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Proiect „Copiii si mediul” - 22 mai 2009
Componenta 1
La Grup Şcolar de Chimie “Costin Neniţescu” s-a organizat SESIUNEA DE
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ce a marcat “Ziua Internaţională a Biodiversităţii”
Lucrări prezentate – Secţiunea elevi:
1. “Neniţescu Play Green Energy”
Membrii Ecoclub Neniţescu
Prof. îndrumători: Negură C. Huideş F.,
Eftimie M
2. “ Transportul o problema europeană”
Dinu George Ştefan, Toma Roxana Angela
Grupul Şc. Construcţii Montaj „Mihai Bravu”
Prof. îndrumători Ştefureac Crina
3.” Un mediu curat un mediu sănătos”
Munteanu AnaMaria, Stan Cristina,
Paraschiv Georgiana
Grupul Şc. Chimie “ C. Neniţescu”
Prof. îndrumător: Cerasela Mitroi
4. “ Gropile de gunoi”
Herea Eduard,Bordeeanu Valentin
Grupul Şc. Construcţii Montaj „Mihai Bravu”
Prof. îndrumător: Ştefureac Crina
5. “ Poluarea mediului înconjurător”
Mihai Andreea, Gheorghe Elena
Grupul Şc. Chimie “ C. Neniţescu”
Prof. îndrumător: Buzu Ioana
6. ”Salvarea mediului începe din jurul
nostru”
Cojocaru Alin, Neagu David
Liceul Baptist
Prof. îndrumători: Ologeanu E, PopaV
7. „Atitudine pozitivă = mediu sanătos”
Voicu Andreea
Prof. îndrumător: Loredana Babiuc
8. „Biodiversitate”
Cîndescu Antoanela
Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”
Prof. îndrumător: Rusu Contesina
9.” Parcul Naţional ‹ Piatra Craiului ›”
Jipa Gabriel,Turculeţ Robert
Grupul Şc. Chimie “ C. Neniţescu”
Prof. îndrumător: Eftimie Mihaela

10. „Parcul natural ‹Comana ›”
Brad Ana Maria, Stan Doina
Grupul Şc. Chimie “ C. Neniţescu”
Prof. îndrumător: Eftimie Mihaela
11. „ Poluarea luminoasă. Masurarea ei”
Stroe Radu, Iacobescu Iolanda
Grupul Şc. Construcţii Montaj „Mihai Bravu”
Prof. îndrumător: Ştefureac Crina
12. ″Apa izvor de sănătate″
Bozdorou Gabriel,Ion Ionuţ
Grupul Şc. Chimie “ C. Neniţescu”
Prof. îndrumător: Adina Vasilică
13. ″Calitatea apei, calitatea vieţii″
Sofa Daniel, Mladin George
Grupul Şc. Chimie “ C. Neniţescu”
Prof. îndrumător: Popa Virginia
14. “ Beneficiile naturii”
Sandu Valentina, Manole Georgiana, Dutică
Alexandra
Grupul Şc. Chimie “ C. Neniţescu”
Prof. îndrumător: Dumitru Tudora
15. “ Natura, omul şi sănatatea”
Badea D, Spătaru A
Grupul Şc. Chimie “ C. Neniţescu”
Prof. îndrumător: Dobre Daniela
16. “ Ne pasă de viitorul nostru”
Anghel Bianca, Dinu Andreea
Grupul Şc. Chimie “ C. Neniţescu”
Prof. îndrumător: Mariana Georgescu
17. “ Transformarea deşeurilor
biodegradabile în compost”
Măndică Robert, Ghenea Cătălin
Grupul Şc. Chimie “ C. Neniţescu
Prof. îndrumător: Mariana Georgescu
18.”Reciclarea deseurilor din plastic”
Ioniţă Mirela, Drugescu Cornelia
Liceul Teoretic “Al.I.Cuza”
Prof. îndrumător: Contesina Rusu

