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 Despre  experienţa unui olimpic….                                                                                                                                     

 

Oradea, aprilie 2019... Aici a avut loc un eveniment care 

probabil a marcat pe tăbliţa timpului un începător în domeniu … un 

eveniment foarte important pentru mine, un prim pas concret: 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE BIOLOGIE. Poate că pare un pas îndrăzneţ, 

dificil, dar nu imposibil de realizat ....  

Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge în acest „cadru olimpic 

prestigios” şi nici nu am avut idealul să particip la etapa naţională, 

dar pasiunea  pentru această materie m-a „influenţat”, şi astfel, acum mă aflu în rândul olimpicilor 

naţionali.   

Să fii olimpic nu e foarte uşor, e chiar un lucru pretenţios, dar e foarte frumos , dacă materia 

la care excelezi te pasionează  şi reprezintă ceva important pentru tine.  

Sa fii olimpic înseamnă  să îţi dedici studiului timpul tău şi forţele tale, învăţând şi 

căutând mereu să găseşti şi să ştii informaţii noi, răsfoind atlase şi cărţi, notând informaţii, 

privind adesea prin obiectivul unui microscop sau făcând subiecte de olimpiadă.  

Să fii olimpic naţional înseamnă să vizitezi locuri noi şi să cunoşti oameni noi, legând 

prietenii de durată cu persoane din toată  ţara  cu care nu te-ai fi gândit niciodată că te vei întâlni.  

Să fii olimpic înseamnă  să fii apreciat, indiferent dacă ai obţinut un rezultat bun sau nu şi 

nu presupune neapărat să fii apreciat de alţii, ci în primul rând trebuie sa fii mulţumit de tine şi de 

nivelul  la care ai ajuns.  

Să fii olimpic presupune  să ai o pasiune, să ştii pentru ce înveţi. O astfel de experienţă - adică 

o olimpiadă - îţi poate determina cariera ta şi planurile cu privire la viitorul tău.  

Să fii olimpic înseamnă să câştigi experienţă . Amintiri dragi şi momente de neuitat vor fi 

clipele tensionate pe care le-ai petrecut în fața subiectului, cele în care te-ai uitat pe barem şi în sfârşit 

cele în care probabil ai stat în sala festivă, la festivitatea de premiere, fiind mulţumit  de tine însuţi. 

Îmi place să mă număr printre olimpici şi consider Olimpiada Naţională de Biologie ca pe 

unul dintre cele mai  frumoase momente din viaţă. Nu 

regret timpul petrecut studiind, pentru că dacă faci 

ceva ce îţi place, niciodată nu e obositor. Faptul că 

nu am luat un premiu nu e un eşec, mai degrabă 

multă experienţă  acumulată  şi un impuls de a 

merge mai departe!  

 

Dorothea Chiciudean, clasa a VIII-a B 

- olimpic naţional - 

 

 

Argument … 
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o premiul II la Olimpiada de Biologie, etapa județeană, eleva Chiciudean Dorothea, 

participare la etapa naţională - prof. coordonator Moraru Dana şi Leuca Emilia; 

o Premiul II la Olimpiada de Educaţie tehnologică, etapa judeţeană, eleva Moldovan 

Alexandra Ana - prof. coordonator Mişca Mirela; 

o Premiul III la Olimpiada de Educaţie tehnologică, etapa judeţeană, eleva Suciu Bianca 

- prof. coordonator Mişca Mirela; 

o Premiul III la Olimpiada de Fizică, etapa judeţeană, elevul Cornea Cristian Petru - prof. coordonator Pop 

Maria; 

o menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa județeană,  elevul Radu Denis Ioan - prof. coordonator Voivod 

Mihaela; 

o menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa județeană,  eleva Dohotari Alexia Maria - prof. coordonator Pop 

Maria; 

o menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa județeană,  elevul Colţa Vlad - prof. coordonator Pop Maria; 

o menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa judeţeană, elevul Bobeanu Flavius - prof. coordonator Pop Maria; 

o menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa judeţeană, elea Nacu Andreea Mihaela - prof. coordonator Pop Maria; 

o menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa judeţeană, eleva Bolog Teodora Maria - prof. coordonator Pop Maria; 

o Premiul II la Concursul Naţional ”George Emil Palade”, etapa județeană, calificare la etapa naţională, eleva 

Moldovan Alexandra Ana - prof. coordonator Leuca Emilia Ioana; 

o Premiul II la Concursul Naţional ”George Emil Palade”, etapa județeană, calificare la etapa naţională, elevul 

Uilăcan David, prof. coordonator Moraru Dana; 

o Menţiune la Concursul Naţional ”George Emil Palade”, etapa județeană, elevul Moraru Răzvan Ioan - prof. 

coordonator Leuca Emilia Ioana; 

o Menţiune la Concursul Naţional ”George Emil Palade”, etapa județeană, elevul Bobeanu Flavius prof. 

coordonator Moraru Dana; 

o Premiul I pentru revista „Scientia naturalis” la Concursul naţional Science4you, secţiunea publicaţii, înscris în 

CAEN 2019; 

o Premiul I la Concursul Național de Protecția Mediului “Și gestul tău contează!”, secţiunea fotografie, cuprins 

CAEN 2018, elevul Codrea Ana Maria - prof. coordonator Moraru Dana; 

o Premiul I la Concursul judeţean pentru copii cu CES din învăţământul de masă Cunoaştere_Educaţie_ Stimă 

2019, elevul Abadi Mihai Vasile- prof. coordonator Moraru Dana; 

o Premiul II pentru revista „Scientia naturalis” la Concursul judeţean de reviste şcolare şi jurnalism - prof. 

coordonator Moraru Dana; 

o Premiul III la Concursul naţional Science4you, înscris în CAEN 2019, secţiunea fotografie, eleva Urs Tania- 

prof. coordonator Moraru Dana; 

o Premiul III la Concursul naţional Science4you, înscris în CAEN 2019, secţiunea fotografie, eleva Chisbora 

Miruna- prof. coordonator Moraru Dana; 

 

 

 

Ne mândrim cu ei!  

OLIMPICII noştri…  An şcolar 2018/2019 
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Gala Educaţiei – Profesor Altfel 
 
  Cei mai creativi și curajoși profesori ai județului au 

fost premiați şi celebrați în 21.11.2019, într-o ceremonie caldă și 

atipică, desfășurată la Centrul Cultural Dacia. Aici s-a desfășurat 

Gala Educației 2019 – eveniment care şi-a propus să promoveze 

și să valorifice experiența „profesorului altfel”. Principalul 

organizator al Galei Educației a fost ISJ  B-N, alături de parteneri 

din comunitate. Fiind vorba despre profesori altfel  – ceremonia a 

cuprins și momente inedite ale unui spectacol Scenica despre 

școală și timp care se scurge uneori cu folos, alteori inutil, şi 

despre cei care ne luminează sufletele și mintea.          

Fiecare comunitate educațională din județ a fost provocată să găsească răspunsuri la întrebarea „DE CE 

ALTFEL”. Să identifice și să-i nominalizeze pe profesorii care susțin, în activitatea lor profesională, valorile și 

trăsăturile profesorului altfel. Profilul „profesorului altfel” cuprindea - TRĂSĂTURI GENERALE (specific pentru 

toate disciplinele) și - TRĂSĂTURI SPECIFICE – adăugate de către fiecare director care face nominalizarea, în 

funcție de profilul persoanei selectate și de disciplina predată.   
 Din cei aproape 200 de profesori înscriși la cele 4 secțiuni – învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal 

– s-au selectat 50 de finaliști. Dintre aceștia, Inspectoratul Școlar Bistrița-Năsăud a selectat „câștigătorii” – incluși 

într-un onorific Top 10 al profesorilor Altfel. 

 Conducerea școlii și consiliul de administrație au nominalizat pentru această gală pe dna prof. Maria Pop, 

profesor de fizică și pe dna Alina Petri, profesor pentru învățământ primar. Faptul că din cei 200 de profesori înscriși, 

cele două doamne  profesoare au fost alese între cei 50 de finaliști, ne face să credem că ele au contribuit la creșterea 

prestigiului Școlii GENE 1 Bistrița. Comisia metodică Științele naturii este foarte mândră și transmite doamnelor 

profesoare felicitările colegilor și pe această cale pentru arta de a preda știința!!!! 

Prof. Dana Elena Moraru, responsabil Comisia metodică Științele naturii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTştiinţă 

 EcoART, clasa a VI - a E 

Tomoiagă Maura, clasa a VII - a A 

Dohotari Alexia, clasa a VII - a A 

 clasa a V - a C 

           

 

  

… Aducem mulţumiri speciale 

Asociaţiei  Bistriţa  Business  Club, 

care a susţinut financiar apariţia 

numărului actual al revistei. Suntem 

foarte încântaţi că o asociație 

jurnalistică apreciază demersurile 

noastre… Remarcăm că mediul de 

business  înţelege şi sprijină efortul 

şcolii de  atragere a elevilor spre 

domeniul ştiinţelor naturii (a se vedea 

contextul educaţiei STEM). Acest fapt, 

suntem convinşi, va avea impact 

pozitiv asupra alegerii viitoarei 

meserii de succes a elevilor şi va aduce 

beneficii pentru viitorul economic/de 

buisness al societăţii… Adresăm, de 

asemenea, mulţumiri  d-lui  Alin  

Bolbos, tatăl elevului Matteo Bolbos, 

din clasa     a VIII - a C, care a înţeles 

să fie aproape de comunitatea şcolară 

din care face parte propriul copil!... 

Colectivul de redacţie 
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Importanţa elementelor chimice  

        din  organismul uman 
 Na: controlează absorbția, 

distribuția, reținerea și 

eliminarea apei din organism și 

are rol în excitabilitatea 

nervoasă; 

 K:  intervine sub formă de ioni 

în desfășurarea normală a 

activității mușchilor. Cl: ajută 

la digestie sub formă de HCl 

care să găsește în sucul gastric; 

 Ca: conferă oaselor rigiditatea 

caracteristică, are un rol 

esențial în funcționarea 

mușchilor și a nervilor; 

 P: Ajută în procesele de 

creștere și de vindecare, se află 

alături de calciu (Ca) în oase și 

dinți; 

 F (fluorul): reduce frecvența 

cariilor dentare, întărește 

oasele; 

 Mn: ajută la eliminarea 

oboselii, îmbunătățește 

reflexele musculare, contribuie 

la oprirea osteoporozei și 

stimulează memoria; 

 Fe: este important în formarea 

hemoglobinei, care dă sângelui 

culoarea caracteristică şi 

asigură transportul oxigenului 

de la plămâni la toate celulele; 

 Cobaltul: previne anemia; 

 Cu: asigură absorbția Fe în organism, 

exercitând un efect energizant; 

 Zn: accelerează procesul de vindecare a 

rănilor interne și externe. Elimină petele 

albe de pe unghii, favorizează creșterea și 

capacitatea mentală; 

 Se: ajută la menținerea elasticității 

țesuturilor; 

 Molibden (Mo): acționează preventiv 

împotriva anemiei; 

 I (iodul): are rol în glanda tiroidă, asigură 

sinteza hormonilor produși în glanda 

tiroidă, care împlinesc funcții importante 

cum ar fi: dezvoltarea normală a SNC la 

copii, accelerarea arderii hranei. 

Webgrafie: www.biblioteca.terrait.ro 

 

Motofelea Valeria, clasa a VIII - a C 

 

 

 

Să cunoaştem substanţele periculoase şi să 

ne protejăm! 

     Există substanțe chimice care datorită proprietăților lor pot 

cauza leziuni grave ale ființelor vii sau pot provoca chiar 

moartea. Unele pot dăuna și prin simplul contact cu acestea, 

altele prin reacțiile chimice pe care le pot provoca la contactul cu 

diferite alte substanțe. 

       Aceste tipuri de substanțe pot fi clasificate în patru grupe: 

 Substanțe toxice care otrăvesc prin înghițire, inhalare sau 

absorbție; 

 Agenți de oxidare care produc oxigenul în mod natural și 

sporesc prin încălzire riscul de incendiu sau explozie; 

 Materiale sensibile la apă care reacționează în contact cu apa 

producând căldură sau substanțe inflamabile; 

 Substanțe cu acțiune nocivă care pot cauza leziuni cu sau fără 

reacții chimice prealabile; 

      Locurile unde astfel de substanțe pot fi întâlnite sunt 

aeroporturi, porturi, instalații petroliere sau depozite de mărfuri 

din vamă și persoanele care lucrează in aceste domenii sunt cele 

mai expuse. 

      Fumiganții sunt substanțe folosite pentru a elimina 

rozătoarele și insectele dăunătoare din containere care pot crea 

probleme dacă nu există ventilația corespunzătoare. Dintre 

aceștia cei mai utilizați sunt: 

 Bromura de metil folosită în containerele de pământ și 

rumeguș care provoacă otrăvirea în câteva ore prin arsuri ale 

pielii, acumulare de lichide în plămâni sau afecțiuni ale 

creierului sau ale sistemului nervos; 

 Fosfura de aluminiu folosită în containerele de alimente și 

tutun poate conduce la greață, vomă, tremurături, dureri 

gastrice și în exces poate provoca chiar moartea; 

 Acidul cianhidric are miros de migdale provoacă amețeală, 

grețuri, dureri de cap ducând la pierderea cunoștinței sau 

paralizie; 

        Toate tipurile de substanțe periculoase trebuie depozitate în 

locuri speciale astfel încât să se evite contactul cu acestea, se 

recomandă folosirea unui echipament special dacă este necesară 

prezența în apropierea acestora, de asemenea nu este indicat să 

mirosim, să gustăm sau să inhalăm orice substanță dacă nu 

cunoaștem proveniența acesteia. 

           S-a descoperit că sunt și medicamente care prescrise de 

medic în mod frecvent pot duce la grețuri, dureri de cap, miopatie 

inflamatorie sau boli cardiace ca și efecte secundare ale acestora. 

Un exemplu ar fi statinele care reduc colesterolul și bolile 

cardiace, dar crește riscul de diabet, afecțiuni ale creierului și 

chiar moarte prematură. De asemenea analgezicele pe bază de 

opioidă precum codeina sau oxicodona pot provoca moartea în 

supradoză. 

         Există multe alte tipuri de medicamente cu efecte secundare 

pe timp îndelungat, de aceea se recomandă informarea 

persoanelor care folosesc aceste medicamente asupra riscurilor 

posibile, evitarea folosirii acestora sau înlocuirea cu medicamente 

naturiste care nu prezintă efecte secundare. 

Webgrafie:  ec.europa.eu, sfatulmedicului.ro        

 

Voivod Cristina, clasa a VIII - a A 
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Atomul 
 

 Un atom este cea mai mică unitate constitutivă a materiei comune care are proprietățile unui element chimic. 

Orice solid, lichid, gaz și plasmă este compus din atomi neutri sau ionizați. Atomii sunt foarte mici; dimensiuni tipice 

sunt în jur de 100 pm (a zecea miliardime dintr-un metru). Atomii nu au limite bine definite, și există diferite moduri de 

a defini dimensiunea, care dau fiecare valori diferite, dar apropiate ca valoare. 

Un atom este format din: 

 Nucleu - care la rândul lui este format din protoni 

și neutroni; 

 Electroni - legați de nucleu; 

 

 PROTONII - au sarcină electrică pozitivă; 

 ELECTRONII - au sarcină electrică negativă; 

sunt atrași de protonii din nucleul atomic de această forță 

electromagnetică; 

 NEUTRONII - nu au sarcină electrică; 

PROTONII și NEUTRONII din nucleu sunt atrași unul de 

celălalt printr-o altă forță, forța nucleară, care de obicei este 

mai puternică decât forța electromagnetică de respingere ce 

acționează între protonii încărcați pozitiv. 

 

Ideea că materia este alcătuită din unități discrete este o 

idee foarte veche, care apare în multe culturi antice, cum ar 

fi Grecia și India. Cuvântul „atom” a fost inventat de vechii 

filosofi greci. Cu toate acestea, aceste idei își aveau 

fundamentul mai mult în raționamentele filozofice și teologice, decât în dovezi și experimente. Ca urmare, 

vederile lor asupra felului cum arată și cum se comportă atomii erau incorecte. Ele nu puteau nici să 

convingă pe toată lumea, astfel încât atomismul era doar una dintr-o serie de ipoteze concurente cu privire 

la natura materiei. Abia în secolul al XIX-lea, ideea a fost îmbrățișată și rafinată de către oamenii de știință, 

atunci când știința emergentă a chimiei a produs descoperiri pe care numai conceptul de atomi le putea 

explica. 

În 1913, fizicianul Niels Bohr a propus un model 

în care electronii unui atom sunt presupuși a orbita în 

jurul nucleului, dar că pot face acest lucru numai într-

o mulțime finită de orbite, și ar putea sări între aceste 

orbite numai în salturi discrete de energie 

corespunzătoare absorbției sau radiației unui foton. 

Această cuantificare a fost folosită pentru a explica de 

ce orbitele electronilor sunt stabile (având în vedere 

că, în mod normal, sarcinile accelerate, inclusiv prin 

mișcare circulară, pierd energie cinetică care emisă 

sub formă de radiații electromagnetice, vezi radiația 

de sincrotron) și de ce elemente absorb și emit radiații 

electromagnetice în spectre discrete. 

Mai târziu în același an, Henry Moseley a 

furnizat noi dovezi experimentale în favoarea teoriei 

lui Niels Bohr. Aceste rezultate au rafinat modelul 

lui Ernest Rutherford și modelul lui Antonius van den 

Broek, care avansa ideea că atomul conține în nucleu 

un număr de sarcini nucleare pozitive egal cu numărul 

(atomic) din tabelul periodic. Până la aceste experimente, numărul atomic nu era cunoscut drept cantitate fizică și 

experimentală. Faptul că este egal cu sarcina atomică rămâne modelul atomic acceptat astăzi. 

Webgrafie: https://wikipedia.org 

Murgu Răzvan, clasa a VIII - a A
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Mecanica    cuantică 
       

Mecanica cuantică este teoria mișcă-

rii particulelor materiale la scară atomică. 

Ea a apărut în primele decenii ale secolu-

lui XX, ca rezultat al unui efort colectiv 

de a înțelege fenomene care în fizica cla-

sică nu-și găseau explicația: structura 

atomilor și interacțiunea acestora cu ra-

diații electromagnetică. 

Mecanica cuantică nerelativistă a 

rezolvat problema structurii atomice; ex-

tinsă apoi pentru a ține seama de princi-

piile teoriei relativității, ea a deschis dru-

mul către teoria cuantică relativistă a radi-

ației  numită electrodinamica cuantică. 

Denumirea de mecanică cuantică 

a fost păstrată pentru a indica teoria fe-

nomenelor atomice din domeniul energii-

lor nerelativiste, în care numărul de parti-

cule rămâne constant; dezvoltările ulteri-

oare, care studiază procese de creare și 

anihilare de particule, se încadrează în te-

oria cuantică a câmpurilor și are legătură 

cu ramuri experimentale precum cea a fi-

zicii nucleare și a particulelor elementare. 

Descrierea dată de mecanica cuantică realită-

ții la scară atomică este de natură statistică: ea nu se 

referă la un exemplar izolat al sistemului studiat, ci la 

un colectiv statistic alcătuit dintr-un număr mare de 

exemplare, aranjate în ansamblul statistic după anumi-

te modele. Rezultatele ei nu sunt exprimate prin valori 

bine determinate ale mărimilor fizice, ci prin probabi-

lități, valori medii și împrăștieri statistice. 

 

Două aspecte ale acestei descrieri, de o rele-

vanță care le-a conferit rang de principiu, sunt noțiuni-

le de incertitudine și complementaritate. Relațiile de 

incertitudine pun în evidență existența unor perechi de 

mărimi fizice (cum sunt poziția și impulsul, sau com-

ponente diferite ale momentului cinetic) care nu pot fi 

determinate simultan oricât de precis, limita de preci-

zie fiind impusă de existența unei mărimi fizice fun-

damentale: constanta Planck și fundamentat teoretic 

de principiul incertitudinii al lui Heisenberg. Descrie-

rea fenomenelor la scară atomică are un caracter com-

plementar, în sensul că ea constă din elemente care se 

completează reciproc într-o imagine unitară, din punc-

tul de vedere macroscopic al fizicii clasice, numai 

dacă ele rezultă din situații experimentale care se 

exclud reciproc. 

Webgrafie: https://wikipedia.org 

 

Pușcaș Cristiana, clasa aVI - a B 

 

 

 

Aurora boreală 
 

O auroră este un afișaj de lumină naturală pe 

cerul Pământului, văzută cu precădere în regiunile cu 

latitudine înaltă. 

Aurorele sunt rezultatul tulburărilor din mag-

netosferă cauzate de vântul solar. Aceste tulburări sunt 

uneori suficient de puternice pentru a modifica traiec-

toriile particulelor încărcate atât în vântul solar, cât și  

în plasma magnetosferică. Aceste particule, în princi-

pal electroni și protoni se precipită în atmosfera supe-

rioară. 

Ionizarea rezultată și excitarea constituenților 

atmosferici emit lumină de culoare și complexitate 

diferită. Forma aurorei, care apare în benzile din jurul 

ambelor regiuni polare, depinde, de asemenea, de 

cantitatea de accelerație distribuită particulelor care 

precipită. Precipitarea protonilor produce, în general, 

emisii optice ca atomi de hidrogen incidente după 

câștigarea electronilor din atmosferă. Aurorele de 

protoni sunt de obicei observate la latitudini mai mici. 

 

 

 

 

Cuvântul „aurora” este derivat din numele ze-

iței romane a zorilor, Aurora, care a călătorit de la est 

la vest anunțând venirea soarelui. Poeții antici romani 

foloseau numele metaforic pentru a se referi la zori, 

menționând adesea jocul său de culori de pe cerul 

altfel întunecat. 

Webgrafie: https://wikipedia.org 
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Despre inerţie … scurt istoric … 
... 

Aristotel credea că un obiect are întotdeauna nevoie de aplicarea unei forțe pentru a-

și păstra starea de mișcare. O bilă care se rostogolește într-un final se oprește dacă 

nu i se aplică o forță pentru a-și păstra starea de mișcare inițială. 

