5 - grupa combinată română  și grupa 
combinată germană, precum și preșcolarii și 
școlarii de la unitățile de învățământ 
partenere;  

 
Durata proiectului -  pe parcursul unui an școlar;  
            
Beneficiari direcți și indirecți: 

 Beneficiari direcți - preșcolarii și școlarii; 
 Beneficiari indirecți - cadrele didactice, 

părinții preșcolarilor și școlarilor; 
Activităţile propuse în cadrul proiectului au fost 
următoarele:  

 „De vorbă cu ...Moş Timp”- proiect tematic 
de o zi;  

 „Povestea ceasului cu inimă”- prezentare 
Power Point;  

 „Tic-tac! Ceasul, cronometrul, clepsidra - 
instrumente de măsurat timpul”- Observarea 
instrumentelor de măsurat timpul şi 
confecţionare de ceasuri cu materiale din 
grădiniţă;  

 „Anja şi cele 12 luni ale anului”- vizionare film 
animat după un basm rusesc;  

 „Povestea celor 4 anotimpuri”- dramatizare;  
 „Calendarul”- Observarea calendarului şi  

confecţionare de calendare personalizate; 
 „Arborele genealogic”- prezentarea arborelui 

genealogic al familiei - prezentare postere; 
 „Din timpuri de mult apuse”- vizită la muzeu;  
 „Maşina viitorului”- vernisaj de lucrări 

plastice;  
 „Lucruri vechi din …poveşti vechi”- expoziţie 

şi prezentare de obiecte vechi, fotografii, cărţi 
vechi etc.;  

Evaluarea întregii activități s-a făcut prin 
monitorizarea activităților desfășurate și s-a  
concretizat în portofoliul proiectului care cuprinde 
materiale informative, creații proprii (calendare, 
ceasuri confecționate, desene, postere) legate de 
temele propuse în proiect, albume cu fotografii de la 
activitățile desfășurate. Continuitatea proiectului a 
fost asigurată prin corespondențe permanente între 
membrii echipei de proiect, prin schimburi de 
materiale, de impresii și idei, iar sustenabilitatea 
proiectului a fost asigurată din fonduri proprii și 
sponsorizări. 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

      Concluzii: în urma derulării acestui proiect am 
constatat că aplicarea lui a avut un aport considerabil 
în îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor cu date 
referitoare la timp (măsurarea timpului, citirea orei pe 
ceas, folosirea calendarelor, inclusiv calendarul 
naturii, cunoaşterea lunilor anului, a zilelor săptămânii 
şi succesiunea lor), la conştientizarea noţiunilor de 

timp trecut, prezent şi viitor, la cunoașterea unor 
aspecte din viața oamenilor din trecut, iar părinții au 
devenit mai conștienți în ceea ce privește rolul lor în 
formarea și dezvoltarea propriilor copii.  

Prof. LOREDANA BOULESCU  
Prof. GABRIELA SMARANDACHE  

Grădinița cu Program Normal Nr.5 Reșița 
 

PROIECT EDUCAȚIONAL  
CUPA CARAȘULUI 

 
 
    În viaţă, e bine să ştii tot mai multe. Nu poţi 
prevedea când aduc foloase lucrurile învăţate, cu atât 
mai mult în circulaţie, cu care ne confruntăm zilnic şi 
la care participăm în diferite moduri: ca pietoni, 
călători, ori conducători de vehicule. 
    După cum bine se ştie, cei mai mici pietoni sunt 
copiii, iar datoria morală a noastră, a adulţilor, este de 
a-i educa cât mai bine în problemele privind circulaţia 
pe drumurile publice, cum ar fi: drumul de acasă până 
la şcoală şi invers, alegerea locului potrivit de joacă, 
indiferent de anotimp, traversarea străzii, mersul pe 
bicicletă. 
    Educaţia pe teme de circulaţie nu trebuie să 
constituie numai un obiect de învăţământ sau să se 
limiteze numai la perioada cât copilul se află în şcoală. 
Deci, pentru astfel de teme, nici un prilej nu poate fi 
nepotrivit.              
    Instruirea pe teme de circulaţie poate deveni 
neinteresantă, plictisitoare sau poate câştiga 
adeziunea elevilor, în funcţie de implicarea cadrelor 
didactice, precum şi de interesul pe care îl stârnesc în 
jurul problemei. Din acest motiv, predarea regulilor de 
circulaţie trebuie să aibă în vedere practica circulaţiei. 
    Proiectul propus are ca scop atât însuşirea şi 
respectarea de către elevi a regulilor de circulaţie, cât 
şi adoptarea unei conduite preventive în vederea 
diminuării numărului de accidente în rândul elevilor. 
    Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului 
au determinat elevii: 