Parteneri:
Grup Şcolar de Chimie “Costin Neniţescu”, Liceul Teoretic “Al. I. Cuza”, Grup Şcolar Construcţii
Montaj “Mihai Bravu”, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi EarthVoice Romania
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Reprezentanţii organizaţiei EarthVoice România au susţinut o prelegere în care au
menţionat importanţa celebrării celor 3 zile din „Calendarul ecologistului“ - 22 Aprilie
ZIUA PÃMÂNTULUI, 22 Mai, ZIUA INTERNAŢIONALÃ A BIODIVERSITÃŢII şi 5 Iunie,
ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI
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Lucrări prezentate – Secţiunea profesori
1. ‘’Pamântul cercetat din spaţiu - curs de
informare pentru profesorii de stiinţe’’
Prof.Manuela Szepesi –Colegiul German
Goethe
Prof. Crina Ştefureac Grup Şcolar de
Construcţii Montaj ”Mihai Bravu”
2. ‘’Efectele poluariicu pestivide asupra
produselor alimentare, de origine animala
si vegetala’’
Prof. Mariana Georgescu- Gr.Şc Chimie “ C.
Neniţescu”
Prof. Silvia Oprea - Grup Scolar Industrial ‘’
Sf. Pantelimon’’
3. ‘’O lume mai bună, mai curată’’
Prof. Ologeanu Eleonora Liceul Baptist
Prof. Popa Virginia
Gr.Şc Chimie “ C. Neniţescu”
4. ‘’Pamantul … deocamdata”
Prof. Gherghunoiu Georgeta
Gr. Şc Chimie “ C. Neniţescu”
5.“ A.E.S.T. şi Neniţescu un partener solid
pentru educarea tinerilor în spiritul
protejarii mediului”
Prof. Huides Felicia, Catrinel Negură, Mihaela
Eftimie,
Gr. Şc Chimie “ C. Neniţescu”

6.’’Respect pentru sine, respect pentru
mediu’’
Prof. Loredana Babiuc
Gr. Şc Chimie “ C. Neniţescu”
7. ‘’Energii neconventionale’’
Prof. Contesina Rusu
Liceul Teoretic Al I. Cuza
8. ‘’Reciclarea hartiei’’
Prof. Otilia Buta, Daniela Lungu
Gr. Şc Chimie “ C.Neniţescu”
9. ‘’Lacurile’’
Prof. Camelia Negulescu
Gr.şc Indutrial ‘’N. Teclu’’
10. ‘’Deşeurile menajere. Decizia îţi
aparţine”
Prof. Ioana Buzu
Gr. Sc Chimie “C. Nenitescu”
11. Creaza-ti viitorul
Prof. Adina Vasilica
Gr. Sc Chimie “C. Nenitescu
12. Oceanul Planetar
Prof. Cerasela Mitroi, Vasiliu Doina
Gr. Sc Chimie “C. Nenitescu
13. Starea ecologica a Municipiului
Bucuresti
Prof. Liliana Isfan
Gr. Sc Chimie “C. Nenitescu

Proiect „Copiii si mediul”
Componenta 2
Dezbatere
Grup Scolar de Chimie “ Costin
Neniţescu”
Liceul Teoretic “Al. I. Cuza”
Grup Şcolar Construcţii Montaj “Mihai
Bravu”
Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti
EarthVoice Romania

În cadrul dezbaterilor copiii au redactat Eseul
„Pământul moştenirea noastră peste veacuri”

Profesori coordonatori: Cerasela Mitroi – Dir. adj., Adina Vasilică – Consilier educativ,
Felicia Huideş, Mihaela Eftimie, Catrinel Negură

