„Școala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de
care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia.
Cealaltă e să pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia.”
(Gaston Berger)
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Se spune că școala cea mai bună este aceea în care profesorul însuși învață.
Învățăm din experiențe, din greșeli, din cărți și de la cei care ne înconjoară, iar ceea ce învățăm trebuie să
împărtășim și celorlalți.
,,Spune-mi și voi uita, arată-mi și s-ar putea să țin minte, implică-mă și voi înțelege!‖ – spune un
vechi proverb chinez. Deși ideea acestuia nu este nouă, înțelesul lui este recent integrat de pedagogia
românească, proverbul surprinzând însăși esența educație postmoderne. Asupra acestuia trebuie să se
aplece profesorul de astăzi indiferent de elevul pe care îl are în fața sa. El trebuie să înțeleagă că elevul și
mintea sa nu reprezintă un recipient în care să picure informații oră de oră așteptând să se umple pentru a
consemna la final volumul maxim pe care acesta îl are, ci o ființă înzestrată cu gândire proprie, cu interese, pasiuni, aptitudini, idei pe care dorește să și le afirme, să și le dezvolte. Informațiile furnizate oră de oră devin relevante atunci când
profesorul îl învață pe elev să le folosească dincolo de porțile școlii
pentru a găsi o cale pe care să meargă, atunci când îl ajută să devină cea
mai bună variantă a sa.
Elevul este un tovaraș de drum alături de care profesorul se
bucură de frumusețea peisajului, cu care schimbă impresii și opinii, cu
care împarte momentele dificile și liniștea popasurilor. Traseul ales nu
îi aparține profesorului decât pentru o vreme. Odată ce elevul a căpătat
suficiente cunoștințe trebuie lăsat să se descopere și să își aleagă drumul, căci menirea elevului este de a da noi înțelesuri lucrurilor pe care
le întâlnește pe parcurs. Elevul s-ar putea să vadă ceea ce privirilor
profesorului, obișnuit să încadreze formele în tipare și să egalizeze
totul, îi scapă. Și atunci, profesorul, drumețul care a mai parcurs drumul de nenumărate ori, ar putea și el descoperi, de fiecare dată, că există noi perspective în peisajele arhicunoscute, cărări noi, neexplorate încă pe care să se îndrepte.
Nu uitați, dragi colegi, că a fi profesor înseamnă a repeta vârsta copilăriei sau a adolescenței
an de an și în această reiterație perpetuă trebuie să vedeți oportunitatea de a vă îmbogăți experiențele proprii, de a căuta noi perspective,
de a vă îndrepta erorile și neputințele. An de an deveniți mai buni,
mai experimentați și dintre toate profesiile lumii a noastră este cea
care înaintează cel mai accelerat în ritmul contemporaneității datorită generațiilor tinere cu care trebuie să ținem pasul.
Trebuie să profitați de darul neprețuit de a putea lua totul de la
capăt pentru a vă perfecționa, pentru a vă utiliza experiența, și
pentru a descoperi elevii din fața voastră cu entuziasm, cu dăruire,
cu deschidere față de inovațiile pe care le aduc noile generații, cu
interes pentru suflul sclipitor al tinereții și inocenței lor.
Bucurați-vă de copiii al căror suflet îl țineți în palmele
voastre ca de un diamant descoperit pe care voi va trebui să îl
șlefuiți cu migală și răbdare, căci produsul final este cel care ne
garantează nouă, profesorilor, victoria asupra timpului!

Director, Ruxandra Ionescu
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CINE A FOST LAZĂR EDELEANU?
a pus bazele chimiei româneşti
 a obţinut 212 brevete de invenţii
 a inventat „benzedrina", care are o
importantă acţiune stimulatoare
asupra sistemului nervos. Efectul
farmacologic
psihostimulant
al
amfetaminei a fost descoperit mai
târziu, în anul 1920
 cea mai importantă invenţie a sa:
rafinarea produselor petrolifere cu
bioxid de sulf lichid, ca dizolvant
selectiv
(primul
procedeu
de
prelucrare a petrolului cu solvenţi
selectivi), fiind şi astăzi procedeul
de bază al fabricării uleiurilor de
calitate superioară.


Cea mai importantă invenţie a sa
a fost aplicată întâi experimental în
România, la rafinăria „Vega", apoi
industrial în Franţa şi ulterior în
lumea întreagă.
prof. Cristina Ioana Ionescu

Chimistul român
care a sintetizat
amfetamina
şi a descoperit
procesul de
rafinare a
petrolului, folosit
la nivel mondial

DESPRE LICEUL NOSTRU

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”

DE CE SĂ FII ELEV
AL LICEULUI NOSTRU?
De-a lungul timpului, şcoala s-a aflat într-o continuă transformare şi modernizare încercând să
contracareze scăderea populaţiei şcolare din zonă printr-o ofertă educaţională flexibilă şi
diversificată. Colegiul cuprinde liceu zi, filiera teoretică, profil: real (specializările: matematicăinformatică şi ştiinţe ale naturii) şi liceu zi, filiera tehnologică, profil: resurse naturale şi protecţia
mediului şi profil tehnic
Amplasată într-un imens parc cu o suprafaţă de 4 hectare, şcoala noastră dispune de
următoarele resurse fizice: 27 săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, un laborator de chimie,
bibliotecă, un cabinet de protecţia muncii şi un cabinet de consiliere.
Clădirea atelierelor cuprinde: două ateliere de lăcătuşerie, un atelier de utilaj chimic şi două
ateliere de electrotehnică.
Staţia micropilot dispune de: instalaţii micropilot specifice industriei de prelucrare a ţiţeiului,
atelier cu specific de construcţii şi lucrări publice
În clădirea laboratoarelor sunt: două laboratoare de chimie analitică, un laborator de analize
fizico-chimice, un laborator de analize optice, două laboratoare tehnologice, un laborator de
electrotehnică , un laborator de maşini electrice, un laborator de automatizări şi unul de fizică.

prof. Cristina Ioana Ionescu

PROIECTE EDUCATIVE
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Fiecare dintre noi iubește viața într-un mediu curat, iar deprinderile în acest sens le formăm cel
mai bine îndrumați și motivați de pe băncile școlii. Este motivația noastră care ne-a călăuzit demersurile în a
ne implica într-un astfel de proiect, iar oportunitatea a apărut!
Proiectul Bridging European and Local Climate Action (BEACON)/ „Crearea legăturilor între
nivelul local și cel european prin acțiuni pentru climă” este un proiect școlar de economisire a energiei și de
reducere a emisiilor de carbon, finanțat prin Inițiativa europeană pentru climă (EUKI) a Ministerului Federal
al Mediului din Germania (BMU) în parteneriat cu Asociației Environ și urmărește să sprijine
municipalitățile din România interesate de dezvoltarea unor comunități cu emisii scăzute de carbon,
adaptarea la schimbările climatice și creșterea expertizei prin schimburi de experiență la nivel European.
Proiectul are o durată de trei ani (aprilie 2018- martie 2021) și este coordonat de doamnele prof.
Ruxandra Ionescu, Livia Manole și Ruxandra Lixandru, iar grupul de lucru este format din 15 elevi de la
clasa aIX-a B. Proiectul vizează consolidarea dezvoltării locale sustenabile prin creșterea expertizei, a
dialogului și a schimbului de cunoștințe la nivel european, național, municipal și al dezvoltării de programe
educaționale și schimburi de experiență între partenerii acestui proiect. În plus, acest proiect vizează întărirea
integrării europene prin dialog bilateral și multilateral pentru implementarea Acordului de la Paris.
Proiectul implică 34 de municipalități din Republica Cehă, Germania, Grecia, Polonia, Portugalia și
România și 40 de unități de învățământ din Germania, Cehia, Romania și Bulgaria.
Școlile participante în proiect beneficiază de implementarea unui program de creștere a eficienței
energetice la nivelul unității de învățământ, consiliere tehnică și instruire pentru a le sprijini în
implementarea măsurilor concrete, destinate creșterii eficienței energetice. În plus, proiectul invită
reprezentanții unităților școlare și pe cei ai municipalităților să participe la seminarii regionale, schimburi de
experienta și study visituri având ca subiect modalitățile de implementare eficientă la nivelul unităților de
învățământ a principiilor eficienței energetice și identificarea de soluții pentru aprofundarea acestor principii
la nivelul școlii printr-un parteneriat activ între municipalitate și unitatea de învățământ.
Care sunt avantajele înscrierii în proiect pentru școală și pentru municipalitate?
 Școlile se numără printre cele mai mari clădiri publice și din acest motiv sunt unii dintre cei mai mari
consumatori de energie și poluatori cu CO2. Școala va prezenta propuneri pentru măsuri de economisire
suplimentare (și investiții) care să poată fi puse în aplicare exclusiv de autoritățile locale în administrarea
cărora se află unitatea de învățământ.
 Unitatea de învățământ sau autoritatea locală care administrează școala transmite Asociației Environ datele
privind consumurile de energie necesare pentru implementarea și evaluarea proiectului.
 Economie de energie de la 5 la 15% prin modificarea comportamentului utilizatorilor (elevilor).
 Școala derulează un proiect de creștere a eficienței energetice și de combatere a efectelor schimbărilor
climatice cu ajutorul Asociației Environ pe o perioadă de 3 ani școlari și va include aceste tematici la orele
de clasă, în curricula la decizia școlii (CDȘ), de perspectivă și în cea la nivel național. Astfel, elevii vor
învăța cum să utilizeze energia în viața de zi cu zi și pentru locuința pe care o vor deține în viitor.
 Îmbunătățirea condițiilor de predare prin obținerea unor temperaturi adecvate în sala de curs, o mai bună
calitate a aerului și o iluminare comfortabilă.
 Accesul la materiale educaționale si didactice personalizate, cum ar fi foi de lucru, șabloane, metode de
predare și resurse pedagogice, precum și informații privind schimbările climatice și eficiența energetică.
 Implementarea monitorizării consumului de energie.
 Municipalitățile și școlile sunt încurajate să adopte sau să dezvolte modele de stimulare și recompensare
financiară. O parte din economiile financiare făcute datorită reducerii consumului de energie pot rămâne în
școală pentru impulsionarea pe mai departe a reducerii consumului de energie sau pot fi folosite pentru
scopuri comunitare.
 Oportunități de integrare într-o rețea internațională, schimb de experiență și de cunoștințe cu școlile partenere din Germania.
În școală, se constituie un grup de lucru care va fi responsabil pentru punerea în aplicare a măsurilor
nonfinanciare agreate de creștere a eficienței energetice prin economisirea resurselor pentru încălzire, energie
electrică, deșeuri și apă. Școala va prezenta propuneri pentru măsuri de economisire suplimentare (și
investiții) care să poată fi puse în aplicare exclusiv de autoritățile locale în administrarea cărora se află
unitatea de învățământ.
prof. Ruxandra- Liana Lixandru
prof. Livia- Aurora Manole

PROIECTE EDUCATIVE
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Transport curat, viață sănătoasă! a fost un proiect de cercetare, derulat pe parcursul anului 2018, ce
a urmărit prin investigare și cercetare științifică să determine, prin metoda experimentului, influența
produselor naturale obținute din plante asupra combustibililor clasici (benzină). Proiectul a urmărit să
atragă elevii în identificarea soluțiilor pentru ca poluarea cauzată de transport să fie diminuată. Pentru că
liceul nostru are ca principal domeniu de pregătire profesională Chimia industrială și deține laboratoare de
analize chimice, prin acest proiect, s-au analizat soluții de
înlocuire parțială a combustibililor clasici cu combustibili
alternativi. Într-o primă etapă, s-a studiat posibilitatea de a
înlocui benzina cu amestecuri de benzină și alcool etilic, fără
a aduce modificări motoarelor autoturismelor.
Echipa de proiect a fost alcătuită din profesorii (
Ionescu Ruxandra, Stănescu Daniela, Bertalan Luminița,
Nuțu Mădălina, Trifon Vasilica) și eleviiː Ciobanu Gabriela,
Bara Veronica, Nica Viviana, Dumitru Silviu, Voiculeasa
Emilia - clasa a IX-a B, Gheorghe Maria, Mihai Lavinia clasa a X-a B, Lungu Ema, Voicu Alexandru - clasa a XI-a C,
Smeu Alexandra, Antemir Flaviana, - clasa a XII-a C.
Experimentele au constat în determinarea densității, distilării STAS, cifrei octanice, conținutului de
sulf, presiunii de vapori atât ai combustibililor existenți, cât și ai combustibililor ale caror proprietăți vrem
să le îmbunătățim prin adăugare de produse naturale obținute din plante, observând astfel cum sunt
îmbunătățite proprietațile combustibilului și cum sunt reduse efectele negative asupra mediului
înconjurător.
Acest proiect a generat schimbări în modul de învățare/predare a științelor, deoarece experimentul
stimulează implicarea activă în sarcina de lucru a elevilor,
aceștia fiind mai conștienți de responsabilitatea ce și-o
asumă, dezvoltă capacitatea elevilor de a lucra împreună si
exersează capacitatea de analiză, stimulând inițiativa.
Condițiile care stau la baza învățării prin folosirea
experimentului sunt: spiritul de observație, curiozitatea,
dorința de a cunoaște. Experimentul poate crea stări
emoționale favorabile, îi poate determină pe elevi să-și
folosească experiențele dobândite în urma realizării
experimentelor și în alte activități ulterioare. Prin folosirea
experimentului, învățarea devine mai temeinică, elevul
participă activ la învățare, observă, formulează întrebări,
găsește singur unele răspunsuri. De asemenea, spiritul de
investigație se formează și se dezvoltă, elevii dobândesc capacitatea de a formula ipoteze, de a le verifica.
Prin realizarea unui experiment, elevul își însușește unele abilități practice, își dezvoltă gândirea logică,
creativitatea.
Experimentul creează bucurie, noi experiențe, iar pentru copii, este un fel de miracol care îi ajută să
înțeleagă mai bine lumea în care trăiesc.
Impactul general al proiectului asupra
comunitãții a constat în conștientizarea efectelor
negative asupra mediului înconjurător ale
combustibililor clasici (benzină) și în identificarea
soluțiilor (înlocuirea parțială a combustibililor clasici
cu combustibili alternativi) pentru ca poluarea
cauzată de transport să fie diminuată.
Pentru elevii implicați în proiect, cele mai
importante lecții învățate sunt analizele efectuate
combustibililor obtinuți, înlocuind
benzina cu
amestecuri de benzină și alcool etilic, fără a aduce
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modificări motoarelor autoturismelor în laboratoarele Universității de Petrol și Gaze.
Elevii participanți la proiect au fost deosebit de încântati deoarece:
 s-au familiarizat cu metodele de analiză și cu acele caracteristici de calitate ale combustibililor,
 și-au pefecționat abilitatea de a prelucra și de a sintetiza datele obținute în urma experimentelor,
 și-au pefecționat capacitatea de a comunica în echipă și în afara ei,
 au aprticipat la „Științescu FEST” unde au prezentat rezultatele proiectului lor și au făcut schimb de
experiență cu alți elevi din județ,
 au participat la Bursa De Valori Educaționale unde au prezentat rezultatele proiectului.
Pentru derularea proiectului, s-au achiziționat, cu spijinul Fundatiei Comunitare Prahova- Fondul
Științescu, următoarele echipamente: o balanța analitică ALN220, Kit pentru distilare fracționată, densimetre,
picnometre Gay Lussac, pare de pipetare care au intrat în dotarea laboratoarelor și vor fi utilizate în activitățile
practice curente.

