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                                  REFLECȚII DE LA CATEDRĂ 

                                                                              

 

Profesor Cristina Frânculescu 

 

”Merită să faci eforturi pentru a intensifica comunicarea în timpul orei tale în defavoarea nevoii 

de a impune ordinea prin exercitarea  autorității căreia, natural, elevul i se împotrivește.” 

                                                                      John O. Stevens, Awarenes 

 Învățarea unei limbi moderne este un proces complex, îndelungat, uneori anevoios și chiar 
frustrant deoarece realizarea tranziției de la lumea orei de curs la cea reală nu e la îndemâna oricui. 
Se știe că, în climatul sigur, confortabil, familiar al clasei, greșelile elevilor sunt admise. Dar să 
folosești limba străină în afara granițelor acestui spațiu înseamnă o experiență cu desăvârșire difer-
ită, ceea ce pe unii dintre elevi îi face să se simtă ca pășind pe nisipuri mișcătoare. Listele intermi-
nabile de cuvinte, de expresii, de reguli gramaticale și structuri funcționale devin instantaneu 
încâlcite și inutile odată copilul ajuns la restaurant sau într- un magazin oarecare, bunăoară. 
 În atare situație tehnicile dramatice și utilizarea lor în cadrul lecțiilor de limbi moderne 
devin tot mai populare. Acestea constau într- un set de activități ce conturează un context social 
menit să implice activ participanții în comunicare, nu doar prin folosirea codului lingvistic ci și 
prin cea a tehnicilor nonlingvistice – gestică, mimică, postură, mișcare, care îl fac chiar și pe cel 
mai timid vorbitor să se simtă în siguranță pe tărâmul limbii, să prindă curaj în a se exprima prin 
intermediul limbii studiate, să simtă că aparține mediului lingvistic nou creat și că el însuși con-
tribuie la conturarea acestuia. Astfel, fiecare actant se identifică cu roluri diverse, în situații variate, 
înțelege contextul față de care dezvoltă sentimente de apartenență, practică o comunicare care, prin 
apelarea la toate resursele, devine eficientă, veridică. Teatrul, ca metodă de învățare, prin solicita-
rea de răspunsuri și reacții fizice, emoționale, lingvistice, creative, artistice, devine calea spre 
descătușarea eului. Toți participanții implicați în actul dramatic experimentează emoții și momente 
de maximă intensitate și ating o înțelegere a sinelui și a celor din jur, neegalată de alte situații 
străine de acest domeniu. 
 Indubitabil, esențialmente, resursele dramatice sunt calea de detașare a elevului de con-
strângerile mediului și structurii oferite și cerute de ora de curs tradițională și îi oferă șansa de a- și 
crea propriile experiențe, propriul material și propriile mijloace de a transmite mesaje. Doar în se-
curitatea acestui mediu chiar de el creat, elevul e dispus să- și asume riscuri, să- și formuleze un 
sistem de convingeri pe care să le exprime liber, să ia decizii și să participe la acțiune, în nume 
propriu și/ sau ca și colportor al opiniilor grupului. 

Totodată, utilizarea acestor metode de lucru creează oportunitatea integrării competențelor de 
receptare de mesaje (înțelegerea textului audiat, lecturat) și a celor de producere de mesaje (scrise, 
orale) în limba studiată. Din nefericire, manualele de limbi moderne încă mai prezintă materialul 
de studiat într- o formulă care nu necesită, în mod imperios, implicarea activă a elevului prin 
crearea de experiențe adevărate și manifestarea de reacții față de acestea. Elevul se simte aban-
donat în afara situației de viață reală, în afara contextului lingvistic. Acestei dileme îi oferă un 
răspuns valid tehnica dramatică ale cărei avantaje rezidă în aceea că: 

https://www.bing.com/images/search?q=masca+teatru&view=detailv2&&id=AEC94953643B21F6B8DDF82D74C585A399081A84&selectedIndex=61&ccid=FJDjOH1H&simid=608034917612849386&thid=OIP.M1490e3387d47d28545033abc66065233o0
https://www.bing.com/images/search?q=masca+teatru&view=detailv2&&id=AEC94953643B21F6B8DDF82D74C585A399081A84&selectedIndex=61&ccid=FJDjOH1H&simid=608034917612849386&thid=OIP.M1490e3387d47d28545033abc66065233o0
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 Oferă elevilor experiența utilizării limbii în situații conversaționale originale, reale, în sco-
puri firești, care generează nevoia de comunicare. Sunt o modalitate ideală de a încuraja deducerea 
sensului elementelor de lexic și a funcției structurilor din context, pe baza elementelor verbale din 
proximitatea acestora și/ sau pe baza stimulilor nonverbali, și folosirea lor, cu mai mare siguranță, 
în comunicarea proprie. 
 
 Ajută elevii în câștigarea încrederii în abilitățile personale și în creșterea stimei de sine, cali-
tăți atât de necesare în comunicarea spontană. Prin asumarea de roluri, actanții se detașează de pro-
priul eu și se ”ascund” în spatele personajului, postură din care renunță cu ușurință la timiditate, 
trac, teama de expunere publică. 
 
 Aduc, în spațiul artificial, formal, plin de constrângeri și reguli al clasei, lumea adevărată, 
cea de afară, lumea care presupune rezolvarea problemelor, explorarea mediului, apelarea la resurse 
informaționale, abordarea holistică, crosscurriculară. Prin folosirea lor, scopul lecției, de la unul 
strict lingvistic, se dezvoltă – se aduc în discuție teme specifice altor domenii, se abordează latura 
culturală și de civilizație a spațiului lingvistic abordat. 
 
 Fac, pentru oricare dintre stilurile de învățare, din procesul de învățare o experiență memo-
rabilă prin trăirea directă de experiențe și conturarea de sentimente și emoții. În momentul drama-
tizării de situații, elevii fac apel la toate canalele de comunicare și îl folosește din plin pe cel care li 
se potrivește cel mai bine, ceea ce conduce la implicare activă și învățare durabilă.  
 
   Contribuie la dezvoltarea abilitătilor de a empatiza și de a comunica eficient cu ceilalți. 
Aduc în prim- plan o învățare activă a aspectelor sociale ale vieții rezultând în îmbunătățirea 
relațiilor din cadrul grupului și la crearea unei atmosfere favorabile dezvoltării individuale și 
atingerii scopurilor propuse. Prin analiza și compararea personajelor dramatice între ele și cu ei 
înșiși, elevii, inevitabil, plonjează într-un mediu social care le poate schimba viziunea asupra 
relațiilor interpersonale, asupra propriului rol, îi poate stimula în sensul abordării creative a ex-
istenței și a relațiilor interumane. 

 
    Oferă un cadru de învățare a tehnicilor de manageriere a resurselor temporale. Implicați în 
crearea de producții dramatice, elevii trebuie să-și organizeze timpul, să- și planifice repetițiile și 
toate celelalte activități și sarcini aferente astfel încât să nu afecteze frecvența și performanța la 
alte ore de curs și activități școlare. 
 

   Stimulează inițiativa, capacitatea de a parcurge toate etapele, de la inițierea conceptului pâ-
nă la finalizarea proiectului. Complexitatea activităților dramatice îi antrenează pe elevi în 
asumarea voluntară o oricărei sarcini ivite și care necesită realizare în scopul realizării cu succes a 
activitățiii propuse. Chiar și cei mai indiferenți sau inactivi elevi vor învăța ce înseamnă im-
plicarea. 

 
   Transformă actul de învățare, adesea asociat cu rutină, constrângere, inutilitate, într-o expe-
riență activă, atrăgătoare, motivantă.  

 
     



5 

 

 

 

TEACHING ENGLISH THROUGH MUSICAL ACTIVITIES 

 

        Profesor Cosmina Diaconu 

 

  Music plays an important role in the development of a child and, at the same time, it 
helps him learn a foreign language. Evidence of this statement is the frequency the musical activities 
are used in teaching English all over the world. 
 Musical activities are beneficial for both students and teachers. For students, who love to play 
and sing, regardless the age, musical activities are a welcoming change in the routine of teaching Eng-
lish. For the teacher, the use of musical activities during the lesson can represent a pause from the cur-
riculum. 
 One of the greatest problems that teachers are confronted with when teaching a foreign lan-
guage is keeping the students’ interest alive as much as possible throughout a class. That is why 
teachers should be very creative in the techniques and strategies they use. What makes music to be a 
suitable teaching method is its universal attraction, bringing together all cultures and languages. This 
is what makes music to be one of the best and most motivating resources in the class, no matter the 
students’ age and background. Furthermore, Wie viele Sprachen, so viele Menschen (loosely translat-
ed, “Another language, another man”) says an old German proverb emphasizing the usefulness of be-
ing multilingual.   
 Musical activities are considered to be valuable pedagogical tools, meaning that they can help 
students improve their listening and speaking skills, their pronunciation as well as their usefulness in 
acquiring new vocabulary and grammar patterns. Another aspect is that musical activities can reflect 
cultural features and can have a beneficial contribution to the students’ mood, being more receptive to 
learning a new language. 
 One of the advantages of using musical activities in teaching English is their flexibility. They 
can be used for a large number of aims and there are plenty of reasons why they can be regarded as 
valuable pedagogical tools. The ultimate advantage may be that they are fun. Enjoyment is a key as-
pect in teaching a language, something that is frequently omitted by teachers, and songs and games 
can bring interest to class routine, simultaneously raising students’ motivation. 
 It has been scientifically proven that students can get bored if they repeatedly listen to a narra-
tive or a dialogue trying to comprehend the meaning of new words or expressions from the context. In 
exchange, the repeated action of listening to a song may seem less monotonous due to rhythm and 
melody. 
 As far as the speaking abilities are concerned, children like to learn how to produce new 
sounds and this thing needs practice. Songs can allow students to practice a new sound without get-
ting bored. They also have a natural rhythm and a recurring sound that is similar to stress structures in 
the English language. These structures make songs be useful for teaching rhythm, stress, pronuncia-
tion. 
 Musical activities offer the possibility of practicing vocabulary. They are usually based on a 
theme or on a subject that provides the appropriate context for learning new vocabulary. Most of the 
songs for children are characterized by monosyllabic words, some of which are frequently repeated. 
This repetition offers a better exposure of these words and facilitates the acquisition of vocabulary. 
Nevertheless, some of vocabulary and grammar words and expressions that are used in traditional and 
folk English songs may cause some difficulties because of their low frequency or because of the ar-
chaic words.  
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 The activities have to be carefully selected in order to corroborate the target vocabulary. 
A problem for the teacher is finding and choosing the activities which are suitable for both the 
vocabulary and the subject. 
 Using musical activities can represent an opportunity of a better understanding of the 
English culture. Many researchers believe that music reflects culture meaning that language and 
music are “interwoven” in songs to communicate the culture reality in a unique manner. Alt-
hough this thing is highly likely with older students, younger students are offered the chance to 
learn about season or historical events from British culture through musical activities. 
 Probably the greatest plus of using musical activities in the process of language teaching 
may be that they are enjoyable. Most children like to sing and play and therefore they usually 
respond well to the tasks related to these activities, but there are also more significant benefits, 
apart from the fact that they are fun. Firstly, they bring variety to class routine, helping the stu-
dents to reach high levels as far as assimilating new information is concerned. Secondly, songs, 
especially chorus, is inductive to a more informal and relaxing atmosphere, which creates a non
-threatening learning environment. By reducing anxiety, musical activities increase the stu-
dents’ interest and motivate them to learn English. Children often see musical activities as 
forms of entertainment, considering them amusing and nice. 
 In conclusion, all musical activities (songs, chants, rhymes and musical games) are 
amazing resources for the English teacher. Besides the language and culture aspects that they 
can improve, musical activities are powerful means to trigger emotions, help to develop the aes-
thetic sense and contribute to the students’ socializing, through their collective characteristics.    
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EDUCAȚIA ELEVILOR PRIN CERCETARE ȘI PRACTICĂ 

 

                                                    Profesor Liliana Puiu  

     

 