Pământul – moştenirea noastră peste veacuri
MOTTO:
“Un nou mod de gândire e necesar dacă oamenii
vor să supravieţuiască.”
Albert Einstein
Legendă
Cu mult timp în urmă, vieţuitoarele au hotărât să-şi
aleagă un împărat. Adunate în apele mării, au zis:
- Cine va ajunge în vârful cel mai înalt al munţilor, acela
va fi stăpânul nostru.
La răsăritul soarelui, vieţuitoarele au pornit spre
muntele din depărtare. Multe au rămas însă în apele
mării: scoici, meduze, căluţi de mare, peşti mai mari sau
mai mici. Altele au reuşit să iasă pe uscat: raci, crabi,
broaşte, şerpi. Mai harnici, şoarecii şi şopârlele au ajuns
în câmpii. Căprioarele, lupii, mistreţii şi vulpile s-au oprit
în zona dealurilor. Puternicii urşi şi cerbii, dar şi râşii cei
iuţi, au ajuns la poalele munţilor şi acolo au rămas.
Numai OMUL a reuşit să ajungă în vârful munţilor,
devenind “stăpânul lumii.”
Omul , “ca stăpân al lumii”,
folosind inteligenţa a încercat
să domine natura, să o
modifice după propriile nevoi,
dar acum a înţeles că face şi el
parte din natură şi că fără ea
nu poate exista, că Terra şi
resursele ei sunt limitate, că
această planetă funcţionează
ca un sistem şi că dereglările
produse într-un loc pot avea
repercursiuni pentru un întreg
circuit, inclusiv pentru el –
stăpânul lumii.
Omenirea nu poate renunţa însă la dezvoltarea economică şi socială. Căile pentru
sporirea calităţii vieţii şi menţinerea unei bune calităţi a mediului înconjurător sunt
utilizarea resurselor acestuia în aşa fel încât să se poată regenera şi conserva în
permanenţă.
Omul foloseşte în interesul său, completează sau crează factorii de mediu care lipsesc,
dar a înţeles că ceea ce este bun pentru mediu este bun şi pentru el, dar nu tot ce este
bun pentru el, este bun şi pentru mediu!
Omul care iubeşte si protejează natura, este răsplătit cu frumuseţile şi bogăţiile ei.

Dragii mei locuitori,
Sunt extrem de bolnav. Pericole din ce în ce mai mari mă ameninţă. Voi oamenii îmi
risipiţi bogăţiile, îmi omorâţi animalele. Îmi dispar plantele. Mulţi dintre voi se
îmbolnăvesc sau suferă de foame. Stratul de aer care mă apără de razele puternice
ale Soarelui se subţiază. Din vina voastră mă acoperă gunoaiele.
Este totul atât de murdar în jur!
SOS ......Pământul
Acesta este strigătul de durere şi de ajutor al Pământului!
Trebuie să înţelegem că dacă Pământul moare şi noi murim o dată cu el!
Pentru ca Pământul să rămână o planetă vie, interesele oamenilor trebuie corelate
cu legile naturii.

HAIDEŢI SĂ ARUNCĂM INDIFERENŢA LA COŞUL DE GUNOI !
Măsuri urgente de ameliorare a situaţiei:
Pe distanţe mai mici, folosiţi
bicicleta în locul maşinii! Mersul pe
bicicletă este şi sănătos.

Plantaţi şi îngrijiţi un pom!

Închideţi televizorul atunci
când ieşiţi din cameră,
chiar şi pentru câteva minute!

Reciclaţi hârtia, plasticul,
sticla şi alte deşeuri!

Economisiţi apa:
opriţi robinetul
atunci când vă periaţi dinţii!

Nu aruncaţi pe jos ambalajele de la
dulciuri! Ţineţi-le în mână sau în
buzunar până găsiţi un coş de gunoi!

Folosiţi baterii reîncărcabile!

Trimiteţi e-felicitări,
în locul celor de hârtie!