    • Să manifeste interes pentru lărgirea 
cunoştinţelor de educaţie rutieră; 
    • Să dobândească deprinderi de a parcurge 
un traseu cu bicicleta în poligonul special 
amenajat; 
    • Să respecte regulile de circulaţie dintr-un 
parc şcoală, în vederea folosirii în deplină 
siguranţă a drumurilor publice. 

    Activităţile propuse în cadrul proiectului,  pe o 
perioadă de 6 luni, au fost atractive și au stârnit 
interesul elevilor de a participa cu plăcere la acestea.  
     
    În cadrul activității „Pietonul de azi, biciclistul de 
mâine!”, elevii și-au  însuşit termeni specifici 
vocabularului circulaţiei, familiarizându-se în acelaşi 
timp cu marcajele şi indicatoarele rutiere destinate 
pietonilor şi bicicliştilor.  
     

    Pe parcursul activităţii „Circulaţia bicicletelor; 
Semne şi semnale efectuate de biciclişti”     și-au 
însuşit reguli ce trebuie respectate de biciclişti în 
circulaţia acestora pe drumurile publice.  
    În cadrul activităţii „Agentul de circulaţie; Semnalele 
agentului de circulaţie” elevii au făcut cunoştinţă cu 
agentul de circulaţie şi s-au familiarizat cu semnificaţia 
semnalelor efectuate de acesta pe drumurile publice.  
    În timpul activităţii „Cu bicicleta în poligon!” elevii 
au avut posibilitatea de a manevra bicicleta printre 
obstacolele din poligonul special amenajat, fiind 
obligaţi să respecte distanţele cerute de un 
regulament dinainte stabilit. 
    Pe parcursul activității „La plimbare prin parcul 
şcoală” elevii au dobândit cunoştinţe privind 
respectarea regulilor de circulaţie de către biciclişti în 
parcul şcoală special amenajat, având ca sarcină 
atingerea într-o ordine dată a unui număr de patru 
puncte de control.  
    Finalitatea proiectului a fost Concursul 
Interjudețean pe teme de educație rutieră Cupa 
Carașului, concurs organizat de Școala Gimnazială Nr. 
1 Bocșa, județul Caraș-Severin și aflat la a IX –a ediție. 
Toate celelalte ediții au fost cuprinse în Calendarul 
Activităților Educative Regionale și Interjudețene. 

 
    La Concursul Regional Cupa Caraşului au participat 
elevi din mai multe judeţe ale ţării. Probele 
concursului au fost: 

 proba teoretică ce a constat în completarea 
unui chestionar cu 20 de întrebări 

 
    La finalul acestei probe, fiecare întrebare greșită a 
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  fost notată cu câte cinci puncte de penalizare. 
 proba practică privind parcurgerea unui 

traseu cu bicicleta într-un poligon special 
amenajat 

 
 
    La această probă practică a fost amenajat un 
poligon special cu mai multe obstacole pe care copiii 
trebuiau să îl parcurgă până la final cu cât mai puține 
puncte de penalizare. Fiecare atingere a câte unui 
obstacol a fost penalizată.  
 

 proba practică privind respectarea regulilor 
de circulaţie de către biciclişti în parcul 
şcoală special amenajat.  