Contrar acestei opinii Galileo Galilei era de părere că nu este nevoie de o 

forță pentru a păstra starea de mișcare a unui obiect. Opinia lui era că bila se oprește 

datorita forței de frecare dintre bilă și suprafață. Dacă această forță de frecare nu ar 

exista bila ar continua să se miște liber continuu. 

Mulți oameni de știință au împărtășit părerea lui Aristotel mai puțin unul, 

Isaac Newton, care a susținut și dezvoltat ideea lui Galileo Galilei formulând, astfel, prima lege a mișcă-

rii. 

Până în secolul al XVII-lea, oamenii de știință considerau că tendința naturală a obiectelor este să 

se îndrepte spre poziția de repaos. Galileo a fost primul care a afirmat că obiectele aflate în mișcare recti-

linie uniformă se opresc datorită existenței unor forțe opuse mișcării numită forță de frecare.  

Atunci când Galileo a susținut că pământul se învârte în jurul soarelui și în jurul axei sale el a 

fost pus să explice de ce atunci oamenii nu simt această mișcare. Explicația lui s-a bazat pe principiul 

inerției, întrucât oamenii se mișcă odată cu pământul tendința lor naturală este să rămână în mișcare în 

timp ce față de pământ oamenii sunt în repaos. 

Ulterior Isac  Newton a definit principiul sub forma sa actuală explicând că un corp care este în 

repaus rămâne în repaus iar un corp care se mișcă rămâne în mișcare rectilinie uniformă atâta timp cât 

asupra lui nu se acționează cu alte forțe care să-i schimbe aceasta stare. 

Primul principiu al mișcării se regăsește în nenumărate exemple din viața reală: 

o Centura de siguranță și tetiera de la scaunul mașinii asigură securitatea pasagerilor în cazul 

frânărilor și accelerărilor bruște și în cazul tamponărilor, oprind tendința naturală a  corpu-

lui de a continua mișcarea (centura de siguranță) sau de a rămâne în repaos (tetiera). 

o Sângele ajunge brusc în picioare când coborâm cu un lift care se oprește 

brusc.  

o Pentru a scoate sosul din sticlă aceasta este întoarsă invers, este agitată 

cu viteza mare și oprită brusc.  

Webgrafie: www.wikipedia.com, www.stockphoto.com, www.livescience.com  

 

Beatrice Iuhasz Annemarie, clasa a VI - a B 

 

Gravitația este fenomenul fizic natural prin care 

corpurile cu masă se atrag reciproc. Este una din cele 

patru interacțiuni 

fundamentale din 

natură cunoscute, 

alături de interacțiu-

nea electromagnetica , interacțiunea nucleară tare si inter-

acțiunea nucleară slabă. În fizica moderna gravitația este 

descrisă de teoria relativității generalizate (propusă de 

Albert Einstein în 1915), care descrie gravitația nu ca o 

forță, ci ca o consecință a curburii spațiu-timpului cauzată 

de distribuția inegală a masei/energiei. 

În cele mai multe situații practice (la scara ma-

croscopică) se poate aplica legea atracției universale a lui 

Sir Isaac Newton, din mecanica clasică. Aceasta spune că 

oricare două corpuri acționează  unul asupra celuilalt cu o 

forță de atracție , numită forța gravitațională, direct pro-

porțională cu masele celor două corpuri și invers propor-

țională cu pătratul distanței dintre ele. 

În viața de zi cu zi fenomenul este observat pre-

tutindeni ca forță de atracție exercitată de Pământ asupra  

tuturor corpurilor terestre , forță 

numită greutate. Valoarea greu-

tății unui corp este direct pro-

porțională cu masa lui și este 

orientată spre centrul Pământu-

lui. Coeficientul de proporționa-

litate se numește accelerație 

gravitațională si este egal cu 

accelerația unui corp care cade 

liber în câmpul gravitațional al 

Pământului. 

La nivel astronomic gravita-

ția este responsabilă de faptul că Luna se rotește în jurul 

Pământului și că sistemul Pământul-Lună se rotește în 

jurul Soarelui. De asemenea gravitația este forța care a 

dus la apariția tuturor planetelor si sateliților naturali ai 

acestora, prin atracția reciprocă dintre particulele de mate-

 rie care se roteau în jurul Soarelui. 

 Webgrafie: ro.wikipedia.org

Baci Andrei, clasa a VI - a B
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Gravitaţia 

http://www.stockphoto.com/
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Zimbrul (Bison bonasus) este o specie de erbivor care se găsește în Europa. Animalul a fost 

descris prima dată în literatura științifică de Carl Linné în 1758.  
Zimbrul e cel mai mare mamifer terestru din Europa, ajungând să cântărească până la 1000 de 

kilograme și să aibă o înălțime la greabăn chiar și peste 1,9 m. Odinioară era prezent pe tot continentul, 

cu excepția unor zone din Spania, Italia şi nordul Scandinaviei. Zimbrul a fost mereu un animal impresi-

onant, legendar, venerat. Românii îl știu mai ales din legende și povești. Ultima redută a zimbrilor a fost 

în Carpați, înainte să dispară definitiv, în 1790. Azi România e una dintre cele 9 țări europene cu zimbri 

care trăiesc în sălbăticie, după Letonia, Lituania, Belarus, Ucraina, Polonia, Slovacia, Rusia și Germania.  

În lume trăiesc cca 5.000 zimbri (cifra din ianuarie 2014), dar numai cca 3000 sunt în cirezi li-

bere sau în regim de semi-libertate. Zimbrul e astăzi o specie mai rară decât rinocerul negru. Zimbrii 

trăiesc în păduri, având 

foarte puțini dușmani 

naturali; Zimbrul este 

erbivor.  

Zimbrii trăiesc cca 30  

de ani în captivitate, dar 

în sălbăticie trăiesc mai 

puțin. Pot avea pui la vârste între 4 și 

20 de ani la femele și între 6 și 12 ani 

la masculi.  

Zimbrul e un animal al spații-

lor deschise sau semi-deschise, însă, în 

anumite perioade ale anului, preferă 

pădurile pentru adăpost și hrană. Deși 

sursa principală de hrană a zimbrului 

este iarba, o parte importantă a dietei 

sale constă în consumul de arbuști, 

mărăcini și puieți. Zimbrul mănâncă 

până la 60 de kilograme de hrană pe zi, ceea ce are un impact real asupra vegetației: 

ajută la păstrarea zonelor deschise și la crearea unui peisaj mozaicat. În afară de faptul 

că pasc la liziera pădurilor, zimbrii calcă pământul din mijlocul pajiștilor, se bălăcesc în 

gropi de noroi și se tăvălesc în nisip, aruncându-l în aer, ajutând astfel la fertilizarea 

pajiștilor și la menținerea unei diversități biologice ridicate.  

Din cauza vânătorii excesive, a braconajului, dar și a reducerii și fragmentării 

habitatului, zimbrul a dispărut din România acum mai bine de 200 de ani. O soartă 

asemănătoare a avut-o pe întreg continentul european, ajungând să fie considerat un 

animal pe cale de dispariție.  

În România, zimbrii pot fi admirați în Rezervația Dragoș-Vodă de la Vânători 

Neamț, în Rezervația Neagra de la Bucșani, Dâmbovița (cea mai mare rezervație din 

România ca număr de exemplare), în rezervația Valea zimbrilor din Vama Buzăului, 

Brașov, la Hațeg - Slivuț, câte 1-2 exemplare la Grădina Zoologică din Târgoviște, 

Grădina Zoologică din Reșița și Grădina Zoologică din Hunedoara. 

 Zimbrii au fost reintroduși în România în anul 1958, când primele două 

exemplare de animale au fost aduse din Polonia și ținute într-o rezervație din Hațeg.
 

Ideea zimbrilor în libertate, pe teritoriul României, s-a născut abia în 1999, printr-un program susținut de Banca Mondi-

ală și Uniunea Europeană.  

Începând cu anul 2014, în Munții Țarcu (pe raza comunei Armeniș, județul Caraș-Severin) au fost reintroduse 

mai multe exemplare din această specie.  

Începând cu anul 2019 Fundația Conservation Carpathia a demarat un program de reintroducere a zimbrului în 

Munții Făgăraș. La început au fost aduși din Germania un număr de patru zimbri, iar la finalul anului au fost aduși alți 

nouă zimbri de proveniență poloneză. Fundația își propune ca treptat să creeze o populație stabilă de 30 de zimbri în 

zona inițială. Cele 4 exemplare aduse în Munții Făgăraș vor fi găzduite într-un țarc de aclimatizare situat în zona lacului 

Pecineagu, începând cu luna noiembrie 2019, urmând să fie eliberați în sălbăticie în primăvara anului 2020, la distanțe 

de 20-30 km de localități.  

Webgrafie: https://wikipedia.org;   

https://www.wwf.ro/?221490/Zimbrii-au-revenit-n-Carpaii-Meridionali-dup-200-de-ani-de-la-dispariie 
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Printre primele plante protejate de lege în ța-

ra noastră s-a numărat Papucul Doamnei, o plantă 

din specia orhidee, pentru care a fost nevoie de impu-

nerea unui Decret Regal în sensul asigurării protecți-

ei. Documentul oficial a fost emis în 1933.  

Papucul-doamnei (Cypripedium 

calceolus) este o floare de o deosebită frumusețe. 

«Când o vezi pentru întâia oară, te oprești în fața ei ca 

în fața unui tablou vestit, dorit să-1 vezi aievea. Deo-

dată, nu-ți dai seama: e o bijuterie de safire, rubine și 

diamante, cum pare când picătura de rouă se oprește 

în corola ei, sau un fluture rar, ori vreun colibri rătăcit 

prin plaiurile noastre.?» Aceasta este descrierea pe 

care i-a făcut-o savantul român Ion Simionescu 

gingașei orhidee. 

Pe tulpină se dezvoltă 4—5 frunze late, cu 

nervuri proeminente. În vârful ei, apare o singură floare, de o gingășie 

neasemuită. Seamănă cu un papucel de catifea, plăsmuit pentru o prințesă din 

basme. Buza de jos a florii e ca un balconaș galben, stropit pe dinăuntru cu puncte și linii 

rubinii. Înăuntrul lui e ascuns nectarul dulce, atât de mult căutat de insecte și care face 

posibilă polenizarea. Pe lături o înconjoară patru petale. 

Crește în umbra pădurilor de fag sau în locurile mai însorite, calcaroase. Înflorește din 

luna mai până în mijlocul lui iulie, când se trece. Numărul acestor plante s-a împuținat, 

dispărând din multe regiuni ale țării. 

Azi poate fi întâlnită mai ales în cetățile de piatră ale Bucegilor, Ceahlăului, Făgărașului 

și Retezatului. 

Este monument al naturii. Nu rupeți aceasta minunată floare, dacă o întâlniți, dați prilejul și altora să admire minunile 

naturii!! 
Webgrafie: http://www.anidescoala.ro/divertisment/stiati-ca/plante/papucul-doamnei-cypripedium-calceolus/ 
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R O S T O P  A S C A   s a u  N E G E L A  R I Ţ A 
 

Denumirea științifică: Chelidonium majus   
Denumirea populară: rostopască, negelariță 

Descrierea speciei: este o plantă erbacee, perenă, erectă, foarte 

răspândită pe lângă case, prin ruine și păduri umbroase și care con-

ține un latex galben-portocaliu. Tulpina, înaltă până la 1 m, ramifi-

cată, poartă frunze mari, alterne, imparipenate, verzi pe partea supe-

rioară, cu nuanțe albăstrui, pe fața inferioară, frunzele bazale sunt 

pețiolate, cele din partea superioară a tulpinii sesile. Florile sunt 

galbene, regulate și reunite în umbele terminale la extremitatea 

ramurilor, fiecare floare are 2 sepale, 4 petale și numeroase stamine. 

Înflorește din aprilie până  în septembrie.  

Produsul vegetal folosit: în scopuri terapeutice se utilizează părțile 

aeriene (Herba Chelidonii) adică ramurile și tulpinile tinere recoltate 

în timpul înfloririi, uscate apoi la umbră, de preferat în poduri aco-

perite cu tablă și în strat subțire. 

Principii active: alcaloizi, dintre care cei mai principali sunt: chelidonina, sparteina și homochelidonina. 

Acțiune farmacologică: produsul are acțiune  antispamodică, analogă papaverinei, fiind însă mai puțin toxic și sedativă; 

datorită totalului alcaloidic are acțiune colechinetică (de golire a vezicii biliare). 

Întrebuințări: infuzia de rostopască 0,5-1 se administrează câte 1-2 linguri la 3 ore în afecțiunile biliare colecistopatii 

(inflamații ale vezicii biliare), colelitiaze (piatră la fiere), spasme ale tractului gastro-intestinal și în icter. Sucul proaspăt 

se folosește extern în tratamentul negilor. Produsul vegetal intră în compoziția ceaiului hepatic. 

Bibliografie: Să ne cunoaștem plantele medicinale, Gheorghe Constantinescu și Elena Hațieganu – Buruiană, Editura 

Medicală, 1986                                      

  Călin Robert Alexandru, clasa a VII - a D 
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 Cele  mai  importante  descoperiri  ştiinţifice  făcute  în  2019… 

 

Anul 2019 a adus o multitudine de descoperiri, din domenii extrem de diverse, acestea fiind primite cu mai mult sau mai 

puțin entuziasm de către publicul larg. 

În acest an cercetătorii au reușit o serie de premiere absolute și, de asemenea, să aducă o extindere 

considerabilă a cunoașterii în cazul unor domenii. Mai jos găsiți unele dintre cele mai importante descoperiri 

și reușite științifice ale anului 2019. 

 

 

Cel  mai  îndepărtat  obiect  vizi-

tat  de  oameni… 
 În prima zi din 2019, sonda New Horizons a 

trecut la doar 3.500 de kilometri de obiectul 

2014 MU69, cunoscut anterior după numele 

deThule și care acum se cheamă Arrokoth. 

Imaginile au relevat că Arrokoth, cel mai 

îndepărtat obiect vizitat de către umanitate, 

este plat și nu sferic cum se credea anterior. 

Studierea acestuia oferă informații 

importante despre evoluția sistemului nostru 

solar și chiar despre cum se formează 

planetele asemănătoare Pământului. 

 

Roverul  chinezesc  de  pe  partea  întunecată  a  Lunii… 
Începutul anului 2019 a fost marcat, de asemenea, și de către aselenizarea sondei Chang'e-4, în premieră pe 

partea întunecată a Lunii, China fiind prima țară care a reușit așa ceva. Chang'e-4 a aterizat în apropierea 

Polului Sud al Lunii, în bazinul Aitken. Cercetătorii sunt de părere că acest bazin este locul unui impact 

catastrofal care a avut loc în urmă cu 3,9 miliarde de ani. 

 

Cutremurele  de  pe  Marte… 
Landerul InSight, care a amartizat în luna noiembrie a anului 2018, a detectat, în premieră, activitatea 

seismică pe suprafața planetei Marte. Seismometrul de la bordul landerului a identificat din luna aprilie a 

acestui an peste 100 de evenimente potențial seismice, dintre care cercetătorii sunt siguri că sunt cutremure. 

Cercetătorii sunt de părere că înțelegerea activității seismice oferă posibilitatea înțelegerii structurii interne a 

planetei Marte. 

Cel  mai  vechi  craniu… 
Anul acesta, arheologii au reușit să scoată la lumină cel mai vechi craniu al unui strămoș al nostru. Acest 

craniu aparține unui individ din specia Australopithecus anamensis şi are o vechime de 3,8 milioane de 

ani. Descoperirea acestui craniu, numit MRD, i-a condus pe cercetători l-a concluzia că această specia a 

coexistat cu o altă specie Australopithecus afarensis, pentru cel puţin 100.000 de ani. Lucy este cel mai 

„faimos” membru al acestei specii care a trăit în Africa în urmă cu 3,9 - 3 milioane de ani. 

 

Continentul  ascuns  de  sub  Europa… 
Faptul că Pământul primordial a avut un singur supercontinent, Pangeea, este un fapt al cunoașterii comune. Din acest 

continent inițial, forțele geologice au modelat, de-a lungul timpului, continentele pe care le cunoaștem astăzi. Un studiu 

din 2019 a demonstrat că în urmă cu 240 de milioane de ani s-a format un continent necunoscut nouă: Marea Adria, care 

în prezent se află sub sudul Europei. 

 

Voyager  2  a  părăsit  sistemul  nostrum solar… 
Sonda Voyager 2 a părăsit heliosfera Soarelui nostru şi a intrat în spațiu interselar. Acest spaţiu este numit heliopauză, 

dar, dat fiind faptul că acesta este doar cel de al doilea obiect uman care părăsește sistemul nostru solar, cercetătorii nu  

Ştiinţe şi tehnologie… 

https://www.descopera.ro/stiinta/17840060-misiunea-spatiala-chineza-primul-experiment-biologic-luna
https://www.descopera.ro/stiinta/18427901-insight-a-surprins-o-serie-de-sunete-ciudate-pe-marte
https://www.descopera.ro/istorie/18333265-descoperirea-unui-craniu-vechi-de-38-milioane-de-ani-poate-schimba-complet-istoria-evolutiei-omului
https://www.descopera.ro/natura/18413066-continentul-ascuns-de-sub-europa-multi-turisti-isi-petrec-vacantele-aici-fara-sa-realizeze
https://www.descopera.ro/stiinta/18542372-sonda-voyager-2-a-nasa-a-transmis-primele-date-de-dincolo-de-sistemul-nostru-solar


Scientia naturalis, pledoarie pentru ştiinţele naturii 13 

 

E 

D 

U 

C 

A 

Ţ  

I 

E 

 

T 

E 

H 

N 

O 

L 

G 

I 

C 

Ă 

 

știu atât de multe despre acesta. Datele sugerează că în jurul sistemului nostru solar există o serie de straturi, 

a căror existență a fost necunoscută oamenilor de știință. 

 

Un  super  Pământ… 
Într-un sistem solar aflat la doar 111 ani-lumină de Terra, astronomii au identificat K2-18b, o planetă solidă, 

care pare a fi un super-Pământ, datorită dimensiunilor sale. În atmosfera acestei planete, oamenii de știință 

au descoperit vapori de apă. În aceste condiții, K2-18b este singura exoplanetă, descoperită până acum, în 

atmosfera căreia se află vapori de apă. 

 

Originea  oamenilor  moderni:  Botswana… 
Un studiu publicat în acest an a stabilit ca Botswana este locul în care au evoluat și din care au migrat 

oamenii moderni. Cercetătorii din spatele acestui studiu susțin că, în urmă cu 200.000 de ani oamenii 

moderni au migrat dintr-o regiune aflată la sud de râul Zambezi. 

Acest studiu susține teoria care spune că oamenii au evoluat în Africa și ulterior au migrat spre restul 

continentelor. 

 

Prima  imagine  a  unei  găuri 

negre… 
O altă premieră pe care anul 2019 ne-a adus-

o a fost cea a primei imagini a unei găuri 

negre. Cercetătorii au folosit Event Horizon 

Telescope pentru a realiza această primă 

imagine a unei găuri negre din centrul 

galaxiei Messier 87. 

Imaginea obținută este puțin în ceață, dar 

trebuie oricum să recunoaștem meritele 

echipei de cercetători care a reușit ceva ce în 

urmă cu un deceniu ar fi părut imposibil sau 

absurd. 

 

Două  nouă  tratamente  pentru Ebola… 
În luna iulie, Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia de Ebola din Africa un pericol global. Din 

fericire, două tratamente experimentale s-au dovedit a fi eficiente împotriva acestei maladii. 

Cele două tratamente, REGN-EB3 şi mAb-114, sunt un „cocktail” de anticorpi injectat direct în sistemul 

sanguin al pacienților. Utilizarea acestora a dus la o rată de supraviețuire de 90% în Congo. 

 

O  terapie  pentru  sindromul  „bubble boy”… 
Sindromul XSCID, numit şi „bubble boy”, face ca unii bebeluși să se nască fără un sistem imunitar, ceea 

ce îi expune la o multitudine de pericole în afara mediilor controlate.  În luna aprilie, medicii au anunțat 

că o terapie genetică experimentală a oferit rezultate promițătoare în cazul bebelușilor afectați. 

 

 

LightSail2,  nava  visată  de  Carl  Sagan  a  

fost  lansată  în  spaţiu… 
Societatea Planetară a reușit să lanseze LightSail2, o navă 

cu pânze solare pe care și-a imaginat-o Carl Sagan. 

Această navă cu pânze solare folosește energia 

particulelor solare pentru a se deplasa prin spațiu, ceea ce 

îi conferă o sursă de energie aproape nelimitată. În viitor, 

această tehnologie ar putea fi folosită pentru a propulsa 

nave mult mai mari, poate chiar cu echipaj uman.                                                                                                                                                 

 

Bibliografie: colecția  de reviste “Știință”- 2019                  

 

Prof.  Mirela Mișca                                             

Ştiinţe şi tehnologie… 

https://www.descopera.ro/stiinta/16844020-o-versiune-mai-mare-a-pamantului-care-poate-sustine-viata-a-fost-gasita-de-astronomi-la-o-distanta-relativ-mica-fata-de-noi
https://www.descopera.ro/istorie/18513584-botwana-locul-de-origine-al-oamenilor-moderni
https://www.descopera.ro/stiinta/18062049-prima-imagine-a-unei-gauri-negre-a-fost-dezvaluita
https://www.descopera.ro/stiinta/18062049-prima-imagine-a-unei-gauri-negre-a-fost-dezvaluita
https://www.descopera.ro/dnews/18240238-epidemia-de-ebola-din-congo-reprezinta-o-urgenta-mondiala-de-sanatate-potrivit-oms
https://www.descopera.ro/stiinta/18258866-succes-lightsail-2-nava-deplaseaza-prin-spatiu-lumina-solara
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De ce  trebuie  să  studiem  

Biologia? 
 

După părerea 

mea, Biologia este o 

materie interesantă 

deoarece explică cum 

funcționează organismele 

vegetale și animale, din ce 

sunt ele alcătuite și 

relațiile dintre acestea. 