 Ştiinţa şi tehnologia joacă un rol esenţial în asigurarea progresului oricărei societăţi, dar 
punerea în valoare a achiziţiilor depinde de atitudinea omului faţă de ştiinţă şi tehnologie şi de 
capacitatea lui de a le domina şi utiliza potrivit idealurilor societăţii.  
 Cultivarea  spiritului inovator constituie una din sarcinile scolii de azi, creativitatea trebuie 
încurajată și cultivată, ea nu este doar un har dăruit anumitor oameni aleși, ci este însăși exprimarea 
de sine a ființei umane, în orice domeniu se manifestă.  Noile educaţii au o relevantă aparte pentru 
societatea românească şi sistemul de învăţământ. Noutatea provocărilor sau a problemelor conduce la 
noutatea răspunsurilor, după cum caracterul global al problematicii lumii contemporane determină 
caracterul inter- sau transdisciplinar al acestor noi conţinuturi. 
 Toate disciplinele de învăţământ sunt importante pentru dezvoltarea competenţelor elevilor. 
Educaţia Tehnologică este o disciplină de bază în  formarea personalităţii elevilor. În cadrul instruirii 
tehnice s-a pus un accent deosebit pe formarea la tineri a următoarelor calităţi: formarea 
vocabularului tehnic, ordine şi disciplină riguroase de muncă; formarea simţului estetic, dragostea 
pentru frumos, receptarea frumosului şi esteticului; respectul pentru munca sa şi a celorlalţi; 
executarea unor lucrări de foarte bună calitate; formarea multilaterală ( policalificarea). Este o 
pregătire pentru identificarea abilităţilor tehnice de care dispune elevul de gimnaziu, abilităţi pe care 
şi le descoperă şi le dezvoltă treptat, pe parcursul celor 4 ani. Fără disciplinele tehnologice procesul 
de învăţământ ar rămâne neadecvat şi incomplet. 
 Realizarea lucrărilor practice în cadrul orelor de educaţie tehnologică poate reprezenta una din 
modalităţile eficiente de a stimula imaginația și creativitatea. Experimentarea  unor noi îmbinări de 
materiale, utilizarea unor materiale reciclabile pentru realizarea unor obiecte noi, utile, analizarea lor 
în colectiv, de multe ori sub forma unor concursuri, sunt tot atâtea modalităţi de dezvoltare a creativi-
tății  elevilor. Pentru aceasta profesorul trebuie să ştie să aleagă activităţile propuse elevilor, acestea 
să aibă sens şi să prezinte interes, să fie legate nu numai de materia predată dar şi de experienţa de 
viaţă a acestora, fiind capabile să stimuleze efortul personal şi să dezvolte motivaţia pentru lucru. 
 Lumea contemporană se confruntă cu tot mai multe provocări care au un impact direct asupra 
învăţământului în general cât şi asupra Educaţiei Tehnologice în particular. Realizând un sondaj de 
opinie în rândul elevilor din învăţământul gimnazial  pe probleme ale conţinutului Educaţiei 
Tehnologice, la întrebarea „Ce cunoştinţe moderne aţi dori să fie introduse în conţinutul disciplinei 
Educaţie Tehnologică?” s-au înregistrat următoarele răspunsuri: pe primul loc se situează informatica, 
robotizarea şi automatizarea, pe al doilea loc se află: noi surse de energie, prevenirea accidentelor şi 
protecţia muncii; pe al treilea loc apar: micro - şi macrocosmosul; pe locul al patrulea s-ar situa 
cunoştinţe ecologice, comunicaţiile şi transporturile moderne. 
 În acest context, elaborarea unei noi programe analitice de Educaţie Tehnologică ar presupune 
şi introducerea unui modul de mecatronică şi de ce nu şi a unor opţionale legate de acest modul, care 
în mod sigur, cu o dotare corespunzătoare, ar trezi mult, interesul elevilor.  
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Astfel chiar prin natura specialităţii de mecatronică, în prelucrarea datelor cu caracter 
aplicativ, prin selecţionarea datelor şi compararea datelor teoretice, formarea gândirii sistemice şi 
a deprinderilor de lucru în echipă devin esenţiale pentru stimularea iniţiativei şi creativităţii.  

În programa şcolară  de Educaţie Tehnologică la clasa a VII-a se parcurge şi modulul 
„Materiale şi tehnologii” în care se pune accentul pe studierea proprietăţilor diverselor materiale  
şi pe executarea diferitelor operaţii tehnologice specifice obţinerii unui produs util. În extinderea 
acestui modul, sunt prezentate la modul general şi „ materialele inteligente”. În prezent, 
pretutindeni în lume, mecatronica are o puternică dezvoltare. Definită ca fiind integrarea 
sinergetică a mecanicii de precizie cu electronica şi informatica în scopul dezvoltării şi fabricării 
de produse inteligente, ea reprezintă răspunsul la revoluţia informatică, ce a produs şi produce 
încă saltul de la societatea avansat industrializată la societatea informatizată. Odată cu creşterea 
explozivă a eficienţei calculatoarelor, sistemele mecatronică au devenit comune în orice disciplină 
inginerească. 
  Materialele inteligente au devenit un domeniu spre care s-au concentrat atenţiile pentru 
activităţile de cercetare şi dezvoltare viitoare în aplicaţiile structurale, datorită avantajelor 
distincte pe care aceste materiale le oferă, atunci când acestea sunt comparate cu cele clasice. 
Importanta controlului activ a acestei regiuni ar putea reprezenta o îmbunătăţire semnificativă 
pentru sistemele de materiale compuse. Revoluţia informatică (a doua revoluţie industrială) a 
marcat saltul de la societatea industrializată la societatea informaţională, generând un val de 
înnoiri în tehnologie şi educaţie.  
          Cel mai important lucru pentru om nu este să aibă şi să ştie a folosi cel mai performant 
produs al tehnologiei moderne ci să se întrebe când şi dacă să-l utilizeze. Este de învăţat nu doar 
modul de utilizare a unui obiect ci şi sănătoasa şi adecvata utilizare a acestuia, cu luarea în 
considerare a impactului pe care decizia personală de a crea, produce, cumpăra sau folosi un 
produs tehnologic îl are asupra individului respectiv, asupra celorlalţi şi asupra mediului. 
 

 

 

 

Bibliografie: 

 

Mirescu, S. C., Mătieş, V., Mândru, D., Bălan, R., Tătar, O., Rusu, C. – Tehnologie şi educaţie 
mecatroni- că, Ghidul profesorului, Editura Economica, Bucureşti; 
Mătieş, V. - Mecatronica – opţiune educaţională pentru integrare; 
Matei, Sorin, ş. a. „ Metodica predării educaţiei tehnologice în gimnaziu”- editura Arves;  
***, S.N.E.E., Ghid de evaluare pentru Educaţia tehnologică, 2001; 
Marcu,V şi Marinescu, M „ Educaţia tehnologică în societatea cunoaşterii” editura Universităţii 
din Oradea – 2006; 
Cerghit, I.- Metode de învăţământ. Iaşi: Editura Polirom, 2006; 
Roşca, A. -  ”Creativitatea generală şi specifică”, Editura Academiei, București, 1981. 
                         

 

 

 



9 

 
 

 Tutorialul realizat de Iosub Raluca este menit să-i facă pe iubitorii de informatică să 
înțeleagă mai bine funcțiile iterative și funcțiile recursive, parcurgând esențialul teoriei și analizând 
exemplele. 

 Vă prezentăm câteva dintre tutorialele 
realizate de elevi. Un prim tutorial prezintă pașii 
de instalare a unui antivirus, mai precis AVG și a 
fost  filmat cu ajutorul programului Camtasia. 
Tutorialul este util marelui public, fiind 
demonstrativ pentru toți cei care doresc să își 
instaleze un antivirus.  
(elev Huțu Alexandru) 

  
 Articolul „Bune practici în crearea de tutoriale” prezintă experiențele de învățare și bună 
practică din cadrul proiectului Erasmus+ Mobilități elevi, ”Ferdinand-TUTOR”, nr. 2015-1-RO01
-KA102-014651, derulat pentru o perioadă de un an la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău. 
Elevii au beneficiat și de o perioadă de practică de trei săptămâni în firme IT din Italia, timp în 
care au învățat pas cu pas cum să realizeze un tutorial. 

Un alt tutorial este despre baze de numeratie. În 
acest material s-a pus accent mai ales pe baza 2. 
Totodată a fost creat un algoritm în  C++ 
structurat pe 2 subprograme care convertesc 
numere din baza p în baza q, unde 2≤p,q≤10.  
(elev Burcă Rafael) 

 

BUNE PRACTICI ÎN CREAREA DE TUTORIALE 
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 Tutorialul creat de Sascău Călin are ca scop 
să ajute elevii să își creeze propriul pivot excel, pre-
cum și modalități de a insera, de a scoate filtrele un-
ui table, în timp ce Andrișan Alexandru a realizat 
materialul său pentru a-i învăța pe ceilalți cum se 
utilizează într-un program C++ “Tipul caracter”.  

 

În cadrul activităților din firmele de profil IT, elevii au învățat să realizeze, gradual, tutoriale 

video profesioniste, tutoriale adaptate concret la cerințele firmelor de plasament și ale pieței de profil. 

Participarea elevilor la mobilități le va dezvolta spiritul de cooperare, atât de necesar ulterior, con-

tribuind și la dezvoltarea profesionalismului, a dimensiunii europene a muncii lor. 

 

Bibliografie: 

 

[1] http://www.wikihow.com/Write-a-Tutorial 

[2] http://idratherbewriting.com/2012/09/27/how-to-create-video-tutorials-a-five-step-process/ 

[3]https://www.efrontlearning.com/blog/2013/06/how-to-create-training-videos-with-camtasia.html 

[4] http://www.itlearning.ro/tutorials/tutorial/?tutorial=52 

 

 

Echipa de proiect 

Iată ce a afirmat elevul Hâncu Dragoș despre tutorialul 

realizat de el: „Tutorialul pe care l-am realizat vă ajută la edi-

tarea unui filmuleț în Pinacle15. După cum puteți observa, nu 

este așa de greu; totul constă în imaginație și foarte multă 

răbdare. Începând cu un fundal sonor și terminând cu un meniu 

adecvat și bine personalizat, toate acestea pot fi adăugate și edi-

tate în Pinacle.” 

Elevii au fost interesați să creeze tutoriale ce vor putea fi folosite la orele de curs sau din CDȘ. 

De exemplu, elevul Crăciun Călin a creat un tutorial pentru a-și ajuta colegii să înțeleagă mai bine 

metoda ”Greedy”, care poate rezolva multe probleme din viața reală modelate informatic (Minimizarea 

timpului mediu de așteptare, Interclasarea optimă a șirurilor ordonate, Coduri Huffman etc.) 

http://www.wikihow.com/Write-a-Tutorial
http://idratherbewriting.com/2012/09/27/how-to-create-video-tutorials-a-five-step-process/
https://www.efrontlearning.com/blog/2013/06/how-to-create-training-videos-with-camtasia.html
http://www.itlearning.ro/tutorials/tutorial/?tutorial=52
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FERDINAND-TUTOR ȘI EXPERIENȚA ITALIANĂ 
 

             Dragoș Hâncu, clasa a X-a D 

 

 

 Pentru mine, proiectul  ,,Ferdinand-Tutor” a început în vara anului 2015, atunci când 
studiam intens site-ul colegiului,  căutând acel ceva care să-mi motiveze alegerea pe care urma să o 
fac. Incă de la primul click mi-a apărut în față anunțul. Am stat, am analizat și am luat decizia – 
aceea de a opta pentru profilul matematica-informatică, intensiv  informatică. Principalul motiv 
pentru care am ales acest profil a fost șansa de a face practică, ceea ce suna promițător.  
 A urmat o perioadă de  pregătire pentru selecția participanților. Dupa aflarea rezultatelor au 
urmat 4 luni pline de pregătiri. Am avut pregătire la informatică, limba engleză, italiană, precum și 
pregătire culturală și pedagogică. Insă a meritat! După multe weekend-uri și zile de vacanță 
petrecute la școala, a venit și ziua în care trebuia sa plecăm spre Reggio Emilia.  
 Prima zi de muncă la firma de stagiu din Italia a decurs foarte bine:  am cunoscut firma și 
oamenii cu care urma să lucrăm. Miza SRL – o firmă minunată cu oameni minunați. Intreaga 
noastră muncă se desfășura de-a lungul a 6 ore pe zi, mereu sub atenta supraveghere a tutorelui. 
 Desigur pe lângă cele 6 ore pe zi pe care le petreceam la firmă, am avut parte și de 3 vizite 
culturale. Fiecare sfârșit de săptamână era sărbătorit prin vizitarea unui oraș. Primul oraș  a  fost 
Bologna. Un oraș cu o arhitectură foarte frumoasă, un oraș în care nu te poți plictisi. Cel de-al 
doilea oraș a fost Parma. Un oraș mic, dar care are ce arăta. Un oraș plin de viață și foarte liniștit în 
același timp.  Parma e unul dintre orașele în care merită să mergi dacă vrei să ai o vacanță frumoasă 
și liniștită. 
 Ultimul oraș, cel mai mare ca dimeniune și mai important din perspectivă istorică și 
culturală, a fost Florența. Un oraș plin de obiective turistice. Un oraș în care îți trebuie mult timp 
pentru a-l descoperi. Fiecare clădire, fiecare stradă cu povestea ei… o poveste care adesea era foarte 
importantă.  
 In timpul săptămânii, hotelul la care am stat era foarte căutat, așa că nu exista zi în care să 
nu se organizeze un eveniment în incinta lui. Am avut parte de nunți, petreceri, serate și tot felul de 
prezentări. 
 Și așa au trecut trei săptămâni. Trei săptămâni în care am avut ocazia de a lucra în firme din 
domeniul IT, de a învăța lucruri noi și foarte utile, de a cunoaște atât Italia, cât și tradițiile ei, 
participând și asistând la diferite evenimente importante sau mai puțin importante din viața unui 
locuitor al acestei țări.  
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„FERDINAND-TUTOR” – UN PROIECT PENTRU VIITOR 