Elevii de la:
Grup Şcolar de Chimie “Costin Neniţescu”
Liceul Teoretic “Al. I. Cuza”
Grup Şcolar Construcţii Montaj “Mihai Bravu”
Profesori coordonatori: Felicia Huideş, Mihaela Eftimie, Catrinel Negură, Crina Ştefureac şi Contesina Rusu
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Voluntariat în Parcul Natural Bucegi
23-24 mai 2009
In perioada 23-24 mai 2009 a avut loc o
nouă aplicaţie, în parcul Natural Bucegi, în
cadrul proiectului Ecocluburi pentru Natură.
Această aplicaţie s-a organizat cu ocazia
Zilei Europene a Parcurilor, care este
sărbătorită pe 24 mai. Au participat elevi
însoţiţi de profesori din Colegiul Naţional
“Matei Basarab”, Liceul Teoretic “Eugen
Lovinescu”, Colegiul Tehnic Media, Liceul
Economic “C. Kiriţescu”, Grupul Şcolar de
Chimie “Costin Neniţescu”, Colegiul
Naţional “Elena Cuza”, Grupul Şcolar de
Construcţii Montaj “Mihai Bravu” şi Colegiul
National “Victor Babeş”.

CRISTAL

Nr. 18

Page 11

Aplicaţia ecoturistică a fost inclusă într-o acţiune de mai mare amploare
organizată de către Federaţia Română de Turism şi Ecologie în parteneriat
cu Serviciul “Arii Protejate” din cadrul R.N.P. “ROMSILVA” şi Administraţia
Parcului Natural Bucegi. Au fost implicaţi circa 300 de ecovoluntari, membri
ai celor 15 cluburi de turism şi ecologie afiliate la aceasta federaţie.
Scopul aplicaţiei a fost implicarea voluntarilor din cadrul “Ecocluburilor
pentru Natură” în acţiuni de igienizare în Parcul Natural Bucegi.

Page 12

Dis de dimineaţă ne-am întâlnit voioşi
pentru a pleca spre munte. Autocarul ne-a
dus pâna la Cota “1400”, de unde am luat
telecabina până la Cota “2000”. După ce am
ajuns cu toţii, ne-am împărţit în trei echipe
pentru
desfăşurarea
activităţilor
de
igienizare şi deplasarea spre Padina.
Igienizarea s-a făcut pe diferite porţiuni ale
traseului Cota “2000” - Complexul “Piatra
Arsă”, astfel: unii în jurul telecabinei de la
Cota “2000”, alţii pe traseul spre “Piatra
Arsă”şi alţii în jurul Complexului “Piatra
Arsă”.
După încheierea acţiunii de igienizare şi
colectare a deşeurilor am plecat pe traseul
Complexul “Piatra Arsă” - Şaua Cocorei Hotel “Peştera” – Padina. Deşi vântul a
bătut cu putere toată ziua, ne-am bucurat
de cerul senin şi de priveliştea minunată a
Bucegilor. Spre seară am ajuns la Centrul
Naţional Salvamont de la Padina unde am
fost cazaţi.
CRISTAL
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A doua zi ne-am făcut bagajele şi a urmat întoarcerea spre Cota “1400” pe un alt traseu
Padina - Peştera - Piciorul Babelor - Babele - Complexul “Piatra Arsă” - Cota “1400”. Pe
Piciorul Babelor poteca urcă în pantă mare spre Platoul Bucegilor, ajungând la cabana
Babele. Traseul pitoresc a fost destul de lung, dar vremea frumoasă şi priveliştea de pe
Platoul Bucegilor ne-a făcut să uităm de oboseală. Spre seară am ajuns şi la autocar.
In timp ce coboram cu autocarul de la “Cota 1400” spre Sinaia, la o cotitură o ursoaică
cu un pui ne-a ieşit în cale. Ursoaica s-a apropiat de autocar, nu-i era teamă de maşini,
dar puiul a rămas temător în pădure. Era una din ursoaicele obişnuite cu omul şi care
iese în calea lui pentru a cerşi de mâncare.
In Bucureşti am ajuns noaptea târziu, obosiţi dar cu mulţumirea că amreuşit să facem
ceva pentru natură.
Prof. Mihaela Eftimie
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Banchet la Sâmbăta de Sus
Elevii clasei a XII-a A împreună cu domnul
diriginte Gheorghe Ion au hotărât să
sărbătorească încheierea celor patru ani
de liceu printr-o excursie la Sâmbăta de
Sus. Zis şi făcut. Au invitat profesorii clasei
şi au pornit la drum. Traseul ales pentru
dus a fost pe Valea Prahovei până la
Predeal – Râşnov – Sâmbăta de Sus,
urmând ca întoarcerea sa se facă pe Valea
Oltului.
Primul obiectiv turistic vizitat a fost Cetatea
Râşnov – cetate ţărănească, ridicată în
evul mediu de locuitorii Râşnovului cu
scopul de a se adăposti şi apăra de
invaziilor vrăjmaşe. Cetatea Râşnov este
una dintre cele mai frumoase cetăţi
medievale din ţara noastră. Vremea
frumoasă ne-a permis să privim din locul
special amenajat împrejurimile.
Se pot
vedea Munţii Bucegi, Piatra
Craiului, Leaota, Baiului, Perşani şi
Depresiunea Bârsei. În interiorul cetăţii,
adăpostite de ziduri înalte se găsesc
rămăşiţe ale caselor locuitorilor, camere de
provizii, muzeul, magazine amenajate în
unele case de unde pot fi cumpărate
suveniruri şi obiecte de artă.
Ploaia a început să cadă după ce ne-am
întors la autocar şi am plecat mai departe.
Tot drumul până la Sâmbăta de Sus a
plouat, dar buna-dispoziţie nu ne-a părasit.
După-amiază am ajuns la destinaţie Sâmbăta
de
Sus
Mânăstirea
Brâncoveanu. Am fost cazaţi foarte repede
la hotelul mânăstirii - Hotel Academia.
Ploaia a mai slăbit în intensitate aşa că
după despachetarea bagajelor, am plecat
cu toţii în recunoaştere.