Pentru mine 

anatomia omului este cea 

mai importantă ramură a 

Biologiei deoarece fiecare 

persoană ar trebui să cunoască din ce este alcătuit și 

cum funcționează corpul său. 

 

Capitolul meu favorit învățat la Biologie, anul 

acesta a fost Sistemul nervos: am aflat și am înțeles 

cum acesta controlează toată activitatea organismului.  

De asemenea, mi s-a părut interesant cât de 

complex este de fapt procesul de hrănire a unei plante, 

modul în care se realizează și de rolul pe care îl au 

plantele în natură. 

În concluzie, cred ca Biologia este una dintre 

cele mai importante materii predate în școli, este foarte 

aplicată, logică și nu foarte greu de înțeles. 

 

Simionca Alesia, clasa a VII - a A    

 

 

De ce iubesc 

chimia? 
 

Chimia reprezintă 

una dintre ramurile științelor 

naturale, al cărei obiect de 

studiu îl constituie 

compoziția, structura, 

proprietățile și schimbarea 

materiei. Denumirea provine din 

cuvântul egiptean  kēme, care înseamnă „pământ”.  

Mie îmi place chimia deoarece mă ajută să 

“văd” ce se întâmplă dincolo de ce se vede cu ochiul 

liber, să înțeleg cum funcționează lumea noastră. 

De ce iubesc chimia? Pentru că se regăsește 

peste tot în jurul nostru. Concurând cu însăși natura, 

chimiștii au sintetizat materiale și produse cu 

proprietăți folositoare omului în viața de zi cu zi: 

coloranți chimici, care după aspect și diversitate, îi 

depășesc pe cei naturali, medicamente care tratează 

bolile, produse sintetice de curățenie, detergenți, 

combustibili, mase plastice, cauciuc și multe, multe 

altele, care au pătruns în viețile noastre, încât nu ne  

 

 

 

putem imagina viața fără ele. Prin toate acestea chimia 

a contribuit substanțial la creșterea calității vieții.  

Pe de altă parte, de-a lungul timpului 

descoperirile din domeniul chimiei au fost folosite și 

împotriva omului și a naturii: arme chimice, poluare 

chimică, etc. Este important să știm că această știință 

pune în mâinile omului oportunități și puteri uriașe, dar 

trebuie folosită responsabil, spre binele și în folosul 

oamenilor și al planetei. În acest sens sper ca oamenii 

de știință să folosească știința în folosul omenirii și nu 

împotriva ei…  

Chimia, împreună cu celelalte științe ale 

naturii, este despre viată, despre toate transformările 

care ne-au adus pe noi, oamenii, la ceea ce suntem 

astăzi.  

Hărănguș Andreea, clasa a VII a 

 

De ce îmi place ora de biologie? 
 

Biologia este o știință 

minunată și interesantă. Cu 

ajutorul ei  am descoperit o 

lume fantastică, care se află în 

spatele lumii văzute. 

De exemplu, dacă 

luăm banala picătură de sânge, 

ea pare un lichid de culoare 

roșie și atât. Dar de fapt nu este 

un lichid omogen, ci este 

alcătuit din plasmă și celule. 

Celulele sângelui se împart în trei categorii. 

Celulele roșii, numite hematii sau eritrocite, conțin 

hemoglobină. Ele sunt transportatoare de oxigen și 

dioxid de carbon, necesare procesului de respirație. 

Transportul se face prin tunelurile ascunse ale 

organismului – vasele de sânge. 

Celulele albe, leucocitele, sunt războinici care 

se înarmează, adică își schimbă forma și proprietățile, 

pentru a putea lupta cât mai bine împotriva agresorilor 

organismului: viruși, bacterii...                      

A treia categorie de celule sunt trombocitele. 

Ele au rol în coagularea sângelui. Atunci când un vas 

de sânge se rupe, ele migrează către peretele lezat, 

astupându-l. Rămân acolo ca niște buni doctori, până 

ce peretele vasului se vindecă. 

Și acum mă opresc  aici cu povestea, pentru că 

abia aștept să vină următoarea oră de biologie, unde voi 

afla o nouă poveste. 

 

Suciu Alexandru, clasa a VII  - a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gânduri, impresii… 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9Be_naturale
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9Be_naturale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Egiptean%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Element_clasic
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Nu oricărui elev  îi place  

          biologia… 
 

Încep prin a 

spune că nu oricărui 

elev îi place biologia, 

însă aceasta ar putea 

deveni mai interesantă 

datorită profesorului și 

a modului de lucru pe 

care îl abordează. Mie  

mi-ar plăcea ca fiecare 

oră de biologie să 

înceapă cu un filmuleț 

scurt de 5-10 minute în 

care să ne fie prezentat 

tot ceea ce urmează să scriem și să învățăm, să 

sintetizăm și sa generalizăm ideile care trebuie notate 

în caiete, să realizăm proiecte pe echipe sau individual, 

sa facem diferite experiment și când este cald, cel puțin 

o dată sau de două ori pe lună, să ieșim afară în grădina 

școlii sau în parc. 
Prin aceste metode am putea reține mai ușor 

informațiile cu ajutorul imaginilor și a tot ceea ce 

vedem, iar ora de biologie ar fi mai frumoasă, mai 

plăcută și mai apreciată de către elevi și chiar ar putea 

deveni materia preferată a unor elevi.  

 

 

Biologia … într-un laborator modern 

utilat…. 
  

Biologia este o 

știință interesantă. Ea 

studiază organismele vii, 

viața și legile ei. 

 Poate ar fi 

potrivit ca ora de 

biologie să se desfășoare 

într-un laborator  modern 

utilat. Fiecare elev să 

aibă la dispoziție o masă de lucru, dotată cu microscop 

și alte ustensile necesare efectuării experiențelor de 

laborator. 

 La aceeași masă de lucru ar putea exista niște 

căști în care elevii ar putea accesa și apoi asculta 

diferite informații suplimentare legate de tema lecției, 

poate în ultimele  zece minute ale orei, dedicate 

consolidării lecției. 

 Predarea teoretică a lecțiilor ar putea fi 

completată în fiecare oră cu urmărirea de diapozitive și 

filme în 3D. Sigur am înțelege mai bine structura 

creierului uman dacă am vedea în 3D emisferele 

cerebrale, trunchiul cerebral... 

 De asemenea am putea face, cu toată clasa, 

mici proiecte de cercetare. Și cine știe dacă într-o zi nu  

 

 

am face o mare descoperire științifică, prefigurând încă 

de pe acum viitori inventatori și cercetători de renume 

mondial. 

 

Despre …..FIZICĂ  
 

Aș putea fi o persoană care pe viitor va iubi 

fizica, tocmai pentru că îmi doresc  să înțeleg  

fenomenele din natură,  să înțeleg mecanismele prin 

care funcționează aparatele dar pentru aceasta cred că  

este nevoie de pasiune, muncă și ambiție. 

Nu cred că este o materie la care să tocești, în 

schimb trebuie să gândești. Ce nu îmi place este  modul 

în care se predă materia în școală, prin faptul că nu 

avem la dispoziție materiale necesare pentru 

experimente. 

 

Profesorul  ideal  din  

imaginaţia  mea… 
Sunt o elevă silitoare. Îmi place la școală, am 

colegi buni, profesori de excepție, care îmi deschid 

calea spre noi orizonturi ale cunoașterii. De mică sunt 

pasionată de plante, de biologie. Profesorul meu de 

biologie m-a ajutat să descopăr misterele vieții. Îmi  

îndrăgesc profesorul de biologie foarte mult…un om 

deosebit care predă foarte bine. Un om înalt, cu par 

grizonat, ochi albaștri ca marea, care transmite doar 

vorbe calde și blânde. La acest dascăl, cuvântul a 

învăța este ceva intrinsec. Toți elevii parcurgem lecțiile 

de dragul lui, un om excepțional… 

 

Mihalcea Briana, clasa a VI - a A 

Biologia şi lucruri despre viaţa 
reală… 

 

Eu, când mă 

gândesc la ora de 

biologie, mă gândesc la 

multe lecții și multă 

informație, așa ca eu aș 

vrea să putem să scriem 

mai puțin și să facem 

activități care să ne 

rămână în cap după sau 

să ne jucăm cu cuvintele noi, adică să le integrăm mai 

ușor în subconștient. 

Biologia este o știință foarte importantă pentru 

omenire. De exemplu, pe parcursul vieții, oricărui om i 

se poate întâmpla ceva și sa aibă nevoie de o transfuzie 

de sânge. E bine sa știi ce grupa de sânge ai tu și dacă 

poți sa-i donezi omului. Eu consider că trebuie pus 

accent la ore pe lucrurile frecvente întâlnite in viața.  

 

Someșan Bianca, clasa VII –a A 

Gânduri, impresii… 
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Ce este ştiinţa? 
 

Știința (din lat. Scientia = cunoaștere ) 

 

Cu ce se ocupă știința ? 

 

Știința este „un 

ansamblu sistematic de 

cunoștințe despre natură, 

societate și gândire; 

ansamblu de cunoștințe 

dintr-un anumit domeniu 

al cunoașterii”. 

Un om de 

știință este un expert în cel 

puțin un domeniu 

al științei care 

utilizează metode  pentru a cerceta. 

Încă din cele mai vechi timpuri, omul a fost 

curios să știe de ce lumea este așa, care sunt cauzele, 

cum pot explica asta, etc. Ca să fii un om de știința 

trebuie să ai răbdare, perseverență, imaginație, dar și 

talent.  

Oamenii de știință  au schimbat istoria lumii 

prin teoriile lor geniale, exemplele fiind nenumărate și 

includ personalități precum Albert Einstein, Galileo 

Galilei, Isaac Newton sau Charles Darwin. 

Limitele științei moderne -  se spune că totul 

are o limită, dar să vedem dacă și  știința are așa ceva. 

Pentru a-și lărgi orizontul cunoașterii, oamenii de 

știință fac cercetări amănunțite în lumea înconjurătoare. 

În încercarea de a descifra originea universului, 

specialiștii în fizică nucleară studiază activitatea din 

interiorul atomului, în timp ce astrofizicienii analizează 

evenimente ce au avut loc, probabil, cu miliarde de ani 

în urmă. Unii oameni de știință consideră că, dacă 

Dumnezeul Bibliei există cu adevărat, ar trebui să-l 

găsească în timp ce explorează universul microscopic 

și macroscopic. 

Știința nu doarme. Știința lucrează zi și 

noapte. Când într-o parte a Pământului este noapte si 

cercetătorii dorm, in cealaltă parte este zi-lumină, iar 

savanții studiază. Așadar, știința lucrează non-stop. 

Scopul ei este explorarea necunoscutului, neștiutului, 

evoluția, dezvoltarea, culturalizarea. Prin urmare, zilnic 

apar in atenția opiniei publice noi rezultate ale 

cercetărilor științifice, oricare ar fi domeniul si obiectul 

lor de studiu. Știința asigură astfel continuitatea 

inteligenței speciei umane. 

 

Deneș Vanesa, clasa a VIII - a B 

 

Despre  şcoală  şi  învăţat… 
Am început clasa a V-a în anul școlar 2016-

2017 cu mari emoții și frică.  Mă așteptam la o mie de 

tipuri de profesori, fiecare cu stilul lui, o altă 

organizare a lucrurilor, materii noi și trebuia să 

devenim dintr-odată mai independenți și mai siguri pe 

ceea ce facem. Prima săptămână a trecut foarte repede  

 

 

 

având în vedere faptul că profesorii veneau la oră, se 

prezentau, își spuneau părerile, iar noi ne prezentam. 

Următoarele săptămâni au trecut parcă mai 

încet, dar nu pentru că mă plictiseam. Profesorii au 

început să-și predea materia, iar eu învățam din greu, 

dar îmi plăcea. Am început să particip la orele de 

excelență și alte activități extrașcolare. Notele apăreau 

repede-repede pe măsura mea (10). Prin luna martie, 

materia devenea tot mai grea și eu eram super 

aglomerată pentru că participam și la concursuri 

școlare diverse. Nu puteam să merg la ore cu lecția 

doar citită pentru că mă mustra greu conștiința, așa că  

mă culcam destul de târziu și mă trezeam mai repede. 

Eram foarte obosită și tânjeam după odihna din 

vacanțe. 

Clasa a VI-a a fost cu o idee mai bună pentru 

că nu mai participam la toate concursurile și îmi 

organizam în alt mod timpul meu de acasă și din 

weekend-uri. În clasa a VII-a am renunțat la multe 

activități extrașcolare. Acum mă simt mult mai liberă și 

liniștită. Am mai mult timp liber si mă relaxez mai 

mult. 

În toți acești ani  

am  avut medii numai de 

zece și aș vrea să 

continui tot așa, dar 

numai dacă  pot.  

Doresc în 

continuare să urmez 

profilul Științelor 

Naturii, deoarece îmi 

plac materiile reale, 

exacte. Încă nu știu ce 

facultate voi urma, dar 

consider că voi avea timp destul de gândire pe 

parcursul anilor de liceu. 

 

Tămaș Miriam, clasa a VIII - a B 

T 

Poveste de Succes…. 
 

Încă din clasele 

mici învățam foarte bine. 

Cu susținerea părinților 

mei și a doamnei 

învățătoare am intrat în 

lumea concursurilor 

școlare. Este o lume 

fascinantă, cu pierderi și 

reușite, dar din care înveți 

multe.  

De când eram în 

clasele primare, visul meu 

cu privire la viitor era să devin doctor. Acum, de când 

studiez biologia și mai ales anatomia, dorința mea s-a 

accentuat.  

Povestea mea de succes a început. Am fost 

foarte stimulată de Olimpiada de Biologie, care poate fi 

un prim pas în realizarea pe care mi-o doresc. Este doar 

o licărire mică, o piesă de puzzle dintr-un întreg tablou. 

Nu pare un lucru cu o însemnătate foarte mare, în  

Gânduri, impresii… 
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aparență, mai ales că Olimpiada de Biologie nu este 

prima la care obțin rezultate, dar pentru mine contează 

foarte mult deoarece, datorită ei, mi s-a conturat mai 

deslușit pasiunea pe care o am pentru acest domeniu.  

 Această poveste de succes nu se va opri aici, 

ci va continua. Dumnezeu mi-a dăruit o memorie și o 

capacitate grozavă și Îi sunt foarte recunoscătoare. 

Știu că visul meu se poate realiza! 

 

Chiciudean Dorothea, clasa a VIII - a B 

 

….de-a  BIOLOGIA…. 
Biologia 

este una dintre 

științele naturii care 

se ocupă cu studiul 

vieții și al tuturor 

organismelor vii. 

Reprezintă știința 

vieții şi studiază 

organismele din 

punct de vedere 

structural, al 

proceselor chimice, 

al interacțiunilor moleculare, al mecanismelor 

fiziologice, al dezvoltării și al evoluției. În teoria 

fundamentală a biologiei se spune că celula este 

unitatea de bază a vieții, gena este unitatea de bază a 

eredității, iar evoluția este motivul pentru apariția sau 

extincția speciilor. 

Pot spune că îmi place biologia pentru că mă 

ajută să găsesc răspunsuri sumedeniei de întrebări care 

se ivesc în mintea mea, respectiv ce se află în corpul 

meu, al unui animal sau al unei plante. 

Ființele umane sunt cunoscute științific ca 

homo sapiens. Ele au caracteristici similare cu 

maimuțele, dar sunt mai dezvoltate în termeni 

corporali, în limbaj și raționament. Fiind considerate ca 

fiind cea mai evoluată formă de animale, ființele 

umane au corpuri care sunt complicat de înțeles. Dar 

atunci când studiază biologia, toată lumea este capabilă 

să cunoască motivele din spatele schimbărilor bruște 

care se produc în corpuri. De exemplu, atunci când 

copiii cresc și au loc schimbări neașteptate în corpurile 

lor, acest lucru înseamnă că organismele lor au început 

să elibereze hormoni pubertate. 

 Biologia sau ştiinţa vieţii, are mai multe 

ramuri: botanica, zoologia, anatomia, genetica, 

ecologia, etc. 

Biologia este omniprezentă în viața umană. În 

prezent, problemele comune, cum ar fi protecția 

sănătății, furnizarea de alimente și conservarea 

diversității organismelor de pe planeta noastră, sunt 

deosebit de acute pentru omenire. Biologia, a cărei 

cercetare are drept scop rezolvarea acestora precum şi a 

altor probleme, interacționează strâns cu medicina, 

agricultura, industria, în special cea alimentară și 

lumină și așa mai departe. 

Știm cu toții că atunci când o persoană este 

bolnavă utilizează medicamente. Cele mai multe 

substanțe medicinale sunt obținute din plante sau  

 

microorganisme. De exemplu, viața a sute de milioane 

de oameni a depins de utilizarea antibioticelor. Acestea 

sunt produse de anumite tipuri de ciuperci și bacterii. 

Antibioticele ucid agenții patogeni ai multor boli 

periculoase ale oamenilor și animalelor. Biologia joacă 

un rol important chiar şi în furnizarea hranei omului. 

Oamenii de știință creează noi varietăți de plante și rase 

de animale, care le permit să obțină mai multă hrană. 

Organismele vii sunt utilizate pe scară largă în 

industrie, inclusiv cea alimentară. De exemplu, iaurtul, 

kefirul, brânzeturile se obțin grație anumitor tipuri de 

bacterii și ciuperci. 

Biologia ajută la formarea unei cariere 

profesionale, oferă răspunsuri la probleme globale (ex. 

atunci când o țară se confruntă cu o lipsă de alimente, 

biologia poate fi utilizată pentru a dezvolta metode 

eficiente și de lungă durată pentru a produce mai multe 

alimente sau când există o contaminare, biologia poate 

oferi soluții pentru eradicarea acestei probleme de 

mediu), ne învaţă concepte de bază despre viaţă şi 

răspunde unor întrebări fundamentale despre viaţă, 

deschide calea pentru ca oamenii să efectueze noi 

cercetări științifice şi, nu în ultimul rând, biologia oferă 

tratamente pentru boli.               

 

Bradea Patricia, clasa  a VI - a A 

 

De ce visez  la 

meseria de 

neurochirurg? 

Ce este 

neurochirurgia? 

 Neurochirurgia este o ramură a chirurgiei  

care se ocupă de operațiile pe creier și alte intervenții 

asupra sistemului nervos.  

 Pasiunea mea pentru neurochirurgie a început 

în aceasta vară când am fost prima dată în secția de 

neurochirurgie a Spitalului Județean din Cluj. Am 

văzut acolo diferiți oameni care erau greu încercați de 

viață și pe care medici dedicați i-au salvat de la 

suferințe cumplite. 

 Misteriosul creier uman mi-a stârnit 

curiozitatea, mai ales după ce am început să studiez 

anatomia și fiziologia lui. Concursul George Emil 

Palade, la care am participat anul trecut, m-a provocat  

să studiez mai atent anatomia omului. Mă gândesc că 

nu e ușor să devii medic, și mai ales neurochirurg. 

Presupune multă muncă și perseverență, ambiție și 

determinare în a-ți atinge idealul. 

 Știai că? ... În Statele Unite un neurochirurg 

este cotat mai bine decât un astronaut. 

 

Bobeanu Flavius, clasa VII - a A 

Gânduri, impresii… 
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2020,  Anul  Internaţional al  protecţiei  plantelor 
 

Adunarea Generală a Organizației 

Națiunilor Unite (UNGA) a proclamat anul 

2020 drept „Anul Internațional al Sănătății 

Plantelor”. Astfel, ONU dorește să crească mai 

mult gradul de conștientizare asupra 

importanței sănătății plantelor și a rolului 

acesteia în creșterea securității alimentare. 

 

 „Anul Internațional al Sănătății Plantelor 

oferă o oportunitate unică pentru profesioniștii în 

domeniul protecției plantelor, pentru factorii de 

decizie, pentru toți cei interesați și, în general, 

pentru întreaga societate", a declarat Ralf Lopian, 

președintele Comitetului de organizare al Anului 

Internațional al Sănătății Plantelor. 

„Vom încerca să demonstrăm că sănătatea 

plantelor este o condiție indispensabilă pentru 

atingerea obiectivelor de foamete zero, sărăcie zero, dezvoltare economică și protecția mediului", a mai adăugat el. 

În calitate de membru al Comitetului director, Federația Internațională a Semințelor (ISF) s-a implicat activ 

în coordonarea eforturilor asociațiilor naționale ale producătorilor de semințe de a coopera cu birourile naționale de 

protecție a plantelor, activități planificate pentru promovarea Anului Internațional al Sănătății Plantelor. "Plantele sunt 

fundamentul vieții pe pământ și suntem mândri că suntem parte a acestei inițiative de protejare a resurselor plantei 

împotriva dăunătorilor", a declarat secretarul general al ISF, Michael Keller.   

Se anticipează că Anul Internațional al Sănătății Plantelor va milita pentru implementarea standardului 

internațional pentru măsurile fitosanitare în deplasarea transnațională a semințelor, adoptat în 2017. 

Plantele de cultură reprezintă 80% din cantitatea de alimente pe care le consumăm şi împreună furnizează 

98% din oxigenul pe care îl respirăm. Odată cu evoluţia cercetărilor în domeniul cultivării plantelor au apărut boli şi 

dăunători ce pun în pericol obţinerea unor producţii stabile. În fiecare an, până la 40% din culturile globale se pierd 

din cauza dăunătorilor şi bolilor plantelor, iar pierderile anuale în comerţul agricol mondial sunt de peste 220 de 

miliarde de dolari. Tot aici pot fi însumate şi milioane de oameni care nu au ce mânca, dar şi afectarea gravă a 

veniturilor comunităţilor rurale sărace, unde singura sursă de venit este reprezentată de activitatea agricolă 

desfăşurată. 

Schimbările climatice şi activităţile umane intense modifică ecosistemele, reduc biodiversitatea şi creează 

condiţii în care dăunătorii pot prospera. În acelaşi timp, călătoriile şi comerţul internaţional s-au triplat în volum în 

ultimul deceniu şi pot răspândi rapid dăunători şi boli în întreaga lume provocând mari pagube plantelor native şi 

mediului. 