 

 
 

    La cea de-a doua probă practică, copiii au avut de 
parcurs un traseu în parcul școală. Traseul a fost 
stabilit prin tragerea la sorți a ordinii punctelor de 
control pe care copiii le aveau de atins în timpul 
parcurgerii traseului, bineînțeles fără să neglijeze 
respectarea regulilor de circulație și a indicatoarelor 
rutiere din parc. Fiecare greșeală a fost penalizată. 
    Cele două probe practice au fost cronometrate 
pentru departajarea concurenților. 
    De-a lungul celor 9 ediții au participat la concurs 
copii din următoarele județe ale țării: Timiș, Arad, 
Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Sălaj, Mureș, Cluj, Alba, 
Hunedoara, Gorj, Teleorman, Giurgiu, Constanța și 
Caraș-Severin. 
    La finalul concursului, elevii au fost răsplătiţi cu 
premii, diplome și cupe oferite de sponsori şi 
parteneri.  
 

 
          
    Proiectul a fost mediatizat în presă prin intermediul 
cotidianului „Jurnal de Caraş-Severin” şi al ziarului „24 
de Ore” , precum şi pe Caon. ro. De asemenea, 
activităţile cuprinse în proiect au fost cunoscute de 
comunitatea locală prin intermediul postului de radio 
„Radio Reşiţa” și a postului Banat TV. Programul de 
desfăşurare a Concursului Regional Cupa Caraşului a 
fost mediatizat prin intermediul site-ului 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin      
(http://www.politiacaras.ro).  
 

Prof. înv. primar ALINA ȘELARIU  
             Prof. înv. primar ELENA-LORENA ȘELARIU  

Școala Gimnazială Nr. 1 Bocșa 
 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL DESPRE 
HOLOCAUST „ŞI EI AU FOST 

ACOLO ... MĂRTURII ALE 
SUPRAVIEŢUITORILOR” 

 
DISCIPLINA: Istorie 
TIPUL ACTIVITĂŢII: proiect educaţional de 
comemorare a unui eveniment; 
TITLUL PROIECTULUI: „ ŞI EI AU FOST ACOLO...mărturii 
ale supravieţuitorilor”  
ARGUMENT:  „Noi toţi trebuie să cunoaştem trecutul, 
cu tarele sale, pentru ca tânăra generaţie să fie 

educată în spiritul promovării toleranţei şi a bunei 
înţelegeri. O lecţie despre puterea toleranţei este 
oricând binevenită, cu atât mai mult, cu cât aceasta  
se adresează tinerilor prin teme ce pun în dezbatere 
combaterea discriminării, promovarea respectului şi 
înţelegerii reciproce, noțiunea de umanism, definit  
prin valorile lui fundamentale.” spune documentul 
emis de Parlamentul României referitor la problema 
Holocaustului (noiembrie 2012).   
Astfel că în fiecare an pe data de 9 octombrie 
comemorăm Ziua Naţională a Holocaustului, 
amintindu-ne că  în această zi, în 1941, a început 
deportarea evreilor din Bucovina în Transnistria.  
      Proiectul educaţional urmăreşte conştientizarea 

http://www.politiacaras.ro/
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  problematicii Holocaustului şi  a semnificaţiei acestuia, 
dezvoltarea la elevii din Liceul Tehnologic  Mihai 
Novac Oraviţa a comportamentului tolerant, 
democratic şi a spiritului civic. 
SCOP:  Comemorarea Holocaustului prin activităţi 
şcolare şi extraşcolare de către cadre didactice şi  
elevii de liceu. 
 

