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Interculturalitate şi spiritualitate 
Un mozaic al identităţilor culturale

Coordonatori

Prof. Cerasela Mitroi – dir. adjunct

Prof. Adina Vasilică – coordonator proiecte educative

Prof. Loredana Babiuc - consilier

7-21 noiembrie 2008

Programul European „Educaţia Globală” iniţiat de Centrul Nord-Sud, organism aflat sub patronajul 
Consiliului Europei, şi coordonat, la nivel naţional de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, are ca 
temă  a Săptămânii Educaţiei Globale, „Interculturalitate şi spiritualitate”.
SCOP : Pregatirea elevilor ca buni cetăţeni într-o lume mai bună, mai dreaptă. 
Educaţia globală defineşte o abordare educaţională pozitivă şi integrată al cărei scop este acţionarea în 
vederea  asigurării condiţiilor instaurarea a lumi durabile şi sigure pe baza analizării problemelor sociale şi 
economice, a diversitatăţii culturale şi a strategiilor de instituire a păcii.
Acest lucru nu se poate realiza  doar în orele arondate în Curriculum, ci necesită efortul tuturor profesorilor 
scolii, dar si implicarea familiei si a comunitatii locale.
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Coordonatori

Prof. Cerasela Mitroi – dir. adjunct

Prof. Adina Vasilică – coordonator proiecte educative

Prof. Loredana Babiuc - consilier

OBIECTIVE:
conştientizarea şi respectarea 

drepturilor omului; 
dezvoltarea abilităţilor personale şi 

sociale necesare convieţuirii în armonie 
cu ceilalţi, 

crearea şi dezvoltarea comunităţii de 
învăaţare în care elevii şi profesorii se 
motivează reciproc pentru a lucra 
împreună în vederea înţelegerii 
problemelor sociale cu care se confruntă  
şi identificării soluţiilor potrivite capabile 
de aplicabilitate.

formarea unui comportament tolerant 
care să stimuleze respectul, înţelegerea 
şi cooperarea; 

eliminarea treptată a discriminării de 
orice tip şi realizarea integrării sociale; 

susţinerea şi facilitarea accesului 
copiilor şi tinerilor la acţiunile 
comunităţii, în scopul promovării 
drepturilor lor, al respectării regulilor de 
bază, a legilor şi instituţiilor statului 
democratic; 

asumarea de roluri şi responsabilităţi 
în viaţa socială de către elevi;

stimularea implicării elevilor  în 
rezolvarea problemelor vieţii comunitare, 
ca viitori factori decizionali, ca resurse 
umane capabile să construiască o 
societate democratică şi un viitor mai 
bun;

Promovarea in randul elevilor a idei de 
voluntariat in folosul comunitatii.

CRISTAL
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Coordonatori

Prof. Cerasela Mitroi – dir. adjunct

Prof. Adina Vasilică – coordonator proiecte educative

Prof. Loredana Babiuc - consilier

Cuvinte cheie - implicare constructivă, responsabilitate 
socială, abordare critică.
Promovarea libertăţii de exprimare, interesului pentru 
problemele globalizării, respectului, libertăţii, păcii, 
egalităţii, solidarităţii...

O lume pentru toţi 
- Expoziţie de colaje, desene – Concurs
Diferiţi dar egali 
– Tradiţii şi obiceiuri specifice diferitelor popoare
Ce înseamnă să fii minoritar în România 
- Film dezbatere

Istoria Saptamanii Educatiei Globale incepe in 1999, 
cand Consiliul Europei, prin organismul sau specializat
- Centrul - Nord - Sud, a initiat, la Strasbourg, prima 
"Saptamana a Educatiei Globale". Scopul acestei
saptamani este acela de a promova in statele membre
activitati scolare dedicate reducerii saraciei si excluderii
sociale. 
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Parcul Naţional
COZIA

22-23 noiembrie 2008
aplicaţie practică
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La noi în şcoală a fost realizat “ECO – IN VIEW” în care 
vă puteţi informa în legătură cu activităţile ,,Ecoclubului 
Neniţescu’’, 
8 noiembrie 2008 –Ecran Club - expunere pe tema 
"Echipamentul unui ecovoluntar", completată cu o 
expoziţie de echipament şi cu exemplificări practice.

