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Neniţescu – Centru acreditat ECDL
Certificări ECDL
Permisul european de conducere a computerului (Permisul ECDL Complet) este
cel mai important şi cel mai răspândit standard de certificare şi atestă faptul că
deţinătorul lui posedă cunoştinţe de bază despre Tehnologia Informaţiei (IT) spre a
folosi un calculator personal şi aplicaţii de calcul obişnuite la un nivel mediu de
competenţă.
Detalii găsiţi pe site-ul
http://www.ecdl.org.ro/

Primii 18 cursanţi de la Neniţescu, elevi şi profesori, încep examenele luna aceasta

ECDL Start
Deşi obţinerea Permisului ECDL Complet
presupune promovarea a 7 examene, după
promovarea a numai patru examene se eliberează
la cerere şi un "Permis european de conducere
a computerului Start", care atestă absolvirea
celor patru module.ECDL Start este util acolo
unde sunt suficiente cunoştinţele dobândite prin
parcurgerea a numai patru module şi asigură
flexibilitatea certificării cerută de piaţă în ceea ce
priveşte utilizarea calculatorului pentru unele
slujbe şi tendinţa angajatorilor de a specializa
angajaţii strict pentru acele aplicaţii folosite la locul
de muncă.
Trei dintre modulele aferente Permisului ECDL
Start sunt fixe:
Modul 2 (Utilizarea Computerului şi organizarea
fişierelor)
Modul 3 (Editare de text)
Modul 7 (Informaţie şi Comunicare),
iar al patrulea poate fi ales de candidat în funcţie
de necesităţile acestuia (respectiv dintre modulele
1, 4, 5 şi 6).
De exemplu, un angajat al Departamentului
Contabilitate va fi interesat de Modulul 4 - Calcul
Tabelar, în timp ce un angajat al Departamentului
Marketing de Modulul 6 - Prezentări.

ECDL Complet
Cel mai important certificat ECDL, Permisul ECDL
Complet indică faptul că deţinătorul a trecut un
test teoretic care evaluează conceptele de bază
ale Tehnologiei Informaţiei şi şase teste practice
care evaluează competenţa de bază a
deţinătorului în utilizarea unui computer personal
şi în folosirea unor aplicaţii ale calculatorului
întălnite în activităţile curente.Programul ECDL
înregistrează peste 7 milioane de candidaţi în 148
de ţări.Cele 7 module ale programei ECDL sunt:
- Concepte generale ale Tehnologiei Informaţiilor
- Utilizarea computerului şi organizarea fişerelor
- Editare de text
- Calcul tabelar
- Baze de date
- Prezentări
- Informaţie şi Comunicare
Permisul ECDL nu este dependent de o platformă
de aplicaţii sau de un anumit producător.
În afara Europei, programul ECDL este
cunoscut drept ICDL - International Computer
Driving Licence.
ECDL Start -20 credite profesionale
transferabile
ECDL Complet -25 credite profesionale
transferabile

Coordonator Centru prof. Felicia Huideş
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Metode moderne de învăţare activă
Starbursting (Explozia stelar
ă)
stelară

(continuare din numărul trecut)

Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu
întrebări, asemeni exploxiei stelare. Scopul metodei este de a
obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni
înte concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităţii
individuale şi de grup. Organizată în grup, starbursting facilitează
participarea întregului colectiv, stimulează crearea de întrebări la
întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă construcţia de idei
pe idei.
ETAPE:
1. Propunerea unei probleme;
2. Colectivul se poate organiza în grupuri
preferenţiale;
3. Grupurile lucrează pentru a elabora o listă
cu cât mai multe întrebări şi cât mai diverse.
4. Comunicarea rezultatelor muncii de grup.
5. Evidenţierea celor mai interesante întrebări
şi aprecierea muncii în echipă.
Facultativ, se poate proceda şi la elaborarea
de răspunsuri la unele dintre întrebări.