Webgrafie: https://www.dcnews.ro/onu-a-proclamat-anul-2020-ca-anul-international-al-sanatatii-

plantelor_634745.html; https://www.revista-ferma.ro/articole/agronomie/aiprom-2020-este-anul-sanatatii-plantelor; 

 

Prof. Maria Pop 

Evenimente…. 

 

 

https://www.dcnews.ro/onu-a-proclamat-anul-2020-ca-anul-international-al-sanatatii-plantelor_634745
https://www.dcnews.ro/onu-a-proclamat-anul-2020-ca-anul-international-al-sanatatii-plantelor_634745
https://www.revista-ferma.ro/articole/agronomie/aiprom-2020-este-anul-sanatatii-plantelor
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2020,  Anul  Internaţional  al 

Sunetului 

 Anul 2020 a fost declarat Anul Internaţional al 

Sunetului (IYS 2020) și reprezintă o initiativă globală în 

scopul evidenţierii importanţei ştiinţei sunetului şi a 

ştiinţelor şi tehnologiilor conexe pentru toţi din 

societate, potrivit sound2020.org/. 

Cu ocazia Anului Internaţional al Sunetului vor 

avea loc activităţi coordonate la nivel regional, naţional si 

internaţional, care vor viza stimularea întelegerii în întreaga 

lume a rolului important pe care îl joacă sunetul în toate 

aspectele societăţii. De asemenea, aceste activităţi vor 

încuraja întelegerea necesităţii controlului zgomotului în 

natură, în mediul înconjurător şi la locul de muncă. 

Sunetul joacă un rol important în toate activităţile 

umane, iar aplicaţiile acusticii se regăsesc în aproape toate 

aspectele societăţii moderne. Subdisciplinele sunetului sunt, 

conform sursei citate: aeroacustica, semnalul audio, 

procesarea semnalului, acustica arhitecturală, bioacustica, 

electroacustica, zgomotul de mediu, acustica muzicală, controlul zgomotului, auzul şi psihoacustica, acustica fizică, 

vorbirea, ultrasunetele, sunetul şi vibraţiile subacvatice. Sunetul este o parte esenţială a comunicării între oameni: sub 

forma de vorbire, ca sunet de avertizare sau sub formă de sunete creative ori muzică. Există o îngrijorare cu privire la 

sunetul la volum mare, care mai apoi devine zgomot şi care trebuie controlat pentru a asigura medii de muncă 

acceptabile şi sigure. 

Comisia Internaţională pentru Acustică (ICA) încurajează statele membre şi filialele internaţionale să 

promoveze cele mai bune practici în materie de sunet în cursul anului 2020 pentru a celebra Anul Internaţional al 

Sunetului (IYS 2020). ICA va găzdui reuniunea de deschidere a Anului Internaţional al Sunetului la Universitatea 

Sorbona din Paris în ianuarie 2020. Totodată, ICA va organiza o competiţie la nivel mondial pentru studenţi şi elevi 

referitoare la obiectivele Rezoluţiei UNESCO privind importanţa sunetului în lume. Intâlniri la nivel mondial pe tema 

Anului International al Sunetului vor avea loc la Lyon (Franta, 20-24 aprilie), Chicago, Illinois (SUA, 11-15 mai), 

Stockholm (Suedia, 15-18 iunie), Praga (RepublicaCeha, 12-16 iulie), Seul (Coreea de Sud, 23-26 august 2020), 

Florianopolis (Brazilia, 27-20 septembrie) si Cancun (Mexic, 9-13 noiembrie). 

Webgrafie: http://www.ziare.com/muzica/stiri-muzica/anul-2020-este-anul-international-al-sunetului-1591685  

                                                                                                               Prof. Mihaela Voivod 

 

 

 

Evenimente…. 

 

 

https://sound2020.org/
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Proiectul ,,Profesor pentru o zi - un trio funcţional’’ 
 

Experimentul – un mod sigur de înțelegere 

a realității și un exercițiu de observare 

eficientă 

- Fizică aplicată la clasa a II-a 

 
Copiii sunt mult mai curioși decât adulții, iar 

acest lucru este un bun prilej pentrua le forma o 

atitudine activă față de mediul înconjurător. 

Curiozitatea lor poate contribui la o observare 

eficientă a tuturor fenomenelor, a realității 

înconjurătoare. Cu puțin ajutor, copiii pot observa 

lucruri pe care un adult le poate ignora. 

Spiritul de observație, curiozitatea, dorința de a 

cunoaște sunt doar câteva dintre condițiile care stau la 

baza învățării prin folosirea experimentului.  

 Experimentul poate crea stări emoționale 

favorabile, îi poate determina pe elevi să-și 

folosească experiențele dobândite în urma realizării 

experimentelor și în alte activități ulterioare. 

Prin folosirea experimentului învățarea devine mai 

temeinică, elevul participă activ la învățare, observă, 

formulează întrebări, multe întrebări, găsește singur 

unele răspunsuri. De asemenea, spiritul de 

investigație se formează și se dezvoltă, elevii 

dobândesc capacitatea de a formula ipoteze, de a le 

verifica. Prin realizarea unui experiment, elevul își 

însușește unele abilități practice, își dezvoltă gândirea 

logică, creativitatea. 

Proiectul ,,Profesor pentru o zi - un trio 

funcțional ,,  este un proiect prin care părinții clasei a 

II-a C vin la  școală pentru o zi și desfășoară  

activități cu copiii clasei. Așadar, în fața noastră s-a 

prezentat doamna Gabriela Baisan, în viața de zi cu 

zi fizician-cercetător, care a făcut ceea ce știe 

dumneaei mai bine, fizică aplicată. Este deosebit de 

greu să te adresezi elevilor de clasa a II-a și să-i 

determini să înteleagă noțiuni de clasa a VI-a. Ea a 

explicat şi a elucidat câteva mistere legate de 

formarea ploii, a curcubeului, a apusului şi 

răsăritului, iar ca parte practică a folosit 

experimentul: 

 

1. Injectarea cu ozon - de fapt cum se curăță apa 

pentru a fi potabilă;  

2. Crearea de vid - farfurie, lumânare, pahar;  

3. Legea lui Bernoulle - cu ajutorul unei căni şi a 

unei doze goale;  

4. Procesul de electrizare - balonul şi doza; 

5. Fenomenul optic -  un pahar şi o bucată de hârtie 

cu nişte săgeți.   

 

Experiența didactică a demonstrat faptul că 

experimentul creează bucurie, creează noi experiențe, 

iar pentru copii este un fel de miracol care îi ajută să 

înțeleagă mai bine lumea în care trăiesc. Să căutăm 

mijloace ieftine și la îndemână pentru ca 

experimentele să fie ușor de realizat, iar copiii 

temeinic instruiți!  

 

Prof. învățământ primar,  Alina Maria  Petri 

 

 

Proiecte de azi pentru mâine… 
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ERASMUS+ PROJECT ,  
WE  ARE BETTER FRIENDS WITH OUR STORIES 

Descrierea proiectului: 

Ideea proiectului  pornește de la nevoia comună de a facilita accesul elevilor la 

zestrea culturală națională și europeană. Proiectul nostru se axează, în special, pe 

valorificarea poveștilor populare, a basmelor populare, a snoavelor. Există, în preajma 

noastră, povești care așteaptă să fie descoperite.  

Încă nu este prea târziu să valorificăm potențialul de povestitori al bunicilor 

noștri. Elevii implicați în proiect au misiunea de a revitaliza această latură a 

patrimoniului național, și, în același timp, să îşi îmbogățească viziunea cu povești, 

personaje, întâmplări din Europa. 

 

 Obiectivele proiectulu: 

1. să implice și să motiveze elevii în procesul de învățare; 

2. să dezvolte abilitățile de comunicare, interpretare, gândire critică; 

3. să dezvolte abilitățile culturale și interculturale; 

4. să promoveze valorile Europene și să dezvolte coeziunea Europeană între elevi; 

5. să creeze o atmosferă de acceptare, toleranță, înțelegere și nediscriminatorie între școlile partenere; 

6. să producă materiale didactice auxiliare pentru o învățare sustenabilă, care să fie utilizate în activități școlare 

și după terminarea proiectului; 

7. să producem materiale auxiliare pentru elevii cu CES; 

8. să edităm o colecție de povești ilustrate de copii. 

 

Rezultate și impact: 

 

Rezultatele proiectului vor include website, cont eTwinning, pagină 

Facebook, CD-uri, calendare, documente de evaluare inițială, finală, 

rapoarte, certificate, material pentru diseminare. 

1. Colecții de activități - Povești  din Europa; 

2. Colecții de activități pentru dezvoltarea creativității - cu activități 

destinate și elevilor cu CES; 

3. Colecții de activități pentru dezvoltarea creativității pornind de la poveștile europene -  cu activități destinate 

și elevilor cu CES; 

4. Colecții de activități pentru dezvoltarea creativității și gândirii critice pornind de la HARTA 

PERSONAJELOR din poveștile europene; 

 

Parteneri: 

 

1. PORTUGALIA, coordonator,  AGRUPAMENTO de ESCOLAS ALCAIDES de FARIA – BARCELOS; 

2. TURCIA - OZEL EGITIMDE RASYONEL ACILIM ORTAOKULU - ERA BURSA EGITIM KURUMLARI 

SAN VE TIC. A.Ș. – NILUFER; 

3. POLONIA - SZKOLA PODSTAWOWA NR. 65 im. W. ORKANA – WARSZAWA; 

4. ROMANIA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA; 

5. SLOVACIA - ZAKLADNA SKOLA STEFANA SMALIKA – TVRDOSIN. 

 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+,  noul 

program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului.  

În școala noastră se derulează în perioada 2019-2020 și proiectul Erasmus + ”The influence of books”. De 

asemenea, în perioada 2018-2019 s-a derulat proiectul  Erasmus + “Think Wisely, take the best decision”. 

  

  Prof. Cristina Elena Hădărău, coordonator proiecte europene Erasmus + 

Proiecte de azi pentru mâine… 
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P Ă D U R E A    L E T E A    -  un loc de vis 

Pădurea Letea este o arie protejată de interes  

național ce corespunde categoriei  IUCN (rezervație 

naturală strictă), situată în județul Tulcea pe teritoriul 

administrativ al comunei C.A. Rosetti. Pădurea Letea 

este cea mai veche rezervație naturală din România. Ea 

începe din nordul satului Letea și se întinde pe suprafață 

de 5246,8 ha, din care 2.825 ha intră în categoria zonelor 

strict protejate și a fost în atenția oamenilor de știință 

încă din anul 1930, când a fost pusă sub ocrotire. Din 

anul 1938 o suprafață de aproape 500 ha a fost declarată 

rezervație naturală, în zona cunoscută sub numele de 

„Hasmacul  Mare ”.  O caracteristică a peisajului este 

dată de modul straniu în care s-au dezvoltat arborii din 

această pădure: au trunchiurile noduroase și contorsiona-

te, aplecate înspre apă, iar lianele atârnă ca în peisajele 

exotice sau sunt înfășurate pe copaci ca într-un aranja-

ment floral. Aici liana atinge limita cea mai nordică de 

răspandire din Europa. 

Vegetația este formată din stejari de luncă, ste-

jari brumării, plopi albi și negri, frasini de luncă, frasini 

de baltă, peri, tei albi, ulmi și mai rar arini negri, comple-

tată de un subarboret bogat. Pe lângă acestea mai sunt și 

plantele cățărătoare care au dat faima acestor locuri: 

Periplocagraeca, Hederahelix, Vitissilvestris, 

Humuluslupulus. Lianele pot ajunge la lungimi de chiar 

25 de metri. O să rămâneți uimiți și de vița de vie sălba-

tică pe care o puteți vedea la tot pasul. La fel de ciudat 

este un alt aspect: mulți dintre stejari au crengi răsucite 

ca un covrig, încârligate și întoarse, de parcă am fi pe un 

tărâm magic. În covorul vegetal se întâlnesc și alte specii 

rare: volbura de nisip sau brândușa de nisip.Vulturul 

codalb, șoimulețul de seară, pupăza, dumbrăveanca sau 

prigoria sunt câteva din speciile de păsări  întâlnite aici. 

Câteva rarități herpetologice fac parte din această faună: 

șopârla de nisip și vipera de stepă. În cea mai veche 

rezervație naturală din România, există aproximativ 2000 

de cai sălbăticiți. Ei au fost abandonați de localnici în 

perioada comunistă, fie pentru că nu mai aveau cu ce să 

îi hrănească, fie după ce a fost declarată ”anemia infecți-

oasă”, o afecțiune care i-a determinat pe mulți deținători 

de cai să își abandoneze animalele. Ei s-au înmulțit de-a 

lungul anilor, iar în prezent se estimează că există 2000 

de exemplare în zona Letea. 

 

Din tainele naturii… 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/IUCN
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezerva%C8%9Bie_natural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezerva%C8%9Bie_natural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Tulcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C.A._Rosetti,_Tulcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Letea
https://ro.wikipedia.org/wiki/1938
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Pădurea Letea a luat locul mării. În urmă cu 

6000 de ani, în locul în care se află acum Pădurea Letea 

era marea.   Pădurea nu este compactă, așa cum sunt 

pădurile de deal. Există fâșii de copaci și dune de nisip 

longitudinale, orientate de la nord la sud, în sensul în 

care s-a retras marea. De asemenea, sunt și dune circula-

re, care au rămas ca  niște ,,valuri congelate”.  Cele mai 

înalte dune de acolo, au ajuns la un moment dat la 22 de 

metri. Deoarece pe dune nu există vegetație, pe timpul 

verii temperatura crește uneori până la 60 de grade. O 

singură plantă, ”Cârcelul de nisip”, Ephedra distachya,  

după denumirea ei științifică, s-a adaptat și crește pe 

dune, astfel că le stabilizează cumva și coboară până la 

apă. Această plantă face la sfârșitul lunii iunie niște fruc-

te roșii care seamănă cu murele și au gust de pepene 

roșu.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Pădurea Letea este frumoasă în orice anotimp, 

dar este spectaculoasă primăvara și toamna, când caii 

pasc liniștiți pe pajiști, florile ne încântă privirea cu mul-

titudinea de culori, țânțarii nu ne mai deranjează, iar 

căldura nu este copleșitoare”. Excursiile în Pădurea Le-

tea se fac cu mașinile până la poartă deoarece pădurea 

este împrejmuită cu gard de sârmă ghimpată, pentru a fi 

protejată de caii sălbatici, care mănâncă scoarța copacilor 

și lăstarii acestora. 

Peste 5500 de specii de plante și animale există 

în zonă și reprezintă raiul cercetătorilor, al biologilor 

marini, al botaniștilor. Întrucât Pădurea Letea este zonă 

strict protejată, accesul turiștilor în această zonă se face  

 

 

 

doar însoțiți de agenții ecologi ai Administrației 

Rezervației Delta Dunării sau de angajații Romsilva. 

Pentru efectuarea unui ecoturism durabil, este 

bine să știm că atunci când vizităm Pădurea Letea trebuie 

să respectăm câteva reguli: se interzice culegerea plante-

lor din flora sălbatică sau capturarea animalelor sălbatice 

indiferent de starea acestora, tăierea, ruperea, incendi-

erea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a 

arborilor, puieților sau lăstarilor. Nu se campează în zona 

traseelor de vizitare, este interzisă perturbarea liniștii, 

aprinderea și folosirea focului în zona traseelor de vi-

zitare, nu se lasă gunoaie, resturi alimentare, ambalaje, 

pet-uri. Acestea vor fi depozitate în locuri special ame-

najate. 

Letea este un sat mărunt, izolat, dar frumos. O 

să găsiți aici case tradiționale, mult nisip, vaci crescute 

liber și multă liniște. 

Webgrafie: 

https://www.info-delta.ro/delta-dunarii-17/padurea-letea-

-120.html; 

https://discoverdobrogea.ro/padurea-letea/ 
 

Prof. Adina Măgerușan & 

Szanto Raul, clasa a VIII - a B 

Din tainele naturii… 
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Sophia – robotul umanoid 
 

 

Sophia este un robot umanoid dezvoltat de către 

compania Hanson Robotics din Hong Kong. Ea a fost 

concepută pentru a învăța și a se adapta la comportamentul 

uman și pentru a lucra cu oameni. Sophia a fost activată pe 

data de 19 aprilie 2015. Ea a fost creată după modelul 

actriței Audrey Hepburn și este recunoscută pentru 

aparența și comportamentul său uman, spre deosebire de 

alte variante de roboți. Sophia are inteligență artificială, 

prelucrare vizuală a datelor și recunoaștere facială. Sophia 

imită, de asemenea, gesturile și expresiile faciale umane și 

este capabilă să răspundă la anumite întrebări și să poarte  

simple conversații pe subiecte predefinite (de exemplu, 

despre vreme). Robotul se folosește de tehnologia de 

recunoaștere a vocii dezvoltată din Alphabet Inc. și este 

proiectată pentru a deveni mai inteligentă de-a lungul 

timpului.  Programul de inteligență artificială analizează 

conversațiile și extrage date, care permite o îmbunătățire a 

răspunsurilor în viitor. Hanson a proiectat-o pe Sophia 

pentru a fi o companie potrivită pentru persoanele în vârstă 

din aziluri sau pentru a ajuta mulțimile de oameni 

de la evenimente mari sau din parcuri. El speră că va putea 

să interacționeze cu alți oameni, suficient pentru a obține, 

în cele din urmă, abilitățile sociale. 

Umanoidul a devenit celebru pentru că a zis, în 

glumă, că va distruge omenirea, dar Bill Gates, Stephen 

Hawking sau Elon Musk şi-au exprimat public temerile că 

roboţii înzestraţi cu inteligenţă artificială ar putea aduce 

sfârşitul civilizaţiei umane. 

Pe 25 octombrie, la Summit-ul Future Investment 

din Riyadh, i-a fost  acordată cetățenia statului Arabia 

Saudită, devenind astfel primul robot care a avut vreodată 

cetățenie. 

Webgrafie: https://ro.wikipedia.org/wiki/Sophia_(robot) 

 

Stanciu Patricia, clasa VII - a A 

 

 

 

 

Chirurgia robotică  

- Robotul  da  Vinci  Xi 
 

Chirurgia robotică este standardul de aur în 

medicina de astăzi, în cazul anumitor proceduri. Cu 

cel mai recent tip de robot disponibil– da Vinci Xi – 

se pot face intervenții complexe și se rezolvă cazuri 

dificile de ginecologie, bariatrie sau urologie. 

Chirurgia robotică este un tip de chirurgie 

minim-invazivă video-asistată, în care medicul 

chirurg este aşezat la o consolă în apropierea 

pacientului, de unde gestionează și coordonează 

mișcările robotului. Robotul este, de fapt, un 

instrument avansat, ultra-modern, de care medicul se 

folosește pentru a vedea mai bine și pentru a interveni 

cu o mai mare precizie și finețe. Robotul nu operează 

singur și nici nu poate fi programat să facă o 

intervenție. Întotdeauna în spatele robotului este un 

chirurg și cu o echipă întreagă care știe să se 

folosească de sistemul robotic. 

Chirurgia robotică are foarte multe avantaje. 

Pentru pacient, înseamnă: absența unei tăieturi 

clasice, o cantitate mai mica de sânge pierdută în 

timpul operației, o recuperare mai rapidă şi mai bună, 

risc redus de complicații post-operatorii, durere post-

operatorie mult diminuată și reluarea rapidă a 

activităților obișnuite. Pentru medic, chirurgia 

robotică înseamnă: confort sporit, posibilitatea de a 

interveni în spații înguste, posibilitatea de a efectua 

mișcări de 540 de grade (inaccesibile mâinii umane), 

vizibilitate sporită, scurtarea timpului operator – toate 

acestea ducând la o creștere a calității actului 

medical. 

Chirurgia robotică își dovedește avantajele 

în mod special în cazurile dificile, ajutând medicul să 

rezolve mai simplu aceste cazuri delicate, în care este 

nevoie ca intervenţia să decurgă cât mai repede şi cât 

mai putin traumatizant pentru pacient.  

Tehnologia avansează extrem de rapid în 

medicină şi ea trebuie folosită în avantajul 

pacientului. In concluzie Robotul da Vinci Xi îi 

adaugă medicului patru ochi și patru mâini de care 

acesta se foloseste, aduncând beneficii atât medicului 

cât și pacientului, operațiile complicate putând fi 

tratate cu mai mare ușurintă. 

Deak Ana Alexandra, clasa a VIII - a A 

Tehnologie şi contemporaneitate… 
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Tehnologia 5G,   

…. de bine sau de rău? 

 Ce este tehnologia 5G? 

Tehnologia 5G este a cincea generație de 

conectivitate a internetului mobil,  care promite viteze 

mult mai mari de încărcare și descărcare, conexiuni mai 

stabile și permite mai multor dispositive să acceseze 

același internet mobil in același timp. 

 Cu ce ne ajută tehnologia 5G? 

Tehnologia 5G va face posibile toate  inovațiile 

viitorului care au nevoie de procesare în timp real: 

operații la distanță, mașini care se conduc singure, 

holograme, drone comerciale, clădiri smart sau gaming 

în cloud. 

Orice facem acum cu smartphone-urile, o vom face 

mai repede și mai bine. Ochelarii smart vin cu realitate 

augmentată, va fi o calitate mult mai bună video, iar 

dronele care pot trage focuri de avertizare și care pot 

monitoriza traficul, vor comunica wireless una cu cealaltă 

și cu baza, prin rețelele 5G. Brățările de fitness sau device-

urile de tip smartwatch vor putea monitoriza condiția de 

sănătate în timp real, alertând doctorii în caz că apare o 

urgență. 

Mulți consideră că tehnologia 5G va fi crucială 

pentru vehiculele autonome și pentru comunicarea dintre 

acestea pentru a putea citi datele din traffic și hărti în timp 

real. 

 Cum funcționează tehnologia 5G? 

Aceasta ar putea însemna mai mulți transmițători și 

receptori pentru “ unde milimetrice”, astfel încât ar permite 

o densitate mai mare a utilizării. Acest lucru este scump, 

iar companiile de telecomunicații nu sunt încă dedicate în 

totalitate acestei variante. 

 Cât de rapidă este tehnologia 5G? 