Lumea trebuie să conștientizeze că sănătatea mediului, înseamnă sănătatea noastră.
prof. Luminița Bertalan
prof. Daniela Stănescu

“Embracing
languages”
„Let's Enjoy
English”

Proiectele internaţionale eTwinning
- oportunităţi diferite şi interactive de învăţare

„Benefits and harms
of the internet”
Cele trei proiecte aduc împreună profesori de limba
engleză şi elevi de liceu din mai multe ţări europene în
spaţiul comun Twinspace de pe platforma
www.etwinning.net pentru a împărtăşi ideile dezvoltate
şi aplicate atât în timpul orelor, cât şi în afara acestora,
reflectând la întrebări variate specifice tematicii
fiecărui proiect:
 Cum acceptă şi îmbrăţişează şcolile noastre
limbile străine şi asimilarea acestora?
 Care este relaţia noastră cu internetul?
 Suntem pe deplin conştienţi de pericolele
suprautilizării acestuia?
Avantajele unor astfel de proiecte internaţionale sunt
multiple pentru elevi: acestea reprezintă o modalitate
diferită şi interactivă de a învăţa şi de a lucra, de a

înţelege importanţa cooperării şi întrajutorării şi de a
dezvolta abilităţile de comunicare într-o limbă străină de
circulaţie internaţională, de a recunoaşte diferenţele şi
asemănările culturale, precum şi de a utiliza tehnologia întrun mod constructiv şi sigur, creând, în acelaşi timp, legături
cu elevii din alte ţări pentru o comunicare autentică, o
cooperare pe termen lung etc.
În cadrul celor trei proiecte, partenerii provin din şcoli,
din următoarele ţări: Italia, Portugalia, Turcia, Scoţia,
Croaţia, Islanda, Grecia, precum şi din România. Elevii şiau pregătit iniţial prezentări personale, ale şcolii şi ale
oraşului în care locuiesc şi învaţă. Ulterior, au utilizat
instrumente digitale diverse pentru a îndeplini sarcinile
aferente (Mentimeter, Kahoot!, Padlet etc.) şi-au diseminat
activităţile şi materialele realizate, devenind mai încrezători
şi autonomi în procesul de învăţare, comunicare şi
colaborare.
prof. Irina Ignat

PROIECTE EDUCATIVE
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Cercul de lectură a luat
ființă în urmă cu cinci ani, când profesorii de limba și
literatura română au decis că trebuie mai mult decât sala de clasă pentru a-i determina pe
elevii cititori să vorbească despre pasiunea lecturii și pe elevii care nu citesc să deschidă o
carte nu doar din obligație. Obiectivele cercului sunt, așadar,
stimularea interesului pentru lectură, înțelegerea nevoii
lecturii pentru dezvoltarea personală și reușita profesională, educarea
gustului artistic/ literar.
Dacă la început titlul cercului suna destul de pedant – „Lectura:
chimia personalității adolescentului”, de anul acesta am redeschis porțile
clubului sub un nou nume „Ceașca de lectură” și am dat un nou suflu
întâlnirilor din cadrul acestuia. Le-am făcut mai puțin convenționale și
acestea au început să fie frecventate nu doar de cititorii conștiincioși, ci și de cei care vor să petreacă o oră
plăcută la o ceașcă de ceai sau de cafea descoperind cărți și oameni plăcuți deopotrivă.
Ne întâlnim lunar și discutăm ultima carte citită, arătăm noile cărți cumpărate, citim fragmente
care ne plac, vorbim despre personaje, întâmplări
și idei care și-au pus amprenta asupra noastră.
Nu impunem cărți, ci doar teme generale, de ex.:
„Întoarcerea la sine” (Stări și sentimente
adolescentine), Poveste de Crăciun (Există magia
Crăciunului?), Ziua culturii naționale (mari
prieteni – Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici),
Despre fluturi, prinți și prințese, Dilemele omului
contemporan
Și când nu ne auzim/ vedem în sala de lectură a
bibliotecii liceului ne întâlnim pe Facebook în
grupul „Ceașca de lectură‖: scriem recenzii,
adăugăm cărți sau citate care să ne inspire!
Oriunde vreți să ne fiți alături, vă așteptăm cu
drag!
prof. Elena Violeta Tănase

LIRE EN FETE

Concurs de limba franceză
Organizat în fiecare toamnă, de 25 de ani, de Alianța Franceză din Ploiești, Lire en fête este un
concurs de limba franceză, realizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, cu scopul de a
dezvolta elevilor dragostea față de carte și de lectură și pentru a încuraja învățarea limbii franceze în liceele
și școlile din județ. Lire en fête este o manifestare pe care am adoptat-o, de fapt, din Franța, și care propune
animații gratuite pe tema cărții și a lecturii. Timp de trei zile, marele public este invitat să se întâlnească cu
scriitori, să participe la expoziții, spectacole, la diverse
ateliere gratuite sau pur și simplu să se citească cărți.
La această ediție din 2018, desfășurată la Colegiul
Național „Nichita Stănescu” Ploiești, s-au prezentat 700 de
elevi, provenind din 55 de şcoli şi licee din judeţ, la diverse
categorii ale concursului – recitare, lectură, traducere,
compunere – organizate pe categorii de vârstă și pe nivel
de cunoaștere a limbii franceze. Printre elevii participanți s
-au aflat și elevi din liceul nostru care au obținut
următoarele rezultate la categoria lectură: Fieraru
Andreea, clasa aX-a H - premiul al III-lea, Dragomir
Raluca Remesiana, clasa aX-a G, - premiul al III-lea,
Stoica Irina, clasa aX-a C– mențiune, Drăgan Alexandru,
clasa aXI-a G –premiul al III-lea, Rotărescu Valentina,
clasa a XI-a A – premiul al III-lea. Felicitări tuturor!
prof. Mariana Nichita
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În perioada 24 -31

În cadrul acestei săptămâni,

ficţiune,

octombrie 2018, elevii de la

elevii coordonaţi de prof. Irina

conştientizarea avantajelor şi

Liceul

Ignat (limba engleză) și prof.

dezavantajelor

Edeleanu Ploieşti” au sărbatorit

Andra

socializare, dezvoltarea unui

Săptămâna

franceză),

Tehnologic
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Educaţiei

„Lazăr

Mondială

pentru Media şi

Informaţie,

eveniment

organizat de UNESCO,
cadrul
„Predau

a

proiectului
Educația

în

național

Pescaru

teme

ştirilor fake/false, activităţile

actuale şi de interes precum:

au condus la discuţii libere ce

impactul

au

socializare

diferite
retelelor
în

de
viaţa

consolidat

adolescenţilor, ştiri false şi

şi

Laboratorul de educație și

fake news. Urmărind obiective

fiecăruia.

cultură media”, realizat de

precum: familiarizarea elevilor

Centrul

cu pericolele lumii virtuale,

Jurnalism

Independent din București.

deosebirea

realităţii

de

cunoştinţele

elevilor despre educaţia media

media!

pentru

de

mecanism de identificare a

pe

participat

reţelelor

şi

la

activităţi

au

(limba

cunoaşterea

rolul

acesteia

în

viaţa

prof. Andra-Vera Pescaru
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În perioada 7 mai – 25 noiembrie 2018, un grup de elevi ai liceului nostru, au participat la activitățile proiectului “ŞTIInţa PENTRU TINE!”, înscris în Calendarul
Activităților Judeţene 2018, poziția 38.
Proiectul a fost inițiat și coordonat la nivel județean de Asociația “pH Chim” iar la
nivelul școlii de prof. Ionescu Ruxandra, Director al Liceului Tehnologic ‖Lazăr
Edeleanu‖ Ploiești și de către prof. Ionescu Nicoleta Nona.
Având drept scop: educarea elevilor în vederea formării competenţelor de bază privind ştiinţa, într-o
societate bazată pe cunoaştere, proiectul a presupus derularea unor activități diverse, la care elevii au participat în mod activ:
”Cum devii prietenul tău” - ateliere de lucru în cadrul cărora elevii au citit etichetele produselor alimentare, au primit informaţii despre ingredientele alimentare ca substanțe chimice (naturale sau obținute
artificial), au aflat efectul acestor substanțe asupra organismului uman, au identificat alternative alimentare
sănătoase, au primit informaţii privind raţia alimentară, au învăţat cum se calculează aceasta şi cum se
măsoară indicele de masă corporală;
”Cum devii prietenul mediului” - activităţi de întreţinere și de ecologizare a spaţiilor verzi din şcoală,
ateliere de handmade (metoda origami) din materiale reciclabile;
”Tânărul observator” – activități de analiză a fenomenelor fizice și chimice întâlnite în natură, în
viaţa cotidiană, de identificare a rolului anumitor substanţe chimice în organismul uman; elevii au realizat
fişe de observaţie ale fenomenelor observate, au întocmit liste cu substanţe cu rol important în funcţionarea
organismului uman.
”Tănărul cercetător” – activități de cercetare şi explicare a fenomenelor; elevii au realizat activităţi
experimentale, găsind răspunsuri la fenomenele observate în natură/viaţa cotidiană; au întocmit fişe de activităţi experimentale, au surprins prin fotografie derularea proceselor în condiţii de laborator.
„Ştiinţa între ipoteză şi cunoaştere” – participarea cu lucrări individuale (afișe, prezentări PowerPoint) la Simpozionul organizat în cadrul proiectului, la Colegiul Naţional
„I. L. Caragiale” Ploieşti, 1 noiembrie 2018:
 Vlad I. Alexandru-Carlos, clasa a X-a A: ”Chimia parfumului”, secți-

unea Poster / Afiș, prof. Ionescu Ruxandra, prof. Ionescu NicoletaNona
 Radu M. Amalia-Andreea, clasa a X-a G: ”E-urile, un pericol alimentar”, secțiunea ppt, prof. Ionescu Ruxandra, prof. Matei Laura Elena
 Bărbuc F. Valentina-Mădălina, clasa a XI-a A: ‖Acidul hialuronic –
vedeta din cabinetele de chirurgie plastică‖, secțiunea ppt, prof. Ionescu Nicoleta-Nona
 Pantazi C. Gabriel, clasa a XI-a A: ‖Chimiști români celebri. Lazăr
Edeleanu‖, secțiunea ppt, prof. Ionescu Nicoleta-Nona
 Voicu N. Beatrice-Alexandra, clasa a XI-a A: ”Plantele medicinale –
alternative terapeutice‖, secțiunea ppt, prof. Ionescu Nicoleta-Nona
 Vîlceanu I. Mihaela Ramona Ioana, clasa a XI-a A: ”Luminolul ”,
secțiunea ppt, prof. Ionescu Nicoleta-Nona
Este binecunoscută importanța proiectelor educaționale în dezvoltarea personalității elevului. Adaptate potrivit vârstei și scopului urmărit,
poate forma și dezvolta aptitudini de comunicare, cooperare, colaborare,
responsabilizare, sensibilizare față de mediu, lume, semeni, stimulează gândirea critică, stima de sine, permite împletirea armonioasă a teoriei cu
practica, permițând adaptarea la viața cotidiană.
Director, Prof. Ruxandra Ionescu
Prof. Nicoleta Nona Ionescu
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Ce este HA?
Din punct de vedere chimic, acidul hialuronic este compus în mare parte
din zaharuri (polizaharide). Se găsește în mod natural în țesutul
conjuctiv al organismului și în piele. În concentrații mari se găsește în fluide, la nivelul
articulațiilor (în lichidul sinovial și în cartilaje), în ochi, tendoane, cordonul ombilical sau în pereții aortei.
Poate fi obținut prin extracție din diverse țesuturi animale (creasta de cocoș, cordonul ombilical, umoarea
vitroasă a ochiului) sau prin fermentații bacteriene având ca sursă familia Streptococcus.
HA un incredient minune?
Diferența dintre acidul hialuronic din piele și cel sintetizat prin fermentare bacteriană constă în lungimea
lanțului polizaharidic. Acesta pătrunde în straturile epidermei sau formează o peliculă protectoare la nivelul ei,
conferind luminozitate.
În piele, acesta umple golurile dintre fibrele de colagen şi elastină, creând astfel aparenţa unei „saltele”, în
care fibrele de colagen şi elastină reprezintă „arcurile sau spiralele de susţinere”, iar acidul hialuronic reprezintă
„spuma poliuretanică” care nu permite arcurilor să se îndrepte – întindă. Sub stratul exterior, pielea arată ca un
burete. Acidul reţine apă şi creşte nivelul de hidratare.
Ce poate trata?
Datorită efectelor sale de umplere a ridurilor şi de netezire, HA este
folosit, de ani buni, în industria cosmetică: se poate reda volum şi contur
buzelor, rotunjime pomeţilor, hidratare decolteului, mâinilor sau gâtului,
trata cearcănele, ridurile şi pielea de pe faţă şi gât. Partea mai puţin bună
este că volumul de acid hialuronic din epiderma scade cu vârstă, ceea ce
duce la pierderea elasticităţii şi apariţia ridurilor.
Structura sa chimică îl transformă într-un compus adeseori utilizat și în
medicină: tratarea artrozelor (maladii cronice degenerative ce afecteaza articulatiile), problemelor sistemului osos
sau pentru piele (stimulează formarea colagenului).
Care sunt riscurile?
Reacţiile de respingere sunt destul de rare, întrucât tratamentele cu HA sunt
foarte bine tolerate, fiind vorba despre un compus natural ce există deja în ţesuturile conjunctive.
Totuşi, există câteva riscuri de genul reacţiilor alergice – febră, greaţă, vărsături,
inflamări, în cazul utilizării acidului la pacientele cu boli autoimune.
Cât durează efectul?
Durata efectului HA injectat variază în funcţie de capacitatea naturală a
fiecărui organism de a produce HA propriu, de gradul de hidratare sau de metabolismul persoanei.
Sursele alimentare de acid hialuronic:
Fructe: kiwi, lamai, portocale, ananas, struguri,
Plante ierbacee și leguminoase, în special leguminoasele rădăcinoase;
Pește și uleiuri de pește: ton, macrou, hering sau
somon.
Valentina Bărbuc , clasa a XI – a A
Prof.coord. Nicoleta Nona Ionescu
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Deşi cu 13 ani mai mare decât Mihai Eminescu, Ion Creangă l-a
considerat toată viaţa pe marele poet cel mai bun prieten al său.
În lucrarea Viaţa şi opera lui Ion Creangă, George Călinescu descrie
prima întâlnire dintre cei doi: În toamna anului 1874 apăru pe uliţele
Iaşului un tânăr straniu, ca de vreo 24 de ani, [,,,]mereu gânditor şi
zâmbea. Acesta se numea Mihai Eminescu, era poet şi fusese numit
de curând de către Titu Maiorescu, ministrul instrucţiunii, director
al Bibliotecii centrale din Iaşi. [...] Creangă, căruia îi plăcea să
bată uliţele, văzu fără îndoială ăe tânărul pletos [...]Deşi înfipt,
doritor să cunoască pe toţi şi să fie luat în seamă de toată lumea,
Creangă nu avu prilejul sau nu îndrăzni să se apropie de poet.
Peste câteva luni, însă, Eminescu fu scos din direcţia bibliotecii şi
numit revizor şcolar. [...] Acum
Creangă intră în sfera de activitate a revizorului şi
trebui să îl cunoască numaidecât.[...] Creangă năpădi
pe poet cu drăcoveniile lui, printre care, bineînţeles,
nu uită să spună şi pe aceea că [...] în timp ce capra
b...., oaia păţeşte ruşine, care însă, spusă apăsat faţă
de toată lumea, era menită să stârnească mari râsete.
Eminescu văzu în Creangă numaidecât geniul
poporului român. [...] (George Călinescu, Viaţa şi
opera lui Ion Creangă)
Specialiştii consideră că, în ciuda aparentelor diferenţe,
Eminescu şi Creangă aveau foarte multe lucruri în
comun. Unul dintre lucrurile comune erau: dorinţa de a
observa cât mai îndeaproape oamenii şi de aici şi
plăcerea de a bate crâşmele,
discuţiile interminabile,
vinul şi rusticitatea.
Frumoasele zile petrecute împreună se vor termina însă
destul de repede. În octombrie 1877 Eminescu pleacă la
București unde va lucra la redacția ziarului „Timpul”.
Creangă își trăiește cu
greu singurătatea și scrisorile trimise lui Eminescu
sunt pline de nostalgie: Vino, frate Mihai, căci fără tine sunt
străin. Se vor vedea de atunci din ce în ce mai rar, până
când, în anul 1883, ziarul “Timpul” aducea trista veste, că
Eminescu a înnebunit. În toamna anului 1886, Eminescu şia pierdut iarăşi mintea şi prietenii lui buni l-au dus la
ospiciul de la Mănăstirea Neamţ. În aceeiaşi toamnă,
Creangă a alergat într-un suflet, să-şi vadă fratele de
suferinţă. Atunci s-au văzut pentru ultima dată.
1889 a fost anul în care au murit, unul după altul,
Mihai Eminescu, Ion Creangă și Veronica Micle, cele
mai romantice figuri din istoria literaturii române. Un
secol mai târziu, în 1989, a fost produs filmul Un
bulgăre de humă, singurul de până acum despre
preietenia dintre cei doi.
prof. Cristina Ioana Ionescu
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În luna noiembrie, ne-am folosit cunoştinţele de limba franceză, talentul artistic şi creativitatea pentru a participa la Proiectul educațional național „Cuvinte, Suflet
și Culori‖, organizat de Colegiul Național „Costache Negri‖ din Galați. După ce am
descifrat tainele acrostihurilor şi ale caligramelor, am dat frâu liber imaginaţiei.
Iată două dintre acrostihurile pe care le-am scris, pornind de la citatul:
«Les vacances: des loisirs qui se répètent» (Jean Adrian)
Lundi, j’aime peindre des fleurs.
Elle fait des répétitions de danse chaque jour.
Samedi, on fait des courses pendant des heures.
Vous avez voyage à Venise pour vous promener en gondole.
Alicia aime faire ses devoirs tous les jours.
Courir la nuit me plaît beaucoup.
Albert joue à l’ordinateur tous les jours.
Nager dans la mer, c’est ce que j’aime le plus.
Compter les voitures en trafic est un passe-temps contre
l’ennui.
Elles sont allées en Egypte pour aller avec les chameaux.
Souvent, elle chante quand elle prend sa douche.
Des étudiants passionnés font du basket-ball dans la cour
de l’école.
Eveline adore faire des maquillages aux fêtes.
Sara se promène dans le parc avec les rollers.
Laura aime cuisiner souvent avec son ami.
On savoure chaque samedi le barbecue.
Il chante au piano avec son frère.
Si vous faites du sport par plaisir, cela deviendra un passetemps agréable.
Julien est fou de regarder des matches de hockey.
Rachel est folle regarder des séries turques à la télé.
Sophie fait de la gym pour être bien dans sa peau.
Qu’est-ce qu’il aimer écrire des poèmes devant la cheminée.
Ursula confectionne des timbres depuis ans.
Il fait du patinage depuis son enfance.
S’habiller chaque jour différemment est un mode de vie.
En Europe, les admirateurs de football sont très nombreux.
Radu va à la pêche tous les week-ends.
Excursions ou colonies ; les enfants adorent passer leurs
vacances comme ça.
Parce qu’on aime la nourriture qu’on prépare, on la partage avec les autres.
Elise est championne d’athlétisme.
Trouver des mots nouveaux est sa nouvelle passion.
Eva passe chaque soirée soigner son jardin ;
Nicolas participe aux compétitions de tir à l’arc.
Toujours et n’importe où il lit des bandes dessinées.