Prof. Catrinel Negura

Pof. Mihaela Eftimie

Ecoclub Neniţescu
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Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi şi Toshihide Maskawa sunt câştigătorii 
Premiului Nobel pentru Fizică.
Premiul le-a fost acordat pentru lucrările legate de fizica particulelor ce au stat la baza 
formării Universului acum 14 miliarde de ani.
Lui Yoichiro Nambu i-a fost acordat premiul Nobel pentru descoperirea mecanismului 
de distrugere spontană a simetriei în fizica subatomică. Cercetătorii japonezi Makoto 
Kobayashi şi Toshihide Maskawa au primit premiul Nobel pentru descoperirea 
originii distrugerii simetriei care dovedeşte existenţa a cel puţin trei familii de quarci în 
natură.

Premiul Nobel pentru FIZICĂ - 7 octombrie 2008

Yoichiro Nambu Makoto Kobayashi Toshihide Maskawa

Premiile Nobel sunt decernate începând din 1901. 
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Americanii Roger Tsien, Martin Chafle şi Osamu Schiomura au câştigat Premiul 
Nobel pentru chimie. Cei trei oameni de ştiinţă au fost premiaţi pentru cercetările din 
domeniul proteinelor, potrivit comunicatului Comitetului Nobel. Laureaţii au descoperit 
proteina fluorescentă verde (GFP), observată pe meduze şi considerată esenţială în 
dezvoltarea biochimiei. Cu ajutorul acesteia, cercetătorii au dezvoltat tehnici de 
urmărire a unor procese invizibile în trecut, precum dezvoltarea celulelor nervoase în 
creier şi răspândirea celulelor canceroase. "Această proteină a devenit unul dintre cele 
mai importante instrumente ale bioştiinţei contemporane". Zeci de mii de proteine 
diferite se găsesc într-un organism viu, controlând până la cel mai mic detaliu procese 
chimice importante. Dacă această masinărie proteică functioneaza greşit, de obicei 
duce la îmbolnăvire. De aceea era foarte important pentru bioştiintă să găsească rolul 
diferitelor proteine în corp.

Premiul Nobel pentru CHIMIE – 8 octombrie 2008

Roger Tsien                       Martin Chafle Osamu Schiomura

Sursa:

www.adevarul.ro

http://nobelprize.org/

http://www.adevarul.ro/
http://nobelprize.org/
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Dependenţa de televizor
Corelat cu efectul hipnotic, apare şi
comportamentul de dependenţă. 
Psihologii americani R. Kubey şi M. 
Csikszentmihalyi au dovedit că atât
televiziunea, cât şi jocurile video şi
internetul au capacitatea de a genera o 
puternică legătură de dependentă, 
privarea de aceste mijloace evazioniste
producând, celor la care s-a instalat
dependenţa, aceleaşi simptome ca şi în
cazul substanţelor şi al comportamentelor
care dau dependenţă. 

Problemele de atenţie şi hiperactivitate
În ceea ce priveşte dezvoltarea structurală a creierului, 
neuropsihologia descoperă că, în funcţie de timpul acordat
vizionării şi a vârstei de la care debutează aceasta, 
televiziunea şi calculatorul pot aduce grave prejudicii
dezvoltării corticale. Vizionarea, se arată în aceste studii, 
inhibă dezvoltarea cortexului prefrontal, a emisferei
cerebrale stângi şi a comunicării interemisferice, realizate
prin puntea corpului calos. 
Afecţiunile produse cortexului prefrontal în urma vizionării
excesive au ca rezultat apariţia sindromului ADHD 
(Attention Deficit with or without Hyperactivity Disorder),
adică slăbirea, până la nivelul patologic a unor
capacităţi mentale fundamentale: concentrarea
atenţiei, memoria de scurtă durată, imaginaţia
creativă, motivaţia de a întreprinde o acţiune care cere
efort. 
De mici, copiii, obişnuindu-se cu astfel de experienţe care 
îi bruschează şi le seduc atenţia, când sunt puşi în faţa
realităţii (diferite activităţi zilnice) care nu şochează în nici
un fel, nu-şi mai pot concentra atenţia. De exemplu, la 
şcoală ei aşteaptă ca prezentarea profesorului să
surprindă, având forma unui spectacol. Aşteptarea
nefiindu-le satisfăcută, atenţia este dezactivată şi încep să
se gândească la cu totul altceva. Un simptom al acestei
tendinţe este faptul că ei nu mai găsesc nimic interesant
din tot ceea ce presupune efort, totul îi plictiseşte. 
Deşi televiziunea generează o atitudine mentală pasivă, o 
întârziere în procesarea informaţiei, în gândire, vizionarea
TV este un factor principal în inducerea hiperactivităţii. 
Agitaţia extremă, incapacitatea de ?a sta locului", 
impulsivitatea excesivă sunt stări ce apar în urma
vizionării repetate. Neuropsihologii demonstrează că, 
proporţional cu creşterea timpului dedicat vizionării, creşte
hiperactivitatea. 