 
(desen realizat de eleva Michaela Kapatsolos – clasa a 
X-a) 
 
OBIECTIVE: 

- dezvoltarea unei conştiinţe civice, bazată pe 
cunoaşterea şi asumarea valorilor democratice; 

- creşterea gradului de informare a elevilor de liceu 
privitor la problematica Holocaustului; 

- accentuarea sentimentelor elevilor, de 
condamnare a Holocaustului; 

- evaluarea modalităţilor originale de exprimare 
plastică a elevilor; 

GRUPURI ŢINTĂ: elevi şi profesori din ciclul liceal;  
COORDONATOR: prof. Cristina Hriţcu; 

(desen realizat de eleva Andreea Pascal– clasa a X-a) 
 
DESFĂŞURAREA PROIECTULUI: 1-8 octombrie 2015;                                                                                  
1 octombrie – elevii au primit sarcinile de lucru şi 
sursele de informare necesare pentru realizarea 
lucrărilor; 

8 octombrie – prezentarea referatelor şi organizarea 
unei expoziţii cu planşele şi lucrările artistice realizate 
de elevi;  
PRODUSE FINALE: 

- referate, desene şi planşe privitoare la holocaust, 
realizate de către elevi; 

REZULTATE AŞTEPTATE: 
- stimularea muncii în echipă, iniţiativa şi 

creativitatea; 
-    formarea unei conştiinţe de cetăţeni europeni 

responsabili;  
 

 
(desen realizat de eleva Andreea Pascal – clasa a X-a)                   
 

 
(desen realizat de eleva Lorena Resiga – clasa a X-a) 
 

 
Prof. CRISTINA HRIŢCU 

Liceul Tehnologic Mihai Novac Oraviţa 
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  PROGRAMUL ERASMUS+  
ÎNVĂȚARE, COLABORARE, 

INOVARE 
 
    Calitatea educației este dată de o transformare 
inovatoare, căutându-se în permanență o diversificare 
a funcțiilor școlii în scopul dezvoltării acesteia ca 
centru de resurse pentru elevi, profesori și părinți, dar 
și pentru ceilalți membri ai comunității. Ritmul și 
dinamismul dezvoltării poate izvorî din educație, 
aceasta având mijloacele și forța de a instrui și educa  
generații mobile și active, bine înzestrate din punct de 
vedere intelectual, capabile să depășească inerția unui 
mediu social refractar, în care se resimt încă note 
accentuate de prejudecată și discriminare. 
    Într-o lume aflată în permanentă schimbare, 
Uniunea Europeană doreşte să devină o economie 
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste 
trei priorități se sprijină reciproc şi sunt în măsură să 
ajute UE şi statele membre să obțină un nivel ridicat 
de ocupare a forței de muncă, de productivitate şi de 
coeziune socială.  
    Între noutățile aduse de Strategia Europa 2020 se 
numără și stimularea unui nou tip de creştere 
(inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii), prin: 

• creşterea nivelului competențelor şi 
consolidarea educației de-a lungul vieții; 

• încurajarea cercetării şi inovării; 
• folosirea mai eficientă a rețelelor 

inteligente şi a economiei digitale; 
• modernizarea industriei; 
• promovarea unei utilizări mai eficiente a 

energiei şi resurselor. 
DE CE ERASMUS+? 
    Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru 
educație, formare profesională, tineret și sport care se 
desfășoară în perioada 2014-2020. 

Erasmus+ înseamnă: 

 Învățare 

 Colaborare 

 Soluții creative 

 Inovare și conectare cu piața muncii. 
Erasmus+ încurajează colaborarea instituțiilor 
din sectoare diferite, cu scopul dezvoltării de  

instrumente și produse inovatoare. 
OPORTUNITĂȚI ERASMUS+ 

 EDUCAȚIE ȘCOLARĂ 
- Erasmus + îi ajută pe elevi și profesori să se dezvolte 
personal și profesional, să ia contact cu alte culturi și 
sisteme educaționale. Personalul didactic și didactic 
auxiliar are acces la formare continuă în context 
european. 
- Prin proiectele de mobilitate, profesioniștii din 
domeniul educației școlare beneficiază de formare 
continuă prin participarea la activități de predare, la 
cursuri structurate, la alte activități de formare sau la 
job-shadowing în altă țară. 
- Prin proiectele de parteneriat strategic instiuțiile  

cooperează pentru a genera practici inovatoare și de 
impact asupra sistemului de învățământ și a răspunde 
provocărilor și priorităților din domeniu. 