Producătorul de cipuri Qualcomm susține că 5G 

poate genera viteze de căutare și de descărcare de 10 - 20 

de ori mai rapide în condiții reale. 

Rețelele care vor fi doar 5G vor putea ajunge la 

frecvențe mai mari, ajungând astfel la o viteză de 

descărcare standard de cel puțin 1 GB / sec. 

 Cât de nesănătoasă este tehnologia 5G? 

Tehnologia 5G nu este sănătoasă și se insistă mult 

asupra pericolelor pe care le are asupra sănătății noastre. 

Pot fi dezvoltate boli precum orbire, pierderea auzului, 

cancer de piele, infertilitate și probleme cu tiroida. 

Radiațiile sunt nocive, iar motivul principal este 

frecvența ridicată pe care o utilizează tehnologia, fiind 

necesare mai multe antene amplasate la distanță relativ 

mică una de cealaltă. 

Expunerile la radiații de tipul celor emise de 5G pot 

provoca întreruperea dezvoltării normale a creierului la  

făt și dizabilități de învățare, anomalii ale inimii și electro-

hipersensibilitate. 

Webgrafie: https://www.noobz.ro; 

https://wwww.arsis.ro; https://www.bussnessmagazin.ro 

Tanco Ștefania, clasa VIII - a E 

 

Tehnologia  viitorului 
 

Viața oamenilor va arăta complet diferit în anul 

2024. Tehnologia va înregistra un avans uimitor, aproape 

fiecare aspect al vieții cotidiene beneficiind de decoperirile 

făcute de oamenii de știintă. Până atunci ar putea apărea 

perna inteligentă, cea care iti va putea monitoriza ritmul 

cardiac și orele de somn în timpul nopții. Afișajul   

televizorului din sufragerie ar putea ocupa tot peretele, el 

fiind de fapt o hologramă proiectată. Chiar și toaleta se va 

schimba în viitor. Ea va putea face analize ale lichidelor din 

corp pentru a putea semnala eventualele probleme de 

sănătate pe care le ai. Toaleta inteligentă ar putea 

dianostiga inclusiv cancerul la colon și îți va oferi sfaturi în 

legătură cu dieta pe care ar trebui să o urmezi zilnic. 

Datorită schimbărilor accelerate din societate vom 

asista la apariția unor inovații tehnologice destul de 

impresionante în următorii ani care vor schimba lumea. 

Printre cele mai previzibile  noutăti se numără crearea 

inteligenței artificiale, prelungirea duratei de viață și 

calculatoarele cuantice. Asistenții personali artificiali 

Microsoft au realizat conceptul Clippy, un asistent de 

birou. Mai recent,  Apple a dezvoltat Siri pentru iphone, un 

asistent vocal inteligent, care poate răspunde la întrebări 

specifice. 

Webgrafie: http://www.cunoastelumea.ro/tag/tehnologia-

viitorului/; https://www.giz.ro/gadgeturi/internetul-

lucurilor-34769/ 

 

Pop Bianca,  

clasa a VIII - a A 

Tehnologie şi contemporaneitate… 
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Revoluţia digitală va schimba piaţa forţei de 

muncă în viitorul apropiat, iar meserii noi vor începe să 

înlocuiască multe dintre profesiile din ziua de azi. 

Tranziţia a început deja, iar meseriile viitorului devin pe 

zi ce trece o realitate, este convins un scriitor din Noua 

Zeelandă, care studiază impactul noilor tehnologii 

asupra umanităţii. 

Munca într-un birou de la 9:00 la 17:00 va fi o 

excepţie în viitor, şi nu regula, întrucât se va putea lucra 

de acasă sau din orice loc al lumii, la orice oră din zi şi 

din noapte, iar angajaţii vor avea un profil online, vor 

deveni mai conectaţi, mai mobili şi mai agili. 

 

Tele-chirurg 
Îngrijirea medicală este încă greu accesibilă oamenilor care trăiesc în zone izolate sau unde nu există medici 

specializaţi. Tehnologia va face posibilă apariţia tele-chirurgiei la scală mare, iar medicii vor face operaţii de la distanţă, 

controlând instrumente robotice. Este un  pas previzibil din moment ce doctorii fac deja consultaţii la distanţă în acest 

fel. 

Vor fi căutate profesiile de asistent medical, soră medicală, terapeut ocupaţional care vor fi ajutaţi de roboţi 

medicali. Citogeneticienii vor interveni pe ADN. Vor apărea consilieri în genetică, iar 

inginerii biomedicali vor reproduce organe din celule stem. 

 

Specialist în tehnologie solară 

Pe măsură ce ne dezvoltăm, ne vom orienta către modalităţi mai eficiente şi mai 

sustenabile de a obţine energie. Aici se va dovedi esenţial rolul specialiştilor în 

tehnologie solară, oameni care vor coordona obţinerea energiei solare la nivel de 

metropole. 

Designer-reciclator 
 Reciclarea va căpăta noi dimensiuni. Iar asta va implica 

transformarea deşeurilor în produse utile. Designerii de deşeuri se vor 

specializa în transformarea obiectelor vechi în lucruri de care oamenii 

vor avea nevoie, de la mobilă până la jucării şi haine. 

 

Specialiştii  în  cloud  computing  
Vor fi foarte căutaţi, ca şi consultanţii în securitate TI sau 

specialiştii în marketing digital. Cloud computing (pronunțat în 

engleză /klaʊd kəmˈpjuːtɪŋ/, literal „computerizare în nori”, este un 

concept modern în domeniul computerelor și informaticii, reprezentând 

un ansamblu distribuit de servicii de calcul, aplicații, acces la 

informații și stocare de date, fără ca utilizatorul să aibă nevoie să 

cunoască amplasarea și configurația fizică a sistemelor care furnizează aceste servicii. Pentru cloud computing încă nu 

există un nume românesc încetățenit. 

Designul 3D, arhitectura, proiectarea, specialiştii în managementul oraşelor inteligente, lingvistica 

computaţională, conectarea neuronală cu computerul sunt deja generatoare de venituri şi au perspective şi mai 

importante în viitorul imediat. 

 Învăţământul virtual cu ajutorul profesorilor virtuali va deveni uzual. Vor exista structuri de dezvoltare a 

materialelor educaţionale online. 

În business şi drept, analiza numerică şi cantitativă făcută cu ajutorul inteligenţei artificiale va genera o nouă 

rapiditate a reacţiei pe pieţele financiare, notariale sau avocăţeşti. Vor apărea jurişti specialişti în dreptul roboţilor sau în 

etica geneticii care creează noi organisme sau plante. 

 

Webgrafie:http://stiri.tvr.ro/munca-intr-un-birou-de-la-9-00-la-17-00-va-fi-o-exceptie-in-viitor-si-nu-regula-angajatii-vor-

fi-mai-conectati_835637.html#view;  

http://stiri.tvr.ro/munca-intr-un-birou-de-la-9-00-la-17-00-va-fi-o-exceptie-in-viitor-si-nu-regula-angajatii-vor-fi-mai-

conectati_835637.html#view 

Riti Ana & Suciu Alexandru, clasa VII - a A 
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Ce înseamnă medicina?  Cum ajungi medic? 
 

Medicina vine din latinescul “ars medicina medicina” 

care inseamnă arta de a vindeca și este știința și practica stabilirii 

diagnosticului, tratamentului și prevenirii bolilor. 

Hipocrate, în Grecia Antică, a fondat știința medicinei 

pentru că a fost primul care a început să propună leacuri în 

funcție de boală. Până atunci, chiar dacă pare banal, omenirea 

vedea toate bolile la fel, ca expresii ale pedepsei zeilor și toate 

bolile erau tratate în același mod, cu sacrificii sau rugăciuni. 

Hipocrate și-a dat seama că fiecare boală are propriile cauze și a 

încercat să identifice întâi boala și apoi să caute un leac pentru 

acea boală. De aceea, Hipocrate este numit “părintele medicinei “. 

Medicina modernă se bazează pe Științele Naturii: 

Fizică, Chimie, Biologie, Biostatistică, Anatomie, Fiziologie, 

Microbiologie, Farmacologie, Radiologie. 

Poți începe studiul medicinei numai după absolvirea unei școli medii ( liceu ), în urma susținerii unui examen de 

admitere la facultatea de medicină. Studiile universitare se vor desfășura pe o durata de 6 ani. La terminarea facultații, vei 

obține un grad de calificare profesională (medic) și dreptul la liberă practică a medicinei. Ca și absolvent vei putea merge 

mai departe cu specializarea într-o anumită disciplină. Specializarea se face prin pregătire postuniversitară- rezidențiat și 

presupune instruire practică și teoretică în clinici, laboratoare și prin participarea la cursuri. Durata specializării este 

cuprinsă între 3 și 6 ani, în funcție de specialitatea aleasă. La sfârșitul acestei perioade, vei obține specializarea în 

disciplina respectivă prin susținerea și promovarea examenului de intrare în specialitate. Apoi ți se va acorda dreptul de 

liberă practică prin intermediul asociației profesionale autorizate care controlează activitatea medicilor și eliberarea 

acestor autorizații (Colegiul Medicilor din România ) și poti profesa ca și medic specialist. 

A fi student la medicină implică mai multă muncă decât ți-ai imaginat vreodată și formarea/ perfecționarea va fi 

continuă, pe toată perioada carierei. De asemenea implică și foarte multe lucruri interesante, provocatoare și foarte multe 

satisfacții, rezultatele fiind pe măsură. Este o alegere frumoasă, captivantă și plină de satisfacții, mai ales vazută din 

prisma obiectivului final - acela de a deveni un medic bun, cu un impact colosal asupra vieții oamenilor. 

Ce calităti trebuie să ai ca și medic? De ce ai alege profesia de medic? 

Profesia de medic, din orice punct de vedere am privi-o, este o meserie nobilă, în primul rând datorită obiectivului final al 

profesării acestei meserii, respectiv ajutorarea semenilor nostri și nu în ultimul rând, pentru că noblețea este dată de cei 

care o practică. Este profesia în care, la absolvirea cursurilor și a facultății, fiecare absolvent devenit medic depune 

“Jurământul lui Hipocrate“, conform căruia se obligă să acorde asistență medicală oricărei persoane bolnave, cu dedicare, 

conștiință și demnitate. 

Când vorbim de medici, de foarte multe ori, ne vine în minte imaginea magică atașată unei persoane foarte 

puternice și atotștiutoare. Dacă în antichitate puterile pe care le deținea medicul erau interpretate ca fiind generate de o 

forță superioară, supranaturală, în zilele noastre, știm că sunt achizițiile științifice dobândite pe tot parcursul anilor de 

formare și practică medicală, însoțite de calități morale precum - altruismul, empatia, conștiința profesională și calități 

relaționale - sinceritatea, autoritatea. Răbdarea și toleranța, întelegerea umanului în toată diversitatea manifestărilor, 

completează trăsăturile de specialist cu cele ale unei personalități complexe. 

De la alegerea profesiei și în cursul întregii cariere, medicul este animat în toate acțiunile sale, atât de motivații 

conștiente, cât și de motivații inconștiente. 

Dintre motivațiile conștiente le amintim pe cele care țin de alegerea profesiei, facută pe baza aptitudinilor sau 

vocației personale: 

 Interesul umanitar - dorința de a îngriji, de a vindeca, dorința de comunicare interumană 

 Interesul științific - pentru biologie  

 Achiziția unui statut social și personal înalt - cautarea prestigiului, nevoia de a avea un anumit statut economic. 

Cele mai importante aspecte, cuprinse și în Jurământul lui Hipocrate, sunt: 

 respectul față de semeni ( profesori, colegi, pacienți, etc. ) 

 dorința de a-i ajuta pe cei din jur și în primul rând să nu le faci rău 

 păstrarea secretului profesional. 

Pe primul loc trebuie să ramână totuși, dragostea față de oameni, aceasta reprezentând calitatea care te va ajuta să 

devii un excelent diagnostician și un medic foarte bun. 

 Descrierea cea mai frumoasă și mai cuprinzătoare a făcut-o ilustrul medic și profesor universitar Iuliu 

Hațieganu: “Medicina este ştiinţă şi conştiinţă, încălzită de iubirea de oameni”. 

                                                                 Maria Gabriela Deak, 

                        medic primar neurolog, Director medical Spitalul Judetean de Urgență Bistrița 

- mama elevei  Ana Alexandra Deak, clasa a VIII - a A 

Meseriile viitorului 

 



Catedra de Ştiinţe, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa 28 

 

 
„Viaţa, prin diversitatea ei, este un fenomen miraculos, iar biologia, cea mai fascinantă dintre ştiinţe. 

A descoperi tainele acestei ştiinţe înseamnă a descoperi miracolul vieţii” – Albert Szent-Gyorgyi.  

Experimentul în orele de BIOLOGIE… 

Metoda fundamentală de studiere a biologiei este experimentul. Combinînd experienţa cu acţiunea,  această 

metodă accentuează caracterul aplicativ al predării, favorizează realizarea unei mai strînse legături dintre teorie şi 

practic. Experimentul se caracterizează prin efectuarea de către elevi a unor activităţi de cunoaştere nemijlocită a 

sistemelor biologice prin aplicarea unor experienţe de fiziologie vegetală şi animală, analiză, comparare şi cercetare 

macroscopică, lucrări de microscopie, disecţii, sub conducerea profesorului.   

 

După scop, experimentul poate fi: 

 -  demonstrativ (pentru verificarea datelor sau teoriilor);  

 - aplicativ (pentru realizarea corelaţiei dintre teorie şi 

practică);  

 -  de cercetare (pentru descoperirea fenomenelor);  

  

 

După modul de desfăşurare, experimentul poate 

fi clasificat în trei categorii: 

  - frontal; 

  - în grup; 

  - individual; 

  

Experimentul îndeplineşte funcţii multiple: 

- pune elevii în situaţia de a provoca şi reproduce fenomene şi procese biologice pe cale 

experimentală; 

- determină formarea unor deprinderi de lucru cu aparatură specifică ştiinţelor biologice, 

prin însuşirea şi aplicarea unor metode şi tehnici de lucru corespunzătoare;  

- asigură descoperirea, aprofundarea şi verificarea cunoştinţelor biologice de către elevi;  

- accentuează caracterul formativ al învăţământului biologic prin dezvoltarea la elevi a 

spiritului de investigaţie şi observaţie, a gândirii flexibile, fluide, originale. 

În procesul predării-învăţării biologiei, experimentul se foloseşte mai ales în studiul 

problemelor de fiziologie vegetală, animală şi umană.  

  

După durata desfăşurării, experimentele biologice sunt: 

 

- de scurtă durată, efectuate în cadrul orei. Pregătirea 

pentru lecţie prevede  desfăşurarea prealabilă a experi-

mentelor de laborator de către profesor. De această con-

diţie obligatorie depind rezultatele obţinute la lecţie. 

Această cerinţă este valabilă şi pentru disecţiile pe difer-

ite animale, unele analize chimice şi biochimice: com-

poziţia alimentelor, determinarea compoziţiei chimice a 

seminţelor, determinarea proprietăţilor fizice ale solului, 

formarea amidonului în frunze, acţiunea salivei asupra 

amidonului, compoziţia oaselor, gradul de poluare al   

unor ape; precum şi pentru experimentele de fiziologie    

animală: punerea în evidenţă a contracţiilor inimii la 

broască, a contracţiilor şi oboselii musculare, a legilor re-

flexelor etc.  

 

- de lungă durată. Realizarea acestui tip de experi-

mente solicită o durată de timp mai îndelungată, de 

aceea ele sunt efectuate la lecţie parţial, fiind 

demonstrată doar organizarea iniţială şi rezultatele 

cercetării. Elevii pot urmări germinarea seminţelor 

(puterea de încolţire, formarea organelor plantelor 

superioare din zonele corespunzătoare ale embri-

onului), morfologia vegetalelor, corelarea formei şi 

structurii diferitelor organe cu funcţiile îndeplinite şi 

factorii de mediu, rolul luminii, temperaturii şi al 

apei în fotosinteză. 

        

   Consider că lecţiile de biologie trebuie orientate spre formarea capacităţii de investigaţie la elevi, 

deoarece o serie de întrebări ce vizează domeniul biologic îşi aşteaptă rezolvarea în viitor, datorită faptului că 

viaţa continuă să rămână una dintre realităţile cele mai tulburătoare. Exemple: Ce este viaţa? Care este con-

diţia care ne permite să spunem că o fiinţă este vie? Care este procesul intim de reproducere şi creştere a 

fiinţelor vii? etc.  

 

Bibliografie: 
1. Ioan N., Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994 

2. Jinga I., Istrate E., Manual de pedagogie, Editura ALL EDUCATIONAL, 

Bucureşti, 2004 

3. Macovei E., Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997 

4. Ciolac – Russu A., Metodica predării ştiinţelor biologce, Editura Didactică şi 

Pedagocică, Bucureşti, 1985 

5. Todor V., Csenger E., Mândruşca E. ş.a. Metodica predării biologiei la 

clasele V-VIII, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982. 

Prof. Emilia Ioana Leuca 

Didactica ştiinţelor…  
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Munca  în  echipe  cooperante 
 

Profesorul care nu permite şi nu încurajează diversitatea operațiilor în 

tratarea problemelor pune “ochelari de cal” intelectului elevilor, restrângându-

le viziunea doar în direcția în care mintea profesorului este întâmplător de 

acord. 

J. Dewey 

 

Rândurile  

următoare se vor o 

pledoarie pentru  o 

metodă modernă,  

activă, de predare-

învăţare: munca în 

echipe cooperante.  

Învăţarea prin cooperare stă la baza studiului 

de caz, dar poate şi trebuie aplicată şi la alte clase şi 

tipuri de lecţii. Orice sarcină poate fi structurată într-

un mod cooperant.                 

  Există trei moduri de organizare a activi-

tăţii de predare sau trei căi prin care elevii pot 

îndeplini o sarcină de învăţare în cadrul lecţiei: indi-

vidual, competitiv sau cooperant. 

1. Într-un cadru de lucru individual, nu există 

interdependenţă socială deoarece fiecare lucrează 

pe cont propriu, în ritm propriu. Îi încurajăm pe 

elevi să se ignore. (Ceea ce fac eu nu te afectează, 

ceea ce faci tu nu mă afectează).   

2. În cazul învăţării competitive, elevii lucrează 

unii împotriva altora, interdependenţa fiind negativă 

(Dacă eu câştig, tu pierzi, dacă tu câştigi, eu pierd), 

elevii  bucurându-se de eşecul celorlalţi.    

3. Învăţarea prin cooperare accentuează ideea că 

elevii lucrează împreună pentru atingerea unor sco-

puri comune. Interdependenţa este  în acest caz 

pozitivă (Toţi suntem în aceeaşi barcă. Eu am ne-

voie de tine, tu ai nevoie de mine. Eu nu reuşesc 

dacă tu nu reuşeşti). Toate  cele trei metode îşi au 

locul şi rostul în cadrul lecţiei, fiecare dezvoltând 

deprinderi utile în viaţă (trebuie să ştim să acţionăm 

individual în cadrul unui interviu pentru  angajare, 

competitiv mai tot timpul, cooperant în cadrul fami-

liei, etc.) Şi totuşi, cooperarea le presupune pe cele-

lalte două (are la bază munca şi responsabilitatea 

individuală, dar şi competiţia cu restul grupurilor) 

sau, altfel spus, celelalte două pot fi asimilate prin 

intermediul învăţării prin cooperare. Ar fi de dorit 

să menţinem echilibrul în folosirea acestor metode 

în cadrul lecţiilor. Sunt mai multe argumente care 

ne îndreptăţesc să utilizăm această metodă:  

 pe plan profesional, obţinerea unor cunoştinţe şi 

performanţe şcolare;  

 pe plan social, îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevi 

(implicare şi întrajutorare);  

 pe plan psihologic, îmbunătăţirea nivelului stimei 

faţă de sine şi a sănătăţii psihologice a elevilor.  

Aşadar, pe lângă soluţionarea sarcinii de lu-

cru (învăţarea materialului, realizarea unui proiect, 

etc.), elevii îşi vor forma şi deprinderi sociale, îşi 

dezvoltă şi noţiuni civice, se vor ajuta între ei, vor 

lucra ca nişte cetăţeni. Elevilor trebuie să li se 

formeze abilităţi de conducere, comunicare, luare de 

decizii, încredere şi soluţionare a conflictelor şi să fie 

încurajaţi să le folosească.  

Principiile învăţării prin cooperare sunt cele 

care fac diferenţa între grupurile tradiţionale şi 

echipele moderne cooperante. E de menţionat apoi 

că, aşa cum o grămadă de pietre nu fac neapărat o 

casă,  un grup  poate fi sau nu o echipă, după cum se 

creează sau nu atmosfera de cooperare.  

Pentru o prezentare cât mai fidelă şi realistă 

a metodei, e de subliniat faptul că, în aplicarea la 

clase a sistemului de muncă în grupe cooperante, în 

detrimentul  vechilor obiceiuri, există un prim stadiu 

sau o perioadă de implementare în care noul proces e 

însuşit fără rezultate neapărat spectaculoase. E, de 

asemenea, necesar să alocăm timp suficient ultimei 

etape: evaluarea rezultatelor şi discutarea modului în 

care au colaborat în atingerea obiectivelor, ce au 

învăţat în cadrul echipei, care parte a fost reuşită şi ce 

ar fi putut face mai bine, cum şi-au distribuit sarcinile 

şi cum şi-au stabilit rolurile, cum  şi-au împărţit tim-

pul alocat, la ce le-a folosit experienţa şi multe alte 

astfel de întrebări care vor duce la formarea capaci-

tăţilor de autoevaluare a elevilor, dezvoltarea gândirii 

critice şi exprimarea critică, dar civilizată a punctului 

de vedere şi  la îmbunătăţirea pe viitor a strategiei de 

muncă  în cadrul echipei şi individual.  