Anton Laura, clasa a XI-a G
Profesor îndrumător: Mariana Nichita

Les loisirs deviennent réalité quand on a du talent.
Enthousiasme, la clé des loisirs !
Saison d’été, temps des randonnées, sois bienvenue !
Vacances inoubliables qui changent notre vie.
Automne, la saison des tapis des feuilles mortes !
Cyclisme, la passion des ados !
Avez-vous des hobbies comme le voyage ?
Naviguer sur internet est agréable.
Cinéma, la passion de ma vie !
Écoute les messages de ton cœur qui guident tes pas vers
le bonheur !
Sortir à l’air !
Danser avec la personne aimée, c’est un plaisir !
Excursions, temps pour créer des souvenirs.
Sourire, c’est un sentiment agréable.
Le père de Marie avait beaucoup de hobbies ?
Opéra, le lieu de mon enfance.
Il est important de faire ce qu’on aime.
Sortir avec les amis, c’est agréable.
Il est important de lire.
Regarder à la télé des séries favorites.
Sans mes activités préférées, je ne peux pas vivre.
Quels sont tes loisirs ?
Uhh, les vacances arrivent !
Il est extraordinaire: une idée super-joue au basket !
Skier, on peut le faire toute l’année !
Évader du quotidien avec mon livre.
Réciter des poésies c’est très agréable.
Est-ce que tu peux me dire tes passions ?
Promenades en nature avec les amis.
Et ce sont toutes mes passions.
Temps libre avec la famille.
Élégance donnée par la danse.
Natation, un sport très populaire.
Tennis, le sport qui me défin.
Rotărescu Valentina, clasa a XI-a A
Profesor îndrumător: Andra –Vera Pescaru
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Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al
Moldovei şi Ţării Româneşți, a fost cel care a pus
bazele statului modern român. Alexandru Ioan
Cuza s-a născut la 20 martie 1820 şi a învăţat,
până în 1831, în pensionul francez Sachetti de la
Galaţi, iar apoi la Iaşi, în pensionul condus de
francezul Victor Cuenim, unde a avut colegi pe
câţiva dintre viitorii săi colaboratori: Mihail
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Eugen Alcaz,
precum şi pe viitorul mare artist Matei Millo. Şia continuat studiile, la Paris, unde a obţinut
diplomă de bacalaureat în litere (1835). S-a
înscris la medicină, apoi la drept, nefinalizând
însă cursurile acestor facultăţi. A devenit
membru al Societăţii economiştilor din Paris. A
revenit în ţară şi s-a înrolat cadet în armată
(septembrie 1837). În februarie 1840 a
demisionat, şi, din 1842, a ocupat postul de
preşedinte al judecătoriei Covurlui.
În primăvara anului 1844, Alexandru
Ioan Cuza s-a căsătorit cu Elena Rosetti, fiica
postelnicului Iordache, stăpânul moşiei Soleşti
din Vaslui. Mama Elenei, Ecaterina, era din
neamul Sturdza. Legat de acest eveniment, un
fapt notabil a fost acela al refuzului categoric din
lista dotală a soţiei sale a robilor ţigani,
Alexandru Ioan Cuza acceptând, astfel, hotărârea
Adunării Obşteşti din 31 ianuarie 1844 de
dezrobire a ţiganilor de pe moşiile domneşti şi
mănăstireşti. Din 1845, Alexandru Ioan Cuza a
încetat să mai deţină funcţia de preşedinte al
judecătoriei Covurlui, distanţându-se hotărât de
regimul domnitorului Mihail Sturdza.
La 27 martie 1848, la hotelul Petersburg
din Iaşi, prezent în rândul celor peste o mie de
revoluţionari moldoveni, Alexandru Ioan Cuza a
luat cuvântul şi a semnat documentul
programatic Petiţia-proclamaţiune a boierilor şi
notabililor Moldovei. Rănit în confruntarea care a
avut loc, Alexandru Ioan Cuza, a fost arestat şi
trimis spre deportare însă a fost salvat de soția sa.
Activitatea unionistă şi scandalul
alegerilor pentru divanul ad-hoc din 1857, l-au
făcut pe Cuza să demisioneze din administraţia

caimacamului
Nicolae
Vogoride. Au fost organizate noi
alegeri pentru divan, care au dat un
covârşitor câştig de cauză taberei unioniste.
După deschiderea lucrărilor acestui important for,
la 22 septembrie 1857, la Iaşi, Alexandru Ioan
Cuza şi-a dovedit consistenţa politică în
numeroasele dezbateri la care a participat activ. El
a susţinut desfiinţarea privilegiilor de clasă şi s-a
pronunţat pentru rezolvarea chestiunii agrare.
Nicolae Vogoride şi-a revizuit atitudinea faţă de
Alexandru Ioan Cuza, pe care l-a avansat colonel
în august 1858. A devenit, apoi, ajutorul
hatmanului Miliţiei moldovene şi, în octombrie
1858 – în timpul căimăcămiei de trei, Catargiu,
Sturdza şi Panu -, a ajuns hatman. În această
calitate, Cuza era practic comandantul armatei
moldovene, post de mare importanţă în vremurile
ce aveau să urmeze. În cadrul Adunării Elective –
cea care urmă să aleagă noul domnitor al Moldovei
-, Alexandru Ioan Cuza a fost ales vicepreşedinte
alături de Petre Mavrogheni. Conform prevederilor
Convenţiei de la Paris, act constituţional elaborat
de puterile garante în 1858, în zilele de 14, 16, 17
şi 18 decembrie 1858, în Moldova, s-au desfăşurat
alegeri pentru Adunarea electivă. Lucrările
Adunării elective s-au deschis la 28 decembrie
1858 şi a validat mandatele a 55 dintre 58 de
deputaţi aleşi. La propunerea lui Anastase Panu,
deputaţii se angajaseră să voteze candidatul care ar
obţine majoritatea. De aceea, nu este întâmplător
faptul că până şi
adepţii celorlalţi
doi candidaţi l-au
votat tot pe Cuza.
Domnul a depus
jurământul, în care
se angaja să apere
―drepturile
şi
interesele patriei‖
şi
să
asigure
―binele şi fericirea
naţiei române‖.
Alegerea
lui Cuza a fost
primită
cu
o
bucurie
fără
margini. Vasile Alecsandri nota: ―A-ţi spune
entuziasmul pe care l-a produs această alegere este
un lucru cu neputinţă…timp de trei zile populaţia
din Iaşi s-a dedat la adevărate nebunii‖.
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Începuturile domniei au fost anevoioase,
domnul fiind obligat să facă naveta între cele două
guverne, de la Iaşi şi Bucureşți. Abia la sfârşitul anului
1861, Poartă, urmată de celelalte puteri garante, a
recunoscut
unirea
politico-administrativă
a
Principatelor pe timpul domniei lui Cuza. Ea s-a
materializat prin crearea unui singur guvern (22 ian./3
febr. 1862), ce cuprindea reprezentanţi ai grupărilor
conservatoare moldovene şi muntene, în frunte cu
Barbu Catargiu. Activitatea următorului guvern,
condus de Mihail Kogălniceanu (12/24 oct. 1863 – 26
ian./7 febr. 1865) a pus în operă principalele puncte
formulate în programele Revoluţiei române de la 18481849.Pe fondul neînţelegerilor privind reforma agrară,
Alexandru Ioan Cuza a organizat o lovitură de stat, la 2
mai 1864, şi a dizolvat Adunarea, elaborând o nouă
constituţie denumită ―Statutul dezvoltator al
Convenţiei de la Paris‖, în care îşi arogă largi
prerogative legislative şi executive. La 14/26 august
1864, Alexandru I. Cuza a sancţionat şi promulgat
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Legea agrară, pe care a dat-o publicităţii împreună cu o
Proclamaţie către sătenii clăcăşi în care se spunea: ―De
astăzi înainte, voi sunteţi stăpâni pe braţele voastre; voi
aveţi o părticică de pământ, proprietate şi moşie a voastră;
de astăzi, voi aveţi o patrie de iubit şi de apărat‖.
Domnia sa, deşi scurtă (1859-1866), a fost
perioada de maximă dezvoltare a României moderne, prin
recunoaşterea Unirii depline, crearea primului Parlament
unic al României şi al primului guvern unitar, dar şi prin
reformele sale: adoptarea primei Constituţii româneşti,
reforma electorală, secularizarea averilor mănăstireşti,
reforma agrară, dar şi cea a învăţământului.

prof. Valentina Săvescu

Munții Făgăraș reprezintă un masiv muntos în partea central-estică a Carpaților Meridionali, între râurile Olt
și Dâmbovița, care domină spre nord, Podișul Transilvaniei cu 1600- 2000 m și este constituit în întregime din șisturi
cristaline. Altitudinea maximă este de 2544 m în vârful Moldoveanu, cel mai înalt din țară.
Format dintr-o cresta principala cu direcție E-V, extinsă pe 70
Km lungime, dublată spre S de mai multe culmi și masive montane cu
înălțimi mai mici( Iezer-Păpușa , Ghițu, Frunți, Cozia).Sunt cei mai
masivi și mai înalți din Carpații Românești (au 6 vârfuri de peste 2500
m, 30 vârfuri de peste 2400 m, 150 de vârfuri peste 2300 m), prezintă
un caracter alpin, cu urme ale glaciației cuaternare ( circuri, vai și lacuri
glaciare–Bâlea, Avrig, Călṭun, Podragu, Urlea, Capra, Sâmbăta, Viṣtea).
Important nod orohidrografic al Carpaților Meridionali, de pe
versantul lor sudic izvorăsc râurile:Argeș, Vâlsan, Răul Târgului, Răul
Doamnei, iar de pe versantul nordic: Sebeș, Berivoiu, Savastreni,
Breaza, Sâmbătă, Viștea, Ucea, Arpaș, Cârtișoara.
În zona înaltă, la peste 1700 m altitudine, se extind pășunile alpine propice păstoritului și tufărișuri subalpine ( jneapăn, smârda, afin) și exemplare izolate sau pâlcuri de zâmbru,
iar mai jos, pantele lor sunt acoperite cu păduri de conifere și fag.
Transfăgărășan (DN 7C)
Șosea națională de altitudine cu lungime de 90 km (construită
în 1611 zile și inaugurată la 20 sept.1974) care traversează
creastă Munților Făgăraș, în zona lacului Bâlea (2034 m alt.),
printr-un tunel de 887,67 m lungime.
Șoseaua străbate zone deosebit de pitorești, în cadrul cărora se
remarcă unele obiective turistice (lacul de acumulare Vidraru,
văile glaciare Capra, Bâlea și Cârtișoara), trecând peste 27 de
viaducte și poduri și 550 de podețe, asigurând legătură pe o
varianta mai scurtă, dar mai dificilă, între Muntenia (jud. Argeș) și Transilvania (jud. Sibiu).
Șoseaua este afectată pe unele porțiuni de frecvente căderi de
stânci , care îngreunează circulația.
prof. Eugenia Tudor

DE CE? PENTRU CE? CUM ?
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Ziua de 14 februarie 1876 a fost
aceea în care ideea unui dispozitiv capabil
să transmită sunetul prin intermediul electricităţii este înscrisă la Oficiul american
pentru brevete. Brevetul pentru acesta a fost
primit pe 7 martie 1878 de către Alexander
Graham Bell care atunci avea 30 de ani.
Bell a încercat să vândă brevetul pentru telefon către compania Western Union, care
deţinea monopolul serviciilor de telegrafie
din America în vremea aceea, dar oferta i-a
fost refuzată. S-au căutat, aşadar, noi forme
de a promova invenţia,compania lui Bell
vânzând autorizaţii pentru stabilirea de linii
de telefonie între firme, persoane fizice şi
birouri.
În 1878 a fost instalat primul telefon
la Casa Albă, pentru preşedintele Rutherford B. Hayes. Au început să apară şi noi
modele de telefoane – dintre care cel mai
cunoscut e telefonul „Butterstamp‖, primul
aparat care combina transmiţătorul cu receptorul într-o singură unitate care putea fi
ţinută în mână.
Promovarea telefonului a câştigat din
ce în ce mai mult teren, până în 1894Compania Bell deţinând monopolul în domeniu.
Primele staţii telefonice s-au bazat pe
comutarea manuală. Operatorul primea ce-

rerea verbală şi apoi introducea manual linia în
tabloul de distribuţie pentru a o conecta cu
cealaltă.
După o vremeau au apărut diverse
probleme cu acest sistem al comutării manuale:
costurile suplimentare, nesiguranţa confidenţialităţii apelurilor, comiterea unor greşeli
de către operatori şi numărul limitat de apeluri
pe care un operator le putea prelua. Comutarea
automată a fost un pas inevitabil în evoluţia
telefoniei.

