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APEL NAŢIONAL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2008 
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/referinta/index.html

PROGRAMUL SECTORIAL COMENIUS 

MOBILITĂŢI INDIVIDUALE – FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL 
IMPLICAT ÎN EDUCAŢIE, DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Puteţi consulta oferta de cursuri de formare accesând pagina 
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/

Candidaţii trebuie să solicite instituţiei organizatoare a activităţii de formare, 
înainte de completarea formularului de candidatură, acceptul de înscriere 

provizorie.

ÎN ANUL 2008 BUGETUL ALOCAT DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ ROMANIEI PENTRU 
PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII ESTE DE 21 487 080 EURO 

Documentele necesare candidaturii le puteţi accesa la adresa: 
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/formulare.html

În cadrul programului
Mobilitati individuale - formare continua pentru personalul implicat in educatie, din invatamantul preuniversitar

Formularul tip de candidatura pentru anul 2008 
Declaratie privind activitatile de valorizare

Formular-tip

În atenţia profesorilor – BURSE de formare în cadrul 

PROGRAMULUI DE INVĂŢARE PE TOT 
PARCURSUL VIEŢII

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/formulare.html
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14 iunie 2008 – Aplicaţie practică în
Parcul Natural Comana
Membrii Clubului Ecoturistic din şcoala noastră au 
participat la o aplicaţie practică în Parcul Natural 
Comana, parc situat în partea de sud a ţării, aproximativ
la jumatatea distanţei dintre Bucureşti şi Giurgiu.
La ora 8.00 ne-am suit în autocar şi plini de voie-bună 
am plecat spre destinaţia noastră. Primul popas l-am 
făcut la mănăstirea Comana, situată în comuna cu 
acelaşi nume din judeţul Giurgiu. Din exterior 
mănăstirea pare părăsita, zidurile fostei cetăţi, câte au 
mai ramas, stau să cadă. Intrăm şi ne surprind 
curăţenia, florile şi ordinea care domnesc aici. Plini de 
smerenie vizităm sfântul lacaş şi aflăm informaţii despre 
mănăstire: a fost ctitorită de Vlad Ţepeş în anul 1461, 
ca o mănăstire cetate, care însă s-a ruinat până la 
finele secolului al XVI-lea. A fost reclădită de Radu 
Şerban (1588) şi refăcută de Şerban Cantacuzino 
(1700). In anul 1932 în incinta mănăstirii a fost construit 
Mausoleul Eroilor căzuţi în Primul Război Mondial.

Parcul Natural Comana

Plecăm mai departe către sediul Administraţiei Parcului Natural 
Comana. Aici, biologul parcului ne vorbeşte despre zonele şi 
punctele de interes din parc (Balta Comana, Rezervaţia de 
ghimpe, Rezervaţia de bujor românesc, Rezervaţia de 
lăcrămioare) precum şi despre activităţile premise în parc şi 
restricţii.
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Apoi urmează sa facem ecologizarea porţiunii de drum 
cuprinsă între satul Comana şi Cabana Fântâna cu Nuc. 
Primim mănuşi şi saci, ne împărţim pe echipe şi ne apucăm 
de treabă. Deşeurile sunt colectate selectiv: plastic, hârtie şi 
altele. Parcurgem drumul de aproximativ 3 km, strângând cu 
spor deşeurile. Sacii devin tot mai grei dar suntem din ce în 
ce mai aproape de cabană. Depozităm sacii la intrare, 
urmând a fi ridicaţi de rangerii de la Parc, şi ne aşezăm pe 
băncile din foişor pentru o pauză bine meritată. Mâncăm, 
glumim, râdem sau ne plimbăm pe ponton printre trestiile 
care se unduiau lin în bătaia vântului.
Pauza se sfârşeşte. Ne împărţim iar pe echipe, unii 
distribuie pliante informativ-educative turiştilor din zonă şi le 
explică ce fel de activităţi desfăşurăm iar alţii se ocupă de  
construirea unei structuri de pet-uri, sub forma unui om, 
pentru sensibilizarea turiştilor.
Ne adunăm iar la foişor pentru că urmează concursul de 
orientare turistică Trofeul “PRO NATURA”. Ne împărţim pe 
echipe de 4-5 concurenţi, ni se explică traseul şi regulile 
şi….Start. Echipele primesc harta şi pleacă la un interval de 
5 minute. Pe traseu se găsesc 5 posturi pe la care trebuie 
să trecem pentru a nu fi descalificaţi. Una din echipele şcolii 
noastre, “Neniţescu 1”, a obţinut locul III.