Aşadar, munca în echipe cooperante este o 

metodă activ-participativă, modernă, care are 

avantajul că implică elevii în procesul didactic. Spre 

deosebire de sistemul 

tradiţional, accentul 

cade pe latura form-

ativă, pe dezvoltarea 

personalităţii ele-

vilor, în detrimentul 

celei informative. 
Elevul nu mai este 

doar un obiect, ci 

devine subiect, 

învăţarea devenind un 

proces pe care subiec-

tul îl efectuează şi nu 

ca  unul care îi e 

inoculat.  

 

 

Aşadar, gândeşte, 

munceşte... în 

echipă!   

 prof. învățământ primar Monia Todea 

Didactica ştiinţelor…  



Catedra de Ştiinţe, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa 30 

 

 

 

                 

 

 

  

                                             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexiuni transdisciplinare…  

 

Fierul este, ca element chimic din 

natură, indispensabil proceselor biologice umane.  

Corpul unui om conține, în general, cam 

4/5 g (grame) de fier. El se găsește, activ, în en-

zime și fermenți dar și în hemoglobină (pigmen-

tul celulelor roșii) și mioglobină. Ca rezervă de 

fier, el este depozitat în ficat și în celulele macro-

fage ale sistemului histiocitar-reticular, sub formă 

de feritină și hemosidorină. Necesarul de fier (ac-

tiv) zilnic este de aprox. 0,5 - 1,5 mg la copii mi-

ci, și de la 2 până la 5 mg la adulți. 

Prezența fierului în organism este 

foarte importantă pentru menținerea multor 

funcții vitale precum producerea hemoglo-

binei, componenta din sânge ce asigură 

transportul de oxigen către organe. Fierul este  

de asemenea necesar pentru sănătatea pielii, 

părului sau unghiilor. Fierul prezent în ali-

mente este absorbit în organism de către 

celule specializate aflate în tractul gastroin-

testinal.  

Deficitul 

de fier este re-

zultatul unei can-

tități insuficiente 

de fier în orga-

nism și este cea 

mai răspândită 

cauză a anemiei 

la nivel mondial.  

Efectele anemiei 

feriprive pot avea 

un potențial de-

vastator asupra 

organismului, în 

special asupra 

unui organism    

aflat în creștere.  

Lipsa de fier în perioade critice ale 

creșterii și dezvoltării unui om poate genera 

efecte precum nașteri premature, nou născuți 

cu o greutate corporală mult sub medie, întâr-

zieri în dezvoltare sau lipsa de energie.  

Deficiența de fier poate fi provocată 

și de diferite medicamente sau suplimente a-

limentare, dar și în urma intoxicării cu plumb, 

diverse substanțe chimice sau alcool. 

Există însă alți nutrienți, precum 

vitamina C, vitamina B12 sau zincul, ce fa-

cilitează absorbția mai bună a fierului de către 

organism. Exista și alimente sau medicamente 

ce pot să afecteze o bună absorbție a fierului 

de către organism. Cele mai des întâlnite 

astfel de alimente sunt produsele lactate, 

ouăle, ceaiul sau ciocolata.  

Webgrafie: Enciclopedia wikipedia, 

www.docbook.ro  

Dohotari Alexia-Maria, clasa a VII-a A 

 

Otelul, aliaj al fierului cu relativ putin carbon, 

a fost produs, se pare, pentru prima dată în India, 

în secolul al III-lea. Un exemplu al măiestriei 

indiene în domeniul metalurgiei este și 

faimoasa coloană de fier din Delhi, care este 

constituită în proporție de 98% din fier 

forjat.  În Europa, primele șarje de fontă turnată au 

fost obținute în Suedia, în secolul al XVlea-

 (Lapphyttan și Vinarhyttan).  
La sfârșitul anilor 1850, Henry Bessemer a 

inventat un nou procedeu de fabricare a oțelului cu 

conținut foarte scăzut de carbon, la care se sufla aer 

prin fonta brută topită.  

Minereurile de fier se exploatează atât în 

exploatări de suprafață, cât și în mine. Cele mai 

importante exploatări de suprafață se găsesc 

în America de Sud (în special 

în Bolivia și Brazilia), în vestul Australiei, în China, 

în Ucraina și Canada. În ultimii ani, aceste țări au 

înlocuit treptat țările cu tradiție în extragerea 

minereului de fier din mine, cum ar fi Franța, 

Suedia sau Germania.  

Cel mai important zăcământ de fier se află 

la El Mutùn în Bolivia, unde se estimează că există 

cca. 40 miliarde tone de minereu cu un conținut de 

fier de peste 50 % 
După extragere, minereul se mărunțește și se 

macină, după care granulele de minereu se sortează 

după mărime și se sintetizează. Aceasta înseamnă 

că, sub influența unei călduri foarte mari și cu 

adaosuri de materiale calcaroase, granulele mici se 

unesc în bulgări mai mari, poroși. Acest lucru este 

esențial pentru că, ulterior, granulele fine ar 

împiedica trecerea normală a curentului de aer prin 

furnal. 
Minereurile de fier sunt exploatate în prezent 

în 48 de țări, primii cinci producători: China, 

Brazilia, Australia, Rusia și India asigurând 70% 

din producția mondială totală. 

La scară industrială, fierul este produs pornind 

de la minereu printr-o reacție de reducere directă cu 

carbon, la temperaturi de cca. 2000 °C, 

în furnale (cuptoare înalte). Aceasta permite 

înlăturarea sub influența temperaturilor înalte a 

componenților neferoși sau pământoși din minereu. 

În partea superioară a furnalului se introduce 

minereu de fier, carbon sub formă de cocs și 

un flux de genul carbonatului de calciu sau 

a dolomitului, în timp ce prin partea de jos este 

insuflat un curent de aer cald.  
Webgrafie: https://wikipedia.org  

prof. Mirela Mișca 
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Conexiuni transdisciplinare…  

… 
Fierul este situat înaintea hidrogenului în seria reactivității 

metalelor, fiind di- și trivalent. Reactivitatea sa crește dacă 

este folosit sub formă de pilitură. 

 ♦ Reacția cu nemetalele 

Clorul oxidează fierul la valența III, sulful la valența II, iar 

cu oxigenul se obține un amestec de oxid de fier (II) și 

oxid de fier (III), numit oxid feroferic. 

2 Fe + 3 Cl2→ 2 FeCl3  clorură de fier (III) 

3 Fe + 2 O2→ Fe3O4 oxid fero-feric 

Fe + S → FeS sulfură de fier (II) 

 ♦ Reacția cu apa 

Fierul reacționează cu vaporii de apă cu degajare de hidro-

gen și formare de oxid feroferic. 

3 Fe + 4 H2O → Fe3O4 + H2↑ oxid fero-feric 

 ♦ Reacția cu acizii 

Fierul formează în reacție cu acizii săruri cu valența (II). 

Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2↑ clorură de fier (II) 

Fe + H2SO4 (diluat) → FeSO4 + H2↑ sulfat de fier (II) 

Fe + 2 HNO3 (diluat) → Fe(NO3)2 + H2↑ azotat de fier (II) 

 ♦ Reacția cu oxizii sau sărurile metalelor mai puțin    

active 
Fierul poate înlocui din săruri și oxizi toate metalele situate 

după el în seria reactivității metalelor. 

 Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4    sulfat de fier (II) 

 Fe + HgO → Hg↑ + FeO  oxid de fier (II) 

 ♦ Reacția cu aerul umed (ruginirea) 

Fierul lăsat  în aer  umed, ruginește: 

 2 Fe + 2 H2O + O2 → 2 FeO(OH)+ H2↑  

                                     hidroxioxid de fier (rugină) 

Webgrafie: http:/ imake.lefo.ro /laurentiu.bulgaru/  

substante_anorganice /metale /fier/fierpc.html 

     

Prof. Flaviu  Meșter  

Epoca fierului este perioada din istoria omenirii când folosirea fierului și 

procesul tehnologic al obținerii acestuia este proeminent în cadrul societății. Obți-

nerea și prelucrarea acestui nou material coincide cu anumite schimbări în cadrul 

societății cum ar fi unele noi practici agricole, credințe religioase sau noi stiluri 

artistice. 

Primele semne ale utilizării fierului provin din Sumer și Egiptul Antic, 

unde, în jurul anului 4000 î.Hr. s-au creat primele obiecte din fier meteoric. În 

această perioadă se pare că fierul era utilizat în scop ceremonial, fiind un metal 

extrem de scump, mai scump decât aurul. 

Primele urme de fier metalic au apărut în cuptoarele cu reverberație, utili-

zate pentru olărit și pentru metalele cu punct scăzut de topire, dar fierul metalic nu 

putea fi topit în astfel de cuptoare și rămânea blocat în zgură. Prima evoluție 

tehnologică a constat din apariția primelor cuptoare cu suflantă, în care aerul era 

introdus forțat cu ajutorul unor burdufuri din piele. 

Din fier topit, oamenii își confecționau arme și unelte pentru diverse 

munci agricole, vase, obiecte decorative și de podoabă. 

În  mod  tradițional în Europa, epoca fierului se încheie cu perioada elenistică sau epoca romană, iar în 

nordul continentului odată cu Evul Mediu timpuriu. Epoca fierului corespunde perioadei istorice când producția 

fierului era cea mai sofisticată etapă a metalurgiei. Răspândirea tehnologiei fierului precum și marea abundență de 

surse de minereu de fier a făcut ca acest metal să fie mult mai ieftin decât bronzul și a fost adoptat pe o scară largă. 

Webgrafie: https://ro.wikipedia.org 

Titieni Alexandra Maria, clasa a VIII - a A & prof. Monica Orban 

Stare naturală: 

Fierul este al patrulea element, și al 

doilea metal ca răspândire din natu-

ră, unde se găsește liber sau sub 

formă de compuși. 

 ♦ În stare liberă  

Fierul nativ se găsește în meteoriți 

sau în roci. 

 ♦ Sub formă de combinații 

Fierul intră în compoziția unor mi-

nereuri, cum ar fi:  

 hematit (Fe2O3); 

 limonit (Fe2O3·H2O); 

 magnetită (Fe3O4); 

 pirită (FeS2); 

 siderit (FeCO3). 

Fierul intră în componența globule-

lor roșii din sânge, în hemoglobină.    

Proprietăți fizice: 

 culoare: cenușiu; 

 p.t. = 1545 
0
C, p.f. = 2750 

0
C; 

 metal greu; 

 ρ = 7,874 g/cm
3
; 

 bun conducător de electricitate și 

căldură;  

 este maleabil și ductil;  

 are proprietăți magnetice.   

Webgrafie: 

http://imake.lefo.ro/~laurentiu.bulga

ru /  subante_anorganice / metale / 

fier / fiersnu.html 

 

prof. Mihaela Voivod 
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Apropo,  

e  posibil  să  controlezi  focul ? 
 

Pirochinezia e abilitatea supranaturală prin 

care o persoană poate să controleze focul. Dar e posi-

bil acest lucru din punct de vedere științific? Depinde 

de ce anume consideri ca fiind manipularea focului. 

Deși nu a fost confirmat ca un fenomen real, de-a 

lungul vremii au avut loc mai multe evenimente care 

ar putea duce la avansarea cunoștințelor noastre despre 

controlul mediului înconjurător numai cu forța minții 

și, mai târziu, la o explicație științifică a puterilor 

supranaturale. 

Focul a fost utilizat pentru primele dăți acum 

circa un milion de ani. Atunci, teoretic, omul a creat 

focul. Aici s-ar putea opri căutarea pentru știința din 

spatele manipulării focului, dar ceea ce căutăm noi e 

mai mult de atât. Ceea ce vrem să dovedim posibil e 

„pirochinezia”, care presupune controlul focului strict 

cu puterea minții noastre. 

 Ei bine, folosirea minții pentru crearea unui 

foc e imposibilă, dar există un fenomen real, care a 

avut loc de mai multe ori și ar putea fi primul pas la  

crearea unui foc fără alte unelte decât propriul corp. 

Acest lucru, despre care vorbesc, este ”Combustia 

umană spontană”, un fenomen în care o ființă umană 

vie sau decedată recent, arde parțial sau complet fără o 

sursă exterioară corpului. Acestui lucru îi sunt adesea 

victime persoane în vârstă, de gen feminin, care au 

probleme de mobilitate și care sunt alcoolice. Printre 

caracteristici se numără și faptul că lucrurile din jurul 

victimei rămân intacte, nu par să fie martori, victimele 

sunt găsite după mai mult de 6 ore după producerea 

fenomenului și arsurile nu sunt distribuite egal pe tot 

corpul, trunchiul fiind cenușă, iar mâinile și picioarele 

intacte. Acest fenomen încă nu are o explicație clară. 

În concluzie, corpul poate produce un foc fă-

ră o sursă. Spre deosebire de pirochinezie, combustia  

nu e voluntară și focul nu poate fi controlat după 

aprindere. Deocamdată ne găsim  la început de drum 

spre o cunoaștere  mai aprofundată a corpului uman și 

a fenomenelor care ar putea avea loc înăuntrul său din 

acest punct de vedere. 

 

 

 

Webgrafie:  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Foc 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Combustie_umană_spo

ntană  

 

 

Hidrochinezia,  

mai  aproape  decât  ai  crede… 

Hidrochinezia este controlul apei cu mintea. 

Aceasta e, bineînțeles, doar o abilitate fictivă, dar cât 

de aproape suntem de această putere supranaturală în 

viața reală? 

În căutarea mea, primul lucru pe care l-am 

luat în considerare e luna. De ce? Ei bine, cu toții știm 

că luna influențează apa sub forma mareelor. Cum? 

Prin forța de atracție a lunii. Acesta e cuvântul cheie: 

”atracție”.  

Oare are apa proprietăți magnetice? Dacă ai 

spus nu, te înșeli. Apa e diamagnetică, adică îi apare 

un câmp magnetic care se opune cu alt câmp magnetic 

din exterior. Mai simplu spus, apa respinge ambii poli. 

Acum, să privim puțin corpul uman, în special creierul 

uman. Creierul nostru e cel mai dezvoltat organ și cu 

siguranță cel mai misterios. Ce-i drept știm foarte 

puțin despre creier și este estimat că are un potențial 

mult mai mare decât am crede. Un lucru specific 

despre creier, totuși, transformă hidrochinezia dintr-o 

fantezie  într-o ipotetică realitate. Acel lucru e posibil 

pentru că acest organ complex al nostru produce 

curenți electrici, iar când vorbim de curenți electrici, 

vorbim de câmpuri magnetice.  

Având în vedere ce am spus mai sus pare o 

minune faptul că nu putem controla apa, adevărat? Ei 

bine, un lucru principal care împiedică adeverirea 

acestei superputeri e intensitatea foarte mică a 

curenților electrici produși de creier. 

În concluzie, suntem mai aproape de această 

abilitate fantastică decât am crede. O posibilitate e ca 

în timp, cu cât cunoaștem mai multe despre creierul 

uman și funcționarea acestuia, să ajungem să con-

trolăm intensitatea curenților electrici produși de pro-

priul corp și astfel să reușim să folosim acest lucru în 

avantajul nostru.  

 

Webgrafie:  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Magnetism 

https://www.stiintaonline.ro/magnetoreceptia-

oamenilor-a-fost-confirmata-experimental-creierul-

uman-poate-detecta-campul-magnetic-al-pamantului/ 

 

Colța Vlad, clasa a VII - a A  

   Ştiinţă   şi   Supranatural... 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Foc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Combustie_umanã_spontanã
https://ro.wikipedia.org/wiki/Combustie_umanã_spontanã
https://ro.wikipedia.org/wiki/Magnetism
https://www.stiintaonline.ro/magnetoreceptia-oamenilor-a-fost-confirmata-experimental-creierul-uman-poate-detecta-campul-magnetic-al-pamantului/
https://www.stiintaonline.ro/magnetoreceptia-oamenilor-a-fost-confirmata-experimental-creierul-uman-poate-detecta-campul-magnetic-al-pamantului/
https://www.stiintaonline.ro/magnetoreceptia-oamenilor-a-fost-confirmata-experimental-creierul-uman-poate-detecta-campul-magnetic-al-pamantului/
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Viața din spațiul cosmic 

este o ipoteză conform căreia în 

Univers ar  putea să existe și 

viață al cărei mediu natural nu 

este Pământul. Acest concept se 

referă la orice tip sau formă de 

viață, de la cele mai simple sis-

teme biologice (de ex. virusuri și 

procariote) până la cele mai 

complexe forme de viață cu 

inteligență proprie și organizare 

socială. 

Oamenii de ştiinţă sunt 

de părere că există viaţă extrate-

restră. Cu toate acestea, existența 

vieții în afara Terrei ar fi fost 

dovedită în proporție de 95% în 

2013 de către o echipă de cerce-

tători britanici de la Departamen-

tul de Biologie Moleculară și 

Biotehnologie al Universității din 

Sheffield. 

Vârsta Universului, uri-

așă, precum și numărul enorm de 

sisteme stelare sugerează că dacă 

Pământul ar fi un model de cor-

puri cerești cu viață general vala-

bil, atunci viața extraterestră ar 

trebui să fie întâlnită în Univers 

destul de des.  

Stephen Hawking este 

un astrofizician celebru în toată 

lumea. Numele său este asimilat, 

cel puţin de profani, cu autorita-

tea supremă în materie de jude-

căţi astronomice şi calcule fizico-

astro-matematice. Fostul profesor 

al catedrei de fizică-matematică 

de la Cambridge a fost intens 

mediatizat atât graţie teoriilor 

sale nonconformiste despre Uni-

vers, dar şi pentru coeficientul 

său de inteligenţă - care se bănu-

ieşte că atinge 160, Hawking 

refuzând să facă testul. În cadrul 

unei conferinţe din 2008, organi-

zată cu ocazia aniversării a 50 de 

ani de existenţă a NASA, profe-

sorul Stephen Hawking a făcut o 

declaraţie care a trezit curiozita 

 

tea auditorilor. La întrebarea 

„Suntem singuri în spaţiu?”,  

acesta a dat un răspuns rapid: 

„Probabil că nu!”. El a declarat 

că viaţa în Univers este posibilă,  

însă nu în modul în care ne-o 

imaginăm noi. Formele de viaţă 

simple sau inteligente se pot 

forma în condiţii total diferite de 

cele de pe Pământ, prin urmare, 

există probabilitatea ca ele să nu 

aibă nimic în comun cu trăsături-

le umane pe care noi le „împru-

mutăm” de obicei. 

Căutarea vieții extrate-

restre reprezintă una dintre pro-

blemele fundamentale ale științei 

moderne. Cu siguranță, descope-

rirea vieții extraterestre va duce 

la una dintre cele mai profunde 

revoluții în cunoașterea umană. 

Pe măsură ce mijloacele de son-

dare a Universului se perfecțio-

nează, ne apropiem din ce în ce 

mai mult de acest moment. Cum 

am putea identifica existența 

vieții pe alte corpuri cerești? La 

această întrebare încearcă să 

răspundă un raport al National 

Academy of Sciences, a SUA.  

Raportul intitulat „An 

Astrobiology Strategy for the 

Search for Life in the Universe” 

(Strategia astrobiologică pentru 

căutarea vieții în Univers) a fost 

elaborat la cererea Congresului 

SUA și a fost coordonat de NA-

SA. În textul care prefațează 

raportul se arată că ”Astrobiolo-

gia este știința care studiază 

originea, evoluția, distribuția și 

viitorul vieții în Univers. Inevita-

bil, ea este un domeniu de cerce-

tare interdisciplinar, care cuprin-

de astronomia, biologia, geolo-

gia, heliofizica și științele plane-

tare alături de activități comple-

mentare de laborator și studii 

efectuate asupra unei game largi 

de medii terestre. Interesul știin-

țific și popularitatea în rândul 

publicului asupra subiectelor 

legate de căutarea vieții extrate-

restre oferă un motiv puternic 

pentru implicarea NASA și a  

altor agenții naționale și interna-

ționale.” 

Webgrafie: https://wikipedia.org 

 

Bradea Patricia, clasa a VII - a A 
 

 

SANTA – CRUZ,  

locul care  m-a uimit şi 

m-a fascinat! 
  
     În California, există o zonă 

care i-a uimit pe cercetători. În 

pădurea de lângă Santa Cruz, 

într-un loc bine delimitat cu 

diametrul de 150 de picioare, 

forța gravitației pare să 

funcționeze invers, astfel că 

obiectele au tendința să se 

rostogolească în sus, în loc să fie 

atrase spre Pământ. Oamenii pot 

merge înclinați fără să cadă sau 

să se împiedice. Parcă ar fi 

extratereștri... 
 Am avut ocazia să mă 

conving de anomalia acestui loc. 

Am simțit o forță care parcă mi-a 

dereglat centrul de greutate 

putând sta aplecată mai mult 

decât în mod obișnuit sau 

sprijinită cu un picior pe un 

perete vertical. La intrare, 

diferența de înălțime între o 

persoană aflată în această 

suprafață și una din afara ei 

dispare. La ieșire, persoanele 

aliniate după înălțime, par să aibă 

aceeași înălțime. 

    Eu cred totuși că există aici o 

forță magnetică sau poate o iluzie 

optică. Chiar dacă știu, cei de 

acolo nu spun adevărul pentru că 

locul este o bună sursă financiară 

datorită turismului care se face. 

Și noi avem locuri cu anomalii și 

mistere din care s-ar putea 

câștiga financiar și dezvolta 

turismul, dar ... așteptăm pe 

cineva să facă aceasta! 

 

prof. Maria Pop 

          Viaţa extraterestră… 

...
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Promovarea educaţiei STEM   

 

Tot mai des, în ultima 

vreme, se vorbește, în 

școală,  despre educația STEM 

(Science, Technology, Engineering 

and Mathematics), în limba 

română ȘTIM (științe, tehnologii, 

inginerie și matematică). STEM 

reprezintă un concept educațional 

ce se bazează pe ideea de educare 

a elevilor şi studenților în cele 

patru domenii folosind o abordare 

multi-disciplinară şi aplicată.  Mai 

degrabă decât a preda aceste 

discipline separat si distinct, 

STEM le integrează într-o 

paradigmă de învățare coerentă 

bazată pe aplicații din lumea reală. 