CRISTAL
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Mânăstirea
Brâncoveanu
este
amplasată
într-un
cadru
natural
deosebit, pe valea râului Sâmbăta, la
poalele munţilor Făgăraş. Este una
dintre cele mai frumoase ctitorii ale
domnitorului Constantin Brâncoveanu.
A doua zi ne-am trezit cu speranţa că
vremea se va îndrepta, dar ne-am făcut
speranţe degeaba, a plouat aproape
toată ziua. Ziua a trecut repede cu vizita
la mânăstire, drumeţie la păstrăvărie,
jocuri cu mingea. Spre seară toată
lumea au început pregătirile pentru masa
festivă: ţinute de seară, coafuri speciale,
machiaje. Atmosfera era agitată dar întrun final toţi au fost gata pentru
petrecere. La restaurant toată lumea se
simte bine, este veselă şi dansează.
După miezul nopţii soseşte şi tortul
anunţând
ultimele
momente
ale
petrecerii.
A sosit şi ultima zi. După două zile cu
ploaie soarele se arată, parcă făcândune în ciudă că trebuie să plecăm. Ne
suim în autocar şi … la drum. Mai avem
destule de vizitat până să ajungem
acasă.
Prima oprire pe drumul de întoarcere a
fost la Casa Memorială a lui Badea
Cârţan situată în comuna Cârţişoara.
Badea Gheorghe Cârţan a fost un ţăran
de la poalele Făgăraşului. El a învăţat să
scrie şi să citească şi a luptat împotriva
încercărilor de maghiarizare a românilor
din Ardeal. Legendele spun că a
străbătut pe jos drumul până la Roma ca
să descopere cine sunt strămoşii noştrii.
A adormit lângă Cplumna lui Traian şi de
aici s-a născut imaginea dacului coborât
de pe columnă, despre care au scris
ziarele de acolo a doua zi.
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Următorul popas îl facem la
cascada Bâlea. Aceasta este
situată la peste 1200 m altitudine
în masivul Făgăraş între vârfurile
Moldoveanu şi Negoiu. Cu o
cădere de 60 m este cea mai
mare cascadă în trepte din
Romănia. Cascada se poate
admira şi de la distanţă dar de la
cabana Bâlea Cascadă se poate
ajunge pe jos (circa 40 minute)
până la cascadă, pe traseul
marcat cu punct roşu.
Pornim iar la drum şi după
aproximativ o oră intrăm pe
Valea Oltului. Oprim pentru a
vizita şi mânăstirea Cozia,
ctitorită de domnitorul Mircea cel
Bătrân.
Mai avem destul până acasă, dar
timpul trece repede şi seara
ajungem în Bucureşti incărcaţi de
amintiri plăcute.