 

Raluca Iosub , clasa a X-a D 

 

 Proiectul „Ferdinand-Tutor”  a fost pentru mine o experiență nouă și inedită. Aceasta nu a 
reprezentat doar mobilitatea în Italia și munca în firme IT, ci a fost un drum lung, anevoios de selecție 
și pregătire, pe care l-am trecut cu ajutorul profesorilor, muncind din greu. 
 Încă de la selectarea dosarelor am fost cuprinsă de emoții, pentru că știam ce înseamnă acest 
proiect și cât de mult își dorește fiecare din noi să fie unul dintre participanții la mobilitate. După ce am 
aflat că am fost acceptată să particip la probele de selecție, am știut că trebuie să dau tot ceea ce este 
mai bun din mine. Probele (care au constat în probă scrisă la informatică și TIC, interviu în engleză și 
interviu în română) au fost cea mai grea parte, pentru că noi decideam cine va rămâne și cine nu, în 
funcție de cât muncisem. De la început, am crezut că engleza va fi cea mai grea probă, însă am fost 
întâmpinați de o profesoară necunoscută, obiectivă, care a făcut ca interviul să pară o joacă de copii. 
 După ce am aflat că am fost selectată pentru mobilitate, am fost emoționată, mândră de mine, 
extaziată, dar puțin temătoare, chiar dacă era unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea. La 
scurt timp, au început orele de pregătire la TIC, limba engleză, limba italiană, pregătirea pedagogică și 
culturală. De-a lungul acestora am descoperit lucruri noi, interesante, care mi-au captat întru totul 
atenția. În plus, fiecare oră de pregătire terminată mă apropia mai mult de plecarea din iunie. Orele de 
limba italiană au fost cele mai frumoase, pentru că aveam ocazia să învăț o limbă nouă, necunoscută, 
care îmi va folosi nu doar în proiect, ci și pe viitor.  
 In Italia, am fost grupați pe firme, aflate în diferite zone ale orașului Reggio Emilia, un oraș 
pitoresc, ce îți dă impresia că te afli într-unul din filmele istorice. Deși la firme vorbeam limba engleză, 
italiana m-a ajutat la cazare, deoarece nu tot personalul vorbea limba engleză. Aici am descoperit 
oameni calzi, primitori, care nu ne tratau ca pe niște străini și încercau, fiecare dintre ei, să ne sprijine. 
La firme, experiența a fost interesantă, deoarece am învățat să folosesc programe noi, neaccesibile 
pentru toată lumea, care m-au ajutat să îndeplinesc, alături de colegii mei, scopul principal al 
proiectului: crearea de tutoriale. Pe lângă munca desfășurată în timpul săptămânii, în weekend am 
vizitat orașe renumite, precum: Florența, Bologna, Parma, fiind introduși de ghid într-o lume a istoriei, 
magică, cu poveștile lor despre clădirile, statuile și celelalte monumente istorice din fiecare oraș. Am 
mers și la piscina orașului, unde m-am bucurat de vară sub soarele arzător și de șansa pe care o aveam 
să fiu atunci, acolo. 
 Despărțirea a fost una dificilă, deoarece ne împrieteniserăm atât cu cei de la firmă, cât și cu 
personalul hotelului. Astfel, după o experientă unică, de neuitat, ne-am întors acasă, plini de amintiri 
pe care le vom păstra pe viață. 
 Așadar,  „Ferdinand-Tutor” a însemnat pentru mine o șansă unică, pe care mi-aș dori să o aibă 
fiecare și pe care nu o voi uita niciodată. Pe lângă perseverență și muncă asiduă, care sunt cheia 
reușitei, ne-am distrat, am râs, ne-am ajutat unii pe alții, cunoscându-ne mai bine, deoarece eram abia 
la sfârșitul clasei a IX-a. Acest proiect m-a maturizat, mi-a arătat șansele pe care mi le-ar putea oferi 
altă țară, domeniul IT și mi-a schimbat perspectivele de viitor.  
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                    Prof. Ana Maria Botezatu 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                             ECLIPSELE!? 
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METODA ZAHD 

 
              prof. Silvia Bogdăneanu  

 

  

 Metoda ZAHD reprezintă acronimul metodei Zerevitinov de determinare a hidrogenului 

activ, in original Zerevitinov Active Hydrogen determination [1]. 

 Metoda Zerevitinov sau Zerewitinoff constă în analiza cantitativă a atomilor de hidrogen activi din 

alcooli, amine şi alchine. Metoda constă în tratarea substanţei analizate cu un rectivul Grignard, 

obţinându-se metan gazos, care poate fi dozat volumetric. Reactivul este soluţia de iodură de metil-

magneziu dizolvat în n-butileter, numit şi reactivul Zerevitinov. Ecuaţia reacţiei chimice poate fi 

scrisă în general astfel: 

 

R-H + CH3-MgI ® CH4 + R-MgI 

 

Dacă substanţa analizat este un alcool, ecuaţia chimica devine: 

 

R-OH + CH3-MgI ® CH4 + R-OMgI 

 

Dacă substanţa analizat este o amină, ecuaţiile chimice sunt [2]: 

 

R-NH2 + CH3-MgI ® CH4 + RNHMgI 

R2NH + CH3-MgI ® CH4 + R2NMgI 

 

În prezenţa alchinelor, ecuaţia chimică devine: 

 

CH3-CºCH + CH3-MgI ® CH4 + CH3-CºCMgI 

 

Metoda are avantaje dar şi dezavantaje.  

Dintre avantaje se pot enumera: se poate lucra cu cantităţi mici de substanţă, reacţia este 

rapidă, folosită pentru o gamă largă de reactanţi dizolvaţi în solvenţi inerţi.  

Dintre dezavantaje amintim: necesită aparatură specială, metoda este laborioasă, durează 

mult, de aceea se preferă alte metode volumetrice, cum ar fi dozarea cu anhidridă acetică dizolvată 

în piridină [3]. 

Metoda de analiză a metanului cu ajutorul unui reactiv Grignard a fost studiată în 1902 de 

Tschugaeff, în 1904 a apărut articolul lui Hibbert şi Sudborough, iar în 1907 articolul lui 

Zerevitinov. A existat o controversă asupra atmosferei în care are loc reacţia, propunându-se 

atmosfera inertă de azot, dar Zerevitinov a demostrat că se poate lucra şi în atmosferă de oxigen, 

deoarece acesta se absoarbe lent şi nu modifică rezultatele. 
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Instalaţia propusă de Zerevitinov este următoarea [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda poate fi întâlnită în subiectele propuse pentru olimpiada judeţeană de chimie, ca în 

exemplul din 2010 pentru clasa a XI-a: 

 Compusul aromatic A, C8H10O2, este solubil în hidroxizi alcalini. Din 0,138 g compus se 

formează 22,4 mL (c.n.) metan printr-o determinare Zerevitinov. Câte structuri sunt posibile 

pentru A? 

 Rezolvare: 0,138g A....x*22,4*10-3L CH4 

138g A.............22,4L CH4  

de unde rezultă că x=1, A conţine un singur atom de hidrogen activ, sub forma de 

grupare hidroxil fenolică, deci celălalt atom de oxigen aparţine unei grupări eterice. 

Sunt posibili 16 izomeri, printre care: o-hidroxifenetol, o-hidroxi-benzil-metil-eter etc. 

 

Bibliografie:  

 

[1]  https://en.wikipedia.org/wiki/Zerewitinoff_determination 

[2]  Avram, Margareta-Chimie organică, Ed. Zecasin, Bucureşti 1994, vol I-pag.474, vol.II-pag.36 

[3]   http://www.jbc.org/content/74/2/379.full.pdf 

[4] http://www.biochemj.org/content/ppbiochemj/24/3/746.full.pdf 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zerewitinoff_determination
http://www.jbc.org/content/74/2/379.full.pdf
http://www.biochemj.org/content/ppbiochemj/24/3/746.full.pdf
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DOUĂ PROBLEME ELEMENTARE DE COLORARE 

 

            Prof. Eleonora Savu 

 

 Vom prezenta două probleme cunoscute de colorare, catalogate probleme simple. Fiecărei 
probleme i-am ataşat o soluţie geometrică şi una aritmetică.  
 
Problema 1 Punctele unei drepte se colorează cu două culor i. Arătaţi că există trei puncte de 
aceeaşi culoare astfel încât unul dintre ele este mijlocul segmentului determinat de celelalte două. 
 
Soluţie geometrică Pe dreaptă există două puncte diferite A, B la fel colorate (să zicem în roşu). Fie C 
simetricul lui A faţă de B şi D simetricul lui B faţă de A. Dacă C sau D sunt colorate în roşu, atunci 
tripletul (A, B, C) sau tripletul (D, A, B) îndeplineşte cerinţa problemei. Dacă C şi D sunt colorate cu 
negru, considerăm mijlocul M al segmentului [AB]. Rezultă imediat că M este mijlocul lui [CD]. Dacă 
M este colorat cu roşu (respectiv, negru), atunci tripletul (A, M, B) (respectiv, (D, M, C)) satisface 
proprietăţile cerute. 
 
Soluţie aritmetică  Pe dreapta d fixăm un sistem de coordonate cu originea în O. Notăm cu An punctul 
de pe dreapta d care are coordonata n (evident, A0 = 0). Construim mulţimile R = {k Î N/ Ak este 
colorat cu roşu} şi N = {l Î N/ Al este colorat cu negru}. Avem R ¹ Æ, N ¹ Æ,       R È N = N şi R Ç N 
= Æ. Pentru a demonstra problema este suficient să arătăm că măcar una din mulţimile R sau N are trei 
elemente în progresie aritmetică. Folosim metoda reducerii la absurd. Presupunem că nu există trei 
numere în progresie aritmetică nici în R, nici în N. În R sau N există două numere consecutive (altfel, 
de exemplu, am avea 0 Î R, 1 Î N,       2 Î R, 3 Î N, 4 Î R dar {0, 2, 4} Ë R). Considerăm că a Î N şi a, a 
+ 1 se află în R. Obligatoriu a + 2 Î N. Distingem două cazuri: 
Dacă a + 3 Î R, atunci {a + 5, a + 6} Ì N, iar {a + 4, a + 8} Ì R, în contradicţie cu {a, a + 4, a + 8} Ë R. 
Dacă a + 3 Î N, atunci a + 4 Î R şi {a + 7, a + 8} Ì N, iar de aici rezultă {a + 5, a + 6} Ì R, în 
contradicţie cu {a + 4, a+ 5, a + 6} Ë R. 
În concluzie, presupunerea făcută este falsă. Dacă există k, l, m în  
R, în progresie aritmetică, atunci Al este mijlocul segmentului [Ak, Am] şi problema este rezolvată. 
 
Problema 2  Să se arate că or icum am colora punctele planului cu două culor i (roşu şi negru), 
există un triunghi echilateral cu vârfurile de aceeaşi culoare. 
 
Soluţie geometrică  Fie d o dreaptă în plan. Folosind problema 1, există trei puncte A, O, D colorate 
cu roşu şi O să fie mijlocul lui [AD]. Construim de aceeaşi parte a dreptei d punctele B şi C aşa încât 
triunghiurile ABO şi CDO să fie echilaterale. Dacă unul din punctele B sau C este colorat cu roşu 
problema este rezolvată. Dacă B, C sunt colorate cu negru, atunci considerăm punctul E aşa încât BC 
separă [EO] şi BCE este triunghi echilateral. Dacă E este colorat cu roşu (respectiv, negru), atunci 
triunghiul ADE (respectiv, BCE) are toate vârfurile la fel colorate.  
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Soluţie artimetico-geometrică  [Soluţia este prezentată în [1] , pg. 29, pr. 46] .  Să considerăm un 

hexagon regulat A1A2A3A4A5A6 şi O centrul său. Avem triunghiurile echilaterale AiAi+1O, 

AiAi+2Ai+4 unde indicii sunt luaţi modulo 6. Să presupunem că O este vopsit în roşu. Dacă există cel 

puţin patru puncte roşii printre vârfurile hexagonului, din principiul lui Dirichlet vor exista două 

consecutive, şi deci vârfurile unui triunghi echilateral sunt roşii. Dacă sunt trei puncte roşii printre 

vârfurile hexagonului şi desigur, ne mai interesează doar cazul când nu pot fi două consecutive, 

atunci sunt la “distanţa” 2 unul de altul, şi vor fi vârfurile unui triunghi echilateral (roşu). Dacă 

există doar un singur punct roşu, sau nici unul atunci printre cinci celelalte puncte (pe care le vopsim 

să spunem în negru), vom găsi 3 în progresie aritmetică cu raţia 2, adică vor forma un triunghi 

echilateral de tip AiAi+2Ai+4 cu toate vârfurile negre. Mai rămâne să considerăm situaţia în care exact 

două vârfuri ale hexagonului sunt roşii. Dacă aceste două vârfuri nu sunt coliniare cu O, ele au exact 

un vârf negru între ele, şi acel vârf negru, cu celelalte două vârfuri aflate la distanţa 2 de el, 

formează un triunghi echilateral cu vârfurile negre. Deci putem lua două vârfuri roşii coliniare cu O. 