Autori : prof. Otilia Buta
prof. Cerasela Mitroi
prof. Adina Vasilica

problema

Diagrama Lotus
Tema centrala este impartita in 8
idei secundare
Cele 8 idei secundare sunt trecute
în jurul temei centrale, urmând ca
apoi ele să devină la rândul lor
teme principale, pentru alte 8 flori
de nufăr. Pentru fiecare din aceste
noi teme centrale se vor construi
câte alte noi 8 idei secundare.
Atfel, pornind de la o temă
centrală, sunt generate noi teme
de studiu pentru care trebuiesc
dezvoltate conexiuni noi şi noi
concepte.
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Metoda pălăriilor gânditoare
Tehnica pălăriilor gânditoare
este folosită pentru a determina
indivizii să-şi schimbe perspectiva
de gândire, să ia în consideraţie şi
alte puncte de vedere.
• Pălăria albastră – este liderul,
managerul, conduce jocul.
• Este pălăria responsabilă cu
controlul
demersurilor
desfăşurate.
• Pălăria
albă
–
este
povestitorul, cel ce redă pe scurt
conţinutul textului.
• Pălăria
roşie
–
este
psihologul care îşi exprimă
sentimentele faţă de personajele
întâlnite.
• Pălăria neagră – este criticul,
este
pălăria
avertisment,
concentrată
în
special
pe
aprecierea negativă
a lucrurilor.
• Pălăria
verde
–
este
gânditorul, care oferă soluţii
alternative.
• Pălăria galbenă – este
creatorul,
simbolul
gândirii
pozitive şi constructive, creează
finalul.

Concluzii
•
•
•

Metodele interactive de grup promoveaza interactiunea dintre mintile participantilor,dintre
personalitatile lor,ducand la o invatare mai activa si cu rezultate evidente.
Acest tip de interactivitate determina “identificarea subiectului cu situatia de invatare in care acesta
este antrenat”,ceea ce duce la transformarea elevului in stapanul propriei formari.
Interactivitatea presupune atat cooperarea,cat si competitia ,ambele implicand un anumit grad de
interactiune

“ Analfabetul de maine nu
va fi cel care nu stie sa
citeasca ci cel care nu a
invatat sa invete “
Alvin Tofler

Cu orice risc …
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Cabana DIHAM - 24-25 Ianuarie 2009
Autori : prof. Felicia Huides
prof. Mihaela Eftimie
prof. Catrinel Negura

Aplicatie practica - Ecocluburi
pentru Natura
55 elevi si profesori din Bucuresti
au petrecut un sfarsit de saptamana
de neuitat.
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Au participat elevi si profesori din
liceele „Matei Basarab”, „Costin
Kiritescu”, „Victor Babes”, „Henry
Coanda”, „Costin Nenitescu”, „Mihai
Bravu”, "Eugen Lovinescu" si
"Gheorghe Airinei - PTTR".
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Deplasarea s-a facut cu autocarul de la Bucuresti
pana la Paraul Rece prin Targoviste - Moroieni Sinaia.
La
Moroieni
am
vizitat
sediul
Administratiei Parcului Natural Bucegi. Domnul Horia
Iuncu, director al Parcului, ne-a prezentat aria
protejata Bucegi si activitatile pe care echipa de
acolo le deruleaza pentru a proteja natura.

Am continuat traseul pe drumul forestier ce
leaga drumul national Predeal - Paraul
Rece de cabana Diham, peste saua Baiului.
Vremea a fost foarte buna. Soarele ne-a
insotit pe tot drumul.
Ne-am familiarizat cu notiunile elementare
de deplasare in grup pe un traseu montan,
intelegand
regulile
impuse
pentru
securitatea si buna desfasurare a unei
drumetii. Cerul senin ne-a permis in clipele
de ragaz sa facem frumoase tururi de
orizont spre masivii invecinati: Postavarul,
cheile Rasnoavei, Piatra Mare, Garbova si
Bucegii cu Coltul Morarului si Bucsoiul.
Am ajuns la Cabana Diham dupa amiaza,
Dupa o pauza binemeritata, timp in care
ne-am cazat si am luat pranzul, programul
a continuat cu un concurs de desene, in
incercarea de a alege o sigla si un slogan
pentru proiectul Ecoocluburi pentru Natura.

Toata lumea a desenat cu entuziasm flori, copaci,
frunze, munti si oameni, in incercarea de a realiza o
sigla care sa trasmita oamenilor necesitatea
protejarii naturii.