CRISTAL
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Prof. Mihaela Eftimie
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5 iunie 2009 – Ziua Mondială a Mediului
5 iunie a fost declarată ca zi mondială a mediului în anul 1972, când la
Stockholm la Conferinţa pentru Sănătate Umană organizată sub egida Naţiunilor
Unite, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a stabilit că ar trebui încurajate
acţiunile pentru protejarea mediului înconjurător. De atunci Ziua Mondială a
Mediului (World Environment Day) se serbează în fiecare an pe 5 iunie în peste
100 de ţări din lume.
Manifestările organizate cu acest prilej – acţiuni de ecologizare, simpozioane,
mitinguri, concursuri, etc. – au în vedere teme de importanţă globală
(schimbările climaterice, poluarea mediului înconjurător, diminuarea stratului de
ozon, defrişările massive) şi încearcă să atragă atenţia atât a opiniei publice, cât
şi a politicienilor, asupra problemelor de mediu.
Cu acest prilej, vineri 5 iunie 2009, Asociaţia “Ecologie–Sport–Turism”, Fundaţia
pentru Tineret a Municipiului Bucureşti şi C.T.E. “Mont-Delt-Mar” în parteneriat
cu Ecorom Ambalaje au organizat la "Ecran Club" şi în Parcul Politehnicii o
serie de activităţi pentru elevii şi profesorii din ecocluburile partenere.
Membrii Ecoclubului din şcoala noastră au răspuns invitaţiei de a participa la
aceste activităţi:
acţiuni de igienizare în Parcul Politehnicii şi în împrejurimile "Ecran Club"-ului
prezentare şi videoproiecţie pe tema "Colectarea selectivă şi reciclarea
deşeurilor"
activităţi sportive şi concursuri interactive: concurs de orientare de tip "treasure
hunt", tir cu arcul, minifotbal şi tenis de masă, concurs de dans distractiv.

CRISTAL
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Ce putem face noi?
să colectăm selectiv deşeurile: plastic, hârtie, sticlă şi să le depozităm
în locurile special amenajate pentru a putea fi reciclate
să economisim hârtia
să plantăm un copac
să utilizăm sacoşe biodegradabile
să folosim ofertele de buy-back propuse de magazine
să participăm la campanile de colectare a deşeurilor
să economisim energia electrică
Marcarea zilei mondiale a mediului înseamnă înscrierea în lupta
împotriva poluării întregii planete şi solicită colaborare şi cooperare
între toţi locuitorii acesteia.
Depinde de noi dacă vom trăi într-un mediu curat, sănătos şi nepoluat.
Prof. Mihaela Eftimie
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Tabăra Ecoturistică – Parcul Naţional Cozia
16 - 19 iunie 2009
In prima săptămână a vacanţei de
vară a avut loc una dintre ultimile
acţiuni programate în cadrul
Proiectului “Ecocluburi pentru
Natură”, care s-a desfăşurat sub
forma unei tabere ecoturistice în
Parcul Naţional Cozia.
Au participat elevi de la mai multe
şcoli din Bucureşti implicate în
acest proiect: Liceul Economic
“C. Kiriţescu”, Colegiul Tehnic
“Media”, Grup Şcolar de Chimie
“Costin
Neniţescu”,
Colegiul
Tehnic
de
Poştă
şi
Telecomunicaţii “Gh. Airinei”.
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16 iunie - prima zi, deşi am ajuns
după-amiaza am făcut totuşi un scurt
traseu turistic care a cuprins
vizitarea castrului roman Arutela,
mânăstirea Cozia şi schitul Ostrov.
Castrul roman Arutela este un
monument istoric, datând din epoca
romană anii 137-138 d.C., situat pe
malul stâng al Oltului, în vecinătatea
mânăstirii Cozia.
Mânăstirea Cozia este una dintre
cele mai importante ctitorii ale lui
Mircea cel Bătrân.
Schitul
Ostrov,
ctitorie
a
domnitorului Neagoe Basarab şi a
soţiei sale Despina, este schit
amplasat pe o insuliţă (ostrov) a
lacului
de
acumulare
al
hidrocentralei Călimaneşti de pe râul
Olt. Se poate ajunge pe ostrov din
centrul staţiunii Călimăneşti trecând
un pod.

