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Motto: 

 "Învață tot ce poți, în orice moment disponibil, de la oricine și întotdeauna va veni o   

vreme când te vei simți recompensat pentru ceea ce ai învățat."  

Sarah Caldwel 
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Îmbunătățirea  competențelor TIC ale  cadrelor didactice, din aria STEM, în context 

European 
 

 Număr proiect: 2017-1-RO01-KA101- 036618 

 

 În perioada 03 iulie 2017 – 03 octombrie  2018, în cadrul Colegiului Tehnic  „Petru 

Poni ” Roman se va derula proiectul, finanțat de Comisia Europeană prin programul                   

Erasmus+, exercițiul bugetar 2014 - 2020, acțiunea cheie K1 - Mobilitatea persoanelor în scop 

educațional. În cadrul proiectului sunt prevăzute două fluxuri de formare : 

Fluxul 1:- ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn 
 
Tara: Portugalia, Localitatea Almada 
 
Furnizor curs : Agrupamento de Escolas Emidio Navarro 

Perioada : 4 - 8 septembrie - 2017 

Număr de participanti : 7 

Flux 2:- How to make your school more digital 

Tara - Spania, Localitatea Santa Cruz, Tenerife 

Furnizor curs :Euneos Corporation  

Număr de participanți : 3 

 La primul flux de formare „ ICT and free Web Tools in Education: Another way to 

Teach and to Learn”, care a avut loc în perioada: 4 - 8 septembrie - 2017  în localitatea                

Almada, Portugalia au participat următorii profesori: prof. Rusu Maria, prof. Lăpuşneanu 

Loredana- Cătălina, prof. Curpăn Adina, prof. Stan Mihaela, prof. Albu Lucian, prof.  

Negrescu Lucian. 

 Acest curs de formare a oferit  profesorilor participanți  oportunitatea de a se                 

familiariza cu o gamă variată de Instrumente web 2.0. Participanţii au primit suport teoretic şi 

practic cu privire la utilizarea  instrumentelor  Web  2.0  şi  a instrumentelor  TIC  moderne    

precum: Doodle,  Padlet, Eventbrite, ISSUE, CALAMEO, Quizlet , Book Creator for iPad, 

Discovery education. Pinterest, Canvas . Cursanţii au    beneficiat de bune practici  în timpul 

sesiunilor de formare, cu privire la posibilitatea utilizării instrumentelor Web 2.0 în activitatea 

lor didactică  de zi cu zi. 

 Au fost organizate sesiuni de formare cu privire la utilizarea platformei Moodle în                  

activităţile didactice de la clasă  în cadrul cărora cursanţii  au primit suport teoretic şi practic. 
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 Stagiul a oferit oportunitatea  participanţilor de a se familiarizarea cu tehnicile de                 

realizare a produselor  pedagogice  multimedia,  precum  utilizarea  fotografiei  şi  a  filmului  

în  activitatea didactică.  S-au derulat sesiunei de formare cu privire la  producerea de film / 

multimedia, în scop educativ,  în vederea creşterii motivaţiei elevilor pentru învăţare. Au fost 

puse în evidenţă etapele realizării unui film, partajarea și dezvoltarea competențelor de 

producție multimedia: informații; concepție, , colaborare, selecție (imagine, sunet și text), 

asamblare și editare; Programul folosit pentru realizarea  filmelor didactice/ producție               

multimedia,  a fost - Movie Maker. Participanţii la acest stagiu de formare s-au putut                   

familiarizarea cu modul   de integrare în procesul didactic a instrumentelor Google.                          

 S-au derulat activităţi teoretice şi practice cu privire la :  

 Utilizarea  aplicaţiilor  de  tip  social  media  (Facebook,Insagram,  Twitter,  Google+)  

în procesul instructiv-educativ cu scopul de a creşte motivaţia şi interesului elevilor        

pentru învăţare în general şi pentru  invăţarea la obiectele din aria STEM în special, prin 

folosirea instrumentelor lor preferate de comunicare pe Internet. 

 Modul  în  care  instrumentele  mediiilor  de  socializare  pot  fi  folosite  pentru  a               

încuraja colaborarea în procesul instructiv educativ; 

 Tehnici de utilizare a Instrumentelor  Google Apps pentru Educaţie şi Google+   ce 

oferă instrumente eficiente şi gratuite de colaborare pentru a ajuta profesorii în               

procesul de   predare- învăţare- evaluare. 

 Furnizorul  cursului  a  organizat  lecţii  demonstrative  şi  practice  în  laboratorul                

Viitorului - Future  Classroom  Lab - Profesorii  participanţi  au  avut  ocazia  de a                       

experimenta  abordări pedagogice moderne și inovatoare într-un mediu de învățare flexibil. 

Într-un  spațiu reconfigurabil și complet echipat cu instrumente TIC de ultimă oră pentru             

predare și învățare, cursanţii au putut să înţeleagă şi să experimenteze modul  în care noile 

tehnologii pot fi puse în aplicare în şcoli şi  pot sprijini procesul de reformă educaţională la 

nivel naţional şi European. 

 Importanţa utilizării  jocurilor în activitatea didactică, jocul privit ca mijloc de stimulare 

şi de creştere a  motivaţiei  elevilor  pentru  procesul  instructive  a  fost  o  altă temă                   

abordată.  Au  fost exemplificate şi exersate tehnici de introducere a acestor jocuri în 

procesul didactic, mai ales pentru   elevii cu motivaţie scăzută pentru învăţare,   dar au fost 

prezentate şi exersate tehnici de realizare a propriilor  jocuri didactice  în funcţie de               

specificul vîrstei şi de  nevoilor fiecărui clase de elevi. Au fost exemplificate: Gaming in  

Education- Khanacademy, Quiver ( proiecţii 3D), Plickers, Mentimeter, sau The App game 

precum My Robotic Friends, Lightboot, Scratch. 
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 În cadrul acestui stagiu de formare o altă tematică abordată a fost – Utilizarea                        

telefoanelor mobile în activităţile de la clasă. S-au desfăsurat lecţii teoretice şi practice,                 

oferindu-se suport de curs şi s-au desfăsurat activităţi demonstrative si practice pe această 

temă cu ajutorul programului : MIT App Inventor 2. 

 Participanţii la acest stagiu de formare  au fost încurajați  să– şi exprime  puncte lor de 

vedere cu privire  la  activităţile  şi  produsele  realizate  în cadrul stagiului și   au fost                  

încuraţaţi să adere la diferite reţele specializate în temele prezentate în proiect, în vederea          

cooperării şi colaborării cu alţi colegi şi  specialişti . 

 Pe tot parcursul stagiului, activitatea  

celor 24 de profesori participanţi din 6 ţări 

ale UE: Suedia, Norvegia, Cipru, Bulgaria, 

Polonia   şi România, a fost organizată în 

echipe mixte, oferind astfel posibilitatea 

profesorii participanţi de : 

- a deveni o parte a unei rețele europene de 

cadre didactice care promovează noi                  

instrumente educaționale; 

- a împărtăși  experiența lor și de a dezvolta 

și alte   proiecte în această temă; 

- a-i îmbunătăţi compețentele de               

comunicare într-un mediu multinațional; 

- a-şi îmbunătăşi  competențe  pentru                   

dezvoltarea de proiecte de colaborare între 

propria şcoală şi şcolile din ţările partenere, 

precum şi cu alte organizații educaționale. 

 

 
 

 

 

 

Acest proiect este finanţat cu sustinere din partea UE prin Programul Erasmus+ .                      

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului iar UE nu este 

responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

 

 

Coordonator proiect: Prof. Stan Mihaela 
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Insrumente web 2.0-PINTEREST 
 

 

 

 Pinterest este o reţea socială menită să conecteze oamenii din întreaga lume prin                     

lucrurile pe care  le găsesc interesante. Platforma permite utilizatorilor să colecţioneze,                      

împărtăşească, administreze şi descopere imagini şi video-uri prin intermediul PIN-urilor, fie 

prin încarcarea lor de pe propriile calculatoare,  fie direct de pe web. 

Pe Pinterest găsești o mulțime de idei interesante și stimulative 

 Pinterest este un site de socializare care funcţioneaza precum un panou virtual, pe care tu 

îţi "agăţi", adică organizezi, dar şi împarţi cu alţii, ideile frumoase pe care le descoperi                      

navigand pe Internet. Pe lângă stabilirea propriului "panou" deidei adunate de ici, colo,                        

Pinterest îţi oferă şi posibilitatea de a frunzări "panourile" altor persoane, pentru a le descoperi 

preferinţele şi a găsi noi idei care îţi plac. 

Ca orice rţtea care se respectă,PINTEREST are propiul jargon. 

 Dacă la Twitter întâlnim hastag-ul si RT (retweets) iar Facebook-ul a inventat noţiunea 

de Like, Pinterest pune la dispoziţia utilizatorilor toate aceste instrumente, accentul fiind pus pe 

ideea de share. Regăsim aşadar noi termeni specifici: 

Ce este un "bold sau pin"? 

PIN – o imagine sau un video adăugat în contul Pinterest (fie de pe alt site, cu citarea automată 

a sursei şi link către ea, fie direct de pe dispozitivul                              

utilizatorului). Foarte asemănator cu un bookmark, fiecare PIN 

aduce ăn profilul utilizatorului doar imaginea sau video-ul dorit 

a fi marcat, reţinut, împărtăşit şi link-ul către sursa originală a 

acestora. 

PINBOARD/BOARD – un set de PIN-uri pe aceeasi tema.  

PINNING – actul de a impărtăşi vizual PIN-uri. 

REPIN – repostarea unui PIN deja existent pe BOARD-ul                 

propriu. 

BUTON PINIT – buton care poate fi adăugat pe orice site pentru 

ca utilizatorii să poate adăuga imagini sau vido pe BOARD-urile 

lor în mod eficient. 

PINNER – utilizator al platformei. 
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Cum poti accesa PINTERST? 

Ca in cazul oricarei platforme noi, cel mai bine este să îţi faci un cont şi să te joci până când îţi 

dai seama dacă îţi place sau nu. Cum încă funcţionează pe bază de invitaţie fie te ceri frumoas 

una direct pe site (invitaţia de la ei vine destul de repede), fie apelezi la prietenii tai deja 

prezenti acolo, fie  accesezi direct conectandu-te prin contul de Facebook. 

De ce să îţi faci cont Pinterest ? 

Aduni acolo, online şi oricând la dispoziţia ta, ceea ce îţi place, ce nu vrei sa uiti, ce vrei sa  

impartasesti cu altii, ce te defineste sau ce ai vrea sa te defineasca. Poti sa afli ce ii intereseaza 

pe prietenii tai sau oricare alti utilizatori ai retelei (categoriile sunt variate si destul de bine                

determinate), poti sa dai share atat pe BOARD-urile tale cat si pe alte retele sociale, ba chiar sa 

incorporezi orice PIN care iti place pe site-ul tau. Desi poti sa comentezi la orice PIN, cel mai 

frumos pentru toata lumea, cred, este faptul ca poti da like ( e atat de simplu sa iti exprimi 

opinia printr-un simplu click!). 

Activitati pe Pinterest. Iata ce ar mai trebui sa stii despre activitatile pe care le 

poti intreprinde pe Pinterest: 

Daca gasesti o imagine ("pin") pe "panoul" unui alt utilizator Pinterest pe care iti 

doresti sa o adaugi pe propriul "board" ("panou"), o poti lua fara probleme (ceilalti utilizatori 

pot face acelasi lucru, cand vine vorba despre "panoul" tau). In momentul in care iei un "pin", 

imaginea ajunsa pe "board"-ul tau va trimite automat si la utilizatorul de la care ai preluat-o, 

cat si la sursa originala (de retinut: indiferent care este numarul de utilizatori care preiau un 

"pin", imaginea va trimite intotdeauna si la sursa originala). 

Te intrebi cum îţi creezi propriul "panou"?  

 Adaugand cat mai multe imagini! "Board"-ul tau poate fi organizat in functie de o tema 

anume ("Retete", "Craciun" etc.) si poate contine un numar infinit de imagini.Poti crea cate 

"panouri" iti doresti dand click pe Add > Add a Board, aflat pe toolbar-ul Pinterest. 
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 Daca vrei sa renunti la un "panou", nu trebuie decat sa il stergi. Acceseaza "panoul", 

apasa butonul Edit din coltul din                

dreapta si, apoi, da click pe Delete 

Board. 

 În cazul in care vrei sa                     

contribuie si alti utilizatori Pinterest 

la "panourile" tale, acceseaza un 

"board" anume (pe care ti-l doresti 

completat si de alte persoane), apasa 

butonul Edit si, apoi, schimba setarea din "Just Me" in "Me + Contributors"Pentru a salva 

toate lucrurile descoperite pe Pinterest:  

 Treci cu mouse-ul pe deasupra Pinului pe care vrei să-l salvezi și apasă 

pe „Salvează” sau click pe Pin pentru a-l vedea mai bine și apasă pe „Salvează”  

 Adaugă sau modifică descrierea Pinului 

 Alege panoul în care vrei să îl salvezi  

Pentru a salva un Pin folosind butonul pentru browser:  

 Dacă nu ai făcut-o încă, instalează butonul Pinterest pentru browser  

 Apasă pe butonul din browser (pe P)  din bara de instrumente a browser-ului tău 

 Găsește-ți imaginea preferată și apasă pe „Salvează”  

 Adaugă sau modifică descrierea Pinului 

 Alege panoul în care vrei să îl salvezi 

 Pentru a salva un Pin fără a folosi butonul 

pentru browser:  

 Apasă pe + din colțul din dreapta jos al 

 Pinterest și selectează Adaugă de pe un site 

web  

 Introdu URL-ul site-ului 

 Dă clic pe Găsește imagini  

 Găsește-ți imaginea preferată și apasă 

pe „Salvează”  

 Adaugă sau modifică descrierea Pinului 

 Alege panoul în care vrei să îl salvezi 

 Poți salva imagini JPG, PNG și GIF și videoclipuri de pe Youtube, Vimeo și Ted.  

https://www.google.com/url?q=https://help.pinterest.com/en/articles/add-pin-it-button-your-browser&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHC9fPY1qfx3wT3MSMj4vcZ71Ze2g
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Pentru a salva o imagine din calculatorul tău:   

 Click pe + din colțul din dreapta jos al Pinterest și apoi pe Încarcă un Pin  

 Click pe Alege imagine și găsește fișierul din calculatorul tău 

 Alege un panou pentru Pinul tău și adaugă o descriere 

 Click pe „Salvează”  

 Poți încărca fișiere imagine de tip JPG, PNG și GIF. Dacă vrei să salvezi un clip video, 

va trebui să-l încarci pe YouTube, Vimeo sau TED și apoi să-l salvezi pe Pinterest.  

Pentru a modifica sau a șterge un Pin:  

 Treci cu mouse-ul pe deasupra Pinului pe care vrei să-l modifici și apasă 

pe butonul creion 

 Modifică descrierea Pinului sau alege un panou nou 

 Apasă pe Salvează modificări când ai termina 

 Sau apasă pe Șterge Pin dacă vrei să-l elimini—dar ai grijă, așa îl vei șterge definitiv! 

Pentru a muta, copia sau șterge mai multe Pinuri simultan:  

 Intră pe oricare dintre panourile tale, accesând Pinterest prin web (de pe laptop sau 

computer) 

 Apasă pe butonul cu săgeți 

 Alege maxim 50 de Pinuri pe care să le muți, copiezi sau ștergi 

 În acest moment ai trei opțiuni: 

 Click pe Mută și alege un panou pentru a muta Pinurile pe alt panou 

 Apasă pe Copiază și selectează un panou pe care să copiezi Pinurile (așa încât rămân pe 

ambele panouri) 

 Click pe Șterge pentru a șterge Pinurile selectate - atenție, e definitiv! 

Această funcție este disponibilă momentan doar pe web (nu în aplicații sau pe web pe 

mobil). 

Adaugi, modifici sau ștergi un Pin 

Pentru a salva o imagine din calculatorul tău:   

 Click pe + din colțul din dreapta jos al Pinterest și apoi pe Încarcă un Pin  

 Click pe Alege imagine și găsește fișierul din calculatorul tău 

 Alege un panou pentru Pinul tău și adaugă o descriere 

 Click pe „Salvează”  

 Poți încărca fișiere imagine de tip JPG, PNG și GIF. Dacă vrei să salvezi un clip video, 

va trebui să-l încarci pe YouTube, Vimeo sau TED și apoi să-l salvezi pe Pinterest.  



 

Ecoscience  10 

 Aceste istrument web 2.0 a fost 

prezentat  în cadrul cursului de                      

formare : ICT and free Web Tools in 

Education: Another way to Teach 

and to Learn, Portugalia, localitatea 

Almada, furnizor curs: Agrupamento de 

Escolas Emidio Navarro, perioada :                

4 - 8 septembrie – 2017, în cadrul 

p r o i e c t u l u i  : Î m b u n ă t ă ţ i r e a                          

competenţelor TIC ale profesorilor 

din aria STEM, în context European.                     

Nr referintă: 2017-1-RO01-KA101-036618 

Acest proiect este finanţat cu sustinere 

din partea UE prin Programul 

Erasmus+.  Aceas t ă  pub l i ca ţ ie 

(comunicare) reflectă numai punctul de 

vedere al autorului iar UE nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe 

care le conţine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Stan Mihaela 
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              ACTIVITATE DE PREDARE – ÎNVĂȚARE 

                 Learning, Teaching and Training Activities  

          SAMSUN – TURCIA- 16-20 OCTOMBRIE – 2017  

            Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 

 

  Colegiul Tehnic  “ Petru Poni ” este beneficiarul proiectului Erasmus +: INCLUSION 

ON THE WAY TO EUROPE- Nr referinţă: 2016- 1- LT01- KA219-023144_5  Tip 

proiect: KA2 – Parteneriat strategic pentru susţinerea de bune practici în domeniul şcolar, 

proiecte  doar între şcoli . 

Proiectul are perioada de implementare de la 01.09.2016, până la 31.08.2018, cu o 

valoare totală de 22,070.00    

EURO . Proiectul este cofinanţat de 

Comisia Europană şi aprobat de 

ANPCDEFP, prin   programul 

Erasmus+ .  

 În perioada 16-20 

OCTOMBRIE – 2017, un grup de 4 

cadre didactice: Stan Mihaela, 

Pîslaru   Mihaela Drimbe Monica,  

Apavaloaei Elena   si 8 elevi Stan Ecaterina  Ştefania, Murariu  Dumitrela Ioana, Bilboc  

Marcelina Maria, Cloșcă  Alexandra, Tiba Petronela, Lita  Delia  Mihaela, Neguriță   

Alexandru - Ștefan, Gherca Cosmin Emanuel, de la Colegiul Tehnic  “ Petru Poni ” Roman,  

au participat la ACTIVITATE DE PREDARE – ÎNVĂȚARE care a avut loc in localitatea 

SAMSUN – TURCIA. 
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 În timpul acestei activitati, Schimb pe termen scurt ale grupurilor de persoane, 

școala gazdă Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi ,  a organizat  ateliere de 

lucru pentru implementarea celor două strategii programate pentru această reuniune : 

 1. PROJECT BASED LEARNING - Învățarea bazată pe proiecte . 

2. PERSONALISATION -  Învățarea centrata pe elev.     

Profesorii şi elevii din şcoala gazdă, împreună  cu participanții din școlile partenere: au 

desfăşurat activităţi conform programul pregătit 

de școala gazdă, astfel incat strategiile  propuse a 

fi implementate sa fie   studiate si experimantete  

la nivel internațional. 

  Această activitate a oferit cele mai eficiente 

rezultate, iar bunele practici pe care școala gazdă 

le-a  obtinut prin implementarea acestor straregii  

vor fi aplicate aplicate de fiecare școală ulterior.  

Au fost realizate  prezentari ppt, videoclipuri , brosura  despre orasul Samsun, Turcia .  

In  prima zi , 16 octombrie 2017, o delegatie 

formata dintr-un elev si profesor din fiecare tara, a 

participat la o intrunire  cu Inspectorul scolar din  

regiunea Samsun. Au fost  analizate sistemele din 

invatamant din tarile scolilor partenere la proiect in  

comparatie cu sistemul de invatamant din Turcia.   

Unul dintre scopurile schimbului este acela de a 

experimenta stilul de viață al țării gazdă, Turcia astfel 

încât elevii veniti în această mobilitate  să își petreacă timpul împreună cu elevii si familiile lor, 

din ţara gazdă.  
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Pe parcursul celor 5 zile de proiect, elevii şi profesorii din Lituania, Romania si Suedia, 

au participat la ore, în timpul programului  obișnuit de la  școala gazdă,dar şi la activităţi de tip 

out-door,au luat masa împreună, , au participat la diferite activităţi organizate de familiile 

elevilor gazdă. Limba de comunicare a fost limba engleză.   
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 Marţi, în seara zilei 17 octombrie 

2017 - s-a organizat  o seară culturală  

internațională pentru  elevii și profesorii. 

Fiecare ţară a pregatit  un stand cultural unde 

au fost prezentate  broşuri, postere, mancare 

tradiţională. Fiecare ţară a prezentat un dans 

tradiţional.A fost un moment inedit, în care 

elevii, porfesorii  şi părinţii prezenţi la acest 

eveniment au putut să se cunoască mai bine.  
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Activitităţile principale au fost focalizate pe cele două strategii ce au fost planificate 

pentru această reuniune de proiect:  

1. Project-based Learning . Pentru această strategie a fost organizată o Conferinţă, în           

colaborae cu Ondokuz Mayıs Universit  Samsun/Turkey. Prelegerile au fost susţinute de  

domnul Ferit BERÇİN, de la acestă universitate. 

2. Personalization:  

  

 

 

 

 A fost prezentată această strategie. A avut loc un seminar , al profesorilor, care au 

prezentat modul de implementare a acestor strategii in fiecare şcoală. Exemplele de bune 

practici pentru aceste strategii, vor fi centralizate intr-o broşura, care va fi şi unul dintre 

rezultatele finele ale acestui proiect.   

Activitatea elevilor:  

 Pentru implementarea strategiei Project-based  tiţi elevii din proiect au fost împărţiţi în 4 

grupe. Fiecare grupă şi-a ales o temă din următoarele teme:  Global Warming, Refugees, 

Bullying, Child Labour, Animal Rights, Mobile Addiction, Healty Life.  
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Prezentarea proiectelor:  

Acordarea diplomelor de participare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest proiect este finanţat cu sustinere din partea UE prin Programul Erasmus+.                        

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului iar UE nu este 

responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

 

Material realizat de: 

Prof. Stan Mihaela 

Prof. Pîslaru Mihaela  
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Participarea Colegiului Tehnic "Petru Poni" Roman la cea dea 

XIX a ediţie a Seminarului Naţional "Parteneriat în educaţia 

pentru mediul înconjurător" 

 

 În data de  30 septembrie 2017, am participat la reuniunea profesorilor, coordonată  de 

către Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie şi participanţilor la programele coordonate la 

nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), în calitate de 

coordonatori ai Programului Mondial Eco-Schools implementat în şcoala noastră. 

 Şi în acest an ne-am decis să mergem în continuare pe drumul verde şi să dezvoltăm 

programele şi proiectele noastre, pentru că educația pentru mediu reprezintă pentru noi cea mai 

durabilă investiție în sănătatea și echilibrul ecologic al societății. 

 Reamintim faptul că, colegiul nostru face parte din cele 289 de şcoli din România, în care 

se derulează acest program şi deţine Steagul Verde din mai 2016, alături de 235 de unităţi de 

învăţământ preuniversitar. 

 De remarcat faptul că, aproape toate ţările europene sunt membre FEE şi implementează 

programe pentru educarea şi gestionarea dezvoltării durabile în ţările lor; programele se                  

mplementează şi în Africa de Sud, America Latină şi Asia se Sud-Est şi nu numai. 

 Programele implementate  se axează pe obiectivele de dezvoltare durabilă. Obiectivele 

acceptate de întreaga omenire în septembrie 2015 au stabilit cadrul prin care dezvoltarea                

durabilă va evolua în următorii 15 ani. Deci, nu numai că există 17 obiective  foarte clare, dar 

avem  şi un interval de timp bine determinat în care să facem acest lucru, şi anume până în anul 

2030. Se caută modalităţi de a ne asigura că munca noastră este în strânsă corelaţie cu                

obiectivele dezvoltării durabile, care ne oferă o direcţie cu privire la ceea ce trebuie să facem, 

ajutând guvernul ţării noastre de a îndeplini obiectivele unei dezvoltări durabile. 

 Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman este o părticică din România care se alătură celor 76 

de ţări implicate şi aproape 100 de membrii, care fac parte din această organizaţie, încă din anul 

2014! Ne-am angajat cu devotement în această activitate incredibilă de a realiza educaţia                

elevilor noştrii, părinţilor acestora, comunităţii noastre. De-a lungul anilor, implementând 

proiectele Programului Eco-Schools am învăţat un lucru remarcabil: cum se poat realiza şi cum 

trebuie realizat acest lucru! 
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 Complexitatea mediului în dimensiunile sale ştiinţifice, etice şi civice reclamă oameni 

formaţi şi informaţi, capabili să înţeleagă problematica protecţiei şi managementul sustenabil al 

mediului. În ultimele decenii, educaţia pentru mediu a devenit o preocupare majoră a întregii 

societăţi, dată fiind diversificarea efectelor activităţii umane asupra calităţii mediului şi nevoii 

de mediu sanogen pentru om. 

 Eforturile de dezvoltare sunt legate direct de prezervarea şi ameliorarea calităţii mediului, 

de o schimbare comportamentală, o responsabilizare individual şi colectivă, de respect faţă de 

natură şi oameni. 

 Educaţia pentru mediu se impune a exista, a se materializa în sistemul nostru educativ. 

Introducerea educaţiei pentru mediu în şcoală este necesar a se înscrie într-o strategie                      

instituţională regândită în complexitatea ei. 

 Problematizarea şi abordarea problemelor de mediu se impune  a se realiza  nu numai la 

orele de curs ci şi în activităţile extraşcolare, acest lucru servind procesului continuu care este 

educaţia pentru mediu. 

 Mediul înconjurător funcţionează ca un sistem complex, în care componentele se află               

într-o continuă perfecţionare a interrelaţiilor. Actul educaţional pentru mediu ne obligă să-i              

învăţăm pe tinerii noştrii liceeni să observe, să exploreze mediul fizic şi uman, să prioritizeze 

conflictele, să evidenţieze dezechilibrele, să caute soluţii, să promoveze acţiuni de reabilitare, 

de îmbunătăţire a calităţii mediului ca mediu de viaţă pentru om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

 Daniel Schaffer, Familia FEE se dezvoltă pe tot mapamondul, Eco-Şcoala, CCDG, 30.IX. 

2017, Bucureşti 

 Prof. univ. dr. Maria Pătroescu, Abordarea interdisciplinară a problemelor de mediu,   

Eco-Şcoala, CCDG, 11.X. 2014, Bucureşti 
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Aspecte din timpul seminarului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recunoaşterea implicării în proiectele 

Programului Mondial Eco-Schools 

 

Aspecte de la  activităţile  Programului Mondial Eco-Schools 
 

Săptămâna legumelor şi fructelor, 20- 24.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În vizită la  Agenţia de Mediu şi Sistemul de Gospodărire a  

  Apelor Piatra Neamţ, 14.10. 2017 
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Ziua Mării Negre, 30.X. 2017, clasa a X a C  

 

Participarea la Proiectul Naţional Eco-Fotografia anului 2017 

 

 

 

 

 

 

 

"Un tânăr educat, un mediu mai curat”, 

proiect de mediu,implementat la  Colegiul 

Tehnic “Petru Poni” Roman, are ca finalitate 

educarea tinerei generații în protejarea                    

mediului încojurător; inițiatoarea și                          

coordonarea activităților proiectului este 

colega noastră Gabriela Elena Dascălu. 

 

 

"Ora Pământului” 

Reamintim mereu, ca să conștientizăm                        

permanent faptul că resursele energetice clasice  ale 

omenirii sunt spre epuizare și o limitare a                      

consumului acestora s-ar impune imperios 

( 25.05.2017 ) 
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Plantare puieți de brad  

Elevii de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman   în parteneriat cu Primăria municipiului               

Roman și Fundația „Episcop Melchisedec” Roman am participat la plantarea în Parcul                

municipal dar și în curtea colegiului a unui număr de câteva sute de puieți de brad molid, în 

data de 6 aprilie 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza calității factorilor de mediu 

 Dar, nu  în cele din urmă studiem, cercetăm, analizăm impactul poluării principalilor factori de 

mediu: apă, aer, sol, în laborator Colegiului Tehnic “ Petru Poni” Roman. Elevii claselor de 

mediu împreună cu profesorii Niță Maricica și Gavril Paraschiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordonatori Program Mondial Eco-Schools, 

 Prof. Niţă Maricica şi  Prof. Gavril Paraschiva  
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La începutul lunii septembrie un grup de șapte  profesori  ai colegiului nostru  au 

participat la cursul  de formare  ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach 

and to Learn  din cadrul proiectului  Îmbunătățirea  competențelor TIC ale  cadrelor didactice, 

din aria STEM , în context European.  Cursul s-a desfășurat în Portugalia, localitatea Almada.  

Obiectivele cursului au vizat  cresterea competentelor de utilizare a noilor tehnologii  Web 2.0 

si a instrumentelor TIC moderne, dobândirea abilităţilor de integrare  in activitatea didactice  a  

acestor tehnologii  precum și dobândirea abilităţilor de transfer de inovație. 

O activitate extrem de interesantă  din cadrul cursului a fost vizita la Escola Secundária 

Dom Manuel Martins din Setubal, unde ne-a fost prezentat Laboratorul Clasa viitorului (Sala 

de Aula do Futuro). Proiectul realizării  laboratorului a început cu un vis: de a construi în 

Portugalia o clasă similară cu Future Classroom Lab (FCL) European Schoolnet (EUN), cu 

sediul la Bruxelles. A fost nevoie de mai mult de doi ani de contacte, investiții și mult 

preseveranță  pentru a putea inaugura în cele din urmă acest spațiu de excelență.  

 La realizarea lui și-au adus aportul  o serie de companii  partenere care au  furnizat                   

echipamentele și resursele  necesare, de la                

mobilierul  modern și ergonomic la echipamente 

informatice, de la designul estetic la senzori.  

Astfel profesorii și elevii au ocazia de a                        

experimenta abordări pedagogice moderne și       

inovatoare într-un mediu de învățare flexibil, cu 

posibilitatea schimbării stilurilor de predare și 

învățare. 

Laboratorul este o sală  de 40 de metri pătrați,  complet echipată cu instrumente TIC de 

ultimă generație. Este un  spațiu deschis, reconfigurabil și amplu, împărțit în cinci zone unde 

pot fi explorate utilizări inovatoare ale noilor tehnologii de învățare. Cele cinci ”zone de 

învățare” sunt legate de acțiuni și etape concrete ale activității la clasă și denumite după activi-

tatea pentru care sunt concepute. 

1. Prezentare: este o zonă de prezentare a problemei  inițiale,  precum și a  rezultatului  obținut 

după analiza acesteia. Poate fi și  o zonă pentru adunări și activități  informale derulate de 

elevi/cadre didactice precum prezentări, întâlniri, vizionări. Dispunerea în trepte permite 

vizibilitatea, încurajează participarea, crează un spațiu propice unui forum de discuție, iar                     

mobilierul modular și tabla interactivă cu dispunere flexibilă face posibil lucrul în grup. 

Companii partenere  

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT-tWy_PrXAhXJY1AKHWmGB2wQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.escoladmanuelmartins.com%2F&usg=AOvVaw15tS7X98ygsrsPdA1PmHLs
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT-tWy_PrXAhXJY1AKHWmGB2wQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.escoladmanuelmartins.com%2F&usg=AOvVaw15tS7X98ygsrsPdA1PmHLs
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LABORATORUL — CLASA VIITORULUI  

2. Investigare: în această zonă se efectuează  studierea și cercetarea necesară pentru a rezolva 

problema propusă. Este o zonă flexibila pentru lucrul la  proiecte, activități practice de 

grup,  folosind tehnologiile moderne integrate. Așezarea meselor individuale poate fi                           

reconfigurată în funcție de activitate. Pe lângă computerele cu conexiune la internet, această 

zonă este  echipată și cu senzori de diferite tipuri și cu un set robotizat, precum și cu o serie de  

echipamente de bază ale fizicii, chimiei, biologiei. 

3. Zona de creație: o zonă dedicată creațiilor video, care permite elevilor să demonstreze 

înțelegerea noțiunilor prin prezentarea lor folosind tehnologiile multimedia. Favorizează                 

dezvoltarea competențelor de utilizare a acestor tehnologii și oferă un context real pentru                 

exersarea abilităților de prezentare și de lucru în grup. 

4. Schimb: constituie o zonă pentru lucrul în grupuri mici la o sarcină fixată, sub observația 

pasivă a cadrului didactic, ideală pentru activități colaborative, învățare bazată pe proiecte,     

încurajarea muncii în echipă și a abilităților de management al proiectelor. Înzestrată cu o tablă 

interactivă dual touch, care permite cadrelor didactice îndrumarea mai îndeaproape a unor 

elevi/grupuri. Elevii pot crea ei înșiși, cu ajutorul tablei interactive, resurse care să demonstreze 

înțelegerea și însușirea conceptelor, resurse care pot fi apoi folosite în plenul clasei. 

5. Dezvoltare: este o zonă retrasă, favorabilă studiului, cercetării, activităților individuale sau 

învățării informale. În acest domeniu mai informal, elevii  pot efectua cercetări autonome sau 

individuale, întâlniri ale grupului lor de lucru pentru a discuta strategii de abordare a problemei 

sau comunicarea rezultatelor. Această zonă poate fi folosită pentru a pune în practică ideea de 

ștergere a granițelor dintre învățarea de la școală și cea de acasă, pentru a face cunoștință                  

elevilor cu utilizări ale tehnologiilor mobile, pentru folosirea unor instrumente cum ar fi                  

Youtube, iTunes, podcasturi, jocuri educaționale, aplicații pentru smartphone. 

Imagini din Laborator  
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  Prof.Gavril Paraschiva 
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Instrumente WEB 2.0 și utilizarea lor în educație 

 

“Dacă tu ai un măr şi au am un măr şi le schimbăm între 

noi, atunci eu voi avea în continuare tot un măr. Dar 

dacă tu ai o idee şi eu am o idee şi schimbăm aceste idei 

între noi, atunci fiecare vom avea câte două idei.” 

George Bernard Shaw 

 

În perioada 03.07.2017 – 03.10. 2018, în cadrul Colegiului Tehnic „Petru Poni “Roman 

se va derula proiectul,numărul 2017-1-RO01-KA101-036618,Îmbunătățirea competențelor 

TIC ale cadrelor didactice, din aria STEM, în context European,proiect finanțat de Comisia 

Europeană prin programul Erasmus. În cadrul proiectului primul flux de formare a fost 

part iciparea la cursul:  ICT andfree Web Tools  in Education: 

AnotherwaytoTeachandtoLearn și a avut loc în Portugalia, localitatea Almada și furnizorul 

cursului esteAgrupamento de EscolasEmidio Navarro. Acest curs de formare a oferit 

profesorilor participanți oportunitatea de a se familiariza cu o gamă variată de Instrumente web 

2.0. 

Competenţa digitală constă în ”utilizarea critică şi cu încredere a mijloacelor media 

electronice la muncă, în timpul liber şi pentru comunicare” și este una din cele  opt competenţe 

cheie definite de Comisia Europeană ca priorități ale educației.”Abilităţile TIC cuprind 

utilizarea tehnologiei multimedia pentru a primi, evalua, stoca, produce, prezenta şi schimba 

informaţii, şi pentru a comunica şi a participa în reţele prin intermediul Internetului”.  

Dar ce sunt instrumentele web 2.0? 

Web 2.0 este un termen care desemnează o mulțime întreagă de 

aspecte interactive și colaborativeale Internetului, și aici în special 

ale World Wide Web. Web 2.0 denumit și „web-ul social”, 

reprezintă a doua generație inteligentă de dezvoltare de pagini web, 

care facilitează comunicarea, oferă informații sigure și diferite 

servicii, asigură colaborare pe Internet și deci Web 2.0 nu este 

vorba de versiunea doua a unui software sau a unei tehnici web. 

Inventatorul și promotorul termenului Web 2.0 este Tim O'Reilly și constă în dezvoltarea şi 

evoluţia comunităţilor bazate pe Web, aşa cum sunt serviciile de social-networking, wiki-uri, 

blog-uri, folksonomii, situri de Video Sharing, feed-uri, servicii de PhotoSharing, servicii de 

SlideSharing.  



 

Ecoscience  28 

Noul Web are o serie de caracteristici printre care:  

- oferă servicii, nu pachete software – (Google Docs –http://docs.google.com/ – substituie 

suitaOffice); 

- sunt oferite API-uri gratuite(ApplicationProgrammingInterface) – utilizate pentru accesul la 

servicii publice; 

- încredere totală în utilizatori, aceştia fiind co-dezvoltatori (fenomenul wiki – editare 

şi management colaboratival conţinutului - https://ro.wikipedia.org/); 

- participare nu doar publicare a datelor (Read/Write Web) şi inteligenţă colectivă: 

 fenomenele blogging (Blogger) şi microblogging (Twitter); 

 fenomenul social bookmarking (Del.icio.us, Connotea); 

 

 

 

 fenomenul social networking (Facebook, MySpace); 

 adnotări (tag-uri)definite de utilizator; 

 fenomenul remixării (mash-up); 

 prezentări (SlideLive, Slideshare); 

 

 

 

 evenimente (Eventful, Upcoming); 

 m a n a g e m e n t  d e  p r o i e c t e 

(Basecamp); 

 spaţii virtuale (SecondLife); 

 documente (Google Docs, Thinkfree, Scribd); 

 

 

 

 

 fotografii (BubbleShare, Flickr, SnapFish); 

 pentru filme și video (YouTube) 

 pentru management personal (LinkedIn) 

http://docs.google.com/
https://ro.wikipedia.org/
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O dată cu evoluția Web 2.0 s-a trecut și la redefinirea conceptelor, respectiv Educația 

2.0. Educația 2.0 prezintă diferențe remarcabile față de educația 1.0: 

 
Prin e-Learning se înţelege orice act sau proces virtual utilizat pentru a obţine date, 

informaţii, abilităţi sau cunoştinţe și care reprezintă o modalitate de a ușura şi 

îmbunătăţi învăţământul prin utilizarea dispozitivelor de calcul şi  a tehnologiei comunicaţiilor. 

Astfel studiul devine rezultatul unei munci colective în care fiecare elev devine creatorul 

conţinuturilor ştiinţifice. Rolul iniţial al materialelor didactice se schimbă, astfel încât 

conţinutul disciplinei nu mai există ca realitate definitivă înainte de începutul activităţii ci 

reprezintă rezultatele ei. 

BIBLIOGRAFIE: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 / https://ro.wikipedia.org/wiki/Web_3.0 

https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web / https://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law 

http://www.adibarbu.ro/2017/04/ce-este-web-3-0-cand-apare-ce-urmeaza.html 

 

Proiectul  beneficiază de fonduri din partea Uniunii Europene, prin Agenția Națională 

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. 

 Acest material reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului, Comisia Europeană 

nefiind responsabilă de modul în care pot fi utilizate informaţiile cuprinse în material. 

 

Prof. Lăpușneanu Loredana – Cătălina 

Caracteristici Educația 1.0 Educația 2.0 

semnificațiile sunt 

… 

Dictate, furnizate de-a gata Construite social 

tehnologia este… Confiscată în spatele ușilor clasei Adoptată cu atenție (imigranți 

digitali) 

p r e d a r e a  e s t e 

făcută…. 

De profesor către student De profesor către student, de la 

student la student 

ș c o l i l e  s u n t 

localizate … 

În clădiri (brick) În clădiri și online (brickand 

click) 

software-ul … Este cumpărat la un preț mare și 

adesea ignorat 

Face parte din categoria Open 

source și adesea este gratuit 

părinții văd școala a 

pe …. 

O grijă zilnică Un loc în care și ei pot învăța 

rolul principal al 

profesorului … 

Sursă de cunoștințe Ghid și sursă de cunoștințe 

activități de învățare Lucrări tradiționale, teste, teme, 

lucru pe grupe de studenți 

Abordările tradiționale sunt 

înlocuite parțial de tehnologii 

deschise, ceea ce determină 

creșterea gradului de colaborare 

între studenți 

a r a n j a m e n t e 

instituționale 

Campusuri/școli, având frontiere 

fixe, care delimitează clar 

instituțiile de învățământ 

Creșterea colaborării între 

universități/școli 

co m po r t am en tu l 

studentului 

Pasiv, de cele mai multe ori Activ, creator de sensuri, având 

conștiința implicării în procesul 

educațional 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://ro.wikipedia.org/wiki/Web_3.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web
https://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law
http://www.adibarbu.ro/2017/04/ce-este-web-3-0-cand-apare-ce-urmeaza.html
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ORA DE COD – Ora de Programare 
 
 
 
 

Ora de Cod (Ora de Programare) reprezintă o introducere de o oră în știința 

computerului și programare, cu scopul de a demistifica limbajul specific și de a arăta că oricine 

poate învăța bazele acestuia. Încecarea de a apropia elevii de tehnologia computerelor și 

programare a  devenit un efort global. Acesta începe prin parcurgerea unor activități de o oră, 

însă se extinde la tot felul de eforturi ale comunității. Această campanie este susținută de 

peste 400 de parteneri și 200.000 de educatori din toată lumea. 

Fiecare elev ar trebui să aibă posibilitatea de a învața tehnologia computerelor. Ajută la 

dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor, la dezvoltarea logicii şi creativității. 

Începând devreme, elevii vor avea o fundaţie pentru succesul în orice carieră din secolul XXI.  

Hour of Code este cel mai de amploare eveniment IT din lume, iar în anul 2014, 

România s-a alăturat mișcării. Timp de o oră, oricine poate învăța bazele programării cu 

ajutorul tutorialelor interactive de pe ro.code.org. 

Anul acesta, evenimentul s-a desfășurat în saptamâna 4-10 decembrie, iar ca profesor de 

TIC am desfășurat activități cu elevii din clasele a10a și a11a din liceul nostru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă : www.hourofcode.ro 

 

Prof. Pantază Mihaela 

https://hourofcode.com/ro/partners
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CALEFACŢIA 
 

INTRODUCERE 

In anul 1732, Hermann Boerhaave a observat pentru prima dată faptul că picăturile de apă 

rămân în stare lichidă pe o suprafaţă metalică încălzită mult peste temperatura de vaporizare. În anul 

1756  Johann Gottlob Leidenfrost  a publicat lucrarea  “ Un strat generat de câteva calităţi ale apei 

obişnuite” care a fost tradusă  din limba latină abia în anul 1965 când a fost citită şi de alţi 

fizicieni.În limba engleză fenomenul de calefacţie este cunoscut sub denumirea de efectul                      

Leidenfrost . 

Fenomenul de calefacție reprezintă fenomenul de  împiedicare 

a contactului direct dintre o picătură de lichid şi suprafaţa 

unui metal pe care cade picătura, încins la o  temperatură mult 

mai mare decât  temperatura de  vaporizare a lichidului,               

datorită stratului de vapori care se formează între acesta şi 

suprafaţa metalului. Acest fenomen este   caracterizat de            

temperatura Leidenfrost, considerată valoarea pentru care picăturile rămîn lichide pentru cel mai 

lung timp. Punctul Leidenfrost reprezintă punctul de pe curba de fierbere unde fluxul de căldură de 

la  metal la lichid este minim și suprafața este complet acoperită de o pătură de vapori. Pe măsură ce 

temperatura suprafeței crește, radiația prin stratul de vapori devine mai semnificativă, respectiv 

fluxul de căldură crește. 

            Leidenfrost a efectuat experimente cu o lingură de fier care a fost încălzită până la înroşire 

pe o flacără. După ce a plasat o picătură de apă în lingură, el a cronometrat timpul în care picătura 

rămâne sub formă lichidă cu ajutorul unui pendul. Prima picătură depozitată în lingură rămâne în 

formă lichidă 30s, a doua 10s, următoarele mai puţine secunde. Durata mare înregistrată ne arată de 

fapt fierberea picăturii. Astfel spus, la temperaturi cuprinse 

între 1000C şi temperatura Leidenfrost, valoarea la care apare 

calefacția, picăturile împrăştiate pe metalul încălzit conduc 

rapid energia, rezultând o vaporizare completă în câteva 

secunde. Când temperatura este mai mare decât temperatura 

Leidenfrost,  partea inferioară a picăturii de apă se evaporă 

imediat la contactul cu placa fierbinte. Gazul rezultat suspendă 

restul picăturii de apă chiar deasupra acestuia, împiedicând orice contact direct între apa lichidă și 

placa fierbinte  oferind astfel  o izolaţie pentru un interval de timp de aproximativ un minut. Stratul 

format este constant înlocuit de alte ansambluri de molecule de deasupra lui datorită energiei radiate 

şi conduse de stratul fierbinte. Înălţimea acestui strat este  de 0,1mm circular spre exterior şi  0,2 

mm în centru, încetinind astfel vaporizarea picăturii . 
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Temperatura Leidenfrost depinde de mai mulți factori . Chiar dacă volumul picăturilor care 

cad rămâne același, valoarea ei poate fi diferită cu o dependență complicată de proprietățile 

suprafeței ( natura materialului, grad de șlefuire, forma neregularităților) precum și de impuritățile 

din lichid. Ca o estimare, punctul Leidenfrost pentru o picătură de apă pe o tigaie ar putea să apară 

la 1930C conform M. Boutigny și Bouman. O picătură de apă vaporizează aprope instantaneu la 168 

0C și persistă timp de 152 secunde la 202 0C. 

Putem pune în evidenţă acest fenomen realizând un circuit electric de curent continuu şi 

măsurând intensitatea curentului electric în cazul în care apa este la temperatura camerei, respectiv  

atunci când este încălzită la o temperatură mult mai mare decît temperatura de fierbere (t>100°C). 

Constatăm că în primul caz, când apa este în stare lichidă, apare un curent electric de aproximativ 

3mA , iar în cazul în care apare calefacția, se înregistrează un curent electric de intensitate foarte 

mică, deoarece stratul de vapori modifica rezistența electrică a circuitului. 

EXPERIMENT 

Materiale necesare : Alimentator 2 Vc.c., Miliampermetru 10mA c.c, Suport inel cu tijă, 

Inel cu tijă, Spirtieră, Tăviţă , Fire conductoare, Apă. 

Mod de lucru 

 

 Se realizează circuitul.Unul din capetele firului conductor se 

fixează pe fundul tăviţei.Se introduce celălat capăt al conductorului  în 

apa din tăviţă fară a atinge fundul vasului. Se închide circuitul.Aparatul 

de măsură va indica trecerea  unui curent electric de aproximativ 3 mA. 

 Pe inelul cu tijă se aşează taviţa cu 

apă .Se aprinde spirtiera aflată sub tăviţă şi se încinge puternic tăviţa 

din metal (câteva minute ).Se toarnă puţină apă . Datorită  temperaturii 

ridicate a metalului, apa se vaporizează rapid şi vaporii ridică stratul de 

apă care ia forma unor bile foarte mobile producându-se astfel 

fenomenul de calefactie. 

 Din nou se introduce capătul liber al firului conductor în tăviţă, atingând bulele de apă, apoi 

se închide circuitul. Miliampermetrul  va  indica trecerea unui curent electric de intensitate foarte  

mică, deoareca conductivitatea electrică a vaporilor este mult mai mică.  
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    Explicaţie 

            Modificarea intensitații curentului electric în circuit este cauzată de valorile diferite ale 

conductivității electrice ale apei și ale vaporilor.Fenomenul de împiedicare a contactului direct 

dintre apă şi metal, va duce la măsurarea unui curent de intensitate foarte mică odată cu apariţia 

peliculei de vapori. Intensitatea curentului nu poate fi chiar 0 deoarece stratul de vapori este foarte 

îngust și inevitabil electrodul este în contact și cu unele bule.Fiind un experiment care urmărește 

calitativ punerea în evidență a fenomenului și nu cantitativ, erorile nu influențează semnificativ 

acuratețea sa. O posibilă eroare poate apărea datorită faptului că nu măsurăm direct temperatura 

vasului metalic și punctul Leidenfrost pentru acesta. Prin măsurări repetate am ajuns la concluzia că 

timpul de aproximativ 4 minute în care încălzim vasul este cel mai potrivit pentru acest experiment. 

FIERBEREA ȘI CALEFACȚIA 

Încălzind apa într-un vas metalic  pe o sursă de căldură pornind de la temeratura camerei, 

observăm apariţia unor bule de vapori ce urcă  spre suprafaţa liberă a lichidului. Formarea acestor 

bule este un semn că apa se încălzeşte, dar nu are legătură cu fierberea.Încălzind vasul peste 

temperatura de 1000C apa va rămîne încă în stare lichidă doar pentru câteva grade peste 1000C . În 

timpul acestui proces, apa este constant amestecată de convecţie şi apa fierbinte urcă şi cea rece 

coboară. 

 Continuând încălzirea vasului, 

stratul de apă  din imediata vecinătate 

începe să se vaporizeze formând mici bule. 

Cantitatea de apă primeşte o energie 

termică pe care o transformă în energie 

superficială, permiţând desprinderea 

picăturii de suprafaţă.Aceasta începe să 

urce în straturile de apă  mai rece, unde brusc condensează.Fiecare colaps produce o undă sonoră pe 

care o putem auzi.Etapa se numeşte „bule de vapori izolate ”.Dacă mărim temperatura vasului, 

zgomotul colapsului de bule la început este mai intens, apoi dispare. Acest zgomot se domoleşte 

când picătura  de substanţă este  suficient de fierbinte astfel încât bulele ajung la suprafaţa apei unde 

se deschid cu o împroşcare fină. Apa este acum în fierbere. 

Continuând încălzirea peste 1100C bulele de vapori apropiate devin atât de abundente încât 

fuzionează formând coloane de vapori care se agită ascendent haotic şi brusc. Această fază se 

numeşte fierbere centrată, deoarece formarea şi creşterea bulelor depinde de punctele de 

discontinuităţi din solid.Încălzind peste acest stadiu ajungem în faza regimului de tranziţie, unde 

apare o descreştere a transferului de căldură de la solidul încins către apă, datorită stratului de 

vapori dintre cele două. 
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Dacă înfierbântăm metalul  între 1500C-2000C, fiecare strop ce cade în vas se vaporizează 

rapid. Când temperatura depăşeşte 2000C  o picătură rămâne în stare lichidă un minut. Când turnăm 

apa, fie și în curgere continuă, o temperatură mare a suprafeței pe care cade în jurul punctului 

Leidenfrost face ca energia termică preluată de apă să se 

transforme în energie de tensiune superficială fomând bule 

comprimate puternic. Acest lucru determină apa din interiorul 

ei să rămână în stare lichidă, să nu fiarbă, fiind la presiune 

foarte mare.Mișcarea haotică și continuă a bulelor se datoreaza 

diferențelor de presiune din interiorul stratului de vapori situat 

sub fiecare picătură. Rezultanta acestor forțe de presiune 

determină forma traiectoriei și viteza de deplasare. Continuând încălzireaa peste punctul de 

calefacţie aproximativ 2200C pentru apă, timpul îm care bulele rămân în stare lichidă începe să 

scadă datorită impurităţilor și datorită creșterii fluxului de căldură de la metal la picături. 

Calefacţia poate fi observată și în cazul azotului lichid aflat la temperatura de 2000C cînd 

este împrăştiat de aproape pe o suprafaţă de lemn aflată la temperatura camerei.Azotul ajuns în 

contact direct cu suprafaţa lemnului vaporizează şi generează un suport pentru restul lichidului 

permiţîndu-i astfel să rămână în aceeasi stare de agregare un timp surprinzător de lung. 

APLICAȚII PRACTICE 

Utilizarea calefacţiei pe suprafeţele nanostructurate pentru a ţine apa la distanţă. 

            Ansamblul de nanotextură a suprafeţei unui corp şi fenomenul de calefacţie determină 

efectul de ţinere la distanţă a apei de suprafață. Picăturile de lichid pe o suprafaţă nanotexturată sunt 

activate de levitaţia calefacţiei şi starea Cassie pentru care energia cinetică este transferată energiei 

superficiale cu o mică energie de  disipaţie dată de suprafaţa care facilitează saltul picăturilor 

repetitiv până când, presiunea capilară depăşeşte presiunea vaporilor. Capacitatea de a nu uda 

pereţii are un rol cheie în determinarea echilibrului unghiurilor de contact, adeziunea între suprafaţa 

solidă şi lichid,  la fel ca procesul de retractare a picăturilor de la suprafaţă. 

 Suprafeţele neudabile tind să fie create prin metoda 

calefacţiei. Acest fenomen poate produce  saltul picăturilor 

de lichid pe o suprafaţă fierbinte prin plutirea pe o bandă a 

propriilor vapori. Filmul de vapori între picături şi suprafaţa 

fierbinte permite sferelor să salte pe suprafaţă, fenomen 

numit  “ calefacţia dinamică”. 

Suprafaţa nanotexturată este o suprafață care nu permite udarea. Din punctul de vedere al 

analizei  termodinamice, care prevede că picăturile nu străbat  suprafaţa cu nanoorificii, duce la un 

avantaj pentru designul unor suprafeţe neudabile, care ţin apa la distanţă. Activitatea picăturilor de 

apă este dată de combinaţia sinergetică dintre suprafaţa cu nanogoluri şi fenomenul calefacţiei. 
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  Calefacţia în demonstraţii de misticism. 

Calefacţia este folosită de cei care se deplasează desculţi pe 

cărbuni încinşi. Aceştia deturnează explicaţia stiinţifică -

fenomenul de calefacţie- spre interpretări forţate ale 

superioritătii meditaţiei asupra materiei. De fapt, fenomenul 

fizic este cel ce protejează piciorul desculţ şi udat înainte pentru 

un mers de succes. Practic, deşi suprafaţa cărbunelui este destul de fierbinte, conţine surprinzător de 

puţină energie.  Mergând într-un ritm corespunzător, o persoană experimentată  nu apasă suficient 

de tare, astfel încât apare un transfer redus de energie. Bineînţeles un mers prea încet creşte timpul 

de contact cu cărbunii şi un transfer mai mare al căldurii. Un mers prea rapid apasă – datorită 

inerţiei- mai mult pe cărbuni, rezultând şi în acest caz un contact termic eficient cu o conducţie 

termică superioară.În ambele cazuri rezultă o vătămare a picioarelor. 

  Calefacția în arta culinară 

Calefacția o putem folosi la o alimentație sănătoasă. În tigaia 

încinsă cu ulei fierbinte punem cartofi tăiați în stare congelată  

(la -18°C). Apa care tinde să iasă din cartofi va forma un   strat 

de vapori și de bule ce se observă în imediata vecinătate,  ținând 

astfel uleiul încins departe de cartofi.  

Evaporarea apei din legumă fiind mai redusă va absorbi mai 

puțin ulei toxic. Atenție însă, cantitatea de cartofi trebuie să fie cel mult egală cu cea de ulei astfel 

încât cantitatea de energie termică absorbită să nu coboare prea mult temperatura inițială foarte 

ridicată. 

  Calefacţia în industrie 

Calefacţia este deosebit de periculoasă în industrie , unde  poate 

fi întâlnită la cazanele maşinilor cu vapori. Se ştie  că prin încălzire apa 

depune o cantitate de săruri de calciu, care le îmbracă interiorul ca o 

manta. Tabla cazanului nemaifiind în contact direct cu apa se încălzeşte 

la roşu. Dacă însă se produce o fisură în mantaua de calcar , atunci apa 

vine în contact cu tabla înroşită, vaporizarea se face brusc, presiunea creşte şi cazanul poate 

exploda. 
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 Studiul obținerii de filme subțiri de hidroxiapatită ce pot folosi ca plasturi dentari în 

stomatologie au la bază proprietățile deosebite ale acesteia și în special                                                 

biocompatibilitatea.Pentru punerea în evidență a speciilor și observarea timpului mediu de viață 

al acestora a fost folosită tehnica LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). Pentru 

creșterea filmelor a fost folosită lungimea de undă λ=266nm, puls de 10ns, frecvența de 10Hz 

iar cristalinitatea lor a fost imbunatățită prin tratament termic 30 min la 400oC. Analiza                    

preliminară a filmelor a fost realizată folosind microscopia optică . 

 In acest articol este descris modul de obținere, unic în lume, al unui film flexibil de 

hidroxiapatită pur. În ultimii ani nanocompozitele s-au bucurat de o atenție deosebită datorită 

proprietăților lor chimice și fizice unice, astfel încât biomaterialele sunt dintre cele mai studiate 

având în vedere și aplicațiile lor clinice. Hidroxiapatita a fost intens studiată deoarece prezintă 

atât biocompatibilitate cât și osteoconductivitate și bioactivitate. Aceasta se găsește în mod 

natural în corpul uman, fiind unul dintre constituenții majori ai oaselor și dinților.                           

Drept consecință, hidroxiapatita a fost utilizată pe scară largă în multiple domenii printre care 

se număra și aplicațiile bio-medicale. 

 Rezultatele cercetărilor s-au finalizat cu obținerea unei folii protectoare pentru dinți 

realizată din hidroxiapatită, folie care are rolul de protecție a dinților împotriva atacurilor 

bacteriilor cariogene din cavitatea bucală și va putea chiar avea efecte cosmetice de albire 

dentară. Acest plasture dentar acționează ca un smalț artificial din hidroxiapatită, foarte 

rezistent la uzură și flexibil, protejând dinții și îndepărtând sensibilitatea dentară. Faptul că este 

foarte subțire îl face invizibil odată aplicat pe dinte, putând fi identificat doar la examinarea cu 

o lumină puternică. Originalitatea obținerii acestui film flexibil de hidroxiapatită constă în 

faptul că el poate fi obținut în stare pură datorită faptului că poate crește fără substrat, având 

doar baza și suporți laterali între care să se dezvolte pe verticală. 

 Spectroscopia LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) folosește un puls de 

radiație laser foarte scurt (≈ 10 ns) la suprafața unei probe solide pentru a pulveriza o cantitate 

foarte mică de material. Materialul pulverizat formează de fapt o microplasmă iar radiațiile 

emise de plasmă sunt colectate prin intermediul unei fibre optice, chiar în locul unde plasma a 

fost produsă, ceea ce înseamnă că această metodă poate fi folosită pentru analize in situ. 

Deoarece cantitatea de material pulverizat este de ordinul 20 – 200 ng, putem spune că metoda 

este microdistructivă deoarece craterul format în suprafața probei este practic invizibil cu ochiul 

liber.  
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… Plasturi dentari obținuți prin metoda LIBS 

( Laser Induced Breakdown Spectroscopy ) 

 Spectroscopia LIBS poate fi folosită pentru analiza elementală a materialelor putând 

analiza apoi și timpul mediu de viață al speciilor de plasmă identificate. Pentru analiza LIBS a 

fost folosit un laser Nd:YAG( BMI LT-1233), fotomultiplicator model H9305-02 Hamamatsi. 

 

 

 

 

 

 

Figura1. 

Schema set-up LIBS 

 

 

Figura 2. Film de hidroxiapatită crescut pe verticală 

fără suporți marginali 

 

 

 

         Scopul cercetărilor este acela de a reface  stratul de dentină sau smalț cu închiderea 

canalelor dentinare (canalicule în care stau terminații nervoase ale celulelor). Ca și procedeu de 

utilizare ar fi ca dintele cariat să fie curățat de dentina cariată și să rămână în urmă o cavitate 

care va fi umplută cu plasturele dentar după care se acoperă totul. După acoperire sau sigilare 

se urmărește legarea plasturelui de canaliculele dentinare și conținutul lor. Se speră ca fibrele 

Tomes ( adica terminațiile nervoase din canaliculele dentinare) să foloseasca filmul de 

hidroxiapatită pentru a construi un țesut nou, cu o grosime suficient de mică dar care ar închide 

locul ermetic, fără să mai lase să pătrundă microorganisme (de obicei ele pătrund prin locul 

dintre plombă și dinte). Dacă se reușește închiderea ermetică a canaliculelor atunci peste acesta 

se adaugă un material de umplutură ce acoperă întreaga cavitate pentru a da o forma finală 

dintelui. Rolul acestui strat/ material nou este de a sigila perfect dintele, astfel încât în cazul în 

care materialul de umplutură s-ar desprinde, dintele să rămână protejat . 

Prof. dr. Biolan  Lucia 
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Freonii sunt compuşi chimici utilizaţi în instalaţii frigorifice sau pompede căldură, 

cesuferă reversibil schimbări de fază de la gaz la lichid,transportând astfel căldură de la 

unmediula altul. Transferul de căldurăse face prin vaporizare (trecerea din stare lichidă în stare 

gazoasăpreluând temperatura înaltă) şi cedarea acesteia prin condensare  (trecerea din stare 

gazoasă în stare lichidă prin scăderea temperaturii,cedarea acesteia în alt mediu) la temperaturi 

scăzute sauale mediuluiambiant. 

Începând cu anul 1974, mai mulți oameni de știință, dintre care amintim pe Molina si 

Rowland, au arătat că la Polul Sud și mai puțin la Polul Nord a apărut o „gaură” în stratul de 

ozon, adicăîn aceste zone a scăzut foarte mult concentrația de ozon în stratosferă. S-a arătat că 

la distrugerea stratului de ozon contribuie avioanele supersonice prin gazele emanate, precum 

și unii produși chimici cum sunt freonii (CF2Cl2, CFCl3),sintetizați și utilizați în instalațiile 

frigorifice sau la spray-uri. Măsuratorile au arătat ca cea mai redusă concentrație de ozon se 

observa primavara iar vara, aceasta se reface parțial. 

Freonul este denumirea comercială pentru clorofluorocarburi si hidrofluorocarburi, 

substanțe inodore,insipite,inflamabile si noncorozive, folosite ca substanțe frigorifice. 

Acesta este folosit în industria frigorifica cât și în unele instalații anti-incendii. 

Controversele apărute de-alungul timpului cuprivire la efectul de seră asupra mediului a dus la 

interzicerea fabricării și comercializării acestuia. 

Inhalarea Freonului nu este dăunătoare sau toxică, dar un volum mare de freon in spații 

închise provoacă rapid lipsa de oxigen, ceea ce poate duce la asfixiere! Aceste proprietăți au 

determinat folosira lor în cantități foarte mari în ulimele decenii, ca agenți de răcire în frigidere 

și în instalațiile de aer condiționat , precum șiîncompoziția aerosolilor in flacoane,spray-uri 

folosite în cosmetică,deodorant, fixativ pentru păr șipentru împrăștierea insecticidelor. 

Compoziția chimicã a freonilor: 

Din punct de vedere al compoziției chimice, freonii, care sunt hidrocarburi fluorurate, 

pot fi împãrțiți în trei mari categorii: 

• CFC (clorofluorocarburi), freonii clasici, care conțin Cl foarte instabil în moleculã; 

• HCFC (hidroclorofluorocarburi), freoni denumiți de tranziție, care conțin în moleculã 

și hidrogen, datoritã cãruia Cl este mult mai stabil și nu se descompun atât de ușor sub acțiunea 

radiațiilor ultraviolete; 

• HFC (hidrofluorocarburi), considerați freoni de substituție definitivã, care nu conțin 

de loc în moleculã atomi de Cl. 
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… Acțiunea freonilor asupra stratului de ozon  
 

Pe lângã cele trei categorii de agenți frigorifici menționate, existã și agenți frigorifici 

naturali, dintre care amoniacul (NH3), simbolizat și prin R717, este cel mai important și cel 

mai utilizat, datoritã proprietãților sale termodinamice care îl fac cel mai performant agent 

frigorific din punct de vedere al transferului termic. 

Ozonul este a doua formă alotropică a oxigenului, fiind constituit din trei atomi ai 

acestuia. Formula sa chimică este O3. Molecula sa este instabilă și se descompune după un 

timp scurt în oxigen diatomic. El este un oxidant puternic din care cauză este dăunător omului, 

producând dureri de cap, fiind iritant, caustic al mucoaselor respiratorii. 

Stratul de ozon prezent în atmosfera terestră acționează ca un filtru care reține cea mai 

mare parte din radiația ultravioletă nocivă solară, reglează temperatura din atmosferă, cu 

implicații deosebite în protejarea biosferei. 

Ozonul format in apropierea pământului este toxic, putând duce la dificultăți sau 

afecțiuni respiratorii și distrugerea plantelor. 

În ultimii ani, poluarea chimică (în special cu freon) conduce nu numai la încălzirea 

globală, ci și la distrugerea stratului de ozon, fenomen cu efecte negative ca: 

 perturbarea echilibrului termic al atmosferei, 

 declanșarea ploilor acide, 

 dispariția unor specii de animale, 

 diminuarea ratei de reproducere a animalelor, 

 creșterea incidenței cancerului de piele și al unor afecțiuni oftalmologice precum: 

conjunctivită, cataractă. 

 Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon, face parte din 

calendarulOrganizaţiei Naţiunilor Unite din anul 1995 şi marchează semnarea, în 16 

septembrie 1987, a Protocolului de la Montreal asupra Substanţelor care Distrug Stratul de 

Ozon. În această zi, statele membre ONU sunt invitate să promoveze activităţi în concortanţă 

cu obiectivele Protocolului de la Montreal şi cu amendamentele aduse acestuia. 

Tocmai datorită faptului că este instabil, ozonul este foarte rar și se găsește în atmosferă 

(cea mai mare concentrație a sa este stratul de ozon), la suprafața Pământului (în procent de 

1·10-7%) și la 22 de km de suprafața Pământului (în procent de 1·10-6%). Locurile unde 

ozonul mai poate apărea sunt cascadele și malurile mărilor (rezultat în urma influenței razelor 

ultraviolete) și pădurile de brazi (produs în urma oxidării terebentinei și a altor compuși 

organici). 
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… Acțiunea freonilor asupra stratului de ozon  
 

Existența ozonului în atmosferă este datorată interacției dintre razele solare 

ultraviolete și oxigenul atmosferic. Aceste raze, caracterizate printr-o cantitate semnificativă 

de energie, descompun moleculele de oxigen în câte doi atomi. Ozonul se formează prin 

unirea a câte trei astfel de atomi, dar este instabil, astfel că din nou atomii se unesc în 

molecule de oxigen și ciclul se repetă la infinit. 

După 25 de ani, ca urmare a măsurilor adoptate prin Protocolul de la Montreal, 

ozonosfera pare să se refacă. Stratul de ozon a scăzut la nivel global în anii ‟80 şi la 

începutul anilor ‟90 şi  a rămas relativ neschimbat începând din 2000. La începutul anului 

2015, un studiu al Naţiunilor Unire arăta că ozonosferadă semne de refacere şi că breşa de 

deasupra Antacticii a încetat să să mai mărească. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie selectivă: 

 http://stiri.tvr.ro/stratul-de-ozon-refacerea-cere-inca-masuri-de-

protectie_65088.html#view 

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

 http://www.referatele.com/referate/chimie/online9/Stratul-de-ozon---

distrugerea-stratului-de-ozon-si-consecinte-referatele-com.php 

 http://www.referat.ro/referate_despre/

influenta_freonilor_asupra_stratului_de_ozon.html 
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“ Dacă tu ai un măr şi au am un măr şi le schimbăm între noi, atunci eu voi avea în 

continuare tot un măr. Dar dacă tu ai o idee şi eu am o idee şi schimbăm acesteidei între noi, 

atunci fiecare vom avea câte două idei.”     

George Bernard Shaw 

 

 Cu jocurile educative, învățatul nu mai este o corvoada! Ideale pentru studiul în clasa, 

jocurile educative transforma activitatea de învățare într-una extrem de plăcută, distractiva si 

mai ales memorabila! Așadar să începem prezentarea unor jocuri și a unor aplicații 

educaționale foarte utile pentru fiecare profesor. Despre aceste aplicații am învățat în 

proiectul ”Îmbunătățirea competențelor TIC ale cadrelor didactice, din aria STEM în context 

European, Nr. referință: 2017-1-RO01-KA101-036618. 

 Discovery Education–este un site ce oferă profesorilor diferite resurse educaționale 

printre care jocuri educative sub forma de rebus.  Puzzlemaker este un instrument de generare 

a puzzle-urilor prin care pot fi create și imprimate căutări personalizate ale cuvintelor,                 

criss-cross, puzzle-uri de matematică și multe altele - utilizând propriile liste de cuvinte. 

Instrumentul poate fi folosit pentru a capta atenția elevilor la începutul orei de curs sau poate 

fi utilizat ca o fișă de lucru în etapa de fixare a cunoștințelor. 
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 Plickers este un instrument puternic simplu, care 

permite profesorilor să colecteze date de la elevi în timp real, fără a fi nevoie ca 

aceștia să aibă un dispozitiv electronic conectat la internet. Aplicația presupune, în schimb, 

imprimarea unor carduri ce vor fi oferite elevilor. În acest fel se oferă tuturor elevilor șansa să 

participă și să se angajeze în procesul de învățare precum și să-și dezvolte gândirea critică, 

observându-și propriile greșeli și lipsuri. 

 

De ce poate fi folosit Quiver în sala de clasă? 

 Colorarea este o activitate pe care copiii o adoră. Colorarea ajută la dezvoltarea 

abilităților motorii fine, reduce stresul și oferă expresii creative. Quiver se bazează pe acest 

lucru prin utilizarea realității augmentate 3D pentru a aduce pagini de colorare plate la viață. 

Prin trăsături interactive, narațiuni, fapte și chestionare, experiența Quiver, implică și încânta 

elevii, completând lecțiile de la clasă. 

 Instagram este o aplicație care câștigă tot mai multă popularitate și care poate fi 

folosită cu succes de către elevi pentru realizarea de postere și filmulețe pe diverse teme. 

 Issuuu permite realizarea unor cărți electronice în doar câteva minute, profesorii dar 

și elevii au posibilitatea să-și realizeze un portofoliu digital ce poate fi publicat și vizualizat la 

nivel mondial. Site-ul oferă instrumente de colaborare, analize avansate și abilitatea de a 

percepe taxe pentru publicații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Curpăn Adina  



 

Ecoscience  43 

Avantajele utilizării programului AutoCAD sunt: 

 AutoCAD-ul are un caracter general putând fi utilizat intr-o varietate de 

domenii; 

 AutoCAD-ul este un produs de desenare eficient și flexibil, permițând realizarea 

desenelor bidimensionale și tridimensionale, prin modelarea suprafețelor și a 

corpurilor solide. De asemenea, există multiple posibilități de vizualizare a desenelor, 

la scară și cu precizia dorită. 

 permite modelarea dinamică a unor procese (AutoDesk Animator); 

 permite crearea simbolurilor și a elementelor tipizate; 

 AutoCAD-ul permite și proiectarea asistată, prin limbajul de programare 

AutoLisp, ce are la bază posibilitatea de a realiza calcule și desene , dar și a realizării 

unei interfețe cu alte limbaje de programare (C+, C++); 

 ofera posibilitatea transferului comod al informațiilor spre sau dinspre alte 

produse informatice; 

 se pot obține imagini virtuale ale obiectelor proiectate; 

 se evită orice muncă de rutină, prin folosirea comenzilor care realizează 

elementul grafic cerut; 

 se obțin desene de o claritate deosebită, datorită faptului că desenul odată 

realizat este imprimat, iar modificările făcute în timpul lucrului nu apar pe hârtie. 

       Prima abordare, în orice utilitar grafic sau editor de text, se referă la setarea 

mediului de lucru. În AutoCAD spațiul virtual care este pus la dispoziție este 

tridimensional, nelimitat. Apare ca evidentă necesitatea de a separa din acest spațiu o 

mică zonă , numită spațiu alocat, pe care să se desfășoare sesiunea de lucru. Fie că 

este vorba de desene bidimensionale, fie că este de modele solide, este bine să fie 

delimitată o „foaie de 

hârtie” pe care să 

desenăm.  

   AutoCAD-ul prezintă 

utilizatorului o interfață 

specifică cerințelor de 

proiectare, configurabilă 

într-o fereastră de tip 

Windows. 
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  … UTILIZAREA PROGRAMULUI AutoCAD  

 Imediat sub bara de titlu, se găsește bara de meniuri derulante, care oferă accesul direct la 

câteva dintre opțiunile programului. Primul dintre meniurile derulante este File, apoi Edit, 

View, Insert, Format, Tools, Draw, Dimension, Modify, Windows, Help, Express. 

 

 

 

 O opțiune existentă în bara de meniuri derulante este bara de instrumente. Aceasta 

reprezintă o cale mult mai rapidă de a accesa comenzile programului. Butoanele care o 

formează sunt foarte asemănătoare ca funcție celor din Windows Explorer, programul 

permitând, totuși, adăugarea și eliminarea unor butoane din bara de instrumente. 

 Bara de instrumente standard este vizibilă de la prima pornire a programului, fiind situată 

imediat sub bara de meniuri derulante. 

 Majoritatea desenelor realizate în AutoCAD, indiferent de complexitatea lor, sunt 

formate din obiecte elementare. Acestea pot fi linii, arce, circumferințe, polilinii etc. Pentru 

desenarea acestor obiecte, sunt necesare coordonatele punctelor care definesc liniile, arcele de 

cerc sau alte elemente constituente ale obiectelor. 

 La desenarea unei foi în AutoCAD, se va observa  prezența sistemului de axe 

rectangular, in coțtul stânga jos al spațiului de lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 Acest sistem de axe este predifinit de program. Există și posibilitatea definirii unui sistem 

de axe de către utilizator, prin comanda UCS, pentru ușurarea lucrului în spații 2D sau 3D. 

 O dată afișat ecranul AutoCAD, pentru a crea un nou desen se poate activa comanda New 

din meniul File. 

 Comportamentul comenzii New depinde de setările efectuate prin intermediul ferestrei 

System a comenzii Options. Astfel, din lista derulantă Startup opțiunea Show Startup dialog 

box permite alegerea ferestrei de dialog cu opțiunile de începere a noului desen. 
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… UTILIZAREA PROGRAMULUI AutoCAD                                     

Observație:  

 Comanda Options se poate activa 

din meniul Tools al AutoCAD. Pentru a 

putea urmări explicațiile de mai jos,se se 

selectează opțiunea Show Startup dialog 

box, după care se acționează butonul 

OK al ferestrei Options. Aceasta va 

avea ca efect: afișarea ferestrei de dialog 

Startup,  chiar  de la  lansarea 

programului AutoCAD.  

afișarea ferestrei de dialog Create new 

drawing la începerea unui nou desen, prin comanda New, după lansarea programului. 

 Cele doua ferestre, Startup și Create new drawing, sunt identice, mai puțin titlul. 

 Observație:  

 Dacă se alege opțiunea Do not show a startup dialog, la începerea unui desen nou, în 

locul ferestrei de dialog Create new drawing va fi afișată doar una dintre secțiunile acesteia, și 

anume cea care permite alegerea unui șablon pe baza căruia să fie creat desenul. De asemenea, 

la lansarea programului, nu va mai fi afișată fereastra Startup, fiind afișat automat un sablon 

implicit. 

 In cazul in care a fost selectată opțiunea Show Startup dialog box, comanda New 

afisșează, fereastra de dialog Create New Drawing care permite selectarea uneia dintre cele 

trei variante: 

 Start from scratch - prin care se începe un nou desen, bazat pe setările implicite, fie in 

sistemul metric (caz în care fereastra de desenare are dimensiunile unui format ISO               

(A3-420 x 297 mm), fie sistem anglo-saxon (ferastra de desenare are dimensiunile               

12 x 9 țoli); cele două variante corespund unor fișiere șablon acadiso.dwt, respectiv 

acad.dwt.  

  Use a template - prin care se începe un nou desen pornind de la un desen șablon 

(template) existent; fișierul șablon permite folosirea unor setări predefinite: mărimea 

formatului, sistemul de straturi, stilul de cotare și altele. Fișierele  șablon au extensia .dwt 

(drawing template). Pe lângă fișierele șablon pe care le conține AutoCAD, se pot construi 

și șabloane personalizate. 
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    … UTILIZAREA PROGRAMULUI AutoCAD 

 Use a wizard- permite alegerea explicită, pas cu pas, de către utilizator, a unor 

caracteristici ale noului desen: mărimea spațiului alocat desenului, precizia de afișare a 

unităților de măsură pentru lungimi și unghiuri : setarea acestor caracteristici poate fi făcută mai 

mult sau mai puțin detaliat, prin alegerea opțiunilor Advanced Setup, respectiv Quick Setup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un prim pas important este salvarea foii de lucru pentru determinarea numelui sub care 

va fi salvat fișierul care va cuprinde foaia de lucru și locul de memorare a acestuia. 

 Următorul pas important îl constitue stabilirea unităților de măsură. Avem posibilitatea 

alegerii preciziei cu care se va lucra, atât pentru lungimi, cât și pentru unghiuri. După cum se 

vede în figură, se poate alege orice sistem de măsura și orice precizie, în combinația dorită. O 

alta etapă importanta este alegerea limitelor desenului, prin care se stabilește formatul pe care 

va fi imprimat desenul. 

 

 

 

    

 Odată spațiul de lucru formatat, urmează stabilirea uneltelor de lucru. Când desenăm, 

uneori s-ar putea să avem nevoie de „o foaie liniară” , sau un transperant, care să ne ghideze. 

Cu GRID, se poate accesa o astfel de grilă, transparentă.  
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  … UTILIZAREA PROGRAMULUI AutoCAD  

 În AutoCAD, la crearea oricărui tip de obiect, acestuia i se atribuie o culoare, un strat și 

un tip de linie. Fiecare desen poate avea propria sa structură de straturi, însă se poate construi și 

un fișier-șablon, pentru folosirea la alte desene.  Dacă un desen este prea încărcat cu detalii și 

se dorește accesarea exclusivă a anumitor obiecte – de exemplu numai reprezentarea formei 

unei piese, fără cote, toleranșe, textul notelor, intuiesc că ar fi utilă o organizare pe grupe de 

obiecte, care să poată fi îndepărtate de pe desen, fără a fi șterse, apoi readuse, la comandă. 

Aceste structuri în „straturi” transparente se numesc layere și sunt accesate cu comanda 

LAYER. Setările referitoare la proprietățile obiectelor au corespondenți în butoanele de pe 

linia de status a proprietăților. 

 Cum se lucrează cu layerele? În primul rând, trebuie reținut faptul că layerele sunt 

structuri menite să ajute utilizatorul să-și organizeze munca. De aceea, obiectele grupate                

într-un layer vor avea proprietăți uniforme.  Totodată comanda interzice modificările efectuate 

pe strat, stingerea stratului și înghețarea lui. Pentru a nu mai apela caseta de dialog, va fi 

utilizată comanda. 
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Ilincă  Silviu / Clasa aXI a F  

Coordonator : Prof.  Radu Florin 
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 ISTORIA BANILOR 

 

Luni , 11.12.2017, la Colegiul Tehnic „Petru 

Poni” din Roman , clasele de profil Economic si 

Comerț au participat la o activitate educativă, 

intitulată „Istoria banilor: de la troc la bitcoin”, aceasta a avut un rol esențial în documentarea și 

îmbogățirea cunoștințelor elevilor.  

        Elevii, au fost încântați de această oră informativă și educativă. Activitatea s-a desfășurat 

in patru etape, coordonate si susținute de cadre didactice și elevi.  

Prima etapa a constat în prezentarea amănunțităa obiectivelor activității. 

În cea de-a doua etapă au fost prezentate proiectele elevilor în format PPT: ”Curiozități 

despre bani”  prezentat de elevele clasei a IX a C; ”Istoria banilor” prezentat de elevele clasei a 

X a B și ”Evoluția banilor în România” prezentat de elevele clasei XII B. 

 

 

 

A treia etapa a reprezentat vizionarea unui documentar despre bitcoin, moneda virtuală,             

a fost promovată în ultima vreme și în România. În documentar s-a explicat modul de realizare 

a acestei monede, dar și faptul că nu este un sistem de îmbogățire rapidă. Investițiile în bitcoin 

trebuie făcute după o analiză atentă, regulile fiind asemănătoare cu cele de la investițiile la 

bursă. 

Iar în cea de a 4-a etapă elevii au fost invitați să vizioneze o expoziție de monede si 

bancnote. 

,,Din punctul meu de vedere, activitatea de astăzi a prins foarte bine , deoarece am învățat 

lucruri utile si foarte practice, care mă pot ajuta pe viitor. Documentarul și prezentările au fost 

interesante si mi-au atras atenția. Expoziția de monede și bancnote m-a conștientizat de 

schimbările rapide ce au loc în societate și mai ales în economie.”  

         (Patoi Ana Maria, clasa aXI-a A)  
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... ISTORIA BANILOR 

Banii ca mijloc de plată, erau utilizați din timpurile străvechi a civilizației umane. La 

început, au fost utilizați în comerț ca mijloc de plată, sub formă de monede, iar ulterior au 

apărut bancnotele (note/chitanțe de bancă) și mijloacele electronice de plată (monedă criptică). 

În trecutul îndepărtat se făcea schimb în natură, ulterior au început să fie folosite în 

comerț monedele care erau scoici, apoi monede din metale prețioase ca argint sau aur. Din 

secolul al XIX-lea, bancnotele sunt tipărite pe o hârtie fină multistrat, foarte rezistentă la 

îmbătrânire și la mânuire, purtătoare de un filigran, compusă exclusiv din pastă de hârtie de 

bumbac, suferind un proces de purificare crescut; această hârtie, fără clei, este unsă cu gelatină, 

apoi uscată cu aer, înainte de a suferi o calandrare foarte puternică. 

De vreo treizeci de ani, din ce în ce mai multe state au trecut la adoptarea bancnotelor 

din polimeri (cum este, de exemplu, polipropilena), care sunt mult mai rezistente la rupere și la 

șifonare decât cele de hârtie. În 2008, cinci țări aveau în circulație, în totalitate, bancnotele din 

polimeri: Australia, Noua Zeelandă, Brunei, România și Vietnam. O duzină de alte state astfel 

de bancnote în circulație, în paralel cu cele de hârtie. 

 Iată câteva curiozităţi despre bani: 

 Una dintre principalele caracteristici ale statului modern de astăzi este colectarea taxelor 

şi a impozitelor. Acest lucru ar fi fost mai dificil dacă în jurul anului 2500 î.e.n, vechii 

egipteni şi mesopotamienii nu ar fi inventat primele monezi din aur şi argint. 

 Odată cu inventarea banilor au apărut şihoţii. Ca măsură de precauţie, banii au început să 

fie depozitaţi în temple, un fel de bănci primitive, deoarece erau construite cu puţine 

intrări, iar fluxul mare de vizitatori ar fi putut descuraja eventualii hoţi. 

 Hârtia inventată în China, în jurul anului 910, a stat la baza primelor bancnote tipărite, iar 

împăratului Kublai Khan i se datorează prima inflaţie. Tipărind un număr foarte mare de 

bancnote, toată lumea avea prea mulţi bani, ceea ce a dus la declinul economiei şi 

interzicerea bancnotelor în secolul al XV-lea. 

 Primul bancomat a fost inventat de John ShepherdBarron în 1967 pentru banca Barclay‟s 

din nordul Londrei. După câţiva ani, aflându-se în vizită în Thailanda, a fost martorul 

unei scene petrecute în faţa unui bancomat care i-a susţinut ideea că a schimbat lumea: 

un fermier venit cu un car la bancomat, după retragerea banilor, şi-a scos pălăria în faţa 

dispozitivului. La noi în ţară a fost introdus abia în 1995. 

Surse : http://www.scientia.ro 

 Enache Andrada/ Clasa a XI A 

Coordonator : Prof. Curpăn Adina 
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I s t o r i a  b a n i l o r  î n  R o m â n i a  

 

Cum a fost inventaăa moneda? Inventie foarte veche, originea monedelor este totuși 

imposibil de situat geografic și de datat cu precizie. Se poate specula desigur că, încă de la 

apariția schimburilor comerciale regulate și specializarea sarcinilor sociale, trocul s-a dovedit 

ineficace și o anumită formă primitivă de monedă a văzut lumina zilei.  

 Stiați că? … Cea mai veche monedă atestată pe teritoriul românesc este drahma de 

argint în greutate de 8 grame, emisă de pólisul grecesc Histria în anul 480 î. Ch.  

 

 

 

 

 

 

 

Dupa Unirea Moldovei și Țării Românesti, în 1860 guvernul a 

incercat să inființeze un sistem monetar românesc după modelul 

francez. Monedele aveau să se numească „„român’‟ sau „„romanat‟‟. 

Acestea însă nu au fost niciodata puse în circulație.  

 Leul romanesc își trage numele de la talerul olandez 

”lowenthaler”, monedă ce a avut o circulație intensă în întreg 

spațiul european. Proiectul punerii în circulație a unei monede 

românești, care să înlocuiască amalgamul banilor străini care 

circulau pe teritoriul țării  noastre s-a lovit de la inceput de 

opozitia încăpățânată a Austriei și a Imperiului Otoman.  

Legea monetara adoptata la 22 aprilie 1867 instituia leul ca 

monedă națională, egal cu 100 de bani (moneda divizionară). Un leu romanesc cântarea cinci 

grame de argint, sistemul monetar fiind bazat pe bimetalismul aur:argint.   

La 3 martie 1870 se înființează la București Monetăria Statului, care bate, în același 

an, moneda de argint de un leu și pe cea de aur de 20 lei. Punând în circulație acești bani, gu-

vernul român a ignorat complet pretenția  otomană care se referea la existența pe monede a 

unui însemn al suveranității turcești. În anii următori, sistemul monetar românesc avea să fie 

întregit cu piesa de argint de 50 de bani ( numită ”dupcă” în Moldova și ”băncuță” în 

Muntenia) și cele de doi și respectiv de cinci lei.  



 

Ecoscience  51 

… I s t o r i a  b a n i l o r  î n  R o m â n i a  

În 1877 primii bani românești din hârtie, biletele               

ipotecare, au fost emiși de către Ministerul Finanțelor pentru 

acoperiarea cheltuielilor generate de Războiul de 

Independență. Astfel au fost puse în circulație bilete cu 

valoare nominala de 5, 10, 20, 50, 100 și 500 lei. 

Prin Legea pentru înființarea Băncii Naționale a României din anul 1880, BNR  devine 

emitentul exclusiv al banilor de hartie. Primele bancnote românești, de inspirație franceză, cu 

valorile nominale de 20, 100 si 1 000 lei, au fost tiparite în anul 1881.  

L e u l  î n  t i m p u l  P r i m u l u i  R ă z b o i  M o n d i a l   

Creșterea inflației a condus la scăderea drastică a cantității de monedă metalică aflată în 

circulație, ceea ce a determinat tipărirea unor bani de hartie. Totodată este suspendată                      

convertibilitatea în aur a bancnotelor românești. 

1920 - Unificarea monetară - După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, s-a realizat 

preschimbarea tuturor valutelor care circulau în provinciile românești în lei emiși de către 

Banca Națională a României.  

În anul 1929 leul redevine convertibil. Bancnotele emise de către BNR redevin convertibile, 

noua lege monetară redefinind acoperirea în aur a monedei naționale. Reforma monetară din 

anul 1947 introduce noi bancnote si monede, 20 000 de lei vechi fiind preschimbați pentru 1 

leu nou. 

Ca majoritatea statelor lumii, după al doilea război mondial și România a renunțat la 

folosirea metalelor prețioase pentru emisiunile monetare, astfel încât ultimele modede de argint 

au fost cele de 25.000 și respectiv cele de 100.000 de lei din anul 1946. Însă la noi această 

măsură a avut și un caracter politic: noul regim, ”muncitoresc” și ”proletar” descuraja                   

tezaurizarea de aur și argint.  

Monedele și bancnotele emise în anul 1966 vor circula până la prăbusirea regimului 

comunist, în 1989, și puțin timp după aceea, tot mai devalorizate.  

1991 –prima emisiune de bancnote din perioada post-comunistă. Prin revenirea la funcțiile 

tradiționale de bancă centrală, Banca Națională a 

României lansează prima emisiune de bancnote din 

perioada post-comunistă, bancnote cu valoare 

nominală de 500 lei. Până în anul 1994, toate 

bancnotele și monedele folosite în perioada 

comunistă au fost înlocuite cu unele noi.  
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… I s t o r i a  b a n i l o r  î n  R o m â n i a  

 

După anul 1990, moneda românească a cunoscut o inflație galopantă, redusă treptat 

după anul 1998. Redresarea economică și stabilirea inflației fac posibilă, în 2005, denominarea 

leului, adică tăierea a patru zerouri, astfel încât 10.000 de lei devin 1 leu nou. Măsura adoptarii 

leului ”greu” intră în vigoare la 1 iulie 2005. Leii vechi vor circula în paralel cu cei noi până la 

sfârșitul anului 2006.  

 

 

 

 

 

 Piața monetară și-a continuat procesul de dezvoltare și eficientizare prin introducerea de 

noi instrumente. Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, fluxurile de capital au 

înregistrat creșteri semnificative, aducând un aport considerabil la dezvoltarea economică. 

”Este interesant de observat că, deși moneda circulă zilnic și de ea se leagă atâtea interese, 

oamenii nu au o concepție exactă și precisă a rolului și a însemnătății sale.” 

Virgil Madgearu 

 

Bibliografie: 

 Pliant BNR „Istoria leului de la taler la leu‟ 

 http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/istoria-banilor-romAneSti-In-imagini-arata-

leu-emis-1868-1_50b9f6c47c42d5a663ad4c7d/index.html  

 http://www.totpal.ro/istoria-leului-romanesc-de-la-talerul-olandez-pana-la-banii-din-ziua-

de-azi-foto-video/  

Oana Brașovanu, Iulia Chiprian 

Coordonator : Prof. Cristina Juravle 
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http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/istoria-banilor-romAneSti-In-imagini-arata-leu-emis-1868-1_50b9f6c47c42d5a663ad4c7d/index.html
http://www.totpal.ro/istoria-leului-romanesc-de-la-talerul-olandez-pana-la-banii-din-ziua-de-azi-foto-video/
http://www.totpal.ro/istoria-leului-romanesc-de-la-talerul-olandez-pana-la-banii-din-ziua-de-azi-foto-video/
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Armonia muzicii în piatră …  
 

 

Renaşterea, epocă de înflorire a 

rafinamentului artistic şi intelectual, este 

caracterizată, cu toată aparenta unitate de stil şi de 

structură a capodoperelor sale, de o permanentă 

oscilaţie între tendinţa de a copia antichitatea şi 

preocuparea faţă de aspectele subiective, legate de 

modalităţi de percepţie a realităţii. Printre operele 

literare şi monumentele arhitecturale ale epocii 

renascentiste, conceptele consonanţei muzicale, ale 

proporţiilor şi „muzica sferelor” au constituit cele mai importante aspecte. 

 

Expresiile matematice ale muzicii 

 Cercetătorii din Chartres au descoperit proporţiile consonanţele în dimensiunile 

templului lui Solomon, construind apoi marea lor catedrală după aceleaşi criterii. Otto von 

Simson arăta în recenta sa lucrare „Catedralele gotice” că nu numai Catedrala din Chartres, 

ci chiar toate marile catedrale gotice erau concepute ca o adevărată „muzică în piatră”. 

Rapoartele ½, 2/3, sau 3/4 nu au fost descoperite din întâmplare în aceste construcţii, ci au 

fost revelate evident în proporţiile folosite. 

Rudolf Wittkomer arată în „Principiile arhitecturii în umanism”, că expresiile 

matematice ale consonanţei muzicale şi întregului context filosofic, în care învăţăturile din 

scrierile pitagoreice, platoniciene şi neoplatoniciene se reflectau în proporţiile construcţiilor 

din Italia secolelor al XV-lea şi al XVI-lea. Un asemenea argument este documentul în care 

călugărul franciscan Francesco Giorgi ( secolul al XVI-lea) recomandă proporţiile magice 

pentru Santa Francesca della Vigna, o biserică ce urma să fie construită în Veneţia. 

Înălţimea naos-ului trebuie să fie, spunea el, de nouă măsuri – pătratul lui trei, care 

el însuşi este număr prim şi divin. Lungimea naos-ului se recomandă să fie de 27 de măsuri 

(3x3x3). Giorgi a remarcat că raportul 9/27 reprezintă, de fapt, două intervale muzicale 

fundamentale: octava şi cvinta. Marea capelă, „ Capella Grande”, la celălalt capăt al 

naosului, avea 9 măsuri lungime şi şase măsuri lăţime (3:2, cvinta), lungimea fiind atunci 

egală cu lăţimea naos-ului, obţinându-se astfel şi alte relaţii armonice.  
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O generaţie mai târziu s-a trecut la realizarea efectivă a construcţiei sub îndrumarea 

arhitectului Andrea Palladio. Dogele Veneţiei şi consilierii săi au aprobat şi au completat 

indicaţiile lăsate de Francesco Giorgi.  

Unul dintre consilieri era Tiţian. Legile proporţiilor au început să fie aplicate în 

foarte multe domenii şi în special în construcţiile sacre şi profane. Este descoperită utilitatea 

proporţiilor, de la rapoartele standard la mediile aritmetică şi armonică, în toate domeniile 

arhitecturii renascentiste. Mai mult chiar, constructorii ca Palladio şi Leon Batista Alberti 

introduc, în proiectarea dimensiunilor rapoartele (fracţiile) generate. 

Secolul al XVII-lea a cunoscut o continuare parţială a atitudinii duale a Renaşterii, 

faţă de muzică şi proporţiile consonante. 

Principala dezvoltare muzico-matematică a 

secolului a fost apariţia unei ştiinţe acustice 

bazată pe observaţie. Galileo, Mersenne, 

Halley, Huygens, Newton şi alţii au studiat cu 

atenţie sunetele fizice şi au enunţat o serie de 

principii ce erau aşteptate pentru a limpezi 

atmosfera vechilor speculaţii despre natura, 

sensul şi menirea muzicii. O parte a 

cercetătorilor şi-au fundamentat ideile inovatoare pe vechile concepte; între aceştia cel mai 

important a fost Johannes Kepler. 

 

Kepler - mistic şi astrolog 

Kepler, fondatorul fizicii astronomice şi cel care a plasat teoria heliocentrică a lui 

Copernic, pe o fermă fundamentare matematică, a fost totodată un mistic şi un astrolog 

pasionat, iar perspectiva lui asupra universului a fost egală ca importanţă cu cea a lui 

Pitagora şi Platon. În opera sa, „De Harmonice Mundi” (Despre armonia lumii), publicată în 

1619, lansează o teorie interesantă despre „muzica sferelor”, despre care credea că este 

auzită numai de „Fiinţa care animă Soarele”. 

Întregul fundament al tratatului este o pledoarie despre ordonarea diferitelor parţi ale 

Universului, conform unor axiome misterioase ale frumuseţii şi armoniei. În acelaşi tratat se 

enunţă şi faimoasa „Legea a treia a lui Kepler”, privind mişcarea planetelor. 
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Puterea armoniei naturale 

Această lege este rezultatul efortului lui Kepler de a descoperi relaţia de consonanţă 

dintre viteza de mişcare şi distanţele planetelor faţă de Soare. Întrucât aceste distanţe variază 

în funcţie de viteza de rotaţie a planetelor în jurul Soarelui, primele calcule ale lui Kepler                 

s-au bazat pe distanţele extreme: cele mai mici şi cele mai mari. Când calculul cu ajutorul 

distanţelor nu determină un acord consonant, Kepler opera cu vitezele unghiulare ale 

planetelor, deoarece vitezele şi distanţele se aflau în interdependenţă: cu cât o planetă se află 

mai aproape de Soare, cu atât viteza sa unghiulară este mai mare. 

Kepler a asociat diferitele viteze unghiulare ale fiecărei planete cu un interval 

muzical, lăsând deoparte cele două note exterioare ale intervalului, care corespund celei mai 

mari şi celei mai mici viteze. Apoi a ordonat intervalele corespunzătoare fiecărei planete               

într-un registru de înălţimi determinat de distanţa medie a planetelor faţă de Soare. După 

aceea a încercat să lege media vitezelor unghiulare de media distanţelor faţă de Soare. Atunci 

când metoda nu a dezvăluit armonia Divină, Kepler a înlocuit perioada de revoluţie cu media 

vitezei unghiulare. 

Apoi, asociind vitezele unghiulare ale fiecărei planete cu câte un interval muzical, 

printr-o succesiune de determinări între media vitezelor unghiulare, perioada de revoluţie şi 

media distanţelor, a descoperit relaţia pe care o intuia. Formula celei de a treia legi a lui 

Kepler este: T²/D²=k, unde T este perioada de revoluţie a planetei, D este distanţa medie faţă 

de soare şi K este o constantă. Valorile lui T şi D sunt cunoscute pe Pământ. T este un an şi D 

este 93 milioane mile. K poate fi calculat şi astfel putem afla distanţa medie faţă de Soare a 

oricărei alte planete, dacă este cunoscută perioada de revoluţie; sau putem calcula perioada de 

revoluţie dacă este cunoscută distanţa medie faţă de soare. Formula pare simplă, dar, ca şi cea 

mai mare parte a matematicii, îşi are originea în puterea misterioasă a armoniei naturale. 

Reconcilierea adusă de stilul Baroc 

 

După „dualitatea” renascentistă şi post-renascentistă faţă de relaţia muzică-numere, 

„reconcilierea” specifică vârstei Barocului aduce în prim planul compoziţiei artistice a 

perioadei 1600-1750, respectul fundamental faţă de proporţie şi consonanţă. În spatele 

operelor lui Monteverdi, sonatelor lui Corelli şi fugilor lui Bach, transpare recunoaşterea 

tradiţiei matematice a muzicii. 
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Principalul loc în istoria muzicii occidentale 

îl deţine teoreticianul şi compozitorul francez Jean 

Philippe Rameau, în ale cărui tratate bazate pe 

„principiile naturii” se regăsesc explicaţiile despre 

conceptele fundamentale ale armoniei, cum ar fi 

progresia şi invertibilitatea acordurilor, construcţia 

acordurilor din terţă, relaţia acord-melodie şi alte 

elemente care încep să contureze o adevărată ştiinţă 

modernă a armoniei. Scrierile sale se bazează pe 

vechile legi ale proporţiilor şi confirmă descoperirile 

predecesorilor săi, care sau consacrat acestor studii cunoscute încă din antichitate. 

 

Acustica dincolo de raţiune şi fantezie 

La începutul secolului al XVIII-lea, fizicianul francez Joseph Sauveur a obţinut cea mai 

concretă reconciliere între noile şi vechile teorii, prin descoperirea tonurilor intermediare. O 

coardă în vibraţie emite, pe lângă nota fundamentală, şi o serie secundară de note înalte, care se 

integrează celei fundamentale, serie de note care cuprinde, printre altele, o octavă, o cvintă şi o 

cvartă distincte. Fenomenul cunoscut ca „serii armonice” şi denumit „acordul naturii”, 

marchează începutul unei etape importante în istoria gândirii muzicale. 

Înaintea acestei descoperiri, forţa muzicii era explicată printr-o pendulare matematică 

între raţiune şi fantezie. După aceea însă mulţi teoreticieni au urmărit să descopere secretul 

muzicii în legile acusticii. Ca ştiinţă modernă, acustica păstrează la loc de cinste, în cele mai de 

seama tratate ale sale, numele de Pitagora, dar a privi această ştiinţă ca pe o continuare a 

pitagoreanismului ar însemna să echivalăm două moduri de gândire complet diferite. 

Fără îndoială au fost perioade în istoria occidentală când cei mai mulţi compozitori nu 

pricepeau ordinea matematică din structura muzicii şi doar unii dintre ei urmăreau să descopere 

legătura ascunsă dintre vechile legi ale proporţiilor şi creaţia muzicală. În multe din lucrările 

contemporane, caracterul iniţiatic al muzicii s-a pierdut. 

Cu toate acestea, mai există compozitori contemporani inspiraţi, a căror muzică trezeşte 

rezonanţe cu armonia sferelor sublime ale manifestării, de exemplu: P. Vangelis, Jean Michel 

Jarre, Klaus Schultze, Oliver Shanti, Kitaro, Indra, Isao Tomita. 

Prof. Mirela Hurjui 
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FILME BIOGRAFICE RECENTE  

DESPRE OAMNEI DE ȘTIINȚĂ CELEBRI (… Continuare ) 

 THE MAN WHO KNEW INFINITY (2014)  în care actorul Dev Patel                               

(din Slumdog Millionaire) îl interpretează pe Srinivasa Ramanujan (1887- 1920) ce a fost un 

matemati-cian indian și unul dintre cei mai mari matematicieni ai secolului al XX-lea. Deși nu 

a avut nici o pregătire formală în matematică, până a fost descoperit de profesorul Godfrey 

Harold Hardy, nefiind de fapt nici o zi la o școală „tradițională”, a adus contribuții substanțiale 

în domeniile analizei matematice, teoriei numerelor, seriilor infinite și fracțiilor continue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THE IMITATION GAME (2014). Actorul Benedict Cumberbatch (cunoscut din celebra 

serie beritanică Sherlock) îl interpretează pe Alan Turing  (1912-1954, Londra, Regatul Unit ) 

a fost un informatician, matematician, logician, criptanalist, filosof și maratonist britanic.                      

A fost o personalitate deosebit de influentă în dezvoltarea informaticii, aducând o formalizare a 

conceptelor de „algoritm” și „computație” cu mașina Turing, care poate fi considerată un 

model de calculator generic. Turing este considerat a fi părintele informaticii și inteligenței 

artificiale teoretice. În timpul celui de al Doilea Război Mondial, Turing a lucrat pentru  centrul 

de criptanaliză al Regatului Unit. O vreme, a condus Hut 8, secțiunea responsabilă de 

criptanaliza mesajelor codificate ale Marinei Germane. Rolul-cheie jucat de Turing în                      

spargerea mesajelor codificate interceptate le-a permis Aliaților să-i învingă pe naziști în mai 

multe lupte cruciale, inclusiv în Bătălia Atlanticului; se estimează că activitatea echipei                  

conduse de el a scurtat războiul în Europa cu doi până la patru ani.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/1887
https://ro.wikipedia.org/wiki/1920
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Godfrey_Harold_Hardy&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Analiz%C4%83_matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Informatician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Algoritm
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Computa%C8%9Bie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ma%C8%99ina_Turing
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C8%9B%C4%83_artificial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C8%9B%C4%83_artificial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C8%9B%C4%83_artificial%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Criptanaliz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_Atlanticului
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 THE THEORY OF EVERYTHING (2014) pentru care actorul Eddie Redmayne ce îl                

interpretează pe Stephen Hawking obține premiul Oscar pentru cel mai bun rol principal                 

masculin.  Stephen Hawking (n. 8 ianuarie 1942, Oxford/Anglia) 

este un fizician englez, teoretician al originii universului și unul 

dintre cei mai mari cosmologi contemporani, profesor la catedra 

de Matematică la Universitatea Cambridge, deținută cândva 

de Isaac Newton. S-a născut în ziua când se împlineau 300 de ani 

de la moartea lui Galileo Galilei. În 1962, la vârsta de 20 de ani, 

obține titlul de Doctor în Fizică la Trinity Hall din Cambridge, unde 

își începe activitatea didactică și științifică. 

  În 1963, la vârsta de 21 de ani, Hawking observă pentru 

prima dată o slăbiciune a mușchilor. În urma unui examen medical, 

se constată o boală progresivă de neuron motor, afecțiune cunoscută 

sub numele de Scleroză laterală amiotrofică. I se dau maximum 2 ani de trăit. Hawking nu 

cedează, continuă să lucreze, în ciuda agravării continue a invalidității. Se căsătorește 

în 1965 cu Jane Wilde (divorțând ulterior), și va avea trei copii. Paralizia progresează și, cu     

timpul, devine complet imobilizat, își pierde vocea și este constrâns să comunice cu ajutorul 

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

mișcări ale capului și globilor oculari, la o viteză de cincisprezece cuvinte pe minut!                       

Infirmitatea nu îl poate împiedica să își continue activitatea didactică și științifică. Principalele 

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

anii 1965-1970 elaborează un model matematic asupra originii și evoluției universului în                 

expansiune, din momentul "marii explozii" inițiale ("The Big Bang") și întreprinde studii asupra 

relației dintre găurile negre din univers și termodinamică  

Vizionare placută! 

Webography: 

  www.wikipedia.org  

 www.imdb.com 

 https://www.youtube.com/watch?v=SmZerg40Ofc 

 https://www.youtube.com/watch?v=q1gYCi8dogo 

Prof Apăvăloaei Elena  

https://ro.wikipedia.org/wiki/8_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Cambridge
https://ro.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://ro.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cambridge
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scleroz%C4%83_lateral%C4%83_amiotrofic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1965
https://ro.wikipedia.org/wiki/1965
https://ro.wikipedia.org/wiki/1970
http://www.wikipedia.org
http://www.imdb.com
https://www.youtube.com/watch?v=SmZerg40Ofc
https://www.youtube.com/watch?v=q1gYCi8dogo
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                               “Viaţa este elementul cel mai fragil din univers”                                                                                                              

Blaise Pascal 

 

 
Filozoful german Schopenhauer afirma: „Nouă zecimi din fericirea 

noastră se bazează pe sănătate”.Deoarece toţi vrem să fim fericiţi atunci trebuie să fim şi 

sănătoşi.Ceea ce mâncăm azi influenţează bolile ce vor apărea sau nu peste 20 sau 30 de ani. 

Azi, sănătatea noastră depinde foarte mult de alegerea stilului de viaţă, de moştenirea 

noastră şi de mediul în care trăim. Deoarece nu ne putem alege părinţii şi nici crea un mediu 

înconjurător ideal, sănătatea oamenilor de azi depinde de ceea ce putem şi vrem să facem                

referitor la hrană, băuturi, activitatea fizică şi faptul că fumăm sau nu fumăm. Stilul nostru de 

viaţă influenţează foarte mult sistemul imunitar, şi implicit supravieţuirea noastră pe Terra. 

Educaţia pentru sănătate începe în familie, continuă în şcoală şi apoi toată viaţa prin 

autoeduca 

ţie. Stilul de viaţă e influenţat şi de educaţia din afara familiei, de societatea în mijlocul căreia 

trăim. Dar sănătatea are de-a face şi cu buna înţelegere şi dragostea care domnesc între                

membrii familiei, cu. socializarea, prietenia, relaxarea, voia bună. 

A mânca este necesar deoarece alimentaţia satisface nevoile biologice, menţinând viaţa; 

în acelaşi timp, este o sursă de plăcere şi de mulţumire.Mâncăm pentru a ne satisface foamea, 

pentru a sărbători, pentru a ne răsplăti, pentru a ne relaxa sau pentru a ne consola, de bucurie 

sau supărare, datorită frustrării. Problema apare când în locul alimentelor nu dispunem de 

alternative, deoarece poate să ducă la obezitate. 

Fiecare persoană are unele obiceiuri alimentare care au fost dezvoltate încă din 

copilarie. Acestea de a lungul anilor se pot schimba şi de aceea elevii trebuie să înveţe că 

elementele de bază ale alimentaţiei responsabile şi factorii care o influenţează sunt primordiali 

pentru o viaţă sănătoasă.Abia după ce înţeleg aceste relaţii dintre alimentaţie şi sănătate vor 

putea să ia decizii corecte în ceea ce priveşte alimentaţia responsabilă. Alimentaţia sănătoasă, 

evitarea fumatului şi a alcoolului, precum şi activitatea fizică, ar putea prelungi viaţa cu 10 

până la 20 de ani. 

Este bine să formăm viitorii adulţi de mâine în spiritul consumării unei hrane 

raţionale,elevii trebuie convinşi de necesitatea menţinerii unui organism sănătos şi să devină 

factori activi în acţiunea de promovare a unei alimentaţii raţionale şi responsabile. 
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… Educaţie pentru o alimentaţie responsabilă 

 

Se ştie că micul dejun trebuie să fie masa cea mai consistentă, prânzul moderat iar cina 

masa cea mai frugală. Copiii care mănâncă bine dimineaţa rezolvă mai uşor problemele, au o 

memorie mai bună, o mai mare uşurinţă în exprimare, durata atenţiei mai prelungită,un 

comportament mai bun şi performanţe şcolare mai bune. 

Prin convingerea elevilor să adopte unele obiceiuri sănătoase, ca: să nu adauge sare la 

alimentele de pe masă,  să reducă grăsimile animale, să reducă consumul de carne, să nu 

fumeze şi să evite expunerea pasivă la fumul de tutun, să meargă pe jos, zilnic, 30-60 de 

minute , am reuşi să determinăm o stare de sănătate mult mai bună şi atunci am fi cu toţii mai 

sănătoşi. 

 Chiar dacă cunoştinţele elevilor nu sunt suficiente pentru schimbarea modului de 

alimentaţie, totuşi ele contribuie la formarea unor convingeri, iar convingerile sunt precursorii 

acţiunilor voluntare.  

Pe lângă schimbarea convingerilor şi a obiceiurilor, alimentaţia poate fi modificată şi 

prin schimbarea compoziţiei, a preţului şi a accesibilităţii. 

În societatea industrializată, există o abundenţã de alimente valoroase, chiar o 

supraabundenţă,astfel încât este foarte greu să alegem produse cu adevărat hrănitoare şi utile, 

de aceea apar tulburări de nutriţie legate de alimentaţie ca obezitatea, hipertensiunea arterială şi 

diabetul,care în ultimii ani sunt în continuă creştere. 

Să nu uităm ca educaţia însemnă de fapt exemplu şi iubire. Elevii trebuie încurajaţi să 

consume alimente sănătoase provenite de pe plan local, pentru că astfel ştim ce mâncăm şi 

putem prepara o mâncare mai sănătoasă, mai ales acele alimente gătite fără foc. 

Elevii trebuie să înţeleagă că hrana personală poate avea urmări negative sau 

ireversibile asupra unei importante părţi a planetei noastre. Cumpărarea produselor de pe piaţa 

locală favorizează produsele organice iar alegerea produselor din import ne oferă posibilitatea 

de a avea un impact mai mare asupra dietei noastre, a altor persoane şi a mediului înconjurător. 

Profesorii trebuie să i îndemne pe părinţi şi pe copii să cultive în gospodării legume şi 

fructe, având astfel nu numai satisfacţia muncii, ci şi beneficiile directe: „ştim ce mâncăm 

pentru că ştim ce-am cultivat, cum am cultivat”. 

 În cursul vieţii, un om consumă 40 până la 50 de tone de 

alimente. Deci, nu e de mirare că obiceiurile alimentare sunt decisive 

pentru sănătatea noastră. 

                                                                Prof.  Şugaru Claudia  
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Sănătatea, un dar de preţ 

„Sănătatea nu este numai o problemă individuală, ci priveşte întreaga societate.  

Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic” – Schopenhauer. 

 Sănătatea se definește în mod curent ca starea unui organism la care funcționarea tuturor 

organelor se face în mod normal și regulat. 

 Organizația Mondială a Sănătății a propus în 1946 definiția următoare: „Sănătatea este o 

stare pe deplin favorabilă atât fizic, mintal cât și social, și nu doar absența bolilor sau a 

infirmităților”. Mai târziu a fost inclusă în această definiție și „capacitatea de a duce o viață 

productivă social și economic”. 

 Îngrijirea sănătății este știința sau practica dirijată pentru diagnosticul, tratamentul și 

prevenția bolilor. 

 În statul modern îngrijirea sănătății este integrată în sistemul de sănătate administrat și 

reglementat de guverne; accesul cetățenilor la sistemul de sănătate, și deci la îngrijirea 

sănătății, variază de la o țară la alta. 

 Funcție de etapă istorică și de factori politici și economici, îngrijirea sănătății poate fi 

centrată mai mult pe diagnosticul și tratamentul bolilor, sau pe prevenția lor. În lumea 

dezvoltată, momentan, sistemele de sănătate furnizează o îngrijire centrată pe diagnostic și 

tratament, această caracteristică fiind însă moștenită, filozofia care a stat la baza sistemelor 

apărând pe la începutul secolului trecut, când factorii care afectau cu preponderență sănătatea 

erau de natură acută și infecțioasă, afectând o populație tânără dintr-un grup uman cu speranță 

de viață mai redusă. 

 Există deci momentan o nepotrivire între mijloacele de îngrijire oferite de sistemele de 

sănătate actuale, bazate pe tehnologii avansate și costisitoare de diagnostic și tratament, și 

problemele la care trebuie să facă față populația azi, îmbătrânită și afectată fiind de complexe 

maladii cronice. Această nepotrivire se traduce în primul rând prin creșterea accelerată a 

costurilor sistemelor de sănătate în țările dezvoltate, unde resursele sunt în majoritate 

concentrate pe căutarea a câte unui “glonț magic” pentru fiecare maladie sau simptom. În 

această cursă contra cronometru, nu numai îngrijirea sănătății este afectată, economia însăși 

suferind ca urmare a concentrării resurselor bugetare pe sănătate și neglijarea inerentă a 

celorlalte necesități ale comunităților. 

 Igiena este o ramură a medicinei preventive, specialitate care studiază acțiunea factorilor 

de mediu asupra sănătății populației, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, a ținerii sub control a 

riscurilor de mediu, a scăderii expunerii la factorii de risc a populației prin eforturi concertate 

ale societății și utilizarea eficientă a resurselor. 
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 Modul sănătos de viata este temelia profilaxiei bolilor. Trebuie sa subliniem ca el 

realizeaza cel mai preţios mod de profilaxie – profilaxia iniţiala a bolilor ce preîntâmpina 

aparitia lor, extinde diapazonul posibilitatilor de adaptare a omului. Copilul sanatos poate fi 

educat mai usor. Este un fapt general cunoscut. Lui I se formeaza mai repede toate priceperile 

si deprinderile necesare, el se adapteaza mai usor la schimbul conditiilor si petrece toate 

cerintelele care ii sunt inaintate. Sanatatea este cea mai mportanta premisa a formarii corecte a 

caracterului, initiateivei, a vointei puternice, capacitatilor si aptitudinilor naturale. 

 Sănătatea fizică înseamnă buna funcţionare a organismului uman – a creierului, a tuturor 

organelor, sistemelor - ceea ce duce la o stare de vitalitate, putere interioară, claritate a minţii, 

atenţie, conştienţă. 

 Sănătatea mentală reprezintă deschiderea minţii către tot ce este nou şi cu adevărat 

folositor pentru crearea unei vieţi armonioase. Înseamnă deschiderea către a citi, a auzi, a 

vedea, a discuta, a înţelege, a aplica idei, informaţii care s-au dovedit eficiente de-a lungul 

vremurilor sau care au fost descoperite de curând – toate acestea în scopul îmbunătaţirii 

continue a propriei vieţi. Înseamnă capacitatea de a gândi, analiza, crea, lua cele mai bune 

decizii raţionale care duc la liniştea, mulţumirea şi împlinirea sufletească. 

 Sănătatea emoţională înseamnă o bună gestionare a stărilor interioare prin care trecem zi 

de zi, emiterea către noi înşine şi în exterior a emoţiilor considerate pozitive. Acest lucru este 

foarte important, el având o influenţă directă benefică asupra sănătaţii fizice, aşa cum s-a 

dovedit deja. Înseamnă, în primul rând, acceptarea, grija, înţelegerea – faţă de noi înşine, în 

primul rând, şi apoi faţă de tot ceea ce ne înconjoară. 

 Sănătatea spirituală reprezintă un cumul al celor trei tipuri enunţate anterior şi, în plus : 

capacitatea de a-ţi propune şi de a duce la îndeplinire scopul cel mai înalt al vieţii tale; 

înţelegerea naturii lumii interioare şi exterioare (atât a ta cât şi a mediului în care trăieşti); 

abilitatea de a descifra şi de a crea, pentru tine, sensul propriei tale vieţi; credinţa în Dumnezeu, 

aşa cum îl înţelege fiecare. 

 Atat fructele cat si legumele constituie o sursa impotanta de elemente nutritive, cele mai 

importante fiind vitaminele si mineralele. Consumul zilnic de fructe si legume proaspete este 

recomandat atat persoanelor sanatoase dar mai ales celor care sufera de diverse avitaminoze. 

Bibliografie: 

·             http://www.topfeminin.ro/dieta/nutritie/fructele+si+legumele,+izvor+de+sanatate 

·             http://revista-romania-azi.wgz.ro/menu/actualitate/s-n-tatea-cel-mai-pre-ios-dar 

·             https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83n%C4%83tate 

·             http://www.pinka.info/sanatate-inainte-de-toate-comoara-cea-mai-de-pret/ 

 

Prof. Elena Gabriela Dascălu  

http://www.topfeminin.ro/dieta/nutritie/fructele+si+legumele,+izvor+de+sanatate
http://www.topfeminin.ro/dieta/nutritie/fructele+si+legumele,+izvor+de+sanatate
http://revista-romania-azi.wgz.ro/menu/actualitate/s-n-tatea-cel-mai-pre-ios-dar
http://revista-romania-azi.wgz.ro/menu/actualitate/s-n-tatea-cel-mai-pre-ios-dar
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83n%C4%83tate
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83n%C4%83tate
http://www.pinka.info/sanatate-inainte-de-toate-comoara-cea-mai-de-pret/
http://www.pinka.info/sanatate-inainte-de-toate-comoara-cea-mai-de-pret/
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Maturitatea emoțională 

”Păstrează-ţi emoţiile pentru lucrurile care le merită .” 

 Titu Maiorescu 

 Maturitatea emoțională este o capacitate a ființei umane de a gestiona evenimentele 

derulate cu un grad optim de echilibru emoțional, fără a fi copleșită de trăiri afective 

perturbatoare. Aceasta nu crește concomitent cu înaintarea în vârstă, fiind un potențial, care 

tinde spre o dezvoltare conștientă și voită, în interacțiune permanentă cu experinețele de viață, 

dar printr-o întâmpinare a acestora cu o gamă variată de emoții pozitive, sănătoase și 

constructive. Maturitatea emoțională implică acceptare, fără construirea unui zid de rezistență 

sau blocaj emoțional, prin răzvrătirea față de realitatea manifestă, alimentată cu stări nocive 

precum: furia, frica, revoltă, tristețe, durere sau deprimare. 

 Astfel, vârsta cronologică nu corelează pozitiv cu dezvoltarea emoțională, în sensul că pot 

exista persoane înaintate în vârsta, care dețin un nivel scăzut al maturității emoționale și de 

asemenea, un tânăr poate fi mult mai matur din punct de vedere emoțional față de vârsta sa. 

Ceea ce balansează nivelul maturității stă reflectat în maniera de a răspunde emoțional 

stimulilor interni sau exteni. 

 Emoțiile sunt foarte puternice, ele pot deveni instrumente benefice evoluției noastre sau 

distructive, pentru că noi încărcăm emoțional fiecare informație primită dintr-o anumită sursă. 

Calea dorită rezonează cu maniera pozitivă de a răspunde, deoarece emoțiile sunt controlate de 

amigdală, poziționată în mijlocul creierului nostru. Ea analizează toate informațiile primite din 

exterior și trimite un impuls corpului să creeze emoții și să răspundă conform acesteia. De 

aceea emoțiile pozitive conduc spre o reacție atitudinală specifică, în timp ce stările negative 

relfectă reacții comportamentale, care ne mențin într-un nivel inferior al maturității emoționale. 

SCALA DE MATURITATE EMOȚIONALÃ FRIEDMANN 

 Aceasta măsoară nivelul inteligenței emoționale. Existã 25 de întrebări la care se răspunde 

cu Da sau Nu și fiecare răspuns are asociat un număr de puncte. Citește întrebările, răspunde cu 

DA sau NU, adună punctele pe care le faci și la sfârșit împarte la 25. 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/titu-maiorescu/
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Peste 25 - perfect maturizat emoțional 

22- 24 - matruizare bună  

20-21- nivel corespunzător de maturizare  

18- 20 - nivel mediu de maturizare 

16-18 - situație spre limită, tendința de dezechilibru 

14-15- ușoară imaturitate emoțională 

12-14 - reacții adolescentine, imature 

10-12 - reacții infantile, puerile 

0-10 - infantilism  

Bibliografie: 

 http://danieladumitrescu.blogspot.ro/2013/04/stare-de-bine-cu-efort-se-tine.html 

 http://vedereintuitiva.ro/testul-maturitatii-emotionale/ 

Psiholog  Talmaciu Elena Iulia 

http://danieladumitrescu.blogspot.ro/2013/04/stare-de-bine-cu-efort-se-tine.html
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 Numele Google este o 

greșeală de ortografie? 

 Inițial  trebuia să se numească 

Googol,  un termen din matematică, 

care reprezintă un număr mare, egal 

cu 10100, adică 1  urmat urmat de 

100 de zerouri. 

 Termenul a fost inventat de 

Milton Sirrota, nepotul de 9 ani al 

matemat i c ianulu i  Ameri can 

Edward Kasner. 

 Atenție! Utilizatorul de 

calculator clipește, în medie, de 7 

ori pe minut, adică mai puțin de 

jumătate din cât ar fi normal, de 20 

de ori pe minut.  

  

 P r i m a  v a r i a n t ă  a                  

Windows-ului a apărut pe 20 

noiembrie 1985 o nouă generație 

de sisteme de operare ce ofereau 

și o interfață grafică pentru 

utilizator 

1971: Intel lansează primul 

microprocesor – 4004 

 

 

 

1985: Este lansat microprocesorul 

Intel386, care conţine 275.000 de 

tranzistori  
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