CATEDRA DE CHIMIE
„În mare parte, viaţa poate fi înţeleasă dacă se exprimă
prin limbajul chimiei. Chimia este o limbă
internaţională, o limbă pentru toate timpurile, o limbă
care explică de unde venim, ce suntem şi încotro ne
îndreptăm. Limbajul chimic are o mare frumuseţe
estetică şi face legătura între ştiinţele fizice şi ştiinţele
biologice.”
Artur Kornberg (premiul Nobel pentru Medicină - 1959)

Pentru a putea înţelege natura în toată
complexitatea şi frumuseţea ei, trebuie să o studiem prin
prisma mai multor ştiinţe: fizică, biologie, chimie,
geologie etc. În ansamblul acestora, chimia se detaşază
prin faptul că nu studiază doar compuşii naturali, ci poate
şi să sintetizeze noi substanţe necesare omului, învăţândui pe elevi la ce şi cum pot fi folosite substanţele.
Catedra de CHIMIE a Şcolii Gimnaziale nr. 1
Bistriţa este astăzi formată doar din doamna profesoară
Elena Cosma, însă de-a lungul timpului au predat chimia
şi doamnele profesoare Valeria Ţăranu, Maria
Mureşan şi Maria Pop. Primele două doamne s-au
pensionat, iar doamna Pop este acum profesor de fizică.
Elevilor din Şcoala Gimnazială nr. 1 Bistriţa le-a
plăcut întotdeauna chimia, fapt dovedit şi de rezultatele
obţinute la concursurile judeţene şi naţionale şi de
orientarea acestora spre licee şi apoi facultăţi care
necesitau cunoştinţe temeinice de chimie pentru admitere.
S-au obţinut rezultate frumoase la olimpiade de către
elevii (în ordine cronologică în ultimii 10 ani): Cristian
Mureşan, Raluca Suciu, Patricia Cîmpan, Ioana
Moldovan, Dan Pătraşcu, Cristina Paşcanu, Cristina
Ciceu, Lorena Borşa, Bianca Moldovan, Grigore Nath,
Narcis Doboş, Ana-Maria Retegan, Cristina Pavelean,
Gabriel Duneş, Aurelian Bonţe, Oana Bosbici, Dacian
Mujdar, Bogdan Văduva, Nicolae Arpăştean, Cristina
Marţian, Cezara Zăgrean-Tuza, Viviana Chiţimuş,
Mihai Morar, Gabriel Ţînca, Veronica Bodescu, Oana
Cociş, Cristian Marţian, Diana Mărăndel, Bogdan
Dumbrăvean, Răzvan Naşca, Sergiu Petruşca. Cel mai

recent rezultat este cel obţinutde către elevul Sergiu
Petruşca la etapa naţională a Olimpiadei de Chimie
2015, unde s-a clast pe locul 12, obţinând menţiune
specială.
În ultimii ani, doamna profesoară Cosma a participat
la realizarea revistei judeţene „Universul chimiei” şi la
organizarea etapei naţionale a Olimpiadei Interdisciplinare
„Ştiinţele Pământului” – 2011. A propus şi pregătit
subiectele pentru probele practice ale Concursului Naţional de
Fizică–Chimie „Impuls Perpetuum” – 2008 şi Olimpiadei
Naţionale „Ştiinţele Pământului” – 2011, desfăşurate la
Bistriţa. În anii 2009 (Arad) şi 2012 (Baia Mare) a participat
ca membru în Comisia Centrală a Olimpiadei Naţionale de
Chimie.
Elevii din clasele gimnaziale au participat la
activităţile desfăşurate în cadrul mai multor proiecte care
implicau Ştiinţele, unul dintre ele fiind derulat la nivel
interjudeţean şi propus de o şcoală din Arad: Nouă ne pasă!
Implică-te şi tu! Pledoarie pentru ecologie şi ştiinţe. În urma
activităţilor desfăşurate în anul 2013 ne-am clasat pe locul II,
iar în 2014 pe locul XI, din 24 de şcoli.
Dotarea laboratorului de chimie a fost îmbunătăţită
în ultimii ani prin achiziţionare de substanţe, materiale,
aparatură de laborator şi aparatură electronică. Astfel, elevii
pot observa desfăşurarea experimentelor chimice atât direct,
cât şi prin experimente virtuale (acolo unde este cazul) sau
pot prezenta pentru evaluare produse realizate de ei înşişi prin
utilizarea calculatorului.
Prof. Elena Cosma