Nr. 18

17 iunie – a plouat toată dimineaţa,
deci nu am putut pleca în
drumeţie. Dimineaţa a trecut
repede cu jocuri interactive de
cabană. După-amiază, spre bucuria
tuturor norii s-au împrăştiat şi
soarele ne-a zâmbit încurajându-ne
să plecăm în drumeţie. Ne-am
echipat repede şi am pornit veseli
pe drumul care duce la mânăstirea
Stânişoara (marcat cu cruce
albastră).
Am
ajuns
după
aproximativ o oră şi jumătate de
mers. După un scurt popas în care
ne-am odihnit şi am vizitat
mânăstirea am plecat mai departe,
pe traseul marcat cu bandă roşie
care duce la mânăstirea Turnu.
Mânăstirea Stânişoara este o
mânăstire de călugări, amplasată
la poalele masivului Cozia într-un
cadru natural minunat. Numele
mănăstirii vine de la stânele de oi
ce existau în partea locului.
Mânăstirea Turnu datează de prin
sec. XV-XVI, când călugări ai
mănăstirii Cozia s-au retras aici,
trăind într-o sărăcie deplină,
adăpostindu-se în chilii săpate în
stâncă. Denumirea îi este dată de
la un turn aflat pe stânca numită
"Piscul lui Teofil", turn construit
de legiunile romane din Castrul
Arutela, sec. al II-lea.
In
apropierea
acestui
vechi
aşezământ monastic, în apele
Oltului se poate vedea, când
nivelul apei nu este foarte mare,
stânca de piatră numită ”Masa lui
Traian”.
Soarele apusese când, obosiţi, neam întors la pensiunea unde eram
cazaţi.
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18 iunie – dimineaţa au avut loc
diferite activităţi: sportive (volei,
fotbal, tenis) şi de cunoaşterea
zonei în care ne aflam printre care
şi un test cu întrebări legate de
activităţile din zilele anterioare
După amiaza ne-am răcorit la unul
dintre ştrandurile cu apă termală
din staţiunea Căciulata.
Dupa cină, un reprezentant al
Parcului Naţional Cozia ne-a făcut
o prezentare a parcului: aşezare,
obiective turistice, floră, faună
care a fost urmată de discuţii
despre
protejarea
mediului
înconjurător.
19 iunie – am plecat în drumetie la
Lacul Porcului. Prima parte a
drumului
a fost obositoare
deoarece poteca, marcată cu
bandă albastră, urca susţinut prin
pădure până la refugiul de la
Lacul Porcului. După un scurt
popas, în care am luat apă de la
izvor şi ne-am dat în leagănele de
lângă refugiu, ne-am continuat
drumul pe acelaşi marcaj, până la
locul numit “La troiţă”. De aici am
plecat spre pensiune pe poteca
marcată cu bandă galbenă.
Poteca cobora rapid prin pădure,
aşa încât am ajuns destul de
repede înapoi.
După-amiază a fost program de
voie: ştrand, fotbal, volei, tenis.
20 iunie – ultima zi. Ne adunăm în
sala de mese şi ne împărtăşim
impresiile din tabără.
Cu părere de rău ne facem
bagajele, ne luăm la revedere de
la cei care ne-au găzduit şi
plecăm spre casă.
Prof. Mihaela Eftimie
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9 Iunie 2009 - Premii la Concursul Internaţional
“Visul Planetei Albastre”
Ion Ionuţ Alexandru
Clasa a XI-a D
Tamba Loredana
Cassandra
Clasa a XI-a E
Au fost premiaţi la
acest concurs
Profesori coordonatori
Felicia Huideş
Catrinel Negură