Chiar dacă mulți dintre 

cei din domeniu, mai ales 

profesori, consideră această 

abordare mult prea generală, 

argumentând că se ajunge la o 

abatere de la logica internă a 

disciplinelor de studiu 

implicate (amestecându-se, de 

exemplu, noțiuni de fizică 

„pură” cu cele de 

matematică), totuși, această 

abordare conduce la progres 

vizibil pe mai multe planuri, 

folosind o abordare 

interdisciplinară și aplicată în 

contexte diferite. Școala 

postmodernă se adaptează, zi 

de zi, nevoilor tinerilor ce se 

pregătesc pentru un viitor în care 

cheia succesului este cum să știi să 

te adaptezi și să folosești ceea ce ai 

învățat pentru o continuă 

schimbare. 

Elevii din zilele noastre 

sunt mult mai motivați dacă 

subiectele sunt predate din 

perspective diverse și  dacă sunt 

bazate pe fapte din viața de zi cu 

zi. „Cel mai puternic argument 

pentru interdisciplinaritate este 

chiar faptul că viaţa nu este 

împărţită pe discipline”, spunea 

Jean Moffet. 

STEAM (știința, 

tehnologii, inginerie, arte şi 

matematică)  este o nouă abordare 

a filozofiei STEM ce recunoaște 

valoarea artelor atât în dezvoltarea 

armonioasă a individului cât şi a 

societăţii umane. 

Iată, deci, câteva 

argumente în favoarea STEM.  

Tot mai des elevii 

întreabă de ce trebuie să înveţe 

anumite discipline. De ce trebuie 

să rezolve probleme teoretice. De 

ce trebuie să reţină informaţii pe 

care le găsesc foarte repede pe 

Internet. Părinţii îşi pun probleme 

legate de domeniul cel mai bun 

pentru viitorul copilului şi care 

este cel mai bun parcurs pe care ar 

trebui să-l aleagă pentru a atinge 

ţelul ales. Profesorii / sistemul de 

educație are o provocare si mai 

mare: să pregătească elevii pentru 

profesii care astăzi nu există sau să 

pregătească elevii pentru 

tehnologii neutilizate pe scară 

largă deocamdată. 

Evident că este dificil să 

găsești răspuns la toate aceste 

probleme. Şi probabil că răspunsul 

este să utilizezi metode active 

(active learning),  

 interdisciplinaritate, învățare 

bazată pe rezolvarea de probleme 

(problems based learning), învățare 

colaborativă (colaborative 

learning). În domeniul științelor 

acest lucru poate fi făcut cel mai 

ușor folosind roboţi şi kituri 

robotice. 

În cadrul Programei 

școlare  pentru disciplina 

INFORMATICĂ ȘI TIC aflată în 

vigoare, la clasa a VII-a, în cadrul 

competenţelor specifice,         

„3. Elaborarea creativă de mini 

proiecte care vizează aspecte 

sociale, culturale și personale, 

respectând creditarea informației și 

drepturile de autor” se sugerează 

ca exemplu de activitate:  

„3.3. Implementarea algoritmilor 

într-un mediu de programare în 

scopul rezolvării creative a unor 

probleme având caracter aplicativ - 

...  - elaborarea codului sursă 

pentru controlul robotului didactic 

virtual, prin precizarea succesiunii 

de comenzi corespunzătoare  

deplasării pe o traiectorie 

prestabilită”.  

Aşadar, chiar dacă 

programa ne forţează să ieşim 

uneori din zona de confort, să 

învăţăm lucruri noi pentru a fi 

capabili să predăm la rândul nostru 

aceste noţiuni noi, chiar dacă 

uneori suntem nevoiţi 

să dăm explicaţii 

suplimentare de ce şi 

pentru ce facem 

anumite lucruri la 

clasă, atunci când 

avem şansa de a 

descoperi elevi 

deschişi spre nou, 

pasionaţi de mici de 

roboţi, reuşim să 

realizăm proiecte 

inovatoare.  

 Începuturile 

sunt timide, dar toate trebuie să 

aibă un început. 

Mult succes nouă şi vouă 

şi tuturor celor ce abordează 

viitorul cu curaj! 

 

 

Prof. Mirela Venera  Nelca  

Provocări  contemporane… 
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„Copiii care petrec prea mult timp în compania 

ecranului devin la maturitate oameni dezorganizați, 

haotici, adesea 

rupți de 

realitate, izolați 

și, de cele mai 

multe ori, 

nefericiți”, spune 

Constantin 

Oancea, profesor 

consultant la 

Clinica de 

Psihiatrie a 

Copilului și 

Adolescentului de la Spitalul „Alexandru Obregia” din 

București. 

Dependenţa  de  tehnologie 
Oamenii erei digitale sunt tot mai captivați de 

dispozitivele de înaltă tehnologie. Prea multă tehnologie 

duce la dependenţă şi le aduce daune utilizatorilor 

pentru că, deși ei sunt „conectaţi” din punct de vedere 

electronic, sunt tot mai neatenţi și tot mai deconectaţi de 

la realitatea fizică.  

Tehnologia este un dat al vremii noastre, de 

care nu putem face abstracție. Dar moderația este 

necesară în toate. Să ne amintim deci că avem prieteni 

de calitate, cu care ne putem întâlni faţă în faţă, în loc să 

socializăm pe internet.  

Dependenţa de smartphone 
Când auzi termenul ,,dependenṭă’’ te gândeṣti 

la dependenṭa de alcool, de tutun, de jocuri de noroc, de 

substanṭe, nicidecum la dependenṭa de telefonul mobil 

sau tabletă. Pe măsură ce tehnologia a avansat ṣi 

informaṭiile au devenit mult mai uṣor de accesat prin  

intermediul internetului, s-a dezvoltat o nouă formă de 

dependenṭă: dependenṭa de telefonul mobil. 

Studiile au demonstrat că utilizarea în exces a 

telefonului mobil sau a tabletei îi poate afecta pe copii 

prin tulburări de somn, întârziere în dezvoltare, 

obezitate și agresivitate. 

Utilizarea excesivă a acestor gadgeturi duce la 

afectarea vieţii socio-emoṭionale şi pune în pericol 

sănătatea şi educaţia. Copiii care folosesc prea mult 

aceste aparate ajung să fie captaţi din ce în ce mai mult 

de ceea ce oferă ele încât îşi pierd interesul pentru alte 

lucruri şi activităţi. Nu mai sunt interesaţi să exploreze  

mediul înconjurător, îşi pierd interesul pentru şcoală, nu 

merg să socializeze cu alţi copii, până şi somnul le este 

afectat. Cu alte cuvinte, copilul devine din ce în ce mai 

închis în sine, se izolează de ceilalţi copii, preferând 

telefonul în locul prietenilor reali. Aplicaţiile atractive şi 

jocurile care sunt mereu îmbunătăţite îi fac pe copii să 

îşi petreacă o mare parte din timp utilizându-le. Atunci  

când copilului i se interzice accesul la telefon, el poate 

deveni agresiv. Aşa apare dependența, care mai poate fi  

 

 

 

tratată doar cu ajutorul unor terapii, care uneori pot 

dura şi câţiva ani. 

Creierul se adaptează rapid la realitatea 

virtuală care poate fi schimbată printr-o singură 

atingere, în funcţie de dorinţele utilizatorului. În timp, 

acest lucru duce la lipsa de răbdare, capacitatea de 

analiză, ascultare şi concentrare este afectată profund, 

copilul îşi pierde şi capacitatea de a respecta regulile. 

Lumea virtuală îl face pe copil să devină neîncrezător 

în sine, poate provoca stări de impulsivitate, iar acest 

lucru duce la o colaborare deficitară cu ceilalţi. 

Restricţionarea accesului la telefon, angajarea 

în activităţi de socializare cu alţi copii, petrecerea 

timpului liber în natură, un regim alimentar echilibrat şi 

activităţile fizice în aer liber sunt câteva sugestii pentru 

prevenţia dependenţei de telefonul mobil. 

Bolile  erei  digitale 
 Dureri de gât 

Specialiștii au numit această boală "text neck" și este 

des întâlnită printre posesorii de smartphone-uri. Din 

cauza utilizării excesive a telefonului, aceștia pot suferi 

de dureri frecvente de gât, coloană sau de articulații. 

 Degetul "BlackBerry" 

A utiliza tastatura qwerty, pe care BlackBerry a 

implementat-o telefoanelor sale mobile, este un proces 

destul de dificil. Butoanele sunt foarte mici și 

înghesuite, de aceea utilizatorii își folosesc doar 

degetele mari ale mâinilor. Specialiștii spun că acest 

lucru a dus la apariția bătăturilor dureroase pe vârfurile 

acestora. 

 Luxația "Wii" 

Este cauzată de celebrul 

joc video Wii. Pe lângă 

numeroasele accidente 

cauzate de telecomanda 

care, deseori, este dificil 

de controlat, jocul Wii 

produce și dureri ale 

încheieturilor mâinilor, 

luxații și întinderi musculare. 

 Surzenia 

Toată lumea deține, astăzi, un mp3, un iPod sau un 

telefon cu căști. Specialiștii avertizează că volumul tare 

din căști poate duce la pierderea parțială și chiar totală a 

auzului. 

Webgrafie: 

https://revistacariere.ro/inspiratie/wellbeing/bolile-erei-

digitale-dependenta-de-tehnologie/ 

https://mythologica.ro/bolile-digitale-ale-secolului-xxi-

si-dependenta-de-tehnologie/ 

https://centruldeparenting.ro/psiholog-4-moduri-in-care-

dependenta-de-telefon-poate-ruina-copilaria/ 

 prof. Emilia Ioana Leuca 

Provocări  contemporane… 

https://revistacariere.ro/inspiratie/wellbeing/bolile-erei-digitale-dependenta-de-tehnologie/
https://revistacariere.ro/inspiratie/wellbeing/bolile-erei-digitale-dependenta-de-tehnologie/
https://mythologica.ro/bolile-digitale-ale-secolului-xxi-si-dependenta-de-tehnologie/
https://mythologica.ro/bolile-digitale-ale-secolului-xxi-si-dependenta-de-tehnologie/
https://centruldeparenting.ro/psiholog-4-moduri-in-care-dependenta-de-telefon-poate-ruina-copilaria/
https://centruldeparenting.ro/psiholog-4-moduri-in-care-dependenta-de-telefon-poate-ruina-copilaria/
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 Biserica Ortodoxă şi problematica  

mediului înconjurător 
 

La 1 septembrie, odată cu începerea anului bisericesc, Biserica 

Ortodoxă sărbătorește, la propunerea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, 

Ziua Protecției Mediului Înconjurător.  

Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu este cunoscut 

pentru activitățile și demersurile pe care le-a inițiat și susținut în vederea 

rezolvării crizei ecologice pe care o traversăm, motiv pentru care a fost supranumit Patriarhul verde. De aceea, s-a 

dorit ca Ziua Protecției Mediului Înconjurător să fie zi de sensibilizare a cetățenilor cu privire la problemele de mediu. 

Cu această ocazie se rostesc rugăciuni pentru mediul înconjurător.  

Creștinul, ca unul care se străduiește zilnic să împlinească porunca iubirii față de Dumnezeu și de aproapele, 

nu poate să rămână indiferent în fața provocărilor ecologice și este preocupat de realitatea schimbărilor climatice; el 

încearcă să respecte tradiția Bisericii care pune în valoare resursele spirituale și ecologice ale teologiei.  

Dezvoltarea economică, tehnologică și socială, dar și exploatarea resurselor naturale nu au pus mereu în va-

loare persoana umană și integritatea mediului natural. Schimbările climatice, cu toate consecințele distructive pentru 

om și natură, așteaptă un răspuns din partea credinciosului în ceea ce privește stilul și modul de viață, care să conducă 

spre o dezvoltare sustenabilă a vieții de zi cu zi. Credincioșii trebuie să fie conștienți că protecția mediului înconjură-

tor este o responsabilitate a fiecăruia dintre noi, o prelungire a lucrării Bisericii ai cărei membri sunt dincolo de ziduri-

le lăcașelor de cult.  

Prin programe educaționale și de sensibilizare a copiilor și tinerilor, prin conferințe și discuții, prin susținerea 

și programarea unor activități de conștientizare și ecologizare, dar și prin cateheză, credincioșii vor respecta natura ca 

„bună foarte” (Facere 1, 26).   

Prof.  dr. Corina - Maria Scridon  

Etica cercetării ştiinţifice  

pe subiecţi umani 
 

1947 - Codul de la Nuremberg 

 

După încheierea Celui de-al Doilea Război 

Mondial s-au constatat abuzuri nemaiîntâlnite ale unor 

medici nazişti care au supus prizonierii, fără voia aces-

tora şi fără a-i informa, la experimente ştiinţifice inu-

mane sau chiar mortale, chipurile în numele ştiinţei şi 

adevărului. 

Aceste „crime împotriva umanităţii” judecate 

la Tribunalul de la Nűremberg, au avut drept consecinţă 

adoptarea unui prim cod al bunei conduite morale în 

cercetarea ştiinţifică, inspirat de greşelile acestui episod 

istoric: Codul de la Nuremberg. 

 

Principalele noutăți introduse de Cod au fost: 

 consimțământul acordat în cunoștință de cauză 

(informat); 

 analiza risc - beneficii (dezvoltarea unei teorii a 

riscului în etică); 

 recunoașterea dreptului pacientului de a se retrage 

în orice moment din experiment; 

 

1964 - Declarația de la Helsinki 

 

Asociația Medicală Mondială elaborează noi 

principii etice pentru cercetarea pe subiecții umani 

(„Declaraţia de la Helsinki,, ). 

Regula nou introdusă este  că „Interesele subi-

ectului trebuie să prevaleze întotdeauna în faţa inter-

eselor societăţii”, respectiv „Orice subiect aflat într-o 

cercetare clinică se va bucura de cel mai bun tratament 

posibil”. 

 

1978 - Raportul Belmont  
 

Un experiment provocator pentru bioetică  a 

fost urmărirea evoluţiei sifilisului (pentru care iniţial nu 

exista tratament) având ca subiecţi peste 300 de familii 

de culoare, defavorizate, vulnerabile din statul Ala-

bama. Subiecții nu au fost informaţi ce se urmăreşte cu 

ei şi chiar după descoperirea penicilinei (care îi putea 

vindeca), experimentul a continuat lăsându-i pe subiecţi  

Reflecţíi contemporane… 
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să ajungă în faza letală în numele progresului ştiinţei. Alte 

persoane au fost infectate în mod intenționat. Dezvăluirea 

cazului a stârnit un mare scandal şi a dus la formarea 

Comisiei Belmont menită să elaboreze „principiile morale” 

ale cercetării ştiinţifice în domeniul bio-medical şi regulile 

ce decurg din ele. 

Raportul propune trei principii: respectul 

pentru persoane, principiul binefacerii şi cel al drep-

tăţii. 
Unul dintre membrii comisiei, Tom Beau-

champ, publică peste un an o carte (Beauchamp and  

 

   Childress, Principles of biomedical ethics) în care 

propune patru principii pentru cercetarea bio-

medicală, anume principiile: Autonomiei, Binefacerii, 

Nefacerii răului, Dreptăţii. 

Treptat, aşadar, etica pătrunde şi în domeniul 

cercetării ştiinţifice, practic în toate specializările, dar 

mai ales în medicină şi în cercetările asupra subiecţilor 

umani. 

Webgrafie: https// wikipedia.org 

 

Prof. Cosmin Istrate

   

 

Postul creştin,  

un  dar  divin  pentru  detoxifierea   

organismului  uman    
 

Mărturiile despre post sunt mai vechi decât scrierea, 

acesta fiind cunoscut încă de la început ca un remediu natural 

pentru suflet și trup. În esență, trebuie să știm că postul este de 

mai multe feluri și este bine să fie însoțit de îndrumarea unui 

preot duhovnic. Postul negru vindecă organismul întărindu-l în 

biruința asupra bolilor
1
. În concret, prin post corpurile elimină 

celulele moarte curățând țesuturile afectate, resursele crescute de grăsime, tumorile, infecțiile, toate acestea fiind folo-

site ca și combustibil și/sau eliminate ca deșeuri toxice.  

În procesul vindecării bolilor care este unul complex, este cunoscut faptul că organismul curăță și repară or-

ganele sau zonele afectate, folosind ca măsuri de ajutorare reducerea apetitului și a digestiei; în lumea animalelor s-a 

putut constata că dacă sunt rănite, ele refuză să se hrănească și chiar să se hidrateze pentru un timp, acestea urmând să 

preia alimentarea și hidratarea doar după vindecarea părților afectate. Se poate reține de aici că revenirea apetitului 

semnifică biruința asupra bolii în vreme ce alimentarea forțată în perioada de suferință poate încetini vindecarea.   

Prin post, specialiștii susțin că celulele afectate 

sunt dizolvate și reconstruite, sunt curățate efectiv traseele, 

membranele și structurile celulelor. Postul dizolvă și un 

anumit mucus intern prezent în căile și membranele micro-

scopice determinând sporirea imunității. În același timp 

urechile, gâtul, nasul și sinusurile se desfundă.  

  În cazul postului cu apă se susține că pot apărea 

dureri în zona unor răni mai vechi, cauzate de faptul că 

țesuturile vătămate din apropierea acestora sunt folosite de 

către corp ca și carburant. Prin explicația care este dată se 

subliniază următorul aspect: corpul caută vindecarea 

hrănindu-se din surse interne, multe substanțe pentru vinde-

care venind din interior. În acest mod realmente se desfac și 

se recompun țesuturi alterate, acest proces determinând 

reîntinerirea corpului și mărirea tonusului acestuia. 

Omul poate așadar rezista mult timp fără surse de alimentare externe, identificând în aceste condiții combus-

tibil intern. Beneficiile relevante imediate sunt detoxifierea organelor și îmbunătățirea funcțiilor acestora. Prin actul 

postirii, pielea devine delicată, se curăță petele și se vindecă rănile, asigurându-se un aspect plăcut și uniform.  

În final, fără a ne referi și la multitudinea darurilor sufletești primite prin post, o să amintim doar beneficiile 

organismului mijlocite de acesta: claritate mentală, scăderea în greutate, sistem nervos echilibrat, mai multă energie, 

revitalizarea organelor, armonizarea biochimiei celulare, înfrumusețarea pielii, o digestie bună și o respirație adâncă. 

Postul este un dar divin, pe care ființa umană este bine să îl primească pentru a reintra în armonie cu sine și cu Creato-

rul său.  

Prof. dr. Ioan Florin POIENARU, 

Director adjunct 

                                                 
1
 Mai multe detalii despre efectele postului negru în vindecarea organismului, în  secretulsanatatii.net, publicat de 

ADMIN 2.3 februarie 2020.  

Reflecţíi contemporane… 
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De  ce  LITERAŢIA  poate deveni o alternativă a 

 învăţării digitalizate? 

„Literacy nu are echivalent în română şi îl vom traduce prin literaţie. În acord cu definiţia agreată la 

nivel european, el se referă la dezvoltarea competenţelor de lectură şi scriere care facilitează înţelegerea şi 

învăţarea, folosirea şi evaluarea critică a informaţiilor furnizate în moduri variate care includ texte scrise, 

electronice şi imagini”, spune Liliana Romaniuc, directoarea Seven Hills International School. 

 

Gradele de analfabetism au fost stabilite deja prin cercetări realizate la nivel internaţional, iar în 

literatura de specialitate se utilizează termenul de literacy. Potrivit standardelor, există trei niveluri de literaţie, 

toate cu corespondent în testările PISA, cele care ne clasează pe ultimele locuri din lume – de exemplu, locul 49 

din 65 la secţiunea lectura şi înţelegerea textului, în 2009. 

Literaţia de bază (baseline literacy – alfabetizare) înseamnă cunoaşterea literelor, a cuvintelor şi a 

structurii textului necesare lecturii şi scrierii, competenţe care corespund nivelului 1 din testele PISA. Aşadar, 

lipsa acestor competenţe încadrează o persoană în rândul analfabeţilor „clasici”, care nu ştiu să scrie şi să 

citească. 

La un nivel mai profund se află literaţia funcţională (functional literacy), care  presupune abilitatea de 

a citi, scrie şi înţelege, cea care permite persoanei să „funcţioneze” în societate, în viaţa personală, la şcoală şi la 

serviciu. 

  Al treilea nivel este reprezentat de literaţia multiplă (multiple literacy), care reprezintă capacitatea 

persoanei de a folosi competenţele de lectură, scriere, înţelegere şi de realizare a conexiunilor pentru a produce, 

interpreta şi evalua critic informaţia citită. 

 

Pornind de la premisa că „toți profesorii sunt profesori de lectură” (Brozo & Simpson, 2007; Fisher & 

Ivey, 2005) apare nevoia responsabilizării fiecărui cadru didactic în raport cu formarea și dezvoltarea 

competențelor de literație ale elevilor indiferent de disciplina predată. 

 

Constatări personale: 

 

Așadar, contextul general ne indică că: 

 

În ultimii ani,  la nivel micro, elevii 

întâmpină dificultăți în înțelegerea textului 

citit/scris, fenomen care la nivel macro este 

cunoscut ca analfabetism funcțional. 

 

La nivelul clasei a V-a C din Școala 

Gimnazială Nr. 1 Bistrița, am identificat 

următorul context specific: 

• elevii au capacitate redusă de comprehensiune 

a unui text ştiinţific din domeniul biologiei; 

• elevii se confruntă cu o invazie de termeni 

ştiinţifici, pe care nu știu să-i gestioneze; 

• elevii nu au exerciţiul specific de  a munci în 

grup la ora de biologie; 

• elevii au capacitate redusă să transfere informaţiile ştiinţifice dintr-un text suport într-un text lacunar; 

• elevii au competențe, dar nefinisate, de transpunere a informaţiilor ştiinţifice sub formă de organizator 

grafic/schemă logică; 

 

Pornind de la problemele identificate, am încercat, pe parcursul  unității de învățare Grupe de viețuitoare, să 

remediem problemele identificate. Astfel, am conceput un set de mai multe lecții, în care componenta literației 

să fie dominantă. 

 

Scopul propus a fost de dezvoltare a competențelor de învățare la disciplina Biologie prin literație. 