Presupunem fără a restrânge generalitatea că A1, A4 sunt roşii şi restul vârfurilor sunt negre. Fie M 

simetricul lui O faţă de A2A3. Triunghiul MA2A3 este echilateral şi cum A2, A3 sunt negre, rezultă că 

M trebuie să fie roşu. Dar acum MA1A4 este echilateral şi are toate vârfurile roşii şi problema este 

rezolvată. 

 Se impun câteva precizări de natură metodică şi nu numai. 

1.  Soluţia geometrică de la problema 1 şi soluţia geometrică de la problema 2 sunt variantele cele 

mai simple de rezolvare, cu observaţia că la problema 2 folosim rezultatul de la problema 1. Cele 

două soluţii pot fi descoperite de un elev de clasa a VI-a după însuşirea noţiunilor de dreaptă, 

plan, semiplan, segment, relaţia de congruenţă pe mulţimea segmentelor, triunghi echilateral. 

Avem în vedere, desigur, un elev cu aptitudini pentru matematică, întrucât aceste soluţii se 

bazează pe metode constructive, deci pe sesizarea unor proprietăţi a punctelor în plan şi sigur, pe 

creativitate individuală ! 

2.  Cu toate că soluţia aritmetică de la problema 1 şi soluţia geometrică- aritmetică (sau invers!) de 

la problema 2 pot fi “înţelese” de elevii talentaţi la matematică de clasa a VI-a, din cauza  

gradului înalt de abstactizare/ formalizare, sunt desigur prea puţin accesibile. 

3.  În fond, avem două probleme de matematică discretă şi cele două metode clasice (antice) de 

abordare: metoda geometrică şi metoda aritmetică, dar surprindem şi aspecte de dualitate dreaptă

-plan sau tehnici bazate pe intuiţie/ creativitate, respectiv pe rigoare/ logică formală, pe 

antinomia finit-infinit, discret-continuu. 

 

Bibliografie 

 

[1] Valentin Vornicu, Olimpiada de Matematică de la provocare la experienţă, Ed. Gil, 2003 
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   Foto personal: Manifestări de Anul Nou                                                                          Port popular femeiesc  

 

LESPEZI – VALORI GEOGRAFICE, ISTORICE ŞI CULTURALE  

                                                

                              Romina Catană  şi Lavinia Feer  - clasa a XI-a, 

Coordonator prof.  Mariana Coman                                         

            Stăteam uneori și mă gândeam dacă m-aș muta vreodată din acest sat, dacă voi „uita” de unde 

provin,dacă atunci când voi avea propria mea familie voi rămâne tot aici să locuiesc. 

Ei bine, prin acest studiu de caz,vreau să arăt cât de important și frumos este pentru mine locul unde încă 

copilaresc. Satul se numește „Lespezi” și se află în comuna Gârleni, județul Bacău. Lespezi se află la 18 

km depărtare,spre nord-vest,de orașul Bacău,pe drumul Național 15 Bacău-Piatra Neamț.  Localitatea este 

așezată pe malul drept al râului Bistrița și se întinde de la Gârleni (Sud) până în localitatea Racova (Nord) 

și de la pădurea ce aparține Ocolului Silvic Făgețel (Vest). Aceasta beneficiază de două stații C.F.R: 

Lespezi și Gârleni.  

           Locuitorii din Lespezi au fost alături de Ștefan Cel Mare în bătălia de la Orbic, în 

confruntările de la Vaslui și Războieni. Împreună cu ceilalți oameni din zonă,în anul 1600, l -au 

primit cu entuziasm pe Mihai Viteazul, aflat în drum spre Suceava. Străbunicul meu îmi 

povestise cu ani în urmă de participarea tuturor bărbaților în cel de-al doilea Război Mondial, 

unde toți au luptat cu vitejie, necontând dacă își vor pierde viața sau nu. Memoria acestor eroi 

este cinstită prin Monumentul Eroilor din centrul satului. Se spune prin bătrâni că denumirea 

acestui sat vine de la un pod de piatră din apropiere, numit „Podul lespezilor”. 
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Foto personal: Costum de Anul Nou                                 Şcoala Lespezi  

Foto personal: Femei la şezătoare  Parte a costumului popular femeiesc  

 Forma de relief dominantă a satului este câmpia unde toți oamenii muncesc de zori pentru a-și 

putea întreține gospodăriile și familiile. Oamenii sunt ospitalieri, harnici, vorbăreți, sunt tipul de 

persoane care nu se lasă până nu se fac înțeleși. Pe vremuri, femeile pe lângă faptul că aveau grijă de 

copii, casă, curte, ele lucrau și la C.A.P (Cooperative Agricole de Productie), fabrica Postav Buhuși, 

țesătorie, croitorie. Bărbații lucrau în agricultură, fabrici, dar și în construcții. Casele erau construite 

de bărbații muncitori ai satului, ei sunt tipul de bărbați care se pot plia pe orice domeniu,care se pot 

descurca și adapta ușor la orice fel de sarcină. Acest lucru era posibil deoarece pe acea vreme, armata 

era obligatorie, iar acolo ei au învățat să supraviețuiască chiar și în cele mai grele vremuri.      

 Duminica era ziua lor liberă, iar după spusele bunicii mele, în această zi localnicii mergeau la 

biserică și ascultau slujba. Pe la ora 18, toți tinerii se adunau în curtea bisericii unde se forma o horă. 

În acest mod decurgea o săptămână obișnuită din viața sătenilor.  

        În ciuda faptului că ei munceau din zori până seara, aceștia nu se plângeau niciodată de bani 

puțini, ei doar înfruntau toate obstacolele ce le ieșeau în cale cu fruntea sus. Însă, cu înlăturarea 

comunismului și trecerea timpului, lucrurile s-au mai schimbat. 
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          Fetele nu se mai îmbracă în costum popular ci în ținute care devin din ce în ce mai moderne. 

În prezent, în 2015, Lespezi nu mai este acel sat care era pe timpuri, ci dimpotrivă, s-a modernizat. 

Majoritatea drumurilor au fost asfaltate și s-au format diferite insitutii și locuri. Oficiul Poștal și 

Cimitirul ce se află în prezent pe Șoseaua Națională, Primăria, Căminul Cultural, Dispensarul, 

Cabinetul Particular, Farmaciile, Biserica „Sfânta Ana”, Mânăstirea Catolică „Surorile Crucii”, 

Biblioteca, Circumscripția Sanitar-Veterinara , precum și o brutărie, un market, o piscină, o cafenea 

și diferite localuri unde oamenii iși petrec timpul. Există două școli, Școala din Lespezi fondată în 

1906 și „Școala Gimnazială Gârlenii de Sus nr 1”, fondată în 1865. Există lacul de acumulare 

Lespezi, cu suprafața de 233 ha.  

 În anul 1960, din inițiativa unor oameni s-a creat ”Asociația Sportivă Voința”, cu două 

secții: fotbal și volei.  

 Sursa de apă pentru gospodari sunt fântânile, unii creându-și fântâni în propria curte. Clima 

comunei este cea a Moldovei subcarpatice, influențată de relief și de râul Bistrița. Temperatura cea 

mai scăzută a fost de -32 grade C, iar cea mai mare a fost aceea de + 39,6 grade Celsius . 

 Vegetația este specifică unei zone cu caracter de tranziție între stepă și pădurile zonei 

umede. Se cultivă cartofi, floarea soarelui, porumb, fasole, legume, vița-de-vie și pomi fructiferi. În 

aceste condiții, aerul este curat, nepoluat, acest lucru fiind asigurat și de pădurea de foioase care se 

întinde în această zonă. Prin următoarele caracteristici, voi evidenția și explica câteva lucruri 

specifice ale acestui sat. Drumul ce trece peste un câmp deschis sau printr-o pădure se numește 

”cărare”, iar o cărare îngustă se numește potecă. Semnificația cuvântului plai este acela de 

”meleag”.  

 Portul popular este numit ”Costum Național”, iar el este alcătuit din: ”catrință sau fotă, 

bârneț, batic, ie, mărgele, opinci”. Am întâlnit cuvinte precum: cătun, ce semnifică capăt de stradă 

al unei ulițe, ”bordeiul”, ce este o casa mai veche construită dintr-un material slab ( ”cârpici”), 

”vatra” ce este partea din fața sobei. Obiceiurile de iarnă sunt : colindatul, uratul, 

sorcovitul,”caifel”-trezeştete. Locul pentru păstrarea vinului se numește ”beci”, iar tot aici este 

păstrată și recolta, dar și în butoaie. Locul unde se adună apele printr-un dig se numește baraj. 

Există un loc îngust ce trece peste apă (un pârâu) și se numește podeț. Locul cel mai înalt ce separă 

două izvoare se numeste interfluviu. Unele dintre numele proprii care predomină în acest teritoriu 

sunt: Feer, Balint, Totu, Bardașu, Compot, Șchiopu, Balău, Butnaru, Ianău, Mișca, Catană etc.  

            Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt romano-catolici (60,21 %) cu 

o minoritate de ortodocși (34,36 %) (datele mi-au fost furnizate de către Primăria Lespezi). 

         În concluzie, prin acest studiu de caz, am dorit să vă prezint, în cea mai mare parte locul 

unde m-am născut și să arăt importanța acestuia în viața comunității. 
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WE ONLY HAVE WHAT WE GIVE  

                                              

                                                                                         Ana-Mălina Bardașu cl a XI-a E     

                                                                        Prof. coordonator, Nicoleta Bardașu      

 We only have what we give might be paraphrased as follows: we only are what we think or 
our life is exactly the same as our thoughts. But are we satisfied with our life? How could we make 
it more enjoyable? How could we live in harmony with ourselves, with other people, with God? 
Questions, questions, questions. ADOLESCENCE!  Why is everything so difficult? Where is the 
carefree life, the beauty, the peace of mind and soul I experienced as a child? Nothing was so 
complicated! I clearly remember how lovely I was as a child and everybody used to pamper and 
cuddle me. All I got was hugs and kisses although I didn’t have to do anything for this.  No chores, 
no homework, nothing. How come life is not that easy any longer? How come as a child I received 
what is the best in the world, I mean what each and every human being longs for,  that is, love and 
in return I didn’t have to do anything? 
 On the other hand, no matter how hard I tried as an adolescent to behave nicely and politely 
to people around me, why didn’t I get the same treatment back? So, that might mean that the 
statement we are commenting on is not true? Is everything a lie? I doubt it! Not only all the 
literature I’ve read so far, but also all the films I’ve seen describe characters who only have what 
they give. Love, kindness, generosity, patience defeat hatred, envy, jealousy, meanness. The Good 
and the Beauty defeat the Evil, especially in fairy tales, short stories as well as novels, such as 
‘The Chronicles of Narnia’. 
  Now, you might say that we do not live in a fairy tale that life is life, life is real, not 
fantastic and I’ll say “you’re perfectly right, but you can’t deny that, as children, our heart is good, 
warm and kind, that we are innocent, we run after birds in the yards, fields, we are envious of 
nobody, we sincerely smile at almost everybody, we are cheerful, joyful, inquisitive about 
everything. In a nutshell, we give LOVE. And what do we get in return? LOVE, too! That’s what 
we all desperately look out for! Unfortunately, we confuse unconditional Love with pleasure and 
we tend to satisfy it by taking drugs, getting drunk, smoking, getting together in clubs or wasting 
our time browsing the Facebook and envying our classmates, friends of whatever they boast about 
by posting on their page. So, again we only have what we give. I mean Nothingness. We criticise 
everybody, gossip, send bad thoughts to those we really hate. However, what we actually do is to 
poison our soul who naturally aspires to the Absolute instead. 
 Last but not least, in our rush for pleasure and comfort, obviously, high technology plays a 
vital role. TVs, PCs, laptop computers, state-of-the-art mobile phones lead us into a virtual world, 
where everything is possible. All the latest technology is meant to achieve the supreme goal, that 
is, to make the human being happier, give them more power, safety, to make them the King and 
the Queen of a world of material things. For instance, look at the one who has just bought a brand-
new car, the last craze. Doesn’t one instantly feel more powerful, stronger, full of pride? Does one 
feel better, more loving? Not at all! 
Not surprisingly, the more progress we make in technology, the farther we get from nature and 
God. Once again, we only have what we give, I mean: loneliness, alienation, sadness, 
individualism, selfishness and despondency. 
  On the whole, let’s get closer to our true inner self by finding out who we really are and 
then to start giving the others a smile, a helping hand, kindness, joy of life, unconditional love. So 
let’s start sharing and collecting beautiful memories so that we can harvest our crops later in life. 
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ACIZII GRAŞI OMEGA 3 
 

Alexandra Pravăţ , clasa a XI-a E 

Andreea Ghimici , clasa a XI-a E 

prof. coordonator Bogdăneanu Silvia 
 

 

Acizii graşi omega 3 nu pot fi fabricaţi de organism, dar sunt esenţiali pentru funcţionarea sa, 

după cum vom vedea în prezentul articol. De aceea, ei trebuie introduşi zilnic prin hrană sau 

suplimente alimentare. Acizii graşi omega 3 pot fi gasiti în cantităţi mari atât în produse animale, 

cât şi vegetale. Ei se găsesc preponderent în peştele gras, cum ar fi: somonul, tonul, halibutul, 

heringul, fructele de mare. În plante pot fi găsiţi în: seminţe de chia, in,  nuci, soia, rapiţă, unele 

alge marine. Sigur că o dietă mediteraneană ar fi de recomandat, deoarece presupune un 

echilibru natural între aceizii graşi omega 3 şi omega 6. Putem totuşi adăuga şi suplimente 

alimentare. Atenţie, nu orice ulei de peşte din farmacii este bogat în omega 3,în plus bine să  

alegem suplimente din peşte oceanic di ape nepoluate,  fără mercur şi cadmiu! 