 FORMARE PROFESIONALĂ (VET) 
- Prin proiectele de mobilitate, formabilii și 
profesioniștii din domeniul VET beneficiază de stagii 
de formare profesională, ucenicie, respectiv programe 
destinate dezvoltării profesionale în organizații din 
alte țări. 
- Prin parteneriatele strategice, instituții din țări 
diferite cooperează pentru a crea cadrul necesar unei 
formări profesionale de calitate și a răspunde 
provocărilor și priorităților specifice inserției pe piața 
muncii. 

 TINERET 
- Prin proiectele de dialog structurat, tinerii care au 
între 13 și 30 de ani sunt încurajați să participe activ la 
viața democratică și la dezbateri pe teme de interes la 
nivel european. Tinerii discută împreună cu factorii 
decizionali din domeniul tineretului în cadrul 
întâlnirilor naționale și al seminariilor transnaționale. 
- Prin parteneriatele strategice, organizații din țări 
diferite cooperează pentru a genera practici 
inovatoare și de impact asupra activității de tineret, a 
încuraja cetățenia activă, anteprenoriatul și 
schimburile de bune practici. 
- Prin proiectele de mobilitate tinerii se pot dezvolta 
profesional, experiența acumulată reflectându-se în 
activitățile organizațiilor și în comunitate. 

 EDUCAȚIA ADULȚILOR 
- Erasmus + sprijină persoanele care lucrează în 
domeniul educației adulților să participe la mobilități 
de predare sau formare într-o altă țară. Implicarea în 
astfel de proiecte le oferă noi perspective asupra 
domeniului, având posibilitatea de a face schimb de 
idei și de a împărtăși experiența acumulată.  
    Dacă admitem că învățarea este o călătorie spre noi 
experiențe, spre transformare, un drum pe care 
oameni și comunități îl pot parcurge împreună, atunci 
ERASMUS + poate fi ghidul nostru în această călătorie, 
fiindcă ERASMUS+ schimbă vieți și deschide minți. 
    Vă invit să fim alături și în anul 2016 și, împreună, 
prin PROGRAMUL ERASMUS+,  să TRANSFORMĂM 
ROMÂNIA PRIN ÎNVĂȚARE! (viziunea Agenției 
Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educației și Dezvoltării Profesionale). 
 

Prof. SIMONA VOIN 
Inspector școlar pentru proiecte educaționale 
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Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

 

 

PROIECTELE SALVAȚI COPIII  
ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 

REȘIȚA 
 
    Organizația Salvați Copiii, filiala Caraș-Severin, 
derulează de câțiva ani deja, în școlile din județ, 
programe care se adresează copiilor care se confruntă 
cu probleme sociale sau care au părinții plecați în 
străinătate.  