Festivitate de premiere s-a desfăşurat la Teatrul Ion Creangă din Bucureşti.
CRISTAL
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“Pământul în viitor” Premiul II – Secţiunea Creaţie plastică
Ion Ionuţ Alexandru– clasa a XI-a D
“Şi totuşi... iubim Pământul” – Premiul III – Secţiunea Multimedia
Tamba Loredana Cassandra – clasa a XI-a E
SECŢIUNILE
CONCURSULUI
1. Concursul de creaţie
literară
2. Concursul de creatie
plastică
3. Concursul MultiMedia
ORGANIZATORI:
Liceul “Marin Preda” din
Bucureşti şi
AEPADO Asociatia Europeana
Pentru Apararea Drepturilor
Omului

OBIECTIVELE CONCURSULUI:

Parteneri:
•Primaria Municipiului
Bucuresti, Directia de
educatie eco-civica
•Primaria comunei Tarcau,
Judetul Neamt
Scoala de Arte si Meserii,
•din com. Tarcau,
jud. Neamt
•Grupul Scolar "Doamna
Stanca", Bucuresti
•Scoala nr. 30, "Mihai
Viteazul", din Craiova, jud
Dolj
•Agrupamento de Escolas
Eugenio Don Santos,
Lisabona, Portugalia
•Editura Cotidianul
•Ong-ul Soroptimist
Internaţional
•Inspectoratul Scolar al
Municipiului Bucuresti
•Casa Corpului Didactic,
Bucuresti

Promovarea copiilor şi tinerilor cu aptitudini deosebite în domeniul
literaturii şi artelor plastice;
Crearea de modalităţi de manifestare a spiritului de competiţie şi a
imaginaţiei creatoare ;
Dezvoltarea sentimentelor pozitive faţă de frumuseţile şi bogăţiile
naturii ;
Conştientizarea elevilor privind necesitatea protejării mediului
înconjurător şi adoptarea unei atitudini civice corecte faţă de mediu

Prof. Felicia Huideş
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Primele Certificate ECDL la Neniţescu
Primii 11 cursanţi care au obţinut Certificate ECDL
4 iunie 2009
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE
Ei au promovat cu succes modulele necesare obţinerii acestor
certificate.
Pentru ECDL Start au susţinut şi promovat 4 module iar pentru
ECDL Complet au susţinut şi promovat 7 module.
Vă aşteptăm în toamnă să vă înscrieţi pentru a obţine aceste
permise!
Nr crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nume persoana

Functia

Certificat

CONSTANTIN DANIELA

Profesor

ECDL COMPLET

EFTIMIE MIHAELA
GROSULEAC IOANA
HUIDEŞ FELICIA
IŞFAN LILIANA
NEGURĂ CATRINEL
VASILICĂ ADINA
VASILIU DOINA

Profesor
ECDL COMPLET
Profesor
Profesor
Profesor
Profesor
Profesor
Profesor

9

BUZU IOANA

Profesor

10

LUNGU DANIELA

Profesor

11

CURCAN MARINA

Elev

ECDL COMPLET
ECDL COMPLET
ECDL COMPLET
ECDL COMPLET
ECDL COMPLET
ECDL COMPLET
ECDL START
ECDL START
ECDL START

Felicia Huideş – coordonator centru ECDL
CRISTAL
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Informaţii utile
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.
Pentru ECDL Complet sunt necesare toate cele 7 Module
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Concepte
generale ale
Tehnologiei
Informatilor

Utilizarea
Computerul
ui si
organizarea
fisierelor

Editare de
text Word

Calcul
tabelar
Excel

Baze de
date
Access

Prezentări
Power Point

Informatie si
Comunicare
Internet

Felicia Huideş – coordonator centru ECDL
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