Activităţile se încheie în jurul orelor 17.00 cu o festivitatea 
de premiere la care sunt înmânate diplomele şi premiile 
câştigătorilor.
Plecăm spre casă cu amintiri plăcute dintr-o zonă în care, 
deşi este situată foarte aproape de Bucureşti, nu mai 
fusesem. 
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Munţi curaţi - Ape curate - Drumuri curate

In perioada 22-26.07.2008 a 
avut loc în Parcul Natural 
Bucegi - Valea Superioară a 
Ialomiţei, la cabana Padina, o 
tabară de ecovoluntariat 
derulată în cadrul proiectului 
“Munţi curaţi - Ape curate -
Drumuri curate”. La această 
acţiune au participat elevi şi 
profesori de la mai multe şcoli 
din Bucureşti. Din şcoală 
noastră s-au implicat următorii 
elevi-ecovoluntari din clasa a 
XI-a A: Brad Ana Maria, 
Ionescu Emilia, Stan Gabriela, 
Jipa Gabriel, Tănase Laurenţiu 
şi Urda Dănuţ. 

După două ore şi jumătate ajungem 
la staţia de telecabină Cota 1400 uzi şi 
înfriguraţi. Ne continuăm drumul cu 
telecabina până la cota 2000 unde 
facem un popas pentru a ne încălzi şi a 
mânca. Aşteptăm în speranţa că ploaia 
va înceta şi ceaţa se va risipi. Dar din 
nou ne facem iluzii, aşa că ne luăm 
inima în dinţi şi atacăm şi ultima 
porţiune de drum Cabana Mioriţa – 
Cabana Padina. Invăluiţi de ceaţă şi 
însoţiţi de ploaie mergem fără 
întrerupere 3-4 ore şi în sfârşit 
ajungem la destinaţie. La cabană ne 
aştepta un ceai cald şi masa de seară. 

23 iulie – după masa de dimineaţa ne 
adunăm în faţa cabanei şi ni se împarte 
”echipamentul”: tricouri verzi, mănuşi şi saci. 
Urmează să mergem spre cabana Bolboci, prin 
rezervaţia naturală “Cheile tătarului”, şi să 
adunăm în mod selectiv (plastic, sticlă sau 
hârtie) deşeurile turistice. Ne împărţim pe echipe 
şi pornim la drum. Sacii se umplu foarte repede 
şi îi lăsăm pe marginea drumului, urmând a fi 
ridicaţi de rangerii de la parc. Când terminăm ne 
întoarcem, obosiţi, la cabană. Spre seară începe 
ploaia care a continuat aproape toată noaptea. 

22 iulie – ora 7.00 -
ne întâlnim la gară şi ne 
suim voioşi în acceleratul 
care ne duce la Sinaia. 
Vremea este înnorată şi 
sperăm să nu plouă. In 
Sinaia speranţele ne sunt 
înşelate pentru că începe 
ploaia. Incărcăm rucsacii în 
maşina care îi va duce la 
cabană şi păstrând doar un 
rucsac mic plecăm prin 
pădure spre Cota 1400. 
Ploaia se înteţeşte, începe 
să tune dar noi ne 
continuăm drumul.
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25 iulie – ne adunăm în faţa cabanei şi
plecăm spre platoul Bucegilor în zona Babele. 
Urcăm cu telecabina, ne răspândim în zona de 
sub telecabină şi începem activitatea de 
igienizare. Din această zonă au fost  colectaţi 30 
de saci de deşeuri. Un grup de ecovoluntari au 
distribuit pliante informativ-educative turiştilor din 
zonă. De asemenea au fost afişate postere 
(format A1) informativ-educative privind ariile 
naturale şi impactul negativ al deşeurilor asupra 
acestora în mai multe locaţii: staţiile de 
telecabină de la Babele şi Peştera, precum şi la 
cabanele din zonă.
După ce încheiem activitatea de ecologizare 
vizităm monumentele naturale, geomorfologice, 
din zonă Sfinxul şi Babele.
La cabana Padina ne întoarcem după-amiaza 
târziu. 

26 iulie – este ultima zi, ziua în care 
trebuie să plecăm spre casă. Cu păreri de rău ne 
luăm rămas bun de la cabanier şi plecăm spre 
Buşteni de unde vom lua trenul spre Bucureşti.