 
    În Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița sunt două astfel de 
proiecte educaționale.  
    Unul dintre proiecte, denumit Protecție si educație 
pentru copiii afectați de migrația pentru muncă în 
străinătate, prin centre de zi și finanțat de Velux 
Foundations, oferă servicii pentru 43 de elevi și 38 de 
părinți/aparținători, informații cu privire la obligațiile 
legale ale părinților în ceea ce privește migrația pentru 
muncă, prin intermediul platformei on-line, implicarea 
în campaniile locale și naționale ale organizației. 
Activitățile principale au urmărit: stabilirea unei 
echipe locale formată din: coordonator local, cadru 
didactic, psiholog (consilier); încheierea 
parteneriatelor cu Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița, 
DGASP, ISJ CS, Primăria Reșița; selectarea a 12 
voluntari, elevi din liceele municipiului Reșița, pentru 
a oferi suport echipei și beneficiarilor în cadrul 
activităților; realizarea dosarelor personale pentru 
fiecare copil, incluzând ancheta socială, rapoarte de 
evaluare psihologică și educațională;  oferirea grupului 
țintă a serviciilor de suport social și psihologic pentru 
traversarea perioadei de separare de părinți și pentru 
îmbunătățirea abilităților de viață independentă (sunt 
efectuate două sesiuni de consiliere socială individuală 
sau de grup în fiecare lună și două sesiuni de 
consiliere psihologică individuală sau de grup 
organizate de psiholog); organizarea de suport școlar 
zilnic pentru 20 de copii în vederea îmbunătățirii 
performanțelor școlare și prevenirea abandonului 
școlar, prin activități de pregătire a temelor pentru 
acasă (zilnic între orele 13-15); organizarea de 
meditații cu 11 copii de două ori pe săptămână (marți 
- limba română, respectiv joi – matematică); 
organizarea de activități extracurriculare și de timp 
liber în fiecare zi (concursuri sportive, pictură, 
decupaj-colaj, lectură, întâlniri cu personalități din 
domanii diferite, sărbătorirea zilelor importante din 
fiecare lună, Ziua Națională a României, 1 Martie, 8 
Martie, Ziua Internațională a Copilului, Și noi avem 
drepturi etc.); întâlnirea semestrială a grupului local 

de lucru format din 5-6 membri, unde au participat 
reprezentanți ai DGASP, ISJ, CCD și școlilor partenere, 
reprezentanți ai Filialei Salvați Copiii Caraș-Severin; 
organizarea de campanii pentru conștientizare atât în 
municipiul Reșița, cât și în zonele rurale ale județului 
Caraș-Severin. 
    Un alt proiect, având finanțator Grupul H&M, este 
Educație pentru copiii vulnerabili. Proiectul este 
propus de Organizația Salvați Copiii România ca 
sustenabilitate pentru programul Centre Educaționale 
Integrate și are ca obiective: îmbunătățirea situației 
școlare a copiilor care frecventează programul, adică 
un număr de 20 de beneficiari din Școala Gimnazială 
Nr. 7 Reșița; prevenirea și corectarea părăsirii timpurie 
a școlii în rândul copiilor din cadrul grupurilor 
defavorizate și asigurarea accesului la educație a 
copiilor de vârstă școlară și creșterea nivelului de 
informare cu privire la drepturile copilului.  
    Beneficiarii primesc prânzul la cantina CSEI Aurora 
Reșița și sunt asistați la pregătirea temelor de către un 
cadru didactic, participă la activități extracurriculare 
(lectură, pictură, abilități practice, educație pentru 
dezvoltare personală, educație pentru societate) și de 
timp liber (jocuri sportive, jocuri libere, drumeții și 
excursii). 
    Cu părinții elevilor se organizează lunar câte o 
întâlnire pentru a discuta problemele legate de 
situația școlară, consilierea lor pentru a creea relații 
bune cu părinte - copil. 

 
    "Aceşti copii au acelaşi sindrom cu al celor care stau 
în instituţii. Se simt abandonaţi, se simt vinovaţi, cred 
că plecarea părinţilor e cauzată de ei, pentru că 
părinţii spun că pleacă pentru ca cei mici să o ducă 
mai bine. Alături de ei se va lucra şi cu persoanele cu 
care ei rămân, pentru că s-a constatat că, de cele mai 
multe ori, nu au abilitatea de a-i ajuta să se 
pregătească pentru cerinţele şcolare. Vom angaja 
profesori, asistenţi sociali şi psihologi care vor lucra cu 
astfel de copii zi de zi sau de câte ori simt ei nevoia", 
(mesaj de la lansarea proiectului finanțat de Velux 
Foundation - GABRIELA ALEXANDRESCU,  preşedintele 
executiv al organizaţiei Salvați Copiii România) 
 

Prof. învățământ primar DOINA CARACALEAN 
Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița 

 