 

 

    Literaţia şi Ştiinţele naturii … 
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Obiectivele propuse au fost:  

 

Elevii: 

• să  identifice surse de informații privind vieţuitoarele din Regnul Bacteria,  Protista, Fungi în manual/ capitol/ 

rubrica dicționar;  

• să recunoască specii din cele trei regnuri  în imagini vizuale; 

• să transfere informaţiile ştiinţifice dintr-un text suport într-un text lacunar 

sau eseu; 

• să confirme sau infirme predicţia iniţială; 

• să utilizeze corect informațiile științifice/vocabularul într-un text lacunar 

și pentru rezolvarea de itemi cu alegere simplă/ duală (adevărat/fals); 

• să extragă ideea principală dintr-un fragment/text; 

• să transfere informaţiile ştiinţifice dintr-un text suport într-o schemă 

logică; 

• să coopereze pentru realizarea sarcinii folosind metode de cooperare în 

grup; 

 

Am aplicat intervenția cu următoarele coordonate: 

 

• Orizont de timp: 5 ore  

• Modelul de proiectare și implementare a fost cel bazat pe  gândirea 

critică; 

• Metode utilizate: lectura/rezumatul în perechi; ghidul de anticipație; 

conceperea unui organizator grafic/ scheme logice; completarea textului 

lacunar; 

• Mijloace didactice: fișe de lucru cu  texte suport, texte lacunare; fișe de evaluare formativă, sumativă; 

 

Evaluarea intervenției am realizat-o prin:  
 

• test de impact; 

• teste de evaluare formativă și sumativă a competențelor de 

literație; 

 

Reflecție: 

• Considerăm că aceste lecții au fost de impact, lucru regăsit 

și în chestionarul aplicat, căci elevii s-au declarat încântați 

de activitățile desfășurate și își doresc în continuare să 

învețe prin implicarea în astfel de activități de învățare. 

• Evaluarea formativă a indicat că au nevoie de 

îmbunătățirea competențelor de literație. Exersarea acestor 

metode, desigur a dus la îmbunătățirea lor, ceea ce a 

demonstrat evaluarea sumativă.   

• Am întâmpinat greutăți legate de gestionarea timpului, organizarea echipelor, aplicarea metodelor, adică am 

avut de învățat lucruri despre literație și în continuare trebuie să ne dezvoltăm competențele de aplicare a 

metodelor specifice acesteia. 

• Desigur, considerăm că trebuie să perseverăm în aplicarea metodelor didactice specifice literației, pentru că 

competențele pot fi dezvoltate în continuare… atât la noi, ca și profesori, cât și la elevii nostri… 

 

Extindere: 

 

Am putea extinde aplicarea metodelor și celorlalte clase de gimnaziu. Probleme legate de text: citit, 

înțelegerea textului citit/scris, vocabular, extragerea ideilor principale, transpunerea informațiilor în contexte noi, 

rămân în continuare provocări ale învățământului contemporan, pe care le putem remedia prin implicare 

personală la oricare dintre disciplinele studiate. 

 

Bibliografie: *** Suport de curs Literație și gândire critică pentru învățare, Asociația Lectura și scrierea 

pentru dezvoltarea gândirii critice România,  mai – decembrie 2019 

Webgrafie:  

https://edict.ro/avantaje-si-dezavantaje-ale-utilizarii-calculatorului-in-procesul-de-invatamant/, accesat la data de 

06.02.2020 

https://www.arlromania.ro/2015/02/06/literatia-revolutia-educatiei-gandesti-ce-scrii-si-ce-citesti-profesionisti-

care-au-luat-initiativa-pentru-schimbare/, accesat la data de 06.02.2020 

prof. Dana Elena Moraru 
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  Ionel Haiduc  

 

 Este un chimist, profesor la Universitatea Babes-Bolyai 

Cluj-Napoca, academician român, ales pe 5 aprilie 2006 în funcția de 

președinte al Academiei Române. A fost ales membru de onoare al 

Academiei de Științe a Moldovei. 

Născut în Cluj, pe 9 mai 1937, Ionel Haiduc a urmat studiile 

primare la școala „Ioan Bob”, iar mai apoi la „Colegiul Național Emil 

Racoviță”, terminând ca șef de promoție. A absolvit Facultatea de 

Chimie a Universității din Cluj în 1959. S-a distins încă din primii ani 

de școală prin interesul pentru cunoaștere, prin capacitatea de a 

acumula, sistematiza și folosi o uriașă cantitate de informație științifică.  

În 1964 a obținut titlul de doctor în chimie la Institutul „M. V. Lomonosov” din Moscova sub conducerea 

științifică a academicianului K. A. Andrianov.  

Toată viața științifică a Academicianului Ionel Haiduc s-a desfășurat la Facultatea de Chimie a Universității din 

Cluj, începând din 1959 și până în prezent. Profesor la vârsta de 36 de ani, își completează formarea ca cercetător în SUA 

între 1966-1972, pe durata a 3 stagii post-doctorale, alături de profesorii Henry Gilman și Bruce King. Între 1990-1993 a 

fost rector al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și vicepreședintele Consiliului Național al Rectorilor.  

 Interesul științific al Profesorului Ionel Haiduc acoperă câteva arii importante: chimia coordinativă și 

organometalică, chimia supramoleculară, chimia ciclurilor anorganice, activitatea biologică a compușilor metalici 

(inclusiv activitatea anti-tumorală), nomenclatura și sistematizarea în chimia anorganică, toate acestea fiind domenii în 

care profesorul Haiduc a adus contribuții esențiale în România. Contribuțiile de pionierat în domeniul Chimiei 

organometalice continuate pe parcursul a peste 35 de ani a condus la dezvoltarea unei puternice școli în acest domeniu la 

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din Cluj-Napoca. 

Membru în diverse organisme academice și sociale s-a implicat în politica științei, management, protecția 

mediului fiind autorul unui mare număr de lucrări pe aceste teme.  

Academicianul Ionel Haiduc a adus contribuții importante la diverse capitole ale chimiei anorganice, 

coordinative și organometalice, munca lui științifică fiind acoperită de 9 cărți (publicate în română, poloneză, engleză și 

greacă), 25 de capitole în volume colective și peste 340 de articole științifice și recenzii. Chimia ciclurilor anorganice 

rămâne unul dintre domeniile favorite fapt atestat de cărțile publicate în domeniu.  

Cartea Chimia Compușilor Metalorganici a servit ca unică sursă de informații timp de mai mulți ani studenților 

români și a reprezentat începutul sistematic al chimiei organometalice în România. Extensia în limba engleză publicată cu 

J.J. Zuckerman (Basic Organometallic Chemistry) rămâne o carte de referință pentru mulți studenți din întreaga lume. 

Aplicațiile compușilor organometalici în variate domenii, inclusiv în medicină au completat studiul asupra sintezei și 

caracterizării lor structurale.  

Cea mai recentă carte publicată Supramolecular Organometallic Chemistry (avându-l ca și coautor pe F. 

Edelmann), cu o prefață scrisă de Jean-Marie Lehn, laureat al premiului Nobel, descrie nu numai o arie majoră a chimiei, 

dar și interfața între chimie, biologie, fizică și știința materialelor.  
Webgrafie: https://wikipedia.org 

Poienaru Bogdan, clasa  a VIII - a A 

 

Stephen Hawking  

 

S-a născut în ziua în care se împlineau 300 de ani de la moartea lui 

Galileo Galilei. Și-a făcut educația la St. Albans School (Hertfordshire) și la 

University College (Oxford). În 1962 - la vârsta de 20 de ani - obține titlul de 

Doctor în Fizică la Trinity Hall din Cambridge, unde își începe activitatea 

didactică și științifică.  

 

Lupta cu boala și infirmitatea 

În 1963, la vârsta de 21 de ani, Hawking observă pentru prima dată o 

slăbiciune a mușchilor. În urma unui examen medical, se constată o boală 

progresivă de neuron motor, afecțiune cunoscută sub numele de scleroză laterală 

amiotrofică. I se dau maximum 2 ani de trăit. Hawking nu cedează, continuă să  

lucreze, în ciuda agravării continue a invalidității. Se căsătorește în 1965 cu Jane 

Wilde (divorțând ulterior, în 1995, după o separare ce dura din 1990), și va avea  

Mari oameni de ştiinţă  

Mari oameni de ştiinţă  
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trei copii. Paralizia progresează și, cu timpul, devine complet imobilizat, își pierde vocea și este constrâns să comunice cu 

ajutorul unui computer sofisticat (conceput special pentru el de un prieten), care poate fi controlat cu mișcări ale capului 

și globilor oculari, la o viteză de cincisprezece cuvinte pe minut. Infirmitatea nu îl poate împiedica să își continue 

activitatea didactică și științifică. În 1995 se căsătorește din nou, cu Elaine Mason. 

În data de 20 aprilie 2009, Universitatea Cambridge a declarat că Hawking este „foarte bolnav”, și a fost internat 

la spitalul Addenbrooke.
 
A două zi s-a declarat că starea lui este stabilă, dar pentru observație și o recuperare integrală, 

este în continuare ținut la spital. A decedat în locuința sa din Cambridge, pe data de 14 martie 2018. 

 

Activitatea științifică 

Principalele domenii de cercetare sunt cosmologia teoretică, relativitatea generală și mecanica cuantică. În 

anii 1965-1970 elaborează un model matematic asupra originii și evoluției universului în expansiune, din momentul 

"marii explozii" inițiale ("The Big Bang") și întreprinde studii asupra relației dintre găurile negre din univers și 

termodinamică. Cercetările sale l-au dus la concluzia că aceste găuri negre au o durată de existență limitată, constituirea 

unor perechi de particule-antiparticule virtuale ducând la o "evaporare" treptată a acestora sub forma radiației Hawking. 

Mai târziu, revine asupra acestei teorii, admițând că radiația se produce indiferent de procesul ce are loc înăuntrul unei 

găuri negre, reprezentare ce contrazice regulile mecanicii cuantice, teorie cunoscută sub numele de paradoxul 

informațional al găurilor negre. La Conferința Internațională asupra Relativității Generale și Gravitației din 21 iulie 

2004, care a avut loc la Dublin, Hawking a emis ideea că găurile negre ar putea transmite, într-o manieră deformată, 

informații asupra întregii materii pe care au asimilat-o.  

Foarte populare sunt cărțile sale de popularizare a științei, pentru nespecialiști: A Brief History of Time, 1988 

(publicată în limba română sub titlul Scurtă istorie a timpului, 2004), Einstein's dream, 1993 (Visul lui Einstein și alte 

eseuri), The Universe in a Nutshell, 2001 (Universul într-o coajă de nucă, 2004) și A briefer history of time, în colaborare 

cu Leonard Mlodinow, 2005 (O mai scurtă istorie a timpului).  

În data de 1 octombrie 2009, Universitatea din Cambridge declară că: În joia aceasta celebrul fizician și cosmolog predă 

la celebra „Catedră Lucasiană de Matematică” a Universității. 

Webgrafie: https://wikipedia.org 

Oltean Mihai, clasa  a VII - a A  

 

 

Florian Porcius  
 

S-a născut la 16/28 august 1816, Rodna, Districtul Năsăud - d. 17/30 mai 

1906, Rodna, Comitatul Bistrița-Năsăud. A fost un botanist român, membru 

titular al Academiei Române.  

Descendent dintr-o familie de țărani săraci (Șteopan), a fost crescut de 

bunicul său, preotul greco-catolic Gherasim Porcu (latinizat Porcius) al cărui nume 

l-a moștenit prin adopțiune. A urmat (1827- 1831) cursurile Școlii militare normale 

cu limba de predare germană din Năsăud, apoi liceele din Blaj și Cluj. În 1836 era 

învățător în Rodna-Veche. În anul 1844 obține o bursă de la "fondul grăniceresc" 

pentru a studia la Institutul pedagogic din Viena, timp de 2 ani.  

În anul 1848 a fost primit în audiență pentru apărarea drepturilor națiunii 

române din Transilvania de către împăratul Ferdinand I al Austriei, fapt ce i-a atras 

arestarea și deportarea la Cluj, pe timp de un an, din partea autorităților 

revoluționare maghiare.  

A ocupat diverse posturi administrative la Reteag, Beclean, Săliște, Rodna 

și Năsăud, ajungând, în 1867 subprefect (vice-căpitan) al districtului Năsăud. În 1877 s-a pensionat din calitatea de 

președinte la "Sedria orfanală" a comitatului Bistrița-Năsăud, înființată încă din 1867.  

Începând cu anul 1882 a fost membru al Academiei Române.  

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea și-a petrecut verile alături de botanistul Antal Czetz, cei doi realizând 

împreună prima catalogare a florei din zona Rodnei. Porcius a fost unul dintre cei mai de seamă creatori ai terminologiei 

botanice românești. A colaborat de asemenea cu Dimitrie Brândză la Flora Dobrogei, revenindu-i precizarea 

nomenclaturii și a sinonimelor, alcătuirea cheilor de determinare și scrierea diagnozelor. În Biblioteca Academiei 

Române se află manuscrisul (B.A.R nr. 3281) intitulat Explicarea termenilor botanici, care se folosesc în opurile 

botanice la descrierea plantelor fanerogame și criptogame vasculare. Cu îndrumările și anexele necesare pentru 

determinarea genurilor și familiilor naturale care provin din Europa medie, manuscris de o deosebită importanță pentru 

crearea terminologiei botanice românești. A descris o serie de specii noi: Heracleum carpaticum, Centaurea carpatica, 

Pulmonaria dacica, ș.a., iar altele îi poartă numele: Festuca porcii, Sassurea porcii.  

Webgrafie: https://wikipedia.org 

Mihaiu Călin, clasa VIII - a A 

Mari oameni de ştiinţă  

https://ro.wikipedia.org/wiki/1995
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cosmologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teoria_relativit%C4%83%C8%9Bii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mecanica_cuantic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1965
https://ro.wikipedia.org/wiki/1970
https://ro.wikipedia.org/wiki/Termodinamic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/21_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2004
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dublin
https://ro.wikipedia.org/wiki/1988
https://ro.wikipedia.org/wiki/1993
https://ro.wikipedia.org/wiki/2001
https://ro.wikipedia.org/wiki/Leonard_Mlodinow
https://ro.wikipedia.org/wiki/2005
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2009
https://ro.wikipedia.org/wiki/28_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/1816
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rodna,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Districtul_N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/30_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1906
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rodna,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1827
https://ro.wikipedia.org/wiki/1831
https://ro.wikipedia.org/wiki/N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Blaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/1836
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rodna,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/1844
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grani%C8%9Ba_Militar%C4%83_Transilv%C4%83nean%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Viena
https://ro.wikipedia.org/wiki/1848
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I_al_Austriei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Reteag,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Beclean
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83li%C8%99te
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rodna
https://ro.wikipedia.org/wiki/N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/1867
https://ro.wikipedia.org/wiki/N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/1877
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/1867
https://ro.wikipedia.org/wiki/1882
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Antal_Czetz&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Br%C3%A2ndz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Flora_Dobrogei&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanerogame&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Criptogame&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Heracleum_carpaticum&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Centaurea_carpatica&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulmonaria_dacica&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Festuca_porcii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sassurea_porcii&action=edit&redlink=1


Catedra de Ştiinţe, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa 42 

 

Zâmbete 

 

Din experienţa altora…. 

Natura a apărut înaintea omului, dar omul a apărut înaintea ştiinţelor naturale. 
Carl Friedrich von Weizsacker 

Omul stăpâneşte natura nu prin forţă, ci prin înţelegere. Ştiinţa a reuşit acolo unde 

magia a eşuat, fiindcă nu a căutat vrăji pentru a supune natura. 
Jacob Bronowski 

Religia şi ştiinţa naturii nu se exclud, cum cred sau se tem unii în ziua de astăzi, ci 

se întregesc şi se armonizează împreună. 
Max Planck 

E meritul ştiinţei cel de a fi acţionat asupra minţii umane, ajutându-l să îşi 

depăşească nesiguranţele faţă de el şi faţă de natură. 
Albert Einstein 

Ce este un om de ştiinţă înainte de toate? Este un om curios care se uită 

printr-o gaură a cheii, gaura cheii naturii, încercând să afle ce se întâmplă. 
Jacques-Yves Cousteau 

Ştiinţa este cunoaştere aranjată şi clasificată în conformitate cu adevărul, 

faptele şi legile generale ale naturii. 
Luther Burbank 

Ştiinţa este adevărul, este cunoaşterea şi întrebuinţarea forţelor naturii pentru 

fericirea omului. 
Victor Babeş 

Webgrafie: http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?s=biologie;  

http://citateortodoxe.ro/mari-oameni-de-stiinta; http://www.cugetari.ha-ha.ro/stiinta.php   prof. Emilia Ioana Leuca 

 

 

*** Bulă este la școală. Dă 

test la mate, română și 

biologie. La  sfârșitul zilei îi spune 

mamei: 

- Am luat 10! 

- La ce? 

- 3 la mate, 6 la română și 1 la biologie. 

 

***Care este diferența dintre biologie, chimie și fizică? 

Daca mișcă e biologie, dacă miroase e 

chimie, dacă funcționează este fizică… 

***De ce e heliul asa anti-social? 

- Pentru că nu vrea să se ”combine” cu nimeni.  

 

Luana Macavei, clasa a VI - a A 

Perle  şcolare:  

    

  Cum îti dai 

seama la ce orã ești?  

 
        1. Dacã e verde sau se agitã, e biologie!  

        2. Dacã miroase, e chimie!  

        3. Dacã functioneazã, e fizicã! 

        4. Dacã e de neînteles, e matematicã! 

        5. Dacã e vechi, e istorie! 

  6. Dacã  ideile simple devin complicate, e filozofie!  
 

Bucunea Daniela Georgiana, 

clasa a V- a C 

Ştiinţă şi amuzament  
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  Ştiaţi că…?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caleidoscop 

 
 Acidul gastric pe care stomacul omului ȋl elimină pentru a descompune 

mȃncarea este atȃt de  puternic ȋncȃt poate dizolva o lamă de ras?  
 Atunci cȃnd ne lovim ȋntr-un anume loc din zona cotului resimţim o durere 

acută. Aceasta se  datorează faptului că pe aici trece nervul cubital, poziţionat 

de-a lungul osului humerus? 

 Atunci cȃnd privești o persoană pe care o placi, involuntar pupilele ţi se dilată.  

La fel se ȋntȃmplă și cȃnd te uiţi la o persoană pe care o urăsti? 

 Cȃnd o persoană moare auzul este ultimul simţ perceput? Văzul este primul care 

dispare…. 

 Cea mai mare celulă a corpului este ovulul? 

 Cel mai greu „organ” al corpului este pielea. Ea cȃntărește 3,2 kilograme. 

 În 30 de minute, corpul uman emană suficientă energie cât să încălzești  

un litru de apă? 

 După vârsta de 15 ani, creierul încetează să mai crească? 

 O persoană normală petrece aproximativ 6 ani din viață visând? 

 În timpul vieții, inima bate de aproximativ 2.700.000.000 de ori? 

 Mersul obișnuit necesită acțiunea a aproape 200 de mușchi? 

 Viteza luminii nu se poate niciodată schimba? 

 Nimic nu se poate mișca mai repede ca lumina? 

 Calea fasciculului de lumină nu este în întregime dreaptă? 

 Rachetele pot călători cu 40.000 km/h? 

 Un singur nor de mărime mijlocie poate atinge 300.000 t? 

 Pământul este cea mai densă planetă din sistemul nostru solar? 

 De pe Lună cerul se vede negru pentru că Luna nu are atmosferă care să împrăștie lumina? 

 Luminii de la Soare îi ia 8 minute până atinge Pământul? 

 Dacă ai călători cu viteza luminii de la un capăt la altul al galaxiei Calea Lactee, ți-ar trebui  

100.000 de ani ca să termini călătoria? 

 Luna se îndepărtează de Pământ cu 3 cm pe an? 

 Gravitația Lunii este de 6 ori mai mica decât a Pământului? 

 Dacă pe Pământ ai 42 de kg, pe Lună ai 7 kg? 

 Numele hidrogenului înseamnă „generator de apă”? 

 Corpul unui om de 70 kg cuprinde 6 kg de hidrogen, 44 kg de oxigen și 14 kg de carbon. 

 Marea Moartă are o salinitate de 240 g/litru? 

 Cele 7 metale cunoscute în Antichitate sunt: aur, argint, cupru, plumb, mercur, fier și staniu? 

 Într-un punct minuscul desenat cu creionul sunt 30.000.000.000.000.000 de atomi? 

 Clorul a fost primul gaz folosit ca armă de luptă, de către germani, în Primul război mondial? 

 Azotul înseamnă „fără viață”? 

 Pe Marte se găsește cel mai înalt vulcan din sistemul nostru solar, de trei ori mai înalt decât 

Everestul? La polii planetei Marte  se găsește gheață… 

 Saturn este cât nouă planete Pământ  și jumătate? Se mai numește și planeta inel pentru că are cel 

mai mare și mai vizibil inel dintre toate planetele…. Densitatea lui Saturn este mai mică decât a 

apei încât dacă l-ai pune într-un  vas mare cu apă ar pluti… 

 ''Anomalia gravitaţională Wilkes'' a fost descoperită iniţial în 2006 când sateliţii NASA au  
identificat schimbările gravitaţionale ce indicau prezenţa  unui obiect imens pe mijlocul unui 

 crater de 482 de kilometri? Conform TopBuzz, unii cercetători consideră că anomalia ar  

 putea fi reprezentată de rămăşiţele unui asteroid gigantic, posibil cel care a dus la dispariţia 

dinozaurilor… 

 În cazul cascadei din Insulele Feroe, apa nu este curgătoare, ci se propagă în sus? Fenomenul se 

produce datorită vânturilor puternice din regiune. 

       

     Webgrafie: 

www.biblioteca.terrait.ro; http://vrembiologie.blogspot.com/p/curiozitati-biologie.html; 

www.bunadimineata.ro;www.studentus.ro 

 

Bucunea Daniela Georgiana, clasa a V - a C & Fulop Paul, clasa a VIII - a C & Găvici Carina 

Ramona, clasa a VIII - a C & Macavei  Luana, clasa a VI - a A & Motofelea Valeria, clasa a VIII - a C 

& Tofan  Ariana, clasa a V - a C  
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