
 

 

 

 
 

 

                   
 

 

            ȘTIAȚI CĂ……. 

 

         STEVE WOZNIAK, cofondatorul 

companiei Apple Computer, este considerat a fi 

dezvoltatorul primului calculator personal 

produs în serie? 

          Primul calculator al acestuia, Apple I, a 

apărut însă după MOS Technology KIM-1 și 

Altair 8800, iar primul calculator Apple cu 

capabilități grafice și de sunet a apărut după 

Commodore PET. 

 

 

 

 

 
 

 Știm să comunicăm unii cu alții? 

 Ce presupune comunicarea? 

 

- A comunica presupune cunoaştere 

de sine şi stimă de sine 

- A comunica presupune 

conştientizarea nevoilor celuilalt 

- A comunica presupune a şti să 

asculţi 

- A comunica presupune a înţelege 

mesajele    

- A comunica presupune a şti să îţi 

exprimi sentimentele      

- A comunica presupune a accepta 

conflictele 
 

       
 

 

                   

 
 

 

                     
 

 

               Dorința oamenilor de a comunica la mare 

distanță a fost un vis încă de la începutul istoriei.Pe 

măsură ce omenirea a progresat și mijloacele de 

comunicare au evoluat. 

                Telefonul a fost una din invențiile care a 

evoluat de-a lungul timpului.  

                 Vrei să afli mai mult, te așteptăm la 

activitățile proiectului nostru! 

 

            
 

                             



 

 

 
 

Ziarele, revistele, cărțile – o altă sursă de informare 

 

          
  

       Mass-media poate avea un impact pozitiv 

sau negativ asupra individului.  Depinde de 

fiecare dintre noi dacă facem alegerea corectă, 

dacă  selectăm informaţiile care ne ajută să 

evoluăm. 

   

 

              
 

 

 

 
 

 

  

              
 

 

       CAMPANIE REALIZATĂ DE ELEVII 

ȘCOLII GIMNAZIALE „MATEI BASARB” 

                          TURNU ROȘU 

 

 

 

 

COORDONATORI PROIECT 

       PROF. LIVIA MARIANA COROPEȚCHI 

        PROF. GRIGORE ANIELA 

 

 

 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ                                 ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

“LIVIU REBREANU”                                          „MATEI BASARAB”                                                 

  TÂRGU MUREȘ                                        TURNU ROȘU 

 
 

Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 

economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie nr. 1.1 „Acces la educaţie şi formare 
profesională iniţială de calitate” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/154/1.1/G/132590 
Titlul proiectului: „ȘCOALA VIITORULUI-INOVATIE SI 

PERFORMANȚĂ IN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O 

VIAȚĂ DE SUCCES” 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MATEI 

BASARAB" 
 „ȘCOALA VIITORULUI-INOVATIE SI PERFORMANȚĂ IN 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE 

SUCCES” 
 

Ţ

ȚA MEA

„Media – componentă a educaţiei informale – ar 

trebui valorizată în materializarea dezideratului 

educaţional al calităţii” 

 

 

 



 

 

 