Din punct de vedere chimic, fac parte din categoria acizilor graşi polinesaturaţi (PUFA). 

Exista 3 mari tipuri de acizi omega 3 utilizate de organism: 

 acidul α-linolenic (ALA)  C18H30O2 , un acid monocarboxilic liniar, cu 18 atomi de 

carbon şi trei legături duble pe catena hidrocarbonată. Cele trei duble legături prezintă 

izomerie geometrică, toate în forma cis. Denumirea raţională este acid 9, 12, 15-

octadecatrienoic. O formulă de structură simplificată ar fi: 

CH3-(CH2-CH=CH)3-(CH2)7-COOH 

 acidul eicosapentenoic (EPA) cu formula moleculară C20H30O2. Este un acid 

monocarboxilic liniar, cu 20 atomi de carbon şi cinci legături duble pe catena 

hidrocarbonată. Cele cinci duble legături prezintă izomerie geometrică, toate în forma cis. 

Denumirea raţională este acid 5, 8, 11, 14, 17-icosapentenoic. O formulă de structură 

simplificată ar fi: 

CH3-(CH2-CH=CH)5-CH2-CH2-CH2-COOH 

 acidul docosahexenoic (DHA)  are formula moleculară C22H32O2. Este un acid 

monocarboxilic liniar, cu 22 atomi de carbon şi şase legături duble pe catena 

hidrocarbonată. Cele şase duble legături prezintă izomerie geometrică, toate în forma cis. 

Denumirea raţională este acid 4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexenoic. O formulă de structură 

simplificată ar fi: 

CH3-(CH2-CH=CH)6-CH2-CH2-COOH 

 Acizii graşi omega 3 pot fi consideraţi un panaceu universal. Aceştia reduc inflamaţiile şi 

diminuează riscul de boli cardiovasculare, cancer, artrită. Sunt foarte concentraţi la nivelul 

creierului, unde sunt esenţiali în desfăşurarea proceselor cognitive (memoriei). Curăţă sângele de 

grăsimi ca un detergent fin. Refac membrana celulei nervoase.  

 Simptomele deficitului de acizi graşi tip omega 3 sunt: oboseală, slăbiciune, piele uscată, 

depresie, circulaţie sanguină deficitară. Este important sa mentinem un echilibru intre acizii 

omega 3 si omega 6, altfel devenim obezi.  
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 Cofactorii care ajută la buna funcţionare a acizilor graşi din organism sunt: vitaminele 
PP, B6, C, magneziul şi zincul. 
 

Alte efecte benefice pentru organism ale acizilor graşi omega 3: 

 previn ateroscleroza 

 reduc colesterolul din sânge 

 scad tensiunea arterială 

 stimulează sistemul imunitar 

 micşorează vâscozitatea sângelui 

 previn atacurile cerebrale 

 uşurează manifestările artritei reumatismale 

 recuperare după infarct ( doză mare – 10 tablete / zi ) 

 favorizează formarea lichidului sinovial ( unge articulaţiile )-antiinflamator, inclusiv pentru 

dureri cervicale 

 previn bolile degenerative ( Parkinson, Alzheimer) 

 previn infarctul miocardic 

 antidepresiv (3/ zi timp de minim 3 luni)-pentru cei care nu dorm si sunt nervosi 

 îmbunătătesc memoria 

 vitamina E împiedica oxidarea acizilor graşi omega 3 şi este un trofic pentru mucoase 

 se recomandă administrarea la femeile însărcinate şi chiar şi la copii de 1 an 

 elimină oboseala 

elimină de răsime de pe abdomen şi de pe vasele de sânge 

 

În concluzie, beneficiile consumării zilnice ale acizilor graşi omega 3 sunt multiple şi multe 

dintre ele nebănuite. 

 

 

 

Bibliografie: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Linolenic_acid, accesat la 29.03.2016 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eicosapentaenoic_acid, accesat la 29.03.2016 

https://en.wikipedia.org/wiki/Docosahexaenoic_acid, accesat la 29.03.2016 

https://en.wikipedia.org/wiki/Omega-3_fatty_acid 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Discuţie:Grăsime 

https://en.wikipedia.org/wiki/Linolenic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Eicosapentaenoic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Docosahexaenoic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Omega-3_fatty_acid


28 

 

 

                                                                                                                        

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 Galbeni este o localitate în judeţul Bacău ce aparţine administrativ comunei Nicolae 
Bălcescu. Este aflată la aproximativ 15 km depărtare de Bacău şi este aşezată pe malul drept al 
Siretului, la confluenţa cu râul Bistriţa. Hotarele sunt reprezentate de localităţile: Gioseni, Chetriş, 
Valea Mare, Valea Seacă, Faraoani şi Nicolae Bălcescu. Forma de relief dominantă a satului este 
aceea de câmpie, iar a judeţului, de podiş. 
              După cercetarea toponimică, satul a avut mai multe denumiri, astfel că în anul 1696 se 
numea Lunca Galbeni. Această luncă avea o faună şi o vegetaţie extrem de bogată, specifică 
vegetaţiei de luncă. Ulterior, satul apare sub alte denumiri: La Zechoi, Trunki sau Galbin. În anul 
1811 se numea Trunck, care în limba maghiară înseamnă Galbeni, denumire dată după ce s-au 
descoperit trunchiuri de copaci, odată cu săparea unui baraj lângă sat. După spusele sătenilor, aceste 
trunchiuri de copaci erau aşa de mari, încât şase oameni abia puteau să cuprindă un astfel de trunchi 
de copac.  
           Documentar, satul Galbeni a apărut la data de 17 februarie 1698 cu ocazia unei vânzări – 
cumpărări de moşie, dar din spusele localnicilor, din grai în grai, se spune că apariţia documentară 
ar fi fost mult mai veche.  

 

SATUL GALBENI – VALORI GEOGRAFICE, ISTORICE ŞI 

CULTURALE 

                                                                               Mădălina Panţîru  – clasa a XI-a A                                                                       

                                                                      coordonator prof. Mariana Coman 

Harta: Galbeni, în bazinul hidrografic Siret     

Foto: Jităria, centru satului/Statuia Sf.Francisc de  Assisi 
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         O altă versiune a denumirii satului este aceea că că numele provine de la numele unui fost 

pădurar, pe nume Galben. Din spusele sătenilor, fără a apărea înscrisuri în documente, acest 

pădurar a fost unul din „stâlpii” satului. 

          Dacă tot am scris de localnici, aş dori să amintesc că, în Primul Război Mondial, din satul 

Galbeni s-au evidenţiat 16 localnici, dintre care menţionăm eroii români: Ghiurea Giurgi, Dogaru 

Petre, Sărăţeanu Ianoş, Văcaru Ştefan, Duma Martin, iar în cel de-al Doilea Război Mondial, eroii: 

Sabău Ianoş, Pişta Mihai, Ghiurca Ianoş, Bejan Martin – Mihai, Dogaru Ioje şi Rupi Martin. 

  Foarte credincioşi, sătenii au înfiinţat parohia în anul 1984. Prima biserică s-a ridicat în 

anul 1836, iar în anul 1905 s-a construit o nouă biserică, din cărămidă, reclădită şi amenajată 

ulterior în anul 1984, având hramul „Sfântul Iosif Muncitorul”, sărbătorită în prima duminică a 

lunii mai. Sătenii se ocupă cu munca câmpului. În trecut, femeile lucrau la CAP (Cooperativa 

Agricolă de Producţie), iar bărbaţii munceau la fabrici, în special la Fabrica Letea, de celuloză şi 

hârtie, azi inactivă. Azi, oamenii încearcă să muncească aproape în orice domeniu, pentru a-şi 

întreţine familiile şi a avea banii necesari. În satul Galbeni sunt şi medici, profesori, care au rămas 

să profeseze în satul lor natal. Cei bătrâni muncesc pământul după vechile obiceiuri şi se simt 

foarte strâns legaţi de acesta şi roadele pe care le obţin de pe urma muncii lor. Există şi o parte din 

oameni care lucrează în Italia, Spania şi care vin în sat să investească în construirea de locuinţe 

frumoase, contribuind astfel la înfrumuseţarea satului Galbeni, satul lor natal. 

        Nu am auzit de nume de locuri care să amintească de o veche proprietate boierescă, însă 

există o casă în stil vechi ce a aparţinut odată odată unui mare boier. Acum, proprietarii acelui 

pământ nu au distrus-o, dar nici nu au renovat-o. Ea încă mai există. 

Mormântul medicului-preot Martin Benedict 

                    

Fântână minunată 
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        O personalitate a satului Galbeni este Martin Benedict. Slujitorul lui Dumnezeu, Martin 

Benedict s-a născut la 31 iulie 1931 în acest sat, într-o familie de ţărani. După ce între anii 1945 – 

1948 a frecventat şcoala elementară în satul natal, şcoală ce-i poartă azi numele, în septembrie 1945 

a intrat la Seminarul franciscan din Hălăuceşti, unde a fost elev timp de trei ani. Odată cu începerea 

persecuţiei oficiale a Bisericii Catolice şi naţionalizarea şcolilor de către statul comunist, a fost 

constrâns să abandoneze seminarul, transformat ulterior într-o şcoală de mecanică agricolă, Şi-a 

completat studiile superioere la „Liceul de Băieţi” din Bacău (Colegiul Naţional „Ferdinand I” de 

azi), după care s-a înscris la Facultatea de Medicină a Universităţii din Iaşi, pe care a absolvit-o în 

anul 1957. A exercitat profesia de medic la Răducăneni, Tătărăni, Bacău şi, în sfârşit, la Spitalul din 

Oneşti (din anul 1962 până la moarte), aflându-se mereu sub atenta observaţie a „securităţii”. În anul 

1972 s-a îmbolnăvit foarte grav la intestinul subţire, motiv pentru care, în câteva zile a fost supus la 

trei intervenţii chirugicale. La a doua intervenţie, datorită lipsei de responsabilitate a echipei 

medicale, i s-a uitat în abdomen o pensă chirurgicală. Medicii erau de părere că nu va trăi mai mult 

de câteva zile, însă acestea s-au transformat în 14 ani. Mulţi considerau însăşi viaţa sa ca fiind un 

miracol. În această perioadă, sora sa de sânge, Varvara, maică (soră) clandestină, a venit să locuiască 

la el. Fără a fi întrerupt vreodată contactul cu fraţii franciscani, a continuat să se pregătească în secret 

pentru viaţa religioasă şi pentru Sfânta Preoţie, sub îndrumarea preotului Gheorghe Patraşcu, 

Ministru provincial in incognito din România; a frecventat în mod clandestin noviciatul, a depus 

profesiunea temporară în anul 1976 şi cea solemnă în anul 1979. A fost sfinţit preot la 14 septembrie 

1980 de către episcopul greco-catolic Alexandru Todea, la Slănic – Moldova, împlinindu-se astfel 

ceea ce spusese într-o zi, de mic copil, mamei sale: „Vreau să devin preot franciscan.” 