EFECTELE TELEVIZIUNII ASUPRA MINTII UMANE

Studiind modificările survenite în ultimii ani în comportamentul copiilor şi al tinerilor este important să
fie cunoscută influenţa pe care televiziunea şi mesajele mass-mediei, în general, o au asupra
dezvoltării abilităţilor mentale, a mentalităţilor şi a comportamentelor tinerilor noii generaţii. 
Virgiliu Gheorghe, autorul cărţii Efectele televiziunii asupra minţii umane cu subtitlul şi despre
creşterea copiilor în lumea de azi, ne aduce în atenţie o serie întreagă de studii privind
transformările pe care vizionarea TV le produce în dezvoltarea structurală şi în funcţionarea
creierului uman. 

Efectul hipnotic
Un element esenţial pentru înţelegerea
mijloacelor de comunicare video-audio 
este efectul hipnotic al acestora. 
Neuropsihologii demonstrează că
televiziunea, indiferent de emisiunea
vizionată, are ca prim efect introducerea
cortexului telespectatorului într-o stare 
semihipnotică (unde cerebrale alpha). 
Aceasta explică atracţia pe care mass-
media audio-video o exercită asupra
tuturor, însă mai cu seamă asupra copiilor. 
Este imposibil de găsit o activitate prin
care copiii să fie liniştiţi atât de repede şi
aproape imobilizaţi pe o perioadă lungă de 
timp, aşa cum se întâmplă atunci când
sunt aşezaţi în faţa televizorului. De altfel, 
acesta este şi motivul pentru care părinţii
şi în unele cazuri şi educatorii folosesc
televizorul ca sedativ. 
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Incapacităţi de învăţare

Problemele de învăţare - LD (Learning disabilities), 
sindrom de care suferă în multe dintre statele
occidentale peste 50% dintre copii, sunt determinate 
în bună măsură de vizionarea TV şi de jocurile pe
calculator. Cu o motivaţie scăzută privind învăţarea de 
noi cunoştinţe, incapabili să se concentreze cu atenţie
şi agitaţi permanent din cauza unei hiperactivităţi
excesive, copiii tot mai greu pot răspunde cerinţelor
şcolare, în completarea tabloului simptomatologie al 
deficienţelor de învăţare observate la copiii de astăzi, 
un rol esenţial îl joacă dezechilibrele pe care 
vizionarea le induce în funcţionarea emisferei
cerebrale stângi, aceea care guvernează gândirea
logică şi analitică, construirea sintaxei şi
discursivitatea. Prin urmare, dificultăţile în deprinderea
limbii, în dezvoltarea capacităţii de citire şi în
stăpânirea raţionamentului matematic sunt
determinate, în principal, de lipsa dezvoltării normale a 
reţelelor neuronale din emisfera stângă, sisteme a 
căror activitate este subminată pe parcursul vizionării. 

cunoştinţele reduse de vocabular, capacitatea de 
înţelegere a lecturii şi abilitatea de a folosi limba, 
de a exprima efectiv idei, de a se exprima corect
în scris. 
În liceu, dificultăţile de limbă continuă să se arate
în chestiuni subtile precum: planificarea, 
succesiunea şi organizarea ideilor, clasificarea, 
diferenţierea nuanţată a conceptelor, înţelegerea
raporturilor dintre cauză şi efect, raţionamentul
matematic şi ştiinţific, înţelegerea relaţiilor dintre
idei în timpul citirii, exprimarea directă şi cu 
acurateţe a ideilor, reflecţia interioară etc. 
Diminuarea comunicării interemisferice, realizate
prin puntea corpului calos, are ca urmare
principală, după mai mulţi ani de vizionare
excesivă, o slăbire a capacităţii de procesare
rapidă a informaţiei şi, în consecinţă, a 
performanţelor intelectuale. 