Inainte de masa de seara am jucat jocuri de cabana - wist.
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Dupa masa
de
seara
jocurile de
cabana
pregatitie
de insotitori
membrii
AEST,
au
animat
atmosfera
pana
noaptea
tarziu.
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Duminca, dupa micul dejul, a
fost organizat un concurs de
orientare
pe
Magura
Cenusie. Tinerii drumeti au
calculat unghiuri de mars si
distante, au luat repere,
busola fiind principalul obiect
de interes.
Drumul de intoarcere ne-a
purtat inapoi in Saua Baiului,
de unde, pe triunghi albastru
am coborat, pe gheata si
zapada catre Cabana Gura
Diham.
Am ajuns in Busteni unde ne
astepta autocarul.
A fost un sfarsit de
saptamana minunat. Ne-am
facut multi prieteni. Am
invatat multe lucruri noi.
Ne-am
incarcat bateriile
pentru o noua saptamana de
scoala.

Prof. Felicia Huides
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Tradiţia colindelor de Crăciun în viaţa ortodoxă şi
în istoria românilor
Autor:
profesor de religie Mihai Oprişa

Iată au venit şi au trcut încă odată
sărbătorile cele mari ale creştinătăţii, la
începutul iernii, în pragul unui An Nou,
când toţi ne facem socoteala muncii şi a
izbânzilor din anul care trece şi ne pregătim
pentru un nou început, ca printr-o naştere
din nou, gata să mergem mai departe
reîntineriţi şi să ne împlinim cu folos, ca şi
până acum, rosturile pe care ni Ie-a rânduit
Dumnezeu pe calea vieţii.
Nu fără o adâncă înţelepciune a statornicit
Biserica să ne amintim în fiecare an, la
această vreme, de Naşterea Domnului. Ea
ne cheamă să cugetăm, iară şi iară, ca şi
cum am lua parte noi înşine, ca nişte
contemporani,
la
acest
eveniment
extraordinar care a fost venirea în lumea
noastră a Fiului lui Dumnezeu. De
asemenea, Biserica ne îndeamnă să
medităm la rostul, fără precedent în istorie,
al acestei Naşteri, menite să lămurească şi
taina naşterii noastre în lume şi în acelaşi
timp, taina renaşterii noastre periodice în
credinţă.
Sărbătorile acestea sunt pentru toţi, copii,
tineri şi vârstnici, prilej de bucurie, de
petrecere duhovnicească, de reculegere şi
de întâlnire frăţească a tuturor creştinilor
ortodocşi, în rugăciune şi în cântec de
colind strămoşesc, în biserici şi acasă.
Trebuie cunoscut faptul că aceste colinde ne vin din adânc de istorie creştină şi românească,
unele dintre ele chiar înainte de formarea poporului român, adică din secolul I, din momentul în
care prin părţile Dobrogei a trecut Sfântul Apostol Andrei. Şi astăzi încă, în acele părţi, există
colinde în care este prezent numele Sfântului Andrei.
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Mai apoi, învăţăturile din
colinde ne-au venit tot prin
tradiţie, în momentul formării
poporului român. Să reţinem că
poporul român este singurul
popor de origine latină la care
s-a impus creştinismul ortodox.
Este de remarcat un lucru
extrem de interesant, anume că
aceste tradiţii, venind din cel
mai
adânc
timp
istoric
românesc, conţin totuşi esenţa
învăţăturii
creştine
despre
Mântuitorul.

Cei care au transmis-o au ştiut, în
primul rând, foarte multe lucruri istorice.
Ştiau de Irod, de Maica Domnului, ştiau
că S-a născut în Betleem, ştiau de
uciderea pruncilor. Dar ce este mai
important e faptul că cei care au
transmis primele adevăruri în colinde
despre lisus ştiau despre El că este Fiul
lui Dumnezeu, trimis de Tatăl din ceruri.
Ne punem deseori întrebarea: De ce
există atâtea datini legate de Crăciun,
de ce s-au transmis atât de multe
amănunte în legătură cu Naşterea
Domnului, când se ştie că Pastele sau
învierea Domnului este cea mai mare şi
mai
importantă
sărbătoare
a
creştinismului ortodox? Pentru că
evenimentul cel mai important din
istorie a fost tocmai întruparea lui
Dumnezeu pe pământ. Colindele,
preluate cine ştie de când, cine ştie de
unde, cine ştie de la cine, au fost în
permanenţă o predică orală, o
învăţătură transmisă din om în om şi în
special, transmisă prin colinde de copii.
Copiii sunt cei care, asemeni îngerilor,
vestesc Naşterea Domnului prin
colinde.
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