          În tot acest timp a continuat să lucreze în spital fără ca agenţii de securitate să-i poată bănui 

profesiunea religioasă şi starea preotescă. Nici măcar rudele sale nu ştiau că este preot: era un mod 

de a se proteja de interogatorii. Datorită rugăciunii sale constante, credincioşii îl numeau „medicul 

care se roagă mult”, iar datorită bunătăţii sale şi muncii făcute cu pasiune, îl numeau şi „părintele 

nostru medic”. Acesta moare la 12 iulie 1986, iar după moarte, casa sa natală şi mormântul din 

cimitirul Galbeni au devenit spontan loc de pelerinaj pentru cei care au fost îngrijiţi de el, pentru cei 

din împrejurimi şi chiar din toată ţara. Procesul diecezan asupra vieţii, virtuţiilor şi faimei de 

sfinţenie ale lui Martin Benedict a început la 14 aprilie 2007. 

 Casa memorială „Martin Benedict” a fost inaugurată la 20 august 2005 şi transmite vizitatorilor 

aceeaşi ambianţă rurală în care a copilărit şi trăit Martin Benedict ori de câte ori se retrăgea la sfârşit 

de săptămână în satul lui natal. Ar fi dorit să se reîntoarcă în această casă după ieşirea la pensie. Casa 

a aparţinut părinţilor, iar după moartea medicului, a fost locuită de sora Varvara Benedict până la 

sfârşitul vieţii, anul 1999. Casa este din prima jumătatea secolului XX. 

 

                                    

            

 

  

                   Foto personal: Casa memorială                 Martin Benedict 
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           Un loc foarte important pentru satul Galbeni este „Fântâna minunată”. De această fântână se 

leagă numeroase evenimente care au însemnat istoria satului. Astăzi, aceasta are o formă comună, 

cu o arhitectură simplă, însă în anul 1987 în jurul ei se petrece ceva misterios. Apa fântânii de lângă 

casa medicului preot Martin Benedict, a început să aibă miros şi gust de trandafiri. Mirosul şi 

gustul se întrepătrundeau atât de mult, încât era greu să-l percepi pe unul fără să-l simţi pe celălalt. 

Vestea minunii s-a răspândit ca fulgerul, mai întâi în satul Galbeni, în împrejurimi şi mai apoi în 

toate colţurile ţării. Într-un timp foarte scurt, mica aşezare din Valea Siretului a devenit loc de 

pelerinaj. Securitatea comunistă a încercat în mai multe rânduri şi în mai multe feluri să oprească 

mulţimea care creştea de la o zi la alta, dar în zadar, căci aşa cum spune un proverb: „trandafirul 

rămâne trandafir chiar şi între urzici”. Însemnătatea tainică a acestei întâmplări minunate, din trecut 

şi până în prezent, nu stă doar în mirosul şi în gustul care astăzi nu mai persistă, ci mai cu seamă în 

calităţile tămăduitoare ale apeă din fântână. Pentru lume, şi azi apa fântânii are puterea: de a 

vindeca, de a-i întoarce la credinţă pe cei rătăciţi. Toate aceste daruri, pentru cei care beau din 

acestă apă, vin fără nici o îndoială de la cel care mai adineauri îi vindeca şi îi îngrijea cu atâta 

iubire, adică prin Martin Benedict care nici astăzi nu-i uită şi nu-i lasă fără alinare sufletească şi 

trupească. 

       Mormântul a fost realizat în anul 2011 cu ocazia aniversării a 25 de ani de la moartea 

medicului preot. În ziua de 5 iulie al aceluiaşi an, conform normelor canonice în vigoare, în 

Biserica romano-catolică, a avut loc dezhumarea şi mutarea osemintelor în noul mormânt. 

Arhitectura mormântului este bazată pe forme geometrice simple precum pătratul şi cercul şi pe 

simbolurile alfa şi omega. Ele dintotdeauna se invocă şi îşi articulează reciproc semnificaţia şi 

tocmai în armonia dintre cele două forme şi două simboluri au fost introduse apoi Crucea din lemn 

cu semnul Tau şi lampa de la baza crucii. În arta creştină, dacă pătratul exprimă ceea ce este 

pământesc, înţeles ca şi creaţie, ca o manifestare divină, cercul exprimă tot ceea ce este ceresc, 

unitatea divină, veşnicia şi infinitul. Aşadar, pătratul sau cercul cu laturile egale din granit de 

culoare maro şi negru cu mici puncte albe, reprezintă pământescul, iar cerul bicolor din pavele 

reprezintă cerul. Cercul este pentru pătrat ceea ce este cerul pentru pământ şi veşnicia pentru timp, 

în alte cuvinte, pătratul înscris într-un cerc înseamnă că pământul depinde de cer. Prin blândeţea şi 

prin simplitatea vieţii sale, Martin Benedict este „pământ transformat în cer”, locuit şi transformat 

în Dumnezeu.  

           În centrul satului se află statuia Sfântului Francisc de Assisi. Locuitorii mai numesc centrul 

şi „Jităria”, cu late cuvinte „locul jitarului” sau „locul supraveghetorului de câmpuri”. După 

obiceiul locului, piaţa din centru este un al doilea loc de întâlnire, după primul care este sfântul 

locaş de cult, biserica. În „Jităria” sunt primiţi episcopul şi preoţii noi sfinţiţi; tot aici, după sfânta 

cununie, se opresc mirii pentru tradiţionala horă. Centrul satului este locul „paharului de vorbă” al 

fraternităţii, al împărtăşirii necazurilor şi bucuriilor. 

            Acesta este satul meu şi mă mândresc că locuiesc în acest sat. 
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SCRISOARE DESCHISĂ 

 

 Dragi colegi, 

 În rândurile pe care le aștern acum pe hârtie pentru voi, vă voi prezenta, pas cu pas, proiectul 
”Ferdinand-TUTOR”, la care am participat în 2015 și 2016, un proiect ce a avut un impact deosebit 
asupra mea. 
 Voi începe cu selecția participanților, care a fost una corectă, transparentă. Mai întăi am avut 
proba de informatică, apoi interviul în limba engleză și, în cele din urmă, interviul în limba română. 
După selecția participanților, a început perioada de pregătire pentru mobilitate. Am avut pregătire la 
italiană, engleză, informatică, precum și pregătire pedagogică și culturală. În data de 25 iunie am 
plecat spre Italia. Peisajul a fost încântător. Nu trecusem granița României până în acea zi. Am ajuns 
cu bine la destinație. Mi-a placut foarte mult hotelul. Bucătarul era glumeț, ospătarii vorbeau cu 
mine în italiană. Mâncarea era foarte bună și am învățat să mănânc mai sănătos. 
 În prima zi am fost însoțiți de o reprezentantă a organizației intermediare la firma la care am 
fost repartizați. Eu am făcut practică la firma C3K, ce avea ca principal obiect de activitate repararea 
de calculatoare și diferite rețele, instalarea de softuri, organizarea de conferințe în domeniul 
informaticii. În fiecare zi lucram ceea ce era prevăzut în Acordul de Formare. La sfârșitul primei 
săptămâni, am avut prima vizită culturală, la Bologna. Am avut un ghid care ne-a explicat tot ceea 
ce era interesant în acest oraș. 
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 Tot în prima săptămână, duminică, am fost la piscina Aquatico, unde ne-am distrat de 
minune. Apoi a început a doua săptămâna de practică, îm care am lucrat mult cu programe de 
captură video. Am avut ședințe în fiecare seară cu profesorii însoțitori, care verificau caietul de 
practică și portofoliul electronic pentru a vedea dacă am realizat ceea ce scria în Acordul de 
Formare. În această săptămână ne-am plimbat  mai mult prin Reggio Emilia, orașul unde 
locuiam. Seara mergeam prin parcuri, unde jucam diferite jocuri, iar miercurea erau diferite 
concerte deoarece era Miercurea Roșie (Centrul Vechi, unde eram cazați, se umplea de tineri 
care vorbeau, râdeau, se distrau). 
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          La sfârșitul celei de-a doua săptămâni, sâmbătă, am vizitat Parma, un oraș frumos cu un spațiu 
verde bine îngrijit. Aici am observat că mulți dintre locuitori sunt români. Până la Parma am mers cu 
trenul, care era dotat și pentru mine a fost o nouă experiență. 

 

 

 

 
 Să revenim la hotel. A fost super bine, am văzut chiar și tradiții, petreceri italienești  
deoarece se organizau nunți în curtea interioară. Chiar în ziua sosirii am asistat la o nuntă, iar în 
decursul celor trei săptămâni s-au organizat multe alte petreceri, nunți. In ziua  plecării noastre, a 
inceput o Conferință care dura trei zile. 
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 Cea mai interesantă vizită culturală a fost la finele celei de-a două săptămâni, când am 
vizitat Florența. Aici am avut un ghid român. În Florența m-au impresionat arhitectura, 
sculpturile nud și picturile care erau facute chiar și pe pavaj. Din perspectivă religioasă m-au 
impresionat ,,Porțile Raiului” și Domul din Florența. 
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În ultima săptămână, am continuat programul de lucru la firmă. Am realizat două tutoriale, unul 
individual, iar un altul în echipă, cu ceilalți trei colegi ce fuseseră repartizați la aceeași firmă. 
Participarea la acest proiect a fost o oportunitate, care mi-a adus experințe de neuitat. Mă bucur că 
mi s-a oferit această oportunitate. 
 Diseminarea proiectului a avut loc în mai multe moduri. Au fost publicate articole, date 
interviuri, dar, mai ales, am prezentat tutorialele realizate altor elevi și le-am  explicat cum se 
crează, demonstrându-le cum am realizat noi tutorialele.  

      În încheiere, doar o sugestie: participați și voi la proiecte similare, care vă deschid „uși” 
nebănuite către viitor. 
 

Cu drag,  

Alexandra Reti, colega voastră din clasa a X-a D 
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NU LĂSA ACNEEA SĂ-ŢI STRICE FAŢA! 

 

Anca Georgiana Zamfir - clasa a XI-a G 

Teodora Goroneanu - clasa a XI-a G 

                   Profesor coordonator : Bogdăneanu Silvia 

 

“Natura vă dă chipul de la 20 de ani. Viaţa modelează chipul de la 30 de ani. Dar chipul de la 50 de 
ani este meritul dumneavoastră” - Coco Chanel 
“ Frumuseţea este primul dar pe care natura îl face femeii şi tot primul pe care îl cere.” – Auguste 
Meré 
 
CHIMIA  poate fi duşmanul tenului sănătos: 
 
Apa de la robinet nu este recomandată în îngrijirea tenului dumneavoastră datorită conţinutului 
ridicat de clor ce irită pielea; de la ea sau de la anumiţi detergenţi chimici puteţi dezvolta alergii, 
manifestate la nivelul tenului sub forma unor mici coşuri nepurolente; duritatea apei provoacă 
uscarea rapidă a pielii şi totodată pierderea elasticităţii acesteia; 
Folosirea săpunului sau a loţiunilor tonice cu conţinut ridicat de alcool (mai mult de 20%) în 
scopul curăţării tenului normal, mai des de 2 ori pe săptămână, poate dăuna sănătăţii sale; 
Aplicarea măştilor sau practicarea masajului facial nu trebuie să lipsească din rutina săptămânală; 
Folosirea fondului de ten pe termen îndelungat poate îmbolnăvi tenul dumneavoastră datorită 
conţinutului de dioxid de titan; utilizarea de durată a produselor chimice din industria machiajului 
precum fondul de ten, pudra, rujul ş.a.m.d. este periclitantă tenului normal. 
În cazul nerespectării regulilor precizate anterior, tenul sănătos poate avea de suferit. Acesta se 
poate imbolnăvi foarte uşor fiind predispus la secreţia excesivă de sebum, uscare, deshidratare, 
hiperhidratare, cuperoză, îmbătrânire sau boli ale glandelor sebacee. 
  
BOLILE TENULUI: ACNEEA 
 
 Etimologie: acnee (gr akme=vârf) – erupţii cutanate diferite , având ca punct de plecare o 
alterare a funţiei glandelor sebacee; inflamaţie cronică a foliculului pilosebaceu, legată de o  
retenţie de sebum, care însoţeşte seboreea;  
 Aceasta poate fi: acnee vulgară, rosacee, cu evoluţie cheloidiană, necrotică, profesională, 
medicamentoasă şi hipertrofică. Apariţia sa este cauzată de: hiperseboree, excesul de androgeni şi 
colonizarea bacteriană cu Propionibacteriae acnes sau Staphyloccocus epidermidis. Factorii 
agravanţi sunt: ciclul menstrual, sarcina, alimentaţia, factorii psihologici şi cei climatici. 
  