Iată cum arată tabloul simptomatologie întâlnit la 
elevii care, de-a lungul anilor, au acumulat prea
multe ore în faţa micului ecran: 
Slăbirea capacităţii de a asculta, incapacitatea de 
a-şi menţine atenţia, de a înţelege şi de a-şi
aminti un material prezentat oral; 
Abilitate scăzută de a reflecta într-o formă
coerentă, în vorbire şi în scris, a faptelor şi a 
ideilor; tendinţa de a comunica prin gesturi odată
cu cuvintele sau în locul acestora; 
Scăderea cunoştinţelor de vocabular sub nivelul 
clasei a patra; 
Proliferarea ticurilor verbale, a cuvintelor de 
umplutură care nu spun nimic; 
Inabilitatea de a distinge diferenţele dintre
sunetele ce alcătuiesc cuvintele şi de a le 
percepe în ordinea rostirii, fapt care se reflectă şi
în dificultatea de a pronunţa cuvinte lungi şi a le 
silabisi; 
Înţelegerea nesigură, confuză a lecturii cu un 
grad crescut de dificultate; 

Dificultatea de a înţelege frazele mai lungi, 
propoziţiile intercalate şi structurile gramaticale mai 
complexe; 
Dificultatea de a trece de la limbajul colocvial la 
forma scrisă. 
Preşcolarii, în comparaţie cu cei de acum câteva
generaţii, întâmpină dificultăţi mari în a sta liniştiţi şi
a asculta povestiri sau scurte discuţii. Problemele
pe care le pot sesiza părinţii, încă de pe acum, la 
micii telespectatori, sunt starea de hiperactivitate, 
de neatenţie şi chiar de irascibilitate care-i 
caracterizează. Problemele de înţelegere şi de 
folosire a limbii devin tot mai evidente cu cât copiii
avansează de la o clasă la alta, când, în mod firesc, 
li se solicită un nivel mai ridicat al capacităţii de 
gândire şi de organizare, o înţelegere a cărţilor mai
dificile şi un volum sporit de scriere.
La începutul ciclului gimnazial, îngrijorează tot mai
mult capacitatea scăzută de concentrare, 

NU! NU!

NU! NU!
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Balul Bobocilor - 16 noiembrie 2008
Club Gossip

Şi în acest an am 
avut parte de 

Distracţie

Voie bună

Muzică excelentă

Atmosferă

Prof. Catrinel Negură
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Rusu Ana-Maria clasa a XII-a B

Recomandări : CUM SĂ CIRCULĂM CORECT

-Traversati strada pe marcajul pietonal, prin dreptul 
indicatoarelor "Trecere pentru pietoni", iar acolo 
unde sunt instalate semafoare, numai la culoarea 
verde a acestora; 
-Asteptati sosirea autobuzului, troleibuzului sau 
tramvaiului pe trotuar sau pe refugiile special 
amenajate; 
-Dupa coborarea din mijloacele de transport public 
nu traversati prin fata sau prin spatele acestora. 
Traversarea se poate face dupa plecarea lor din 
statie prin locurile rezervate trecerii; 
-Fiti precauti chiar si atunci cand traversati pe 
trecerile pentru pietoni sau la culoarea verde a 
semaforului electric. Angajati-va in traversare numai 
daca toti conducatorii de vehicule au oprit pentru a 
va acorda prioritate. 
-Faceti un semn de multumire celor care au oprit 
pentru a va acorda prioritate;
-Nu puneti conducatorii de autovehicule in situatia 
de a frana brusc pentru a va acorda prioritate; 
-Fiti mult mai precauti cand traversati noaptea sau 
in conditii de vreme nefavorabila(ceata, ploaie sau 
ninsoare abundenta) pentru ca vizibilitatea redusa 
sau carosabilul alunecos pot detemina observarea 
tarzie a intentiei dumneavoastra iar spatiul necesar 
opririi autovehiculelor se mareste;
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Propuneţi un articol la adresa de e-mail:  
cristal.nenitescu@gmail.com

B-dul Theodor Pallady nr. 26, sector 3, Bucuresti
Telefon secretariat – 021.345.09.20

Coordonator și 
Responsabil grafica revistei

Prof. FELICIA HUIDEȘ

mailto:cristal.nenitescu@gmail.com