În 1894 „Automatic Electric Company‖ a
construit telefonul cu taste. Invenţia a fost un
succes: în 1905 au fost cumpărate 8.000 de telefoane în Chicago şi 19.300 în Los Angeles.
Accesul cetăţenilor la telefon a fost facilitat şi
de apariţia şi răspândirea telefoanelor publice
cu fise. Primul a fost instalat în Springfield,
Massachusetts, în 1883. Apoi s-au răspîndit
rapid în toată ţara, în 1902 existând 81.000 de
cabine telefonice.
Compania Bell a investit în consolidarea unor
modele noi de telefoane: simple, eficiente,
moderne şi rezistente. Cele mai cunoscute
modele sunt seriile de telefoane cu disc „300‖
şi „500”.Aceste telefoane au devenit
emblematice pentru o bună parte a veacului
trecut.
În prima jumătate a secolului XX a
început să se renunţe, într-un ritm susţinut, la
comutarea manuală, preferându-se cea
automată şi telefoanele cu taste. Ultimele trei
decenii ale secolului XX au cunoscut o
accelerare a modernizării sistemului de
telefonie, prin apariţia unor noi tehnologii:
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tranzistorul, teoria informaţiei, transmiterea
digitală a informaţiilor, sateliţii şi computerele.
Telefonul a fost adoptat treptat în majoritatea
statelor dezvoltate, dar la o scară mai mică decât în
SUA.
După cel de-al doilea Război Mondial
sistemul de telefonie s-a modernizat atât în
Europa, cât şi în restul lumii.
Cât despre telefonul mobil se poate spune că
primul aparat care putea transmite semnale fără fir
se numea Mobile Telephone System și a apărut în
anul 1946, invenția aparținând companiei Bell
System. Unitatea ce cântărea peste 36 de
kilograme era transportată în portbagajul mașinii și
permitea efectuarea de apeluri telefonice din
vehicul utilizând frecvențele radio; putea fi
utilizatăîn ambele direcții, adică putea nu doar să
efectueze apeluri, ci să le și primească.
Ulterior aparatul a fost mult îmbunătățit, iar în
anul 1973, un domn pe nume Martin Cooper,
inginer la compania Motorola, a efectuat primul
apel cu un telefon mobil. Unitatea cântărea 1,1
kilograme și avea aproape 23 centimetri în
înălțime, bateria prototipului se încărca complet în
10 ore, după care oferea autonomie pentru 30 de
minute de convorbiri.
De atunci telefonul mobil a cunoscut o evoluție
spectaculoasă începând cu lansarea comercială a
primului telefon mobil în 1983– Motorola Dyna
TAC continuând până în 2010 la debutul primului
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Samsung Galaxy S și ajungând la modelele actuale.
Ceea ce nu s-a știut multă vreme este faptul că
telefonul mobil este dăunător celulelor vii din
corpurile noastre şi că ―răspândirea pe scară largă a
utilizării telefonului mobil a
condus la triplarea incidenţei cancerului cerebral, fatal în special la persoanele mai
tinere...‖ după cum spunea
Martin Blank, profesor doctor la Universitatea Columbia din S.U.A., Departamentul de Fiziologie şi Biofizică Celulară, în data de 11 mai
2015avertizând în acest sens Organizaţia Naţiunilor
Unite (O.N.U.) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(O.M.S.).
Efectele negative ale expunerii la radiaţiile emise de
telefoanele mobile nu se manifestă de obicei imediat,
ci în decursul anilor.
Unele dintre recomandările medicilor, epidemiologilor şi ale oamenilor de ştiinţă pentru reducerea
efectelor expunerii la radiaţiile electromagnetice
cauzate de telefonul mobil ar putea fi :
 menţinerea telefonului la o distanţă cât mai mare
de corp respectiv de cap;
 comutarea pe speaker, indicată pentru a ţine mobilul cât mai departe de cap;
 schimbarea regulată a părţii capului pe care se
ţine telefonul;
 limitarea pe cât posibil a duratei apelului - ideal
ar fi la 4 minute/apel - precum și a numărului de
apeluri pe zi, ideal la maxim șase.
prof. Iuliana Niculae

Breviar pentru pastrarea clipelor
de Alexandru Paleologu, Filip-Iulian Iorga

SĂ ŞTIM MAI MULTE. SĂ FIM MAI BUNI
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Motto: „ Comunicarea este o funcție socială, o distribuție a elementelor comportamentului sau un mod de
viață alături de existența unui set de reguli... Comunicarea nu este răspunsul însuși, dar este, într-un mod
esențial, un set de relaționări bazate pe transmiterea unor stimuli (semne) și evocarea răspunsurilor‖.
(Colin Cherry)
Cadrele didactice trebuie să acorde o atenție deosebită modului în care realizează comunicarea datorită
numeroaselor influențe pe care aceasta le are asupra tuturor componentelor actului educativ.
Limbajul responsabilității este o formă de comunicare prin care îți exprimi propriiile opinii si emoții
fără să ataci interlocutorul, fiind o modalitate de deschidere a comunicării chiar si pentru subiecte care sunt
potential conflictuale. Este o modalitate de evitare a criticii, etichetării, focalizâd conversația asupra comportamentului și nu asupra persoanei.
Limbajul responsabilității utilizează trei componente:
 descrierea comportamentului ( ex:„când vorbești urât cu mine‖, „când nu respecți regulamentul‖)
 exprimarea propriilor emoții și sentimente (ex:„mă îngrijorez când‖, „mă supără când‖)
 formularea consecințelor comortamentului (ex:„ nu-mi place să nu respect regulile‖)
Limbajul la persoana a II-a singular, implică judecarea interlocutorului și întrerupe comunicarea datorita reacțiilor defensive pe care le declanșează. Astfel de mesaje la persoana a-II-a sunt: „nu mai fii atât de
critic‖, „nu-mi spui adevărul‖, „nu știi să-ți ții promisiunile‖.
Mesajele la persoana I-a sunt focalizate pe ceea ce simte persoana care comunică și pe comportamentul interlocutorului și astfel previn reacțiile defensive în comunicare (ex: Când nu mă duci la școală la timp,
(comportamentul) voi întârzia și profesorul va fii furios pe mine (consecința). Asta mă face să fiu furios
dimineța (emoția).
Comunicarea mesajelor la persoana I previne declanșarea reacțiilor defensive în comunicare prin evitarea criticii și a evaluării persoanei cu care comunici. Limbajul la persoana a II-a, singular,duce de cele mai
multe ori la întreruperea comunicării și la amplificarea conflictelor (de ex.: „Ți-ai încălcat promisiunea!‖).
Procesul de comunicare la persoana I-a este mai complet datorită schimbului mai mare de informații.
Astfel, persoana îți poate comunica emoțiile și îți poate descrie cu exactitate comportamentul persoanei cu
care comunică fără evaluări sau atacuri la persoană. Acest mod de comunicare permite îmbunătățirea
relației și modificarea comportamentelor care nu sunt adecvate într-o relație.
Reacțiile defensive sunt frecvente în procesul de comunicare. Mesajele care provoacă o astfel de
reacție sunt cele care atacă persoana. Cel mai frecvent mod de a provoca o reacție defensivă este comunicarea evaluativă. Mesajele evaluative sunt adresate la persoana a II-a: „nu știi despre ce vorbești‖, „nu înveți
cât ar trebui‖. Pentru a preveni reacțiile defensive si blocajele comunicării, cea mai eficientă modalitate de
comunicare este comunicarea descriptivă. În loc de „vorbești prea mult‖poți spune „Când nu îmi dai posibiltatea să spun ceea ce cred (descrierea comportamentului) devin nervos și frustrat (consecința și emoția)‖.
Mesajele prin care avem tendința de a controla interlocutorul prin oferirea de soluții și sfaturi dezvoltă
reacții defensive: „Numai eu știu ce este bine pentru tine, așa că trebuie să mă asculți ca să-ți meargă bine‖.
În contrast, comunicarea orientată spre problemă ajută interlocutorul să identifice alternativele problemei
sale fără a-i impune soluția.
Manipularea este o formă de comunicare care transmite mesajul de nonacceptare si neîncredere în
deciziile celorlalți. Ca alternativă a acestei forme ineficiente de comunicare este exprimarea spontană a
opiniilor personale, fără a încerca să-ți impui punctulde vedere.
Neutralitatea sau indiferența în comunicare transmite mesajul că persoana cu care comunici nu este
importantă pentru tine. Copilul care nu este ascultat de părinte sau de profesor sau este tratat cu indiferență
ajunge să creadă despre el că nu este valoros și nu merită să i se acorde atenție. Comunicarea empatică este
forma de comunicare care previne reacțiile negative despre sine și ceilalți. Limbajul non-verbal este important în comunicarea empatică.
Atitudinea de superioritate determină formarea unei relații defectuoase de comunicare și încurajează
dezvoltarea conflictelor. Această atitudine vine în contradicție cu acceptarea necondiționată și respectul
fiecărei persoane indiferent de abilitățile sau nivelul său educațional.
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Explorarea alternativelor este o altă modalitate de comunicare în relația cu copiii și adolescenții. Ea nu
trebuie confundată cu oferirea de sfaturi sau soluții: „fă asta‖ sau „cred că ar trebui să...‖ are drept consecințe negative pe termen lung scăderea capacității de rezolvare și de luare de decizii. Copilul trebuie ajutat să exploreze alternativele astfel:
 ascultarea reflectivă ajută la înțelegerea și clarificarea sentimentelor copilului („mi se pare că te deranjează‖)
 folosirea brainstormingului pentru explorarea alternativelor(„care ar fi alternativele pentru această problemă?‖)
 asistarea copilului în alegerea soluției optime („care dintre soluții crezi că ar fi
cea mai bună?‖)
 discutarea posibilelor rezultate ale uneia dintre alternative („ce crezi că s-ar
putea întâmpla dacă faci așa cum spui?‖)
 obținerea unui angajament din partea copilului („ce decizie ai luat?‖)
 planificarea pentru evaluare („când vom discuta din nou despre asta?‖)
 identificarea avantajelor și dezavantajelor opțiunilor.
Una dintre cauzele care provoacă dificultăți în comunicare este prezentată
de inabilitatea de recunoaștere și exprimare a emoțiilor, de teama de autodezvăluire.
A comunica eficient presupune a ști să îți exprimi emoțiile. Exprimarea emoțiilor se
poate face folosind un limbaj adecvat, învățarea vocabularului emoțiilor pentru a nu
reduce comunicarea afectivă la termenii de bine și rău. Trebuie să învățăm să exprimăm clar ceea ce simțim și totodată să acceptăm responsabilitatea pentru ceea ce simțim.
Deoarece receptorul comunicării didactice este elevul, trebuie să avem în vedere faptul că mesajul trebuie
să fie raportat la obiectivele pe care ni le-am stabilit în comunicare. Mesajul trebuie să fie legat de posibilitățile de
percepție ale celui care îl recepționează. O bună comunicare este cea centrată pe cel care primește mesajul.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Amenințări - „Fă așa , dacă nu ...”
A da ordine - „Nu mai întreba de ce , fă-o pentru că așa
spun eu”
Critica - „Te lamentezi tot timpul...”
Insulta - Ce te poți aștepta de la o asemenea persoană...”
Dirijarea - „Trebuia să te descurci singur...”
Tăinuirea informațiilor - „Îți va plăcea planul acesta...”
Interogarea - „Câte ore ai lucrat la asta?...”
Lauda în scopul manipulării - „Ești atât de talentat la asta,
nu faci și raportul meu?...”
Diagnosticarea motivelor sau cauzelor -„Întotdeauna ai avut
probleme cu gestionarea timpului...”
Sfat necerut, atunci când persoana nu vrea decât să fie
ascultată -„Dacă ți-ai fi consolidat poziția , n-ai fi intrat în
panică...”
Persuasiunea prin apel la logică -„Nu există nici un motiv
de îngrijorare. Totul este foarte normal...”
Schimbarea subiectului - ”Este interesant ceea ce spui...am
văzut eu ceva asemănător.”
Punerea în prim plan a propriei persoane – „Să mă fi văzut
pe mine când am fost în situația ta...”
Refuzul de a accepta problema – „Nu avem ce discuta. Eu
nu văd nici o problemă aici.”