CHIMIA poate fi şi prietenul tenului nostru 
 
 Tratamentul acneei constă în respectarea unei igiene zilnice corespunzătoare, folosirea unui 
săpun 100% natural, din plante speciale, aplicarea locală a unuei loţiuni din antibiotic, seara se 
recomandă aplicarea locală a pudrei de antibiotic, prescrierea unei scheme de tratament pe bază de 
antibiotic, folosirea unei creme naturale emoliente/nutritive din plante şi aplicarea unei măşti, 
săptămânale, din acid salicilic. 
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 TRATAMENTE CHIMICE :  

 

1) Tratament cu acid salicilic (mască) 
Avem nevoie de: 4 comprimante de aspirină netamponată, 2 linguriţe de carbonat acid de sodiu şi 
apă călduţă. Se pisează aspirina într-un mojar, se adaugă carbonatul acid de sodiu pentru a 
tampona acidul salicilic şi se omogenizează compoziţia, peste care se adaugă apa încălzită în 
prealabil, până se face o pastă/cremă (spumoasă). Se aplică pe toată faţa şi se lasă maxim 20 de 
minute, până se usucă complet. După aceea, se recomandă clătirea tenului cu apă caldă, prin 
mişcări circulare pentru a profita de abraziunile din compoziţie ce curăţă porii, eliminând totodată 
şi punctele negre. 
 
                                COOH                                                                COONa 

 

                   

  Reacţia                                                                 

  chimică:                   

                                      

                                  

2) Tratament pe bază de antibiotic; 
3) Tratamentul cu ioni negativi constă în acoperirea feţei, timp de 30 de minute, cu o cască. 
Sarcina electrică negativă este concentrată astfel încât să pătrundă prin straturile superioare ale 
pielii, până la celule, stimulând refacerea de elastină. 
4) Apa termală este o apă microbiologic pură, bogată în săruri minerale, cupru, zinc, seleniu, 
calciu şi magneziu, fiind ideală pentru diverse afecţiuni cutanate şi probleme ale tenului precum 
acneea. 
5) Argila aztecă purificatoare conţine numeroase minerale ce o încarcă cu electroni negativi. 
Stratul de argilă este aplicat pe piele formează o sarcină negativă, iar toxinele depozitate în 
epidermă au o sarcină pozitivă, provocând ieşirea lor la suprafaţă. 
 
Bibliografie: 
 
1. ***, Curs dermato-farmacie şi cosmetologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie  
“GrigoreT.Popa”, Iaşi; 
2. Victoria Hîrjău, Dumitru Lupuleasa, Ana Maria Dumitrescu :Dermo-Cosmetologie, Editura 
Polirom, Iaşi, 1998;  
3. Coltoiu Al. : Dermatologie şi venerologie, Editura Medicala, Bucureşti, 2000 ; 
4. Richard H. Guy, Jonathan Hadgraft :Transdermal Drug Delivery, 2nd ed., Ed.Marcel and 
Dekker Inc., New York, 2003 ; 
5. Iuliana Popovici,  Dumitru Lupuleasa: Tehnologie Farmaceutică , vol.2, Editura Polirom, Iaşi 
2008 ; 
6. Zenaida Petrescu, Daciana Elena Brănişteanu, Tatiana Ţăranu, Laura Stătescu, Cristian 
Stătescu: Dermatologie şi infecţii transmise sexual, Editura Junimea, Iaşi, 2008 . 
7. http://www.easy-aromatherapy-recipes.com/homemade-acne-cream.html#.Vuyxpfntmkr 
(accesat la data de 8.05.2015)  
8. http://classmedispa.ro/profractional (accesat la data de 8.05.2015)  
9. http://www.sabiocosmetics.ro/produse/masca-argila-azteca-purificatoare-ten/ (accesat la data de 
8.05.2015)  

OOC-CH3 + NaHCO3  OOC-CH3  + CO2 - + H2O 

http://www.sabiocosmetics.ro/produse/masca-argila-azteca-purificatoare-ten/
http://www.sabiocosmetics.ro/produse/masca-argila-azteca-purificatoare-ten/
http://www.sabiocosmetics.ro/produse/masca-argila-azteca-purificatoare-ten/
http://www.sabiocosmetics.ro/produse/masca-argila-azteca-purificatoare-ten/
http://www.sabiocosmetics.ro/produse/masca-argila-azteca-purificatoare-ten/
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SALCÂMUL – DARUL MIRACULOS AL NATURII  

 

Anca Georgiana Zamfir , clasa a XI-a G 

Prof. coordonatori: Mocanu Simona, Bogdăneanu Silvia 

 

Salcâmul este un arbore melifer, cu tulpina înaltă, până la 25-30 de metri şi ramuri 

spinoase, rare, fiind aclimatizat în America de Nord, Europa, Africa de Sud şi Asia. Pe numele său 

binomial, Robinia pseudoacacia se încadrează în regnul Plantae, subregnul Cormobionta, 

încrengătura Magnoliophyta (Angiospermae), clasa Magnoliopsida, ordinul Fabales, familia 

Fabaceae (Leguminosae), subfamilia Faboideae, genul Robinia şi specia R. Pseudoacacia. 

Salcâmul provine din continentul nord-american, iar genul Robinia este denumit astfel după 

grădinarii regali francezi Jean Robin şi fiul său Vespasien Robin, care l-au introdus în Europa în 

anul 1601. În România, primele culturi forestiere s-au realizat în anul 1852, astăzi fiind considerat 

o „specie invazivă”. (Călinescu, 1941). 

Acesta creşte spontan, pe aproape orice tip de teren, preferă solurile permeabile, uşoare, 

fertile, dar nu le suportă pe cele calcaroase. Îndură greu condiţiile meteorologice vitrege (geruri, 

îngheţuri târzii, vânturi puternice, secetă îndelungată, poleiul), dar datorită faptului că prezintă o 

extraordinară capacitate de regenerare, reuşeşte să  treacă cu bine prin ele. Fiind o plantă iubitoare 

de căldură, găseşte cele mai bune condiţii de dezvoltare la câmpie, iubeşte lumina şi suportă 

seceta, crescând bine pe soluri uşoare, sau chiar pe nisipurile mobile, fiind cultivat întocmai pentru 

fixarea lor, întrucât înrădăcinarea sa este foarte puternică, dezvoltată atât pe verticală cât şi pe 

orizontală astfel, arborele fiind deosebit de bine ancorat în sol. Tulpina sa este dreaptă, coroana 

rară, luminoasă şi largă, începând să se dezvolte destul de sus pe trunchi, iar la exemplarele 

bătrâne, diametrul tulpinii atinge chiar şi 1 m. Scoarţa salcâmului este la început netedă, însă odată 

cu trecerea timpului, formează un ritdom gros, cu crăpături longitudinale, care se adâncesc din ce 

în ce mai mult, în timp. Are capacitatea de a fixa azotul din atmosferă, iar seminţele îşi păstrează 

mulţi ani capacitatea de germinare. Are frunze compuse, penate, lungi (cca. 25 cm.), cu un număr 

impar de foliole eliptice (7-19), cu marginea întreagă, rar mai lungi de 5 cm. Stipelele frunzelor de 

salcâm  sunt transformate în spini ce apar câte doi în dreptul frunzelor. Florile sale sunt sunt 

parfumate, cu corolă albă şi cu caliciul în formă de clopot, cu 5 zimţi scurţi. Ele sunt adunate câte 

25 - 50 în inflorescenţe de peste 15 cm lungime, dispuse sub formă de ciorchini şi înfloresc 

primăvara târziu, în luna mai-iunie. Fructul este o păstaie brună, relativ lungă (7-10 cm), subţire (1

-2 cm) şi aplatizată, care poartă 4-10 seminţe reniforme (precum rinichii), ce 

asigură diseminarea speciei. Trăieşte în jur de 100 de ani şi face parte din categoria arborilor cu 

lemn de esenţă tare, fiind greu, dur şi deosebit de rezistent la umezeală.  

Arborele în sine înlătura pericolul alunecărilor de teren prin fixarea puternică în sol a 

rădăcinilor sale, ce se ramifică pe suprafeţe întinse. Din lemnul de salcâm se realizează o largă 

varietate de piese de mobiler, în special pentru exterior şi materiale de construcţii fiind totodată un 

bun combustibil. Trunchiul şi ramurile sale oferă adăpost păsărilor şi animalelor ierbivore 

domestice sau sălbatice, ferindu-le de prădători.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Plante_melifere
https://ro.wikipedia.org/wiki/Robinia
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_botanicArbore.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_botanicCorola.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_botanicCaliciu.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_botanicInflorescente.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_botanicFruct.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_botanicPastaie.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_botanicDiseminare.html
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Salcâmul conţine glucozide flavonice, fitotoxine, acaciină şi ulei volatil, datorită cărora 

deţine proprietăţi expectorante, antispastice şi analgezice, iar  în scop medicinal se utilizează 

florile, frunzele (rareori) şi scoarta. Recoltarea florilor se face în lunile mai sau iunie, scoarţa se 

recoltează de pe ramurile tinere din luna martie până în septembrie. Componentele lipsite de 

toxicitatea ale salcâmului furnizează ingrediente pentru medicamentele naturale, astfel că infuziile 

din frunzele de salcâm vindecă bronşita, laringita şi constipaţia, iar cele din florile sale, care conţin 

ulei volatil, glicozizi, acizi organici şi săruri minerale, tratează pe plan intern tusea expectorantă, 

durerile reumatice, nevralgiile dentare, durerile de stomac, hiperaciditatea (acţionează ca un 

adevărat pansament gastric), esofagita de reflux, bolile denichi, migrenele  

de rinichi, migrenele (reduc excitabilitatea nervoasă), insomniile, ulcerul gastro-duodenal, 

bronşitele, anemiile, laringitele, gripa şi coliciile abdominale. Pe plan extern, sub formă de 

compresă, baie locală sau gargară, acestea cicatrizează arsurile, plăgile, ulceraţiile cutanate şi 

nevralgiile dentare. De asemenea, florile dăruiesc albinelor necesarul de nectar pentru prepararea 

mierii, fiind baza unor produse cosmetice. Seminţele conţin fitotoxine, ce sunt otrăvitoare pentru 

organismul uman. Scoarţa acestuia, chiar dacă are în compoziţia sa toxalbumine şi alte substanţe 

toxice, preparată sub formă de infuzie, poate trata sindormul diseptic biliar. Consumul mai ales de 

scoarţă, seminţe şi rădăcină a salcâmului, sub orice formă, neavizat de medic poate avea efecte 

toxice precum colici abdominale, diaree, apatie, vomă, deshidratare sau tulburări circulatorii. 

Ca planta meliferă, produce nectar, ce reprezintă un mod de a atrage insectele la polenizare, 

dar care mai apoi va fi transformat în faimoasa miere de salcâm, una dintre cele mai dulci şi 

rafinate delicii. Specia este foarte apreciată de către crescătorii de albine, iar mierea acestuia are o 

calitate superioară, dar şi proprietăţi curative, fiind recomandată, de către apiterapie, în unele 

afecţiuni.  Se spune că, în vremurile străvechi, mierea era hrana preferată a zeilor din Olimp, fiind 

un aliment pur, concentrat, o adevărată esenţă a luminii solare în stare lichidă, de origine atât 

animală cât şi vegetală, reprezentând principalul produs al stupului. Ea este fabricată de albine din 

nectarul florilor, îmbogăţit cu substanţe proprii şi prelucrată de acestea pentru a fi apoi depozitată în 

faguri. Majoritatea popoarelor au cunoscut proprietăţile ei extraordinare şi au folosit-o, atât în 

scopuri terapeutice, cât şi în scopuri ritualice încă din antichitate; în alimentaţie era utilizată în mod 

excepţional, deoarece era considerată „hrana zeilor”. Vechii greci considerau mierea un „elixir al 

tinereţii” şi o administrau atleţilor care participau la Jocurile Olimpice, iar egiptenii o foloseau în 

tratamente cosmetice şi ca medicament. Cel mai cunoscut tip de miere este cea de salcâm, care este 

bogată în fructoză, are o aromă şi un gust foarte plăcut, culoare aurie, rămânând foarte mult timp în 

stare lichidă, fără să se zaharisească. Aceasta este un bun pansament natural pentru stomac, poate fi 

folosită în tratarea ulcerului şi de asemenea este un excelent calmant pentru psihic, fiind ideală în 

calmarea tusei, consumată în ceai cu lămâie, sau în stare naturală. De asemenea, este folosită pentru 

a trata astenia şi diferitele nevroze precum şi gastrita, în plus, mierea de salcâm este excelentă 

pentru gravide şi pentru copii, întărind sistemul imunitar al acestora. 

Aşadar, salcâmul, numit de botanici Robinia pseudoacacia, un banal copac de origine nord-

americană, care la prima vedere pare să aibă rol exclusiv ornamental, este de fapt un dar miraculos 

oferit de natură micilor sale vietăţi.  

http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteMinerale_saruri_elemente_ioni.html
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_tratamente_naturiste_apiterapia.html#miere_flori_mana
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nectar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Miere
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_tratamente_naturiste_apiterapia.html


41 

 

Rădăcinile sale ce formează 

o adevărată reţea 

subterană sunt foarte bine 

ancorate în pământ, fapt 

ce determină o susţinere 

crescută a solului, 

aducând astfel beneficii 

mediului înconjurător. 

Florile albe şi catifelate, 

adevăraţi ciorchini ai 

sănătăţii, emană una  

Rădăcinile sale ce formează o adevărată reţea subterană sunt foarte bine ancorate în pământ, 

fapt ce determină o susţinere crescută a solului, aducând astfel beneficii mediului înconjurător. 

Florile albe şi catifelate, adevăraţi ciorchini ai sănătăţii, emană una dintre cele mai suave miresme 

ale primăverii; o simplă plimbare prin acest curcubeu olfactiv poate diminua stressul şi stările 

depresive, ceea ce a influenţat apariţia a numeroase parfmuri care păstrează esenţa tămăduitoare. Pe 

deasupra, acestea, împreună cu frunzele sale, reprezintă un tratament natural pentru multiple 

afecţiuni din sfera aparatelor nervos, respirator şi digestiv, precum şi al rănilor apărute la nivelul 

epidermei, ce se află la îndemâna oricui. Nemai oprindu-se din dăruit, el produce nectarul necesar 

pentru prepararea mierii de salcâm, un deliciu magic ce gâdilă papilele gustative ale consumatorilor.  

Preţuiţi ceea ce aveţi, respectaţi miracolele naturii!  

 

Bibliografie: 

1.https://ro.wikipedia.org/wiki/Salc%C3%A2m 

2.http://sanatate.bzi.ro/florile-scoarta-si-frunzele-de-salcam-remediul-minune-pentru-mai-multe-
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Salc%C3%A2m
http://sanatate.bzi.ro/florile-scoarta-si-frunzele-de-salcam-remediul-minune-pentru-mai-multe-afectiuni-17994
http://sanatate.bzi.ro/florile-scoarta-si-frunzele-de-salcam-remediul-minune-pentru-mai-multe-afectiuni-17994
http://dr-catalin-luca.ro/site/remedii-si-alimente-vindecatoare/alimente-remediu/mierea-de-albine.html
http://dr-catalin-luca.ro/site/remedii-si-alimente-vindecatoare/alimente-remediu/mierea-de-albine.html
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MY IDEA OF HAPPINESS 

 
 
 Happiness…a simple word with a lot of meanings. Not important for many, but important to 
me. Happiness is about mornings when I wake up and I look forward to a great day spent with my 
friends. The Sunday evenings when I make pancakes for myself, thinking about everything and 
everyone and listening to music. Nights spent talking with internet friends.  
 Happiness is when I get a good grade at school or when I finally finish the project I’ve been 
working on. When I meet old friends or even when I get to know new people. Moments when I sit on 
my colourful carpet and I read SF books; the morning shower that gives me energy for the rest of the 
day; the hot chocolate that I drink while watching some ‘90s TV shows; that moment when I expect a 
message from someone and it finally arrives and I read it like it’s my favorite part from a historical-
romantic book. Happiness is when I look out of the window just to see the raindrops or the snow 
falling from the sky and letting my memories dance again and again in my head.  
 When I play the guitar, I imagine that I have a lot of people in front of me, watching me as I 
play my all-time favorite rock ballad. I simply love listening to the same song over and over again 
until I learn the lyrics. Let’s be serious, we all know song lyrics better than we know the history 
lesson. Imagine seeing all your favorite bands right in front of you, playing your favorite songs just 
for you. Do you like to dream? Dreaming is the best part of reality. What would a doctor be now if 
his childhood dream wasn’t to be a superhero saving lives? What would footballers be now if their 
dream wasn’t to be  ”the new Ronaldinho” ? What would writers write about?  
 Happiness is when I fall on the ice and so do my friends, because they were making fun of 
me. It’s when I spend hours on end reading or looking at some old family pictures and I say “Oh, my 
God, look at my face !” and my dad starts laughing, pointing at my baby face.  
 Happiness is in every little thing in our lives. It is in us. We just need to learn how to find it. 
We are responsible for our own happiness, so if we expect others to make us happy, we will always 
be disappointed.  
 
 
 
 
 
 

              Sânziana Iliescu, clasa a VII-a A 

Prof. coordonator, Nicoleta Nistor 
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ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE JOCURI DIGITALE 

                  prof.  LILIANA URSACHE 

”Jocurile pe calculator sunt cel mai important  
instrument de învățare al copiilor” (prof. univ. Henry James, MIT) 

 
 Federația Americană a Oamenilor de Știință a lansat în 2006 ideea că jocurile digitale pot 
deveni un instrument de învățare foarte puternic. De atunci conceptul de învățare bazată pe jocuri a 
luat o tot mai mare amploare. La o căutare cu google a acestei sintagme, găsim o mulțime de 
exemple de jocuri pe calculator folosite în școală, precum și numeroase programe de simulare 
pentru diverse domenii de activitate. Interesul pentru această resursă educațională a crescut din ce în 
ce mai mult din partea educatorilor și cercetătorilor, dar nu la fel de mult din partea dezvoltatorilor 
de jocuri. 
 Cu toate acestea, jocurile pe calculator sunt încă privite ca o sabie cu două tăișuri. Pe de o 
parte educatorii apreciază că jocurile digitale pot dezvolta cunoștințele și abilitățile matematice și 
lingvistice, competențele digitale, creativitatea și inovația, cultura generală, pot dezvolta gândirea 
strategică, abilitățile de planificare, de negociere, de luare a deciziilor, de coordonare motrică. 
Jocurile educaționale cresc interesul, motivarea și angajamentul în învățare, aduc un plus de plăcere, 
emoție și amuzament.  
 Pe de altă parte, jocurile pe calculator nu se folosesc foate mult în școli, datorită dificultății 
de adaptare a personalului didactic, nepotrivirii cu programele și curricula școlară, costurilor 
implicate, percepției negative a adulților față de această resursă, fiind adesea asociate cu noțiunile de 
violență, dependență sau sexualitate. 
 Se consideră că, introduse în programul copilului la o vârstă adecvată, alese cu atenție și 
oferite cu măsură, jocurile pot deveni un instrument valoros în dezvoltarea socială și intelectuală, în 
sporirea capacității de autodisciplină și autonomie, în dezvoltarea gândirii strategice și a abilității de 
rezolvare a problemelor. În plus, ele pot fi integrate în aproape orice domeniu al programei școlare, 
duc la o învățare activă și pot fi adaptate și pentru cei cu dizabilități fizice.  
  Potrivit unui studiu din 2008 al Pew Internet and American Life Project, 97% dintre 
adolescenții cu vârste între 12 și 17 ani joacă jocuri digitale, jumătate dintre ei făcând acest lucru 
zilnic. Datorită accesului crescut la calculatoare, console, telefoane mobile, tinerii au posibilitatea de 
a juca oriunde se află. În măsura în care dezvoltatorii de jocuri s-ar orienta după programa școlară și 
ar respecta niște concepte pedagogice, produsele lor ar deține un potențial uriaș pentru învățare.  
 Studii privind utilizarea timpurie a calculatorului acasă de către copii, arată că aceasta duce 
la folosirea fără teamă a calculatorului, iar ulterior la înțelegerea și folosirea cu ușurință a 
tehnologiei în general. Dezvoltarea abilităților digitale este de mare importanță pentru tineri, după 
cum putem constata din cerințele pieței locurilor de muncă. Iar aceste abilități copiii le dobândesc 
cel mai bine jucându-se. 
 Jocurile digitale sunt deja folosite pentru instruire, în scopuri educaționale sau terapeutice. 
Guvernul american a folosit America’s Army pentru a recruta si instrui soldati; apoi jocul a devenit 
comercial. Jocurile în care mediul de viață este simulat în mod realist sunt folosite pentru tratarea 
fobiilor sau a stresului post-traumatic; atunci când sunt într-un mediu sigur, fără pericole, pacienții 
pot învăța să-și controleze sentimentele și angoasele. Unele jocuri pe consolă, ca Nintendo Wii şi 
Wii Fit au fost concepute ca parte a unui stil de viată sănătos, în care mişcarea are un rol 
important. Iar alte jocuri au fost concepute pentru adulții cu boli cronice. 
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 În educație, de la apariția primului sistem de instruire bazată pe calculator (CBT – Computer 
Based-Training), au evoluat semnificativ atât tehnologia, cât și teoriile învățării. Învățarea de calitate 
are loc acolo unde se întâlnesc atât o bună pedagogie, cât și activități care interesează și motivează 
elevul.  Iar jocurile sunt foarte motivante, deoarece ele includ provocare, progres și recompensă 
(sentimentul satisfacției). Unele dintre ele oferă și posibilitatea de a personaliza și de a colabora. Iar 
acestea sunt lucrurile pe care și noi, ca profesori, vrem să le realizăm la clasă. Jocul devine contextul în 
care are loc învățarea; jocul angajează elevul în învățare, iar profesorul stabilește direcția și conținutul 
necesar.  
 Dacă la lecții elevii se descurajează atunci când nu știu și devine dificil să fie motivați, atunci 
când joacă elevii nu se descurajează. Ei exersează din nou și din nou, până sunt mulțumiți de rezultat. 
Ei se simt confortabil la calculator și dezvoltă o relație de simpatie cu personajele din jocuri, pe care le 
reprezintă. 
 Ca profesor de informatică, apreciez produsele ca SCRATCH, Alice sau Game Maker, au 
ajutorul cărora elevii începători pot dezvolta propriile jocuri, povești animate, simulări, în timp ce 
folosesc și se familiarizează cu principiile programării structurate.  Deoarece și elevii de liceu se joacă 
pe calculator, ar fi binevenit softul educațional de tip joc la toate disciplinele. Fixarea cunoștințelor se 
poate face prin jocuri educaționale, iar temele nu ar mai fi ceva neplăcut pentru elevi.  
 În încheiere, îi îndemn pe cei mai mici dintre cititori să învețe biologie, geografie, istorie, 
aritmetică, arte, menținerea sănătății jucând jocurile de pe portalul http://www.sheppardsoftware.com/
web_games_menu.htm, pe cei de gimnaziu să dezvolte cât mai multe jocuri folosind Scratch, Alice sau 
Game Maker, iar pe cei mai mari să descopere tainele chimiei și biologiei, jucând jocurile de pe pagina 
web http://www.nobelprize.org/educational/. 
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FETELE ȘI INFORMATICA 

 

          Ilinca-Sofia Sava , clasa a IX-a C 
       coordonator   Prof. Liliana Ursache 
 
   La 14-15 ani este dificil să îți alegi un drum în viață. Toti adolescenții au acea satisfacție 
dulce cand le spun părinților “E alegerea mea!”, însă răspunsul clasic “Noi iți vrem binele” ne 
debusolează și ne oferă o oarecare nesiguranță. Am ales profilul matematică-informatică intensiv 
informatică, împotriva voinței părinților mei, care nu aveau cea mai bună parere despre acest mic 
univers: “De ce să stai ore întregi în fața unui calculator, închisa într-o lume virtuală?”, “De ce să 
alegi un limbaj numeric, ce nu îți oferă viziuni noi?”. 
            Frumusețea acestei lumi este cântată, interpretată, pictată sau descrisă în litere, nu în cifre 
căci nu transmit emoții, dar după părerea mea, ceea ce impresionează în informatică este ordinea. 
            Astfel de discuții erau în jurul meu până în ziua formulării opțiunilor pentru liceu, iar în 
ciuda tuturor discuțiilor, nu mi-am schimbat părerea, știind că nu este cea mai ușoară cale. 
            Acum, după două luni de școală, am încercat să înțeleg din ce cauză se tem părinții de 
acest profil. Există idei preconcepute, cum că această disciplină are o stereotipie masculină 
(băieți înalți, cu ochelari și coșuri sau introvertiți), cu alte cuvinte niște roboței. Toate acestea se 
întâmplă în conștientul colectiv. 
            Îmi doresc ca, alături de cele 4 colege ale mele - cele mai drăguțe din liceu - și împreună 
cu cei mai de gașcă colegi, să rupem aceste mituri și să descoperim poezia informaticii, transpusă 
în programare, deoarece programarea devine o nouă alfabetizare, iar cei ce îi cunosc tainele vor 
avea un plus în orice situație, fie la angajare, fie în viața de zi cu zi, când mintea ne este deja 
structurată și formată. 
             Aceasta este scurta mea poveste, iar pănă acum nu cred că aș fi reușit să fac față acestor 
provocări fără ajutorul profesorilor minunați pe care i-am cunoscut în liceul nostru. 
 
 