24 iulie – dimineaţa se arată 
înnorată, dar noi nu ne speriem şi 
plecăm spre Peştera Ialomiţei. Din 
păcate nu putem vizita peştera pentru 
că din cauza ploilor era inundată. 
Vizităm, însă mănăstirea aflată la 
intrarea în peşteră. Se înseninează aşa 
că la întoarcere, ne împărţim în două 
echipe care vor merge pe drumuri 
diferite spre cabană şi vor ecologiza 
porţiunile de drum respective. După
amiaza au avut loc următoarele
activităţi:
-construirea unui “om” din pet-uri, pe
care îl aşezăm în faţa cabanei pentru a 
atrage atenţia turiştilor asupra
impactului negativ al deşeurilor de 
plastic asupra mediului înconjurător;
-vizita reprezentanţilor Parcului Natural 
Bucegi care ne vorbesc despre parc;
-concurs de desene pe teme ecologice;
-concurs de verificare a cunoştinţelor
despre zona în care ne aflăm.
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Zeci de laboratoare, 
universitati si fundatii din 
toata Europa si-au 
deschis portile permitand
fiecaruia dintre noi sa
devenim oameni de 
stiinta pentru o noapte.

Noaptea Cercetatorilor s-
a desfasurat in 28 de tari
din Europa si a implicat
peste 200 de orase.26

septembrie

2008

Noaptea Cercetatorilor a pus la dispozitia publicului larg o 
oportunitate unica de a descoperi cercetatorii si lume lor magica.
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Problema moralităţii în artă

Ne-am propus câteva consideraţii pe 
această temă, fără pretenţia de a epuiza 
subiectul, de altfel nici n-ar fi posibil, s-au 
scris cărţi întregi.
Creaţiile artistice influenţează universul moral 
pe diferite căi:
•  arta popularizează idei, principii, norme 
sociale;
•  arta înfăţişează în culori atrăgătoare sau 
incriminează oameni, gânduri, fapte;
•  arta modelează; omul devine mai receptiv 
la   imperativele   morale;   dezvoltă 
capacitatea de a depăşi preocupările 
cotidiene
•  cultivă necesitatea unei delectări spirituale 
superioare.

De-a lungul timpului, scriitorii au avut opinii diferite: 
G. Coşbuc, O. Goga, I. Slavici au optat pentru "arta 
cu tendinţă" au fost preocupaţi de problemele 
colectivităţii, C. Petrescu a considerat că un scriitor 
trebuie să pornească de la propria experienţă, să 
exprime adevărul; G. Bacovia, L. Blâga, I. Barbu nu 
aparţin galeriei poeţilor sociali care au exprimat 
problemele colectivităţii prin creaţiile lor au încercat 
să-şi facă "vizibile" propriile sentimente.
Titu Maiorescu în articolele sale a abordat problema 
moralităţii în artă. în articolul "Comediile d-lui I.L. 
Caragiale" îi lua apărarea marelui dramaturg căruia i 
se reproşa la vremea respectivă faptul că eroii sunt 
inculţi, imorali, lipsiţi de scrupule, iar conflictul nu se 
rezolvă cu victoria binelui asupra răului.

Titu Maiorescu sublinia că o operă nu 
trebuie să fie o înşiruire de idei 
moralizatoare, mesajul etic nu trebuie să 
fie explicit. Arta prin însăşi natura sa 
stimulează şi favorizează perfecţionarea 
morală. Aportul etic este prin excelenţă 
constructiv.
Contactul cu opera de artă, stăruinţa de a 
pătrunde semnificaţiile operei, nevoia de 
emoţie artistică influenţează modul în 
care omul îşi concepe şi trăieşte viaţa. 
Citind "Glossa" eminesciană, sesizăm 
evoluţia eului liric; în anii tinereţii, 
Eminescu considera că poetul are un rol 
social, trebuie să clădească "o altă lume 
pe-astă lume   de   noroi".   Cu trecerea 
anilor atitudinea poetului se schimbă, nu 
mai   este   atât  de încrezător, optează 
pentru   atitudinea detaşată, contem-
plativă în faţa existenţei.
Strofele reţin două tipuri de enunţuri: 
unele cu caracter general, de observaţie 
filosofică, iar altele cu caracter practic, un 
fel de recomandări, de norme de 
conduită. Fericirea este iluzorie; lumea 
este o scenă uriaşă, iar oamenii sunt 
actorii care joacă diferite roluri; viitorul şi 
trecutul sunt ipostaze ale prezentului; 
existenţa este ciclică, se schimbă actorii, 
decorul, dar piesa este aceeaşi; de foarte 
multe ori se afirmă "mişeii", "nătărăii", 
oamenii imorali, lipsiţi de scrupule. 

Toate aceste constatări generale 
sunt urmate de anumite recomandări 
care ar putea constitui un cod moral 
pe care ar trebui să-l respecte 
înţeleptul, omul, în general să încerce 
să-şi cunoască propriul eu; să aibă o 
atitudine raţională, să mediteze 
asupra zădărniciei eforturilor 
omeneşti şi să facă o distincţie între 
"Ce e rău şi ce e bine'; să nu se lase 
copleşit de sentimente; să evite 
compania "mişeilor", succesul lor 
este efemer; pentru a evita deziluzia, 
suferinţa, să aibă o atitudine 
detaşată.
Scriitorii sunt marcaţi de anumite 
experienţe atunci când scriu; la 
rândul lor cititorii în urma unei lecturi 
îşi pun inevitabil o serie de întrebări 
legate de felul în care-şi croiesc 
drumul în viaţă. "Vorbind" despre 
evoluţia eului liric eminescian, 
indiscutabil apare întrebarea ce 
atitudine ar trebui să am? Pentru ce 
optez? Pentru atitudinea activă, 
pentru implicare sau dimpotrivă, 
pentru atitudinea contemplativă, 
detaşată? lată întrebări care ar trebui 
să vi le punem mai des... 

Prof. Daniela Constantin
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ştii să te porţi?
UNELE RECOMANDĂRI DESPRE MODUL ÎN CARE TREBUIE DOVEDITĂ BUNA-CREŞTERE Şl 

EDUCAŢIA ÎN RELAŢIILE INTERUMANE

SALUTUL este o formă de respect faţă de o 
persoană. Sunt recomandabile următoarele modalităţi de 
salut:
•  bărbaţii salută primii femeile
•  persoanele mai tinere salută primele pe cele mai în vârstă
•  cei veniţi într-un colectiv salută pe cei găsiţi prezenţi'
•  subalternii îşi salută superiorii în funcţie Răspunsul la 
salut este obligatoriu. Refuzul de a răspunde la salut este 
un gest lipsit de politeţe. Cum se salută? Bărbaţii care 
poartă pălărie, înainte cu doi paşi faţă de persoana pe care 
urmează să o salute, ridică pălăria, se înclină uşor, o 
priveşte drept în ochi şi îi zâmbeşte. Dacă nu poartă pălărie 
pe cap (ci bască, căciulă, şapcă) ori este cu capul 
descoperit înclină uşor capul spre persoana care o salută şi 
îi zâmbeşte. 

Femeia răspunde la salut printr-un surâs vesel, 
înclină uşor capul, exprimându-şi astfel 
recunoştinţa. Femeile mai tinere salută primele pe 
cele mai în vârstă prin înclinarea capului, zâmbind 
uşor.
De asemenea se salută la intrarea într-o casă, 
într-un birou, restaurant, compartiment de tren, 
magazin, lift.
Persoanele necunoscute nu se salută decât la 
sate. Cât priveşte strângerea de mână, aceasta 
presupune ca femeia sau persoana cea mai în 
vârstă sau funcţie să întindă prima mâna. Mâna 
se strânge cu o uşoară înclinare a capului. Dacă 
întâlnirea are loc într-o locuinţă sau într-un birou şi 
femeia stă pe scaun ea nu trebuie să se ridice în 
picioare.

DESPRE VIZITE. Este bine ca orice vizită la rude sau la prieteni să fie anunţată 
prealabil. De regulă, într-o vizită se duc flori sau mici atenţii. în vizite mai lungi, gazda oferă o trataţie, în 
raport cu timpul în care are loc vizita şi de posibilităţi. Când gazda invită musafirii spre a participa la un 
eveniment de familie, cadoul şi trataţia au alte dimensiuni. Se obişnuieşte ca după o vizită prietenească 
a doua zi musafirul să telefoneze gazdei, exprimându-şi aprecierea pentru reuşita acesteia.

CONVERSAŢIA. Între prieteni 
sau alte persoane trebuie să se desfăşoare într-o 
atmosferă plăcută spre a nu se compromite 
întâlnirea. De aceea, conversaţia implică 
inteligenţă, prezenţă de spirit şi spontaneitate. 
Trebuie folosită arta de a vorbi şi arta de a 
asculta. Nu este indicat ca aceeaşi persoană să 
monopolizeze discuţiile. Nu este politicos ca un 
fumător să vorbeascţ cu ţigara în gură sau cu 
mâinile în buzunar ori aproape de gura 
interlocutorului. Şi pe stradă conversaţia trebuie 
să se desfăşoare decent. Este nepoliticos a se 
conversa pe stradă cu o persoană care se află pe 
celălat trotuar.

FUMATUL trebuie evitat pe cât posibil la masă, spre a nu supăra pe nefumători. Este 
recomandat ca bărbatul să nu fumeze lângă o femeie nefumătoare, nici un tânăr să nu fumeze lângă un 
om mai în vârstă. Cerinţa unor fumători către nefumători, prin formula "îmi permiteţi să fumez?", mai 
ales când o rosteşte după ce şi-a scos ţigara, este lipsă de politeţe.
Nu se salută cu ţigara în gură; nu se vorbeşte cu ţigara în gură; nu se intră in locuinţa cuiva cu ţigara în 
gură!
In societate, bărbatul oferă ţigara şi focul mai întâi femeilor şi apoi bărbaţilor.
CEL MAI BINE AR FI SA NU FUMATI !!!
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Despre Univers
Să presupunem că mâine prima navă de explorare a spaţiului va pleca într-o călătorie de 80 de ani spre cel mai apropiat 
sistem solar de al nostru. Aţi pleca în această călătorie? Suntem convinşi că aţi pleca imediat. Explorarea spaţială ni se pare 
de departe unul dintre cele mai interesante domenii, în special datorită dimensiunlor sale. De curând Microsoft a lansat un fel 
de Google Maps al sistemului solar, pe nume World Wide Telescope. Aici fiecare astronom amator sau mai puţin amator 
poate contribui la maparea fiecărui colţişor de spaţiu, a fiecărei stele din Calea Lactee sau a fiecărei galaxii din Univers.
Nu ştiu ce părere au unii despre dimensiunile acestui Univers, însă închipuiţi-vă că galaxia noastră, care este una de 
dimensiunu medii, are un număr estimat la aproximativ 100 miliarde de stele. Mai mult, se estimează că Universul în 
întregime ar fi format din aproape 500 de miliarde de galaxii. Numerele aceste sunt extrem de dificil de imaginat aşa că 
putem spune că spaţiu este infinit. 

CRISTAL

http://masseffect.bioware.com/

Distanţa de la Soarele nostru pînă la ceilalţi sori, vizibili seara pe cerul înstelat, pleacă de la 20 de ani lumină şi merg pînă la  
100.000 de ani lumină. Distanţele dintre galaxii ajung însă de  la miliarde de ani lumină. Un an lumină este distanţa 
străbătută de lumină timp de un an (aproximativ 9.461 miliarde de km). 

O navă spaţială pământeană ar putea parcurge distanţa acestă în vreo 32.000 ani. Deci 20 de ani lumină e o nimica toată... 
640.000 ani.
Pentru noi este o calătorie imposibil de realizat. Însă există SF-ul. Filmele, cărţile şi jocurile SF sunt o cale rapidă de a ne 
satisface dorinţa de a călătorii intergalactic. 

http://masseffect.bioware.com/
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Este un joc în care umanitatea a 
descoperit un dispozitiv (în 
apropiere de orbita celei de-a noua 
planete a Sistemului nostru Solar – 
Pluto) cu ajutorul căruia s-a deschis 
drumul călătoriilor interstelare. 
Dispozitivul este un “Mass Relay” – 
o poartă spre un alt system solar. O 
navă ce pătrunde în acest dispozitiv 
se poate deplasa fără ca efectele 
relativiste să o afecteze (conform 
teoriei relativităţii la viteze apropiate 
de viteza luminii masa navei tinde 
spre infinit). Masa dispozitivului 
fiind nulă atunci acesta poate 
căpăta viteze foarte mari fără ca 
masa lui să crească în vre-un fel.

Mass Effect Omenirea descoperă că nu este 
singură în Univers şi încearcă să 
se implice în politica 
intergalactică. Universul 
informaţional oferit de joc (creat 
de Bioware) este impresionant. 
Enciclopedia Galactică este 
impresionantă. Având la bază 
informaţiile oferite de joc puteţi 
deveni un explorator al spaţiului 
interstelar. Grafica, gameplay-ul şi 
poveste sunt atrăgătoare. Jocul 
este ştiinţific, Bioware făcând un 
compromis între realitatea 
ştiinţifică şi ficţiune – multe din 
planetele ce pot fi vizitate sunt 
asemănătoare Terrei. Singurul 
lucru ce diferenţiază planetele este 
cerul planetar care este fascinant 
de la o planetă la alta.

În acest context trebuie să 
explorezi, să afli de ce lucrurile 
sunt aşa cum sunt şi nu altfel. 

Apărut anul acesta în luna 
martie daja se încadrează în 
vârful topulului jocurilor de 
acest gen. 

Îl recomandam cu căldură 
deoarece este un joc ce îţi 
permite să te informezi, îţi 
permite să creezi şi în acelaşi 
timp să visezi...

Curiozitatea oamenilor este 
nelimitată... 

Cu speranţa că v-am stârnit 
curiozitatea vă invitam să-l 
jucaţi.
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