Prof. Zenaida Iancu
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În prezent, din ce în ce mai mulți români se
orientează spre casele ecologice datorită avantajelor pe care le au comparativ cu cele clasice.
O casă ecologică este realizată parțial sau
integral din materiale naturale, de la structura de
rezistență, structura pereților și până la finisajele
interioare, exterioare și învelitori. Încă din faza
de proiectare se iau în calcul unele aspecte, cum
ar fi condițiile de vecinătate și formele de relief.
Se evită zonele cu bariere solare (o casă ecologică trebuie să aibă o bună orientare către soare),
construcții înalte și vegetație foarte deasă.
Casele ecologice sunt confundate cel mai
adesea cu cele din lemn sau pasive. Simpla folosire a lemnului ca principal material de construcție nu face ca o anumită construcție să fie și
ecologică.
Dacă pe vremuri, oamenii construiau astfel
de case din instinct, în urma apariției materialelor de construcții moderne, cu tot felul de
„calități” benefice și a unui marketing din ce în
ce mai bun, au început să apară casele ale căror
materiale conțin tot mai multe elemente
dăunătoare sănătății!
Avantajele caselor naturale sunt în primul
rând originalitatea, eficiența și faptul că sunt mai
trainice decât vor să creadă cei care își doresc
vile somptuoase din fier, sticlă și beton.
Care sunt avantajele unei case
din materiale naturale?
În primul rând, climatul-utilizarea materialelor ecologice în construirea unei case imbunătățește automat calitatea aerului din interior.
Acest aspect este foarte important, deoarece
aerul pe care-l respirăm în fiecare zi, cu regularitate, ne afectează starea de sănătate, în bine sau
în rau, în funcție de calitatea și puritatea lui.
În orice anotimp există o umiditate de 50%
în casele eco. Iarna este excelent, pentru că din
cauza aerului uscat, există tot felul de probleme
cu gâtul. Având umiditate 50%, scăpăm de acestea. Alt avantaj este faptul că energia solară este
păstrată între pereţii casei, iar amprenta asupra
mediului este aproape zero. Unul dintre cele mai
importante avantaje este şi preţul mic de construcţie.
1.Materiale naturale, nepoluante
Materialele de construcții le poți găsi chiar
pe terenul unde construiești sau în apropierea
acestuia. Acest lucru poate micșora costu-
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rile. Întrucât materialele sunt naturale, nu poluezi nici
mediul înconjurător, dar mai important este că nu pui în
pericol sănătatea celor care vor locui în casă.
2. Eficientă economică
Pereţii din unele materiale naturale au un nivel
foarte înalt de izolare termică. O casă cu astfel de pereţi
este călduroasă iarna şi răcoroasă vara. Temperatura se
păstrează constantă pentru mai mult timp, ceea ce înseamnă că pe termen lung aţi putea economisi până la
75% din costurile pentru încălzirea/răcirea casei.
3. Rezistență
Casele construite din materiale naturale, contrar
temerilor multora care știu prea puține despre acestea,
sunt mult mai rezistente la cutremure și incendii. Explicația este foarte simplă: majoritatea materialelor de
construcții naturale sunt foarte flexibile, iar unele efectiv nu ard. Dacă se alege o combinație bună a acestor
materiale (de exemplu, pereți din paie cu tencuială de
argilă) putem obține o casă rezistentă atât la cutremure,
cât și la incendii. Oricum, în instituții din țări occidentale s-au facut teste de rezistență la cutremur și incendii,
iar rezultatele au fost mult peste așteptări. (de exemplu,
o casă din baloți de paie tencuită cu argilă, a rezistat la o
temperatura de 2000 grade celsius, 180 minute!)
4. Costuri reduse
Din moment ce o casa ,,verde‖ este construită folosind materiale durabile și de înaltă calitate, pe termen
lung costurile de întreținere și renovare vor fi mai mici
decât ale unei case standard. Costurile acestor tipuri de
case pot fi foarte scăzute din două motive: materialele
de construcții ne sunt oferite de natură, deci avem de
plătit maximum transportul acestora, iar al doilea motiv
este că sunt ușor de construit, fiind nevoie doar de cunoștințe de baza în domeniul construcțiilor și una sau
două participări la un workshop de specialitate.
Printre avantajele unei case eco, se numără și valoarea ei pe piața imobiliară. În cazul în care se
hotărăște să o vânda, datorită acestor îmbunătățiri, proprietarul unei astfel de case, va obține un preț mai mare
decât ar obține pe o casă construită în mod standard,
neecologică și ineficientă din punct de vedere energetic.
prof. Luminița Bertalan
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Noile cerinţe de protecţie a mediului impun concepte noi de clădiri independente energetic. În prezent, există cel
puţin trei tipuri de clădiri care se adaptează la politicile globale de protecţie a mediului: clădirile verzi, casele pasive și casele sustenabile. Acestea implementează noile tehnologii și încearcă să integreze din ce în ce mai mult materialele tradiţionale în tehnologia modernă.
1.Clădirile verzi
Folosesc materiale naturale sau recuperate și reutilizate cu impact minim al activităţilor poluante. Prin aportul pe
care îl aduc mediului înconjurător, putem spune despre casele verzi că sunt casele viitorului. Aceste clădiri sunt concepute, astfel încât să asigure un climat plăcut în interior fără a folosi surse poluante ce se răspândesc în mediul înconjurător. La o clădire verde, toate elementele constructive ar trebui să fie ușor demontabile, să permită o reciclare
totală, iar sursele de energie termică și electrică să fie obţinute din sisteme neconvenţionale sau din natură.
2.Casele pasive
Casele pasive au devenit un standard acceptat internaţional pentru arhitectura sustenabilă. Ideea și proiectul original a fost dezvoltat în Germania, în acest moment fiind răspândit în toată lumea. Casele pasive pot fi realizate atât
pentru locuinţe, cât și pentru sedii de birouri, oferind un climat mai curat și mai sănătos ocupanţilor acestor clădiri.
Conceptul de casă pasivă rezidă într-un consum foarte mic de energie necesar asigurării unui ambient confortabil.
Acest concept este aplicabil oriunde in lume. Casa pasivă nu trebuie să depindă de condiţiile climatice, de aceea
proiectarea ei trebuie adaptată la clima zonală.

La o casă pasivă, totul ţine de detalii:
Asigurarea unui înalt nivel de termoizolare pentru toate elementele de structură și anvelopă.
Tâmplărie dedicată: la casele pasive, tâmplăria trebuie să aibă geam cu grosime de minimum 52 mm. Coeficientul de transmisie solară „g‖ trebuie să fie mai mare de 50% în zonele reci, în așa fel încât clădirea să poată
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obţine în timpul sezonului rece, în zilele însorite,
cât mai multă căldură de la soare și să limiteze
consumul pentru încălzire. Coeficientul termic U
< 0.8W/(m²K) este necesar, iar separarea foilor
de geam se face cu elemente care nu transmit
căldura, nu cu baghete de aluminiu. Este foarte
importantă orientarea ferestrelor, pentru a folosi
la maximum resursele naturale.
Izolaţie termică foarte bună. Etanșarea anvelopei clădirii, pentru a nu permite pierderi de
aer din interior. Verificarea acestei etanșeităţi se
realizează cu un test de presiune: diferenţa de
presiune înregistrată într-un interval de o oră nu
trebuie să depășească 0.6 din volumul de aer interior.
Este recomandată folosirea de schimbătoare
de căldură în pământ care pot răci sau încălzi
aerul în funcţie de anotimp. Vara, la o adâncime
de 2 m, pământul are o temperatură de 10-120 C
în timp ce afară temperatura exterioară ajunge la
28-32 0 C. Prin folosirea acestor schimbătoare,
putem răcori casa fără a folosi aparate de aer
condiţionat, știut fiind că acestea sunt mari consumatoare de energie. Iarna, aerul extras de afară
la 00 C este preîncălzit în pământ, la 8-100 C. În
acest fel, pentru aducerea aerului la o temperatură ambientală, se pierde mai puţină energie în
casă. Dacă tot mai multe clădiri vor fi executate
astfel, iar la nivel global se va aduce o
îmbunătăţire substanţială a climatului.
Ventilaţie confortabilă, completată de sisteme de recuperare a căldurii. Clădirea, fiind
etanșă, se impune ventilaţia cu aport de aer
proaspăt. Astfel, cu ajutorul unui ventilator cu
consum mic de energie, se va păstra în casă un
aer proaspăt, eliminind senzaţia de aer stătut pe
care o resimţim când intrăm într-o casă neaerisită. Aerul viciat și cu miros neplăcut va fi extras
din încăperi, iar prin intermediul unui schimbător
de căldură, va ceda caldura unui acumulator termic, apoi va fi evacuat afară. Aerul proaspăt introdus trece prin schimbătorul de căldură va fi
preîncălzit prin acumulatorul termic și va asigura
un aer curat. Toate acestea asigură un confort
superior cu o pierdere de căldură extrem de mică,
randamentul acestor instalaţii ajungând până la
90%.
3. Casele sustenabile
În domeniul caselor sustenabile se acumulează toată experienţa obţinută în domeniul construcţiilor de clădiri. O casă sustenabilă va conţine
toate elemente din zona caselor verzi și a caselor
pasive, dar și o proiectare de înalt nivel tehnologic.
Casa sustenabilă este casa viitorului. O locuinţă sustenabilă trebuie să fie confortabilă și să
fie dotată cu o tehnologie prietenoasă cu cel care
locuiește în ea. Conceptul de casă a viitorului
reprezintă simplificare dusă la extrem. Ca să
avem o casă confortabilă, trebuie să eliminăm cât

mai multe dintre elementele în mișcare – motorașe,
senzori, echipamente ce produc câmpuri electromagnetice și radiaţii.
Pentru a beneficia de confort termic, nu
trebuie să investiţi în vane electrice, acumulatoare și
o mulţime de senzori. Nu trebuie decât o proiectare
atentă care să dimensioneze corect diametrele ţevilor
și debitele necesare. Controlul se va face dintr-un
singur loc, și se recomandă folosirea unui număr redus de pompe (pentru a avea costuri mici de întreţinere și de reparaţii), sistemul putând fi reglat de proprietar de la un singur buton, fără a fi nevoie de un
specialist. Printr-o proiectare judicioasă, se poate stabili curba termică a casei ce va fi asigurată prin dimensionare mecanica. Utilizatorul final (proprietarul)
poate scădea sau crește temperatura sau ventilaţia
locuinţei, inclusiv de la distanţă de zeci sau sute de
kilometri, de pe calculator sau telefon, sau printr-o
rotaţie ușoară a unui buton fizic. Prin proiectare la un
înalt nivel tehnologic, se poate realiza o casă care să
nu necesite intervenţii foarte dese de mentenanţă și
service.
Costurile caselor pasive
Este dificil de stabilit un cost/mp, pentru că
depinde foarte mult de furnizorii de materiale aleși,
de forma casei, de numărul de nivele, de faptul că are
sau nu subsol, de tipul de acoperiș Costul adăugat de
materialele și tehnologia necesare pasivizării casei
variază între 20% și 30% din preţul de cost al unei
case obișnuite. O parte importantă din aceste costuri
este reprezentată de manopera care trebuie realizată
cu echipe bine pregătite și supravegheate. La o casă
pasivă corect executată, costul întreţinerii anuale este
de patru până la cinci ori mai mic decât la o casă izolată la standarde actuale. Un calcul simplu ne arată
beneficiile: dacă la o casă normală cu o suprafaţă
utilă de 200 mp avem un consum de 6.000 lei pe
iarnă pentru încălzire, la o casă pasivă vom avea o
economie de aprox. 4.500 – 4.800 lei/an. În 10 ani,
vom avea 45.000 lei, adică aproximativ 10.000 de
euro (economii la încălzire), la care vom adăuga un
mínimum de 10% economii care provin din faptul că
nu folosim aerul condiţionat pentru răcirea casei în
timpul verii. Vom avea economii de 11.250 euro pentru 200 mp, ceea ce inseamna 56 euro /mp . Practic,
în 30 de ani se amortizează costul integral al structurii clădirii.
Alexandru Iulian Drăgan , Clasa aXI-a G
prof. coord., Luminița Bertalan
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Asociația Europeană a Energiei Eoliene estimează că energia eoliană va ajunge să reprezinte
în 2020 între 13 - 16% din energia electrică consumată în Uniunea Europeană. În medie, pe an se
vor consuma aproximativ 100 de terrawați pe oră,
adică 3,3% din consumul total de energie la nivel
european.
Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au
descoperit, însă, nu au și exploatat energia vântului. Unele dintre cele mai vechi inscripții egiptene
atestă faptul că în anul IV î.H, ei au fost cei care
au descoperit și utilizat această formă de energie.
Egiptenii au inventat pânza pentru navigare, iar
bărcile se mișcau cu ajutorul vântului, fiind prima
modalitate de utilizare a energiei eoliene. Poporul
chinez a fost cel care a inventat moara de vânt.
Energia eoliană este energia vântului, o forma de energie regenerabilă. Vânturile se formează,
deoarece Soarele nu încălzește Pământul uniform,
fapt ce creează mișcări de aer. Prin conectarea
unui rotor la un generator electric, turbinele de
vânt moderne transformă energia eoliană ce
învârte rotorul, în energie electrică.
Deși este încă o sursa relativ minoră de energie electrică pentru majoritatea țărilor, producția
energiei eoliene a crescut practic de cinci ori între
1999 si 2006, ajungându-se ca, în unele țări, ponderea energiei eoliene în consumul total de energie
să fie semnificativ: Danemarca (23%), Spania
(8%), Germania (6%).
Avantajele folosirii energiei eoliene:
 În primul rând este o sursă inepuizabilă de
energie. Ea va exista atât timp cât Pământul va
primi energie de la Soare;
 Emisii zero de substanțe poluante și gaze cu
efect de seră, datorită faptului că nu se ard
combustibili;
 Producerea de energie eoliană nu implică ge-
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nerarea nici unui fel de deșeuri;
 Turbinele produc energie, în medie, peste un
sfert din timp, cel mai mult iarna, când sunt
vânturi mai puternice;
 Costuri reduse pe unitate de energie produsă.
Costul energiei electrice produsă în centralele
eoliene moderne a scăzut substanțial în ultimii
ani, ajungând în S.U.A. să fie chiar mai mici
decat în cazul energiei generate din combustibili;
 Costuri reduse de scoatere din funcțiune. Spre
deosebire de centralele nucleare, unde costurile
de scoatere din funcțiune pot fi de câteva ori
mai mari decât costurile centralei, în cazul generatoarelor eoliene, costurile de scoatere din
funcțiune, la capătul perioadei normale de
funcționare, sunt minime, acestea putând fi integral reciclate.
Dezavantajele folosirii energiei eoliane:
 Resursă energetică relativ limitată, datorită variației vitezei vântului si numărului redus de
amplasamente posibile.
 Poluarea sonoră (sunt prea zgomotoase).
 Riscul mare de distrugere în cazul furtunilor,
dacă viteza vântului depășește limitele admise
la proiectare. Oricât de mare ar fi limita admisă,
întotdeauna există posibilitatea ca ea să fie
depașită.
Lumea se schimbă. Încet, dar sigur, energia
obținută prin arderea cărbunilor care înnegresc cerul
și plămânii va deveni o amintire, iar omul va folosi
tot mai mult energiile regenerabile care nu poluează
atmosfera . Din această categorie face parte și energia eoliană.
Prof. Mădălina Nuțu
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Încă de la apariţia lor, pădurile au jucat un rol
important în viaţa planetei noastre, contribuind de multe ori hotărâtor la dezvoltarea societăţii omeneşti. La
apariţia omului, pădurile constituiau sursa principală
de hrană şi adăpost, precum şi prima sursă de energie.
Mai târziu, ele au fost preţuite de către omul vânător
sau crescător de animale datorită cantităţii şi calităţii
vânatului adăpostit ori după fructele sau iarba produse.
De peste 5.000 de ani, începând din epoca fierului,
lemnul s-a impus ca principalul produs al pădurii,
acesta reprezentând cel mai important combustibil şi material de construcţie în cele mai diverse
zone ale globului. Astfel, fără marile cantităţi de lemn recoltate din păduri, marile civilizaţii ale
Sumerului, Asiriei, Egiptului, Chinei, Cretei, Micenelui, Greciei şi Romei Antice, Europei, nu sar fi dezvoltat niciodată. Acesta este şi motivul pentru care se consideră, pe bună dreptate,
că ,,lemnul a fost eroul nelăudat al revoluţiei tehnologice care ne-a adus de la cultura osului şi
pietrei până în prezent‖. Mai jos, iată cinci motive de a proteja pădurea:
1. Pădurea furnizează oxigen pentru toate organismele vii de pe pământ și, în același timp, absoarbe bioxidul de carbon, care este
atât de nociv pentru sănătate și
astfel, contribuie la reducerea
poluării;
2. Este o sursă de medicamente și
remedii naturale și păcat că nu am
învățat, ca oameni, să ne extindem și
să învățăm cum să le utilizăm, astfel
încât să fie tot în avantajul nostru;
3. Pădurile sunt un loc de relaxare, cu peisaje deosebite, care ne fac să ne simțim mai bine și, de
asemenea, care au efect terapeutic asupra psihicului nostru;
4. Pădurile împiedică eroziunile și alunecările de teren și reduce din gravitatea viiturilor;
5. Găzduiește specii de animale, păsări, vegetație deosebit de variată, deci pădurea, cu alte cuvinte, reprezintă un sistem ecologic complex, fără de care multe componente ale planetei s-ar pierde pur și simplu.
Așadar, acestea sunt doar câteva din multitudinea de
motivele care există în favoarea protejării plămânilor
planetei Pământ. Trebuie să învățăm să prețuim spațiile
verzi și să nu avem nevoie de motive exacte pentru a fi
buni îngrijitori și protectori ai lor, căci în acest fel ne
protejăm pe noi și asigurăm viața și generațiilor
următoare.
Alexandru Iulian Drăgan , clasa a XI-a G
Prof. coord., Elena Vasilica Ciubuciu
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MOTTO: “Natura e totdeauna adevarată, serioasă şi
severă. Ea are întotdeauna dreptate; greşelile şi rătăcirile
sunt ale omului” - W.F. GOETHE
Educaţia pentru mediu nu se limitează la ecologie sau la studiul ştiinţelor naturii, ci sunt și alte
discipline care trezesc şi dezvoltă sentimente de admiraţie şi de dragoste față de natură. Între acestea
literatura română reprezintă o componentă importantă a educaţiei pentru mediu. Textele literare din
manualele de limba şi literatura română oferă numeroase posibilităţi de a face educaţie pentru mediu.
Multe texte literare se încadrează în tema naturii și oferă oportunitatea apropierii copiilor de
frumusețea și puritatea pe care le pot regăsi în mijlocul naturii, dar reușesc să dezvolte, totodată, nevoia de
a proteja mediul pentru a ne putea bucura în continuare de minunile acestuia.
Natura merită toată aprecierea, consideraţia şi grija oamenilor şi tot respectul lor. Ea este cea care ne
hraneşte, care ne ajută să trecem cele 12 luni ale anului în mod cât mai plăcut, oferindu-ne patru anotimpuri
superbe. Tocmai de aceea a fost, este şi va fi tema de inspiraţie pentru cei care creează literatură. Scriitorii
au ridicat natura în slăvi prin creaţiile lor artistice care dăinuiesc în timp, care ajung să fie dovezi de iubire
pentru mediu, pornind de la folclorul românesc, până la V. Alecsandri—Pasteluri, M. Eminescu—Lacul,
Dorința, Fiind băiet, păduri cutreieram, G. Coșbuc—Noapte de vară, G. Bacovia— Decor, Amurg violet,
Moina, Gri, L. Blaga— Amurg de toamnă, Anotimpuri și chiar poeți contemporani precum M. Cărtărescu—În stilul lui Bacovia, Steluțe în genele ei.
Vă propunem, în continuare, câteva versuri :
La orizont-departe-fulgere fără glas
zvâcnesc din când în cand
ca nişte lungi picioare de păianjen-smulse
din trupul care le purta.

Aburii uşori ai nopţii ca fantasme se ridică
Şi, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despică.
Râul luciu se-ncovoiae sub copaci ca un balaur
Ce în raza dimineţii mişcă solzii lui de aur.

Dogoare.

Eu mă duc în faptul zilei, mă aşez pe malu-i verde
Şi privesc cum apa curge şi la cotiri ea se pierde,
Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul lunecos,
Cum adoarme la bulboace, săpând malul nisipos. [...]
(Vasile Alecsandri, Malul siretului).
Grădina este plină de taina fericirii
Şi nu e fir de iarbă de-alt fir nendrăgostit;
E mai, când nu e frunză să n-aibă al iubirii
Fior nedesluşit.

Pământu-ntreg e numai lan de grâu
şi cantec de lăcuste.
În soare spicele îşi țin la sân grăunţele
ca nişte prunci ce sug.
Iar timpul îşi întinde leneş clipele
şi aţipeşte între flori de mac.
La ureche-i ţârâie un greier.
(L.Blaga, Vară)

Rochiţele, în braţe subţiri, dar încordate,
Strâng vişinul, şi cracă cu cracă-l cuceresc,
Cireşele, alături, sub frunze-mperecheate,
Roşesc şi se iubesc.
Din totul se înalţă un cântec către soare
De dragoste nespusă, de dulci îmbrăţişări,
O falnică poemă de strofe arzătoare,
De tainice oftări.
Al. Macedonski, Între frunze

Prof. Nicoleta
Popina

Ningea pe Colentina şi erau steluţe în genele ei.
Tramvaiul patru cotea inzapezit la Sf. Dumitru
şi erau steluţe, steluţe, steluţe în genele ei.
Ningea, ningea, ningea peste Colentina
demult, demult...
da, dragii moşului, erau...
erau steluţe în genele ei. [...]
Ningea uşurel, cu fulgi catifelaţi peste fabrica Stela
peste blocul lui Ghiu, peste pomii înzăpeziţi [... ]
M. Cărtărescu, Steluțe în genele ei
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Viteza a fost o calitate foarte apreciată de
oameni încă din cele mai vechi timpuri şi cu mult
înainte de apariţia primelor mijloace mecanizate
de deplasare.
Încă din vremuri străvechi, oamenii şi-au
dat seama de avantajele capitale aduse de
stăpânirea unui mijloc de locomoţie mai rapid
decât al duşmanilor lor, acesta fiind motivul
pentru care oamenii au domesticit şi selectat caii
pe principiul celor mai iuţi şi mai rezistente rase
de cabaline folosite în principal la război şi la
vânătoarea animalelor sălbatice.
Odată cu Perioada Modernă şi Revoluţia
Industrială oamenii au creat pe rând automobilele, trenurile, ambarcaţiunile de mare viteză şi
nu în ultimul rând avioanele.
Prima masina din istorie avea o unitate de
propulsie cu aburi în anul 1769.
În 1806 apar vehiculele dotate cu motoare
cu ardere internă care funcționau cu combustibil
lichid. Ȋn jurul anului 1900 apar şi vehiculele cu
motor electric.

Prima masină din lume cu motor cu ardere
internă a fost construită de Siegfried Marcus.
Ideea utilizării benzinei drept sursă de energie
pentru propulsia vehicului i-a venit lui Marcus
practic accidental. Austriacul a dat foc ȋntamplător la un amestec de vapori de benzină cu
aer. Astfel, în anul 1964, primul motor pe benzină a fost montat pe o trăsură, iar ȋn 1875, Siegfried a construit o nouă versiune a vehicului său,
una ȋmbunătaţită.
Cu toate acestea, inventatorii primului
automobil din istorie sunt consideraţi oficial inginerii germani Daimler si Benz.
Daimler işi dezvoltă prima masină independent de Benz. Ȋn anul 1883 acesta a inventat
un motor ce era capabil să funcţioneze la aproape
900 rotaţii pe minut şi putea fi alimentat cu benzină. Acest motor a fost ulterior folosit si pe primele modele Peugeot.

În prezent, marile nave de pasageri navighează
pe mările şi oceanele lumii cu viteza constantă de 4050 kilometri pe oră.
O ambarcaţiune de tip hovercraft poate atinge
lejer viteze de 70-80 kilometri pe oră.
În acest timp, un avion obişnuit de pasageri
poate atinge în mod obişnuit viteza de 900 kilometri
pe oră.
Aproape toate automobilele din prezent
depăşesc viteza de 170 km. pe oră, în timp ce unele
tipuri de maşini pot depăşi inclusiv bariera celor 300
kilometri pe oră.
Evident, restricţiile de viteză, drumurile aglomerate sau cele improprii, împiedică oamenii să se
deplaseze cu propriile maşini la astfel de viteze. Încă
din deceniul 8 al secolului trecut, oamenii au reuşit să
construiască un prototip de automobil care să atingă
vieza de 1.000 de kilometri pe oră.

Însă avioanele de vânătoare din prezent pot
depăşi viteza de 3.000 kilometri pe oră,iar recordul
absolut al vitezei atinse vreodată de o maşinărie construită de om este deţinut de navetele spaţiale. Pentru a
ajunge în spaţiul cosmic, o astfel de navetă trebuie să
acelereze de la zero la viteze care depăşesc cifra halucinantă de 28.000 de kilometri pe oră. Viteza maximă
atinsă de o navetă spaţială a fost de 28. 983 kilometri/
oră, o viteză de nouă ori mai mare decât a glonţului
tras dintr-o puşcă obişnuită. Odată ajunsă în spaţiu,
naveta circulă cu aceste viteze în jurul Terrei, iar astronauţii de la bordul lor declară adesea că din cauza
vitezei ajung să vadă răsăritul şi apusul soarelui la
fiecare interval de 45 de minute.
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Arabii au lansat cea mai RAPIDĂ maşină din lume: are 5000 de cai putere şi atinge 560 km/h!
Trenurile transportă oameni de aproape două secole, însă în
ultimii ani acestea au ajuns să atingă viteze care rivalizează cu
cele ale avioanelor moderne. Un tren dezvoltat de compania de
căi ferate din Japonia, care foloseşte tehnologia SCMaglev
(levitaţie magnetică realizată cu ajutorul unor magneţi
superconductori), a stabilit la un test, recordul mondial de viteză
pe calea ferată, atingând o viteză de 603 kilometri pe oră. Când va
fi introdus în circulaţie, trenul va circula cu o viteză de 505 km/h.
Shanghai Maglev este cel mai rapid tren de
pasageri din lume. Trenul leagă aeroportul
internaţional din Shanghai de reţeaua de
metrou din oraş, atinge o viteză de top de 430
de kilometri pe oră şi circulă cu o viteză medie
de 250 de kilometri pe oră. Poate transporta
până la 574 de pasageri în acelaşi timp.
Cea mai lentă dintre toate (pasări, insecte,
amfibieni) este steaua de mare .Nu lenesul, nu
melcul sau broasca ţestoasă!
prof. IOJEA ROXANA

Lumea contemporană se defineşte printr-un termen deosebit de sugestiv — postmodernism. Semnificaţiile
prefixului „post‖, ataşat conceptului de „modernism‖ explică lumea actuală aceasta fiind caracterizată prin destructurarea, defragmentarea şi reconstrucţia modernismului, a ceea ce a fost, sub o altă formă.
Termenul literar „postmodernism‖ reprezintă o mişcare culturală, artistică şi ideatică, apărută în deceniul al
şaselea al secolului XX în Statele Unite ale Americii şi răspândită apoi în Europa. În spațiul românesc pătrunde
începând cu anii 80 și continuă până în zilele noastre, fiind reprezentat de M. Cărtărescu, I. Groșan, M. Nedelciu, etc.
Postmodernismul literar a fost definit
pornind de la denumirea sa, drept „ceea ce vine
după modernism‖ fără a fi o reacție la acesta,
ci o înglobare reinterpretată a trecutului. El
pornește de la premisa că „Totul este
scris‖
(J.L.Borges)
că
„Trecutul
ne
condționează, ne apasă umerii, ne șantajează ...
De vreme ce nu poate fi distrus, pentru că
distrugerea lui duce la tăcere, trebuie să fie
revitalizat: cu ironie...‖ (U.Eco) prin tehnicile
artistice utilizate: fragmentarea, ironia,
parodierea, deconstrucția (jocuri de cuvinte, de
paginație), intertextualitatea (text în text,
fragmente din operele altor scriitori întroduse
în propriile texte), perifraza (explicația
personală dată de un autor textului unui alt
autor), tehnica palimpsestului (scriitura pe mai
multe niveluri), promovarea deconstrucției
subiectului/
temporalității,
abolirea
sentimentului verosimilității (cititorul este
permanent informat asupra mecanismelor de
producere a ficțiunii), prezentarea universului
cotidian, mărunt, sordid etc.

Păi şi eu sunt din Hârlău – răspunse voinicul.
A cui eşti din Hârlău?
A Glanetaşului
A Glanetaşului?Acela care şi-a vândut salcâmul?
[…]
Păi cum îi zicea mamei dumitale?
Cum să-i zică?Vitoria.
Cum Vitoria?!Vitoria a fost soţia lui tata!
Păi cum îl cheamă pe tatăl dumitale?
Petre!
Petre şi mai cum?
Petre Petre.
Dărăban! Frăţioare! Tu eşti?
Eu sunt, frate! Da’ şi tu eşti tu? Păi cum, n-ai murit?
Nu, mi-am luat oile şi-am fugit.
Păi, bine frate, eu pe cine am omorât ?
Nu ştiu frate, că mai erau doi cu mine, unu ungurean şi
unu vrâncean […]
Că nu citiţi nimic şi umblaţi brambura toată ziua, numai gura nu
vi se opreşte un minuţel! La studii cu voi! La studii şi la muncă
fiindcă asta v-a făcut oameni!
(Ioan Groșan, O sută de ani de zile la porţile Orientului )
Prof. Elena Violeta Tănase

SĂ ŞTIM MAI MULTE. SĂ FIM MAI BUNI
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Lectura în viața adolescentului este primordială, pentru că îl formează așa cum nimic altceva nu cred că reușește. Copiii trebuie învățați încă de mici cu acest obicei. Uneori chiar trebuie
obligați. Un copil neîndrumat, foarte rar, va face o astfel de activitate din propria inițiativă. De
aceea este bine să le insuflăm de mici copiilor noștri iubirea pentru lectură. Un copil îndrumat de
părinți, de profesori, mai târziu, își va cunoaște vocația și pasiunea pentru ceva.
Dacă sportul și dansul mențin sănătatea fizică și îi fac disciplinați, lectura însă are mult
mai multe beneficii: cititul îmbogățește vocabularul, face bine sufletului și psihicului, lectura
lărgește orizonturile, îmbogățește cultura generală, educă, disciplinează, oferă o perspectivă mult
mai largă asupra mediului înconjurător, asupra vieții, făcând-o mai frumoasă.
Lectura face omul inteligent, romantic, respectuos, tandru, luptător, încrezător, curajos,
bun, milos. Practic, îi deschide calea către adevăratele valori ale vieții. Un tânăr care citește mult,
va fi un om împlinit sufletește și va avea parte de secretul reușitei.

Recomandări pentru lectura adolescenților:
Hoțul de cărți – de Markus Zusak
Divergent și Insurgent – de Veronica Roth
Sub aceeași stea – de John Green
Pe aripile vântului – de Margaret Mitchell
La paradisul femeilor – de Emile Zola
Defecți și Perfecți - de Cecelia Ahern
Mândrie și prejudecată - de Jane Austen
De-amor, de-amar, de inimă albastră - de
Ileana Vulpescu
Emoțiile - de Osho
Adam și Eva- de Liviu Rebreanu

Prof. Păun Loredana
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În multe situații, viața te obligă să gândești, să alegi, să iei decizii.
Unele situații par imposibil de depășit. Atunci începem să gândim logic,
să înțelegem, să ne descurcăm. Și apare matematica… Orice om se
lovește de matematică zilnic, chiar dacă uneori nu conștientizează.
LA CE ESTE BUNĂ MATEMATICA?
Să ne calculăm veniturile sau la cumparaturi, când calculăm zilele de vacanță
sau orele pe care le petrecem la școală.

Când călătorim: calculăm
combustibilul în funcție de
kilometri parcurși.

În sănătate, medicamentele
nu s-ar fi putut crea: gramaje, cântăriri, cantități

Învață elevul să distingă
diverse aspecte ale unei situații,
să
diferențieze
esențialul de neesențial,
dezvoltă atenția, antrenează
memoria logică, antrenează
analiza și sinteza.
În studiul armelor de foc, de
exemplu, un lunetist adevărat
trebuie să ia în calcul: rezistența
vîntului, unghiul de înclinație,
diametrul, distanța.

Are un rol foarte important în viața
fiecărei persoane, deoarece favoNe ajută sa gândim matur,
rizeză dezvoltarea imaginației creafavorizând luarea celor mai
toare, ajută la formarea unui simț cribune decizii, formeză spiritul
tic constructiv; poți vedea o problemă
științific caracterizat prin
în mai multe circumstanțe, creează
obiectivitate, precizie, gustul
anumite scheme de gândire, dezvoltă
cercetării fundamentate.
sensibilitate față de frumusețea formelor și organizării naDezvoltă valori pozitive, cum turii sau tehnicii, dezPe cei pasionați de desen, dar și
ar fi perseverența, rezistența, voltă deprinderi de recupe arhitecti sau constuctori: cât
persistența, răbdarea.
material folosesc la construcția
noaștere și apreciere în
casei, cât de rezistent trebuie să
raport cu creația artisfie plafonul ca să nu te duci peste
tică, a echilibrului arhitectural, reguli
vecinul de jos ….
de compoziție pe care se bazează artele plastice, ritmuri și structuri
muzicale
Să împărțim totul egal, ca fiecare
să aibă aceeași cantitate.
Timpul și gestionarea lui.
Ți-e poftă de ceva bun și vrei
să faci o prajitură sau mâncare? Cum vei putea face o
prăjitură în care ai de cântărit
sau de transformat catități ale
ingredientelor?

Matematica poate fi un domeniu
distractiv: jocuri, puzzle-uri sau
deslușit mistere, dar indispensabil în inginerie, arhitectură, astronomie, afaceri comerciale,
economie, finanțe, politică sau
teoria jocurilor.

Elevii clasei a X-a F, dirig. prof. Bășcău Cornelia

ŞTIAŢI CĂ...
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Sunt dirigintă la începutul clasei a IXa. Ca orice început, totul pare greu.
Fiecare elev are în față mai multe necunoscute și mai multe dificultăți: vine din
medii diferite, din alte școli, aparține unor
etnii cu tradiții și obiceiuri contrastante, cu
religii diferite, Mai mult, exigența profesorilor de liceu este maximă și predarea cunoștințelor cu un volum și un grad de dificultate mai mare față de gimnaziu, toposul
liceului este cu mult mai generos ca spațiu
comparativ cu școlile gimnaziale, iar unii
elevi locuiesc la cămin, părăsind astfel
pentru prima dată în viață casa părintească.
În acest an, mi-am propus ca toate
aceste probleme să le armonizez în așa fel
încât, la sfârșitul anului școlar, colectivul de
elevi să devină unul cu adevărat omogen.
În contextul dat, la una dintre orele
de biologie s-a ajuns la o dezbatere despre
păsări. Ora s-a desfășurat normal, dar, în
pauză, un elev român a desenat pe caietul
unui elev de etnie romă O CIOARĂ. Aluzia
la apartenența etnică era mai mult decât evidentă.
Reclamațiile ambelor părți au ajuns
la diriginte, elevii și-au anunțat părinții telefonic și rapid ,,știrea‖, care inițial părea o
glumă copilarească, a făcut deliciul elevilor
din celelalte clase din școală. De aici, și până
la izbucnirea unui conflict nu a fost decât un
pas. Au început acte de violență verbală și
fizică în clasă, elevii împărțindu-se în două
tabere: elevii români și elevii romi sau
românii ce simpatizau cu cauza romilor.
Am fost pusă în situația de a aplana
conflictul extrem de rapid pentru a nu se extinde la nivelul școlii. Era un conflict interetnic care putea fi periculos și dacă nu era aplanat cu multă diplomație, se extindea sau

ardea mocnit, devenind unul de lungă durată.
M-am gândit la urmatoarele soluții, având
delicatul rol de arbitru, în calitatea mea de
diriginte al clasei:
 pe părinți, i-am lămurit că a fost o glumă copilarească, ajutându-mă și de mărturia sinceră a elevului care a desenat pasărea spin. Părinții au
dovedit multă înțelegere și înțelepciune, nefiind
necesară o negociere strânsă;
 în clasă, am apelat la un mediator, șeful clasei,
care a discutat cu ambele tabere și le-a explicat că
a fost o simplă glumă care nu are legatură cu aspectul somatic (concret culoarea pielii) al membrilor etniei rome;
 în calitate de diriginte, am făcut o oră de dirigenție dedicată conflictelor interetnice și extremismului cu exemple din istorie, apelând și la cunoștințele profesorului de istorie al clasei care a
fost un colaborator direct și eficient pentru mine
și elevi.
Astfel, am prezentat elevilor dramele din
timpul Holocaustului în România, în care victime
au fost alături de populația evreiască și 250000 de
reprezentanți ai etniei rome. Elevii au fost profund impresionați de filmul didactic care arăta
atrocitățile comise în lagărele de concentrare de
la Auschwitz și Birchenau. Deși au fost imagini
traumatizante, am ales acestă formulă dură, consultându-mă în prealabil cu psihopedagogul școlar, de a le arăta faptul că intoleranța etnică a
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creat monștri în istorie și astfel de crime nu mai
trebuie să se producă niciodată.
Mulți elevi m-au întrebat și despre experiențele cumplite făcute de medicul nazist Josef
Mengele și apoi le-am criticat împreună foarte
aspru.
Discuțiile au atins în continuare problema
extremismului religios și cauzele atentatelor teroriste din zilele noastre. M-am bucurat să constat la
elevii mei faptul că au înteles mesajul transmis și
la sfârșitul orei de dirigenție, toți au accentuat rolul
distructiv al intoleranței și pozitivismul toleranței
și al spiritului de echipă pentru toți cei ce locuiesc
în România, indiferent de etnie.

Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil și de luare în derâdere a cuiva .
Bullying-ul nu presupune existența unui conflict
bazat pe o problemă reală, ci pe dorința unor persoane de a-și câștiga puterea și autoritatea , în
același timp punându-i într-o lumină proastă pe
alții. Se pare ca fenomenul ,,bullying‖ este mult
mai prezent în mediul școlar decât ne dorim. Acesta se poate regăsi fie pe coridoarele școlii, în curte
liceului, pe străzi, fie în sălile de clasă. Nedepistat
la timp, bullying-ul poate lăsa traume și mai grav ,
poate cauza repercursiuni ireversibile asupra gradului de adaptabilitate a copilului în societate.
Prevenirea acestuia în mediul școlar
trebuie să se refere la o serie de măsuri la nivelul
școlii, dar și la nivelul clasei de elevi. La nivelul
școlii, ar trebui să existe anuminte strategii cum ar
fi: realizarea unor material de prevenire a fenomenului bullying, crearea unui sistem integrat
de supraveghere a elevilor în scoală, dar si realizarea unor întâlniri periodice: conducerea școlii- cadre -părinți-cadre didactice. La nivelul clasei de
elevi , de asemenea, ar trebui să se stabilească o
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Mai apoi, în paralel, am făcut și cercetari ca
să aflu informații despre familia elevului român care
a declanșat conflictul. Astfel, am aflat că în această
familie existau și persoane de etnie romă și de aici,
multe deficiențe de comunicare între membrii familiei. Inconștient, elevul român a transferat situația
conflictuală din propria familie, în clasă.
Am decis, cu acordul părinților, ca ambii elevi să parcurgă ore de consiliere cu psihopedagogul
școlar. Astfel, conflictul s-a aplanat, dar monitorizarea comportamentului celor implicați a durat mult
timp.
Concluzia s-a impus de la sine: TOȚI SUNTEM ROMÂNI PENTRU CĂ TRĂIM ÎN
ROMÂNIA și între toți cetățenii trebuie să existe
relații și sentimente de pace, înțelegere și armonie
deplină!
Iar pe 16 noiembrie, în fiecare an, sărbătorim
Ziua Internațională a Toleranței !
Profesor MirunaBadea Gunsch

serie de măsuri precum: activități despre bullying la
ora de dirigenție, reguli împotriva fenomenului inserate în regulile clasei și identificarea potențialelor victime și a potențialilor agresori .
Așadar, atât profesorii, cât și părinții, trebuie
să se informeze și să discute deschis cu elevii despre
bullying și să încerce să descopere care este climatul
de bullying la școală. Deschizând subiectul, dar și
printr-o educare continuă, aceste lucruri îi vor ajuta pe
copii și pe părinți să descopere ce comportamete sunt
considerate bullying. Numai discutând și colaborând,
aceste probleme pot ieși la iveală și pot fi rezolvate.
Profesor AlinaStoian
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Adolescenţa este perioada de trecere de la copilărie la starea de adult şi, fără a
avea limite exacte, cuprinde intervalul între 11–19 ani. Ea se poate sub diviza
în două etape:
 11-14 ani sau perioada de pubertate şi
 15-19 ani sau perioada de adolescenţă post-puberală.
În această perioadă au loc profunde schimbări fizice, neuro–endocrine şi intelectuale – o adevărata
furtună metabolică şi endocrină.
Nevoile nutriţionale în adolescenţă sunt influenţate în special de desfăşurarea normală a pubertăţii
şi a salturilor în creştere. Pubertatea este o perioadă anabolică intensă – fază în care se sintetizează noi molecule, cu creşterea în înălţime (Î) şi greutate (G) şi cu modificarea compoziţiei corporale la cele două sexe.
Este o perioadă unică pentru dezvoltarea: psihologică, psiho – socială, a nivelului de cunoştinţe şi a impactului nevoilor nutriţionale ale adolescenţei.
Trei aspecte ale creşterii trebuie menţionate:
 intensitatea şi extinderea saltului de creştere
puberal;
 diferenţele între sexe din timpul creşterii;
 natura schimbărilor în compoziţia corporală
şi variaţiile individuale.
Viteza creşterii exercită influenţa majoră asupra
nevoilor în nutrienţi. Adolescenţa este singura perioadă din viaţa extrauterină când viteza creşterii este
mare. Cele mai notabile sunt creşterile în greutate şi înălţime şi dezvoltarea caracterelor sexuale secundare.
Rata de creştere şi nevoile nutriţionale sunt corelate cu maturizarea sexuală şi nu cu vârsta cronologică.
Aproape fiecare organ din corp creşte în această perioadă.
Majoritatea fetelor au un salt rapid al creşterii la vârsta de 10-13 ani, lucru care se întâmplă la băieţi cu
doi ani mai târziu: 12-15 ani. În mod obişnuit, în această perioadă, apare la fete şi menstruaţia. Între 13-16
ani, rata creşterii la fete scade considerabil, în timp ce la băieți continuă toată adolescenţa (13-19 ani).
În timpul puseului de creştere nutriţia are un rol important întrucât fetele câştigă aproximativ 25 cm
înălţime, iar băieţii în jur de 30 cm, şi se dublează masa corporală. În pubertate se acumulează până la 50%
din greutatea adultului şi aproximativ 15% din înălţimea acestuia. De asemenea, în adolescenţă, băieţii
depozitează mai mult muşchi (masă corporală slabă), iar fetele mai mult grăsimi.
Raţia energetică a adolescenţilor
Cu ocazia puseului de creştere, adolescenţii
încep să mănânce mai mult şi, acum, contează
dacă alimentele consumate le acoperă nevoile
nutritive.
Schimbările marcante în creşterea adolescenţilor influenţează nevoile nutriţionale,
ele sunt cantitativ mai mari decât ale adultului
tânăr.
Ţesuturile slabe sunt active metabolic, comparativ cu ţesutul adipos, iar
diferenţa între sexe
în compoziţia corporală produce şi diferenţa nevoilor nutriţionale din adolescenţă. Subliniem că între raţia calorică a fetelor şi a băieţilor de 11-14 ani
diferenţa este de 500 kcal (2600 kcal faţă de 3100 kcal), iar la adolescenţi de
15 -19 ani de 700 kcal (2800 kcal la fete şi respectiv 3500 kcal la băieţi).
Fetele trebuie să aleagă cu grijă alimentele pentru a primi necesarul
de nutrienţi fără a depăşi caloriile, în timp ce băieţii consumând mai multe
alimente, obţin cu uşurinţă nevoia de nutrienţi. Mai apar şi variaţii individuale, la aceeaşi vârstă, care pot exista datorită activităţii fizice. Realitatea
arată că, practicată sistematic, are efecte favorabile considerate asupra
sănătăţii. Beneficiile activităţii fizice ajută la reducerea costurilor sociale şi
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sanitare.
La nevoia energetică obişnuită, activitatea fizică
diferenţiată a indivizilor necesită o suplimentare în kcal/
min/kg corp, concordant cu tipul de activitate efectuată,
ajungând la costuri energetice cu o mare variabilitate interpersonală.

Activitatea la copii creşte progresiv
cu vârsta, conform cercetărilor lui Currie şi Colab. Proporţia
adolescenţilor de 15 ani care au raportat că iau parte la sporturi extraşcolare, cel puţin de două ori pe săptămână, este de
37-66% pentru fete şi 60-90% pentru băieţi. Asocierea între
activitatea fizică şi statutul socio-economic a fost observată,
copii care au un statut familial mai scăzut participă mai
puţin la activităţi fizice decât media celor care au un statut
familial mai bun. Pentru o evaluare corectă a aportului energetic trebuie avută în vedere pe lângă creştere şi compoziţia
corporală.
Nevoia de proteine.
Dacă aportul caloric nu este adecvat, proteinele intră în gluconeo-geneză, se utilizează pentru energie şi sunt
folosite inadecvat la sinteza ţesuturilor.
Exprimate în g/zi pentru adolescenţi sunt între 44 şi
59 g. Consumul de vârf al proteinelor coincide cu vârful de
consum energetic, ele au o acoperire constantă de 12-14%
din calorii. Metabolismul proteinelor este sensibil în particular la restricţia de calorii.

Obiceiuri alimentare
Ele includ: frecvente salturi peste mese, diete fade,
gustări şi alimente sărace în nutrienţi, utilizarea excesivă a
fast foodurilor. La băieţi, mâncarea aleasă nu necesită
suplimentări, dacă nu se mizează pe performanţe atletice, în
schimb la fete, preocupate să slăbească, dietele sunt
neadecvate în nutrienţi. Părinţii trebuie să încurajeze o bună
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alimentare şi să continue a avea mese familiale regulate, ei pot constitui un bun exemplu şi profesor în
această problemă. Unii tineri pot dezvolta dezordini ca bulimia sau anorexia nervoasă.
Acneea
Este o problemă obişnuită la adolescenţi,
aproximativ la 80% din ei. Este foarte populară
credinţa că nucile, ciocolata şi pizza pot înrăutăţi
acneea. Studii ştiinţifice au arătat o strânsă legătură
între unii factori dietetici şi acneea. Este foarte important de notat că unele medicaţii pentru acnee
conţin analogi ai
vitaminei
A. Cu toate că
aceste tratamente pot fi eficiente,
este
necesară
supravegherea
lor de către un
medic,
deoarece
analogii vitaminei A, administraţi
timp îndelungat, pot fi toxici. Prin
ea însăşi nu ajută la tratarea acneei, iar excesul
ei şi al analogilor poate cauza deficienţe de naştere.
Alimentaţia adolescentului evidenţiază:
- Nevoile energetice diferă mult la cele două sexe
la ambele perioade de viaţă;
- La mulţi adolescenţi se remarcă practici alimentare dăunătoare: tendinţa de a mânca picant, conserve, sanvişuri, evitând legumele şi fructele;
- Consumul excesiv de cafea şi băuturi alcoolice este un obicei destul de frecvent la această
vârstă, acestea fiind preferate în locul alimentelor.
Ele pot deveni cauze ale conflictelor cu părinţii;
- Lista meniurilor variază de la o zi la alta,
dar trebuie avut grijă ca media pe câteva zile să realizeze cantităţile de alimente adecvate grupei de
vârstă respective.
Profesor RozaliaBurdușel

ŞTIAŢI CĂ...
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MIHAI EMINESCU (15 ianuarie 1850-15 iunie 1889) a fost
un poet, prozator și jurnalist român, considerat de cititorii
români și de critica literară, drept cel mai important scriitor
romantic din literatură română, numit și Luceafărul poeziei
românești. Eminescu a fost activ în societatea literară
Junimea și a lucrat ca redeactor la ziarul Timpul, ziarul oficial al partidului conservator.
1866 este anul primelor manifestări literare ale lui Mihai
Eminescu. Acesta debutează ca poet pe 25 februarie 1886, în revista Familia, cu poemul De-aș
avea. Prima poezie semnată de către directorul revistei, Iosif Vulcan, care i-a și schimbat numele
din Eminovici în Eminescu.
Poeziile sale cele mai cunoscute, care i-au adus faima și titlul de cel mai mare poet roman
au fost: Luceafărul, Mortua Est, Scrisoarea III, Epigonii, Lacul, Singurătate, O, Mamă…, Adio,
Înger și demon ș.a.
Față de ceilalți scriitori, Mihai Eminescu a fost o personalitate
copleșitoare, care i-a impresionat pe contemporani prin inteligență,
memorie, curiozitate intelectuală, cultură de nivel european și farmecul
limbajului. Scrisul era viața lui: omul cel mai silitor, veșnic citind, meditând, scriind...poet în toată puterea cuvântului, după cum afirmă Titu
Maiorescu.
Eminescu nu era un romantic contemplativ și abstract, pierdut
într-o visare lirică, ci un om al timpului său, preocupat de destinul și de
buna existență a poporului român, analizând cu simț critic societatea
contemporană și instituțiile acestuia. El a fost un artist-cetățean, gânditor și pedagog al neamului său.
Limbajul poetic eminescian este caracterizat prin prospețime și naturalețe, pentru că Eminescu a considerat limba veche ca temelie pentru toate noile ei înfățișări. El a intuit că limbajul
poetic trebuie să pornească de la operele folclorice și de la texte vechi, care conservă formele cele
mai rezistente de limbă.
Eleva Popescu Andreea, clasa a X-A
Profesor coord. Alina Stoian

Anul acesta, pe 15 ianuarie, s-au împlinit 169 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Iată
câteva curiozități despre cel mai mare poet al României.
 Deşi planturoasă şi cam urâţică, cu doi copii mari,
divorţată, Cleopatra Lecca Poenaru i-a căzut cu tronc lui
Eminescu. El a cunoscut-o acasă la Maiorescu, unde se
ţineau seratele literare şi s-a îndrăgostit de ea. Cleopatra
avea casă pe strada Cometa nr.l6, o stradă cu plopi. De
aici, poezia ―Pe lângă plopii fără soţ‖.
 Lui Mihai Eminescu îi plăcea să joace fotbal. Mărturia vine din partea lui Theodor V. Ștefanelli, în „Amintiri
despre Eminescu‖: „Locuiam în strada Cuciur Mare (din
Cernăuți) și înaintea locuinței mele se întindea așa nu-
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mita toloacă a orașului, unde studenții jucau adese în orele libere mingea. Și Eminescu era adese printer
noi și juca mingea cu noi‖.
Există un singur film despre viața lui Mihai Eminescu,
„Luceafarul”, regizat de Emil Loteanu, și apărut în anul 1987.
În copilăria sa, Mihai Eminescu obișnuia să își sperie tatăl într
-un mod cel puțin bizar. Băiatul mergea în pădure să prindă
șerpi și-i punea de vii în apropierea casei sale. Apoi își chema
tatăl să vadă „ce pasăre a prins‖ și stătea deoparte râzând când
bărbatul dădea față-n față cu reptilele „supărate‖.
În familie, Mihai avea o misiune importantă – să răscolească
cuibarele de ouă.
Eminescu era un extraordinar înotător. Poetul era extrem de
atras si de scufundari!
9495 Eminescu este un asteroid descoperit în 1971 la Observatorul Palomar, California. Diametrul asteroidului său nu depăşeşte 6 km. Se poate apropia la 140.000.000 km de Pământ.
 Mihai Eminescu a scris poezii până în
momentul morţii. Când a fost dus la autopsie, halatul în care murise poetul a
fost luat de admiratorii săi. Într-unul dintre buzunare se afla un mic carneţel. Pe
acesta erau scrise ultimele sale poezii:
„Viaţa„ și „Stele în cer„.
 Mihai Eminescu nu a suportat niciodată matematica, fiind o materie cu care
nu se împăca deloc. “N-ajunsesem nici la
vârsta de douăzeci de ani să ştiu tabla
pitagoreică, tocmai pentru că nu se
pusese în joc judecata, ci memoria! Şi, deşi aveam o memorie fenomenală, numere nu puteam
învăţa deloc pe de rost, întrucât îmi intrase în cap ideea că matematicile sunt ştiintele cele mai
grele de pe faţa pământului”, se confesa poetul.
Pe 23 iunie Eminescu a cerut lui Maiorescu să intre la o mănăstire din Bucureşti şi să fie acceptat
în rândurile călugărilor. ”Pe 23 iunie 1883, când poetul era „stricat cu toată lumea”, ştiind că nu
mai e cale de salvare pentru el şi când Maiorescu proiecta o viitoare „internare” la sanatoriu,
Eminescu a dat semnalul călugăririi”, scria eminescologul Theodor Codreanu în lucrarea sa
‖Eminescu şi mistica nebuniei‖.
Îi plăcea să citească romane fioroase şi fantastice.
Tatăl lui M. Eminescu, nu era de acord cu latura poetică a fiului său. El înţelegea să înveţe poezii
la şcoală, dar nu înţelegea ca fiul său să scrie poezii.
Bibliotecar: Alina Cristina Radu
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 Cuvinte lungi din limba română:














ŞTIAŢI CĂ...









ELECTROGLOTOSPECTROGRAFIE (25 de litere) este cel mai lung cuvânt din DEX'09.
Există însă cuvinte mult mai lungi.
Unii termeni medicali sau din chimie pot ajunge chiar la peste 30 de litere. Iată câteva exemple:
DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZĂ (36 de litere);
ENCEFALOMIELOPOLIRADICULONEVRITĂ (32 de litere);
GASTROPILORODUODENOJEJUNOSTOMIE (31 de litere);
DICLORDIFENILTRICLORMETILMETAN (30 de litere).
Cea mai lungă denumire de localitate din România ar putea fi: Staţiunea Climaterică Sâmbăta (27 de
litere), un sat din jud. Braşov.
Cea mai lungă denumire de localitate din România dintr-un singur cuvânt: Streisângeorgiu (15 litere).
Cea mai scurtă denumire de localitate din România: Ip (2 litere).
Cele mai lungi cuvinte alcătuite dintr-o singură silabă: STRINCHI (regionalism pentru "ciorapi"),
STRÂMPŢI, STRIMPŢI (variante pentru "strâmţi") (8 litere), ŞTREANG, TRUNCHI, SCONCŞI,
SFINCŞI, PROMPŢI, ŞCHIOPI (7 litere) etc.
Cel mai lung cuvânt din DEX'09 alcătuit doar din vocale: UIUIU (5 litere).
Cel mai lung cuvânt care conţine o singură consoană: ACIOAIEI (8 litere).
Cuvântul ULTRAREVOLUŢIONAREI (19 litere) are toate cele 5 vocale principale repetate exact de 2
ori. Alte cuvinte cu aceeaşi proprietate sunt: EUROOBLIGAŢIUNEA şi SEMIAUTOPROPULSATEI.
Unul dintre cele mai lungi cuvinte care conţine toate cele 5 vocale principale (a, e, i, o, u) doar o singură dată este: BILDUNGSROMANESC (16 litere).
Cuvântul AUTOÎNSĂMÂNŢĂRILE conţine toate cele 8 vocale din limba română (a, ă, â, e, i, î, o, u).
Cel mai lung cuvânt care conţine doar două consoane diferite (fără a lua în considerare semnele diacritice): NEINTENȚIONATEI (15 litere)
Ţinând cont de diacritice cele mai lungi cuvinte de acest tip sunt: ATRETOURETRIEI (14 litere) şi
TREIERĂTOAREA (13 litere).
Cele mai lungi cuvinte univocalice:
A – ABRACADABRANTA (14 litere)
Ă – BĂSCĂCĂRĂȚĂL (regionalism - „crăcănat‖, 12 litere)
Â – ZGÂLŢÂNÂND (10 litere)
E – DEGENERESCENŢELE, REGENERESCENŢELE (16 litere)
I – INDISTINCTIBILII (16 litere), INSCRIPTIBILII (14 litere)
Î – ÎHÎ (3 litere)
O – PROTOCROMOZOM, HODORONC-TRONC (13 litere), FOSFOROSCOP (11 litere)
U – HURDUZ-BURDUZ (12 litere), GRUPUSCULUL, SCRUPULUMUL (11 litere)
Printre cele mai lungi cuvinte formate în întregime din alternări de vocale şi consoane se numără:
CITOMEGALOVIRUSURILOR, MUCOPOLIZAHARIDOZELOR (21 de litere),
IMUNOPOLIZAHARIDELOR (20 de litere).
„C” este litera cu care încep cele mai multe cuvinte în limba română.
Exceptând „Â‖, care nu se poate afla la începutul sau sfârşitul cuvântului, „Ă‖ este litera cu care încep
cele mai puţine cuvinte în limba română. Urmează „Y‖.
Terminaţii rare (în DEX'09):
Q – 0 cuvinte
W – 5 cuvinte (KNOW-HOW, LUDLOW, PARAFLOW, SHOW, SLOW)
K – 18 cuvinte (cel mai lung ECOFEEDBACK)
Y – 33 cuvinte (cel mai lung CHARDONNAY, sau CHERRY-BRANDY din cele cu cratimă)
Elev Drăgan Alexandru Iulian, clasa a XI-a
Profesor coord. Păun Loredana
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Profesor Ionescu Maria

English Tongue
Twisters

- phrases designed to be difficult to articulate properly, used as a type of
spoken (or sung) word game. Some tongue-twisters produce results which
are humorous when they are mispronounced, while others simply rely on
the confusion and mistakes of the speaker for their amusement value.

Have fun while reading these tongue twisters aloud:
♦ Can you can a can as a canner can can a can?
♦ How many cookies could a good cook, cook if a good cook could cook cookies? A good cook could
cook as many cookies as a good cook would if the cook is good and could cook good cookies.
♦ Three Swedish switched witches watch three Swiss Swatch
watches switches. Which Swedish switched witch watch which
Swiss Swatch watch witch?
♦ The sixth sick sheik's sixth sheep's sick.
♦ A Proper Copper Coffee Pot.
♦ Can you can a can as a canner can can a can?
♦ Clean clams crammed in clean cans.
♦ Six sick hicks nick six slick bricks with picks and sticks.
♦ If Stu chews shoes, should Stu choose the shoes he chews?
♦ Six sleek swans swam swiftly southwards.
♦ Mary Mac's mother's merry making Mary Mac marry me.
♦ Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
♦ Through three cheese trees three free fleas flew.
While these fleas flew, freezy breeze blew.
♦ Freezy breeze made these three trees freeze.
Freezy trees made these trees' cheese freeze.
♦ That's what made these three free fleas sneeze.
Profesor Cranta Dana
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Why is English challenging?
The bandage was wound around the wound.
The farm was used to produce produce.
The dump was so full that it had to refuse more refuse.
We must polish the Polish furniture.
He could lead if he would get the lead out.
The soldier decided to desert his dessert in the desert.
Since there is no time like the present, he thought it was time to present the present.
At the army base, a bass was painted on the head of a bass drum.
When shot at, the dove dove into the bushes.
I did not object to the object.
The insurance was invalid for the invalid.
There was a row among the oarsmen about how to row.
They were too close to the door to close it.
A buck does funny things when does are present.
A seamstress and a sewer fell into a sewer.
To help with planting, the farmer taught his sow to sow.
The wind was too strong to wind the sail.
After a number of Novocain injections, my jaw got number.
Upon seeing the tear in the painting I shed a tear.
I had to subject the subject to a series of tests.
How can I intimate this to my most intimate friend?
I spent last evening evening out a pile of dirt.
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Profesor Cranta Dana

INTERPRETAREA BĂRBATULUI NAIV :
Bărbatul a cheltuit 50 €
Femeia a cheltuit 650 €

INTERPRETAREA FEMEII, EXPERTE
ÎN ECOMONIE ȘI INFORMATĂ MAI BINE:
Bărbatul a cheltuit/ minut 4,16 €
Femeia a cheltuit/minut 3,26 €

MORALA:
Dacă femeia ar fi fost la fel de cheltuitoare ca și bărbatul, ea ar fi cheltuit 829€ !!
Deci ea a economisit bani și poate să își mai cumpere și o pereche de pantofi,
pentru a economisi din nou bani.
Profesor Ionescu Maria
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CUPRINS
Profesorul și elevul: parteneri pe drumul cunoașterii (Director, prof. Ruxandra Ionescu)
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DESPRE LICEUL NOSTRU
Cine a fost Lazăr Edeleanu (prof. Cristina Ioana Ionescu)
De ce să fii elev al Colegiului Tehnic Lazăr Edeleanu (prof. Cristina Ioana Ionescu)

4
4

PROIECTE EDUCATIVE
Proiectul Bridging European and Local Climate Action (BEACON)
(prof. Ruxandra- Liana Lixandru, prof. Livia-Aurora Manole )
Transport curat, viață sănătoasă! (prof. Luminița Bertalan, prof. Daniela Stănescu)
Proiectele internaţionale eTwinning - oportunităţi diferite şi interactive de învăţare (prof. Irina Ignat )
Ceașca de lectură (prof. Elena Violeta Tănase)
Lire en fête (prof. Mariana Nichita)
DE CE? PENTRU CE? CUM ?
Săptămâna Mondială a Educaţiei pentru Media si Informaţie ―Media Literacy and Information Week‖
(prof. Andra-Vera Pescaru)
Proiect educațional: ―ŞTIInţa PENTRU TINE!‖
(Director, Prof. Ruxandra Ionescu, prof. Nicoleta Nona Ionescu)
Acidul hialuronic (HA) ‖vedeta‖ din cabinetele de chirurgie plastic
(Valentina Bărbuc , clasa a XI – a A, prof.coord. Nicoleta Nona Ionescu )
O mare prietenie – Creangă și Eminescu (prof. Cristina Ioana Ionescu)
Cuvinte, suflet și culori
(Anton Laura, clasa a XI-a G, prof. îndrumător: Mariana Nichita
Rotărescu Valentina, clasa a XI-a A, prof. îndrumător: Andra –Vera Pescaru)
160 de ani de la Mica Unire (1859-2019). Scurt istoric despre Alexandru Ioan Cuza
(prof. Valentina Săvescu)
Munții Făgăraș, munții cei mai masivi și cei mai înalți din Carpații românești (prof. Eugenia Tudor)
Istoria telefonului (prof. Iuliana Niculae)
SĂ ŞTIM MAI MULTE. SĂ FIM MAI BUNI
Reguli, principii, particularități ale nevoilor fundamentale în comunicare (prof. Zenaida Iancu)
Casa verde (prof. Luminița Bertalan)
Casele viitorului (Alexandru Iulian Drăgan, Clasa aXI-a G, prof. coord., Bertalan Luminița)
Energia eoliană (prof. Mădălina Nuțu)
Rolul și importanța pădurilor
(Alexandru Iulian Drăgan , clasa a XI-a G, prof. coord., Elena Vasilica Ciubuciu)
Natura în literatură (prof. Popina Nicoleta)
Secolul vitezei (prof. Iojea Roxana)
Literatura postmodernă (prof. Elena Violeta Tănase)
Lectura în viața adolescenților (prof. Loredana Păun)
Matematica, la ce-i bună?... (Elevii clasei a X-a F, dirig. prof. Bășcău Cornelia)
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ŞTIAŢI CĂ...
Toleranța...o atitudine permanentă și universal (prof. Miruna Badea Gunsch)
Combaterea bullying-ului printre elevi (prof. Alina Stoian)
Alimentația adolescenților (prof. Rozalia Burdușel)
Mihai Eminescu-pururi ancorat în prezent (Popescu Andreea, clasa a X-A, prof. coord. Stoian Alina)
Mihai Eminescu și lucruri mai puțin știute despre el! (Bibliotecar: Alina Cristina Radu)
Curiozitățile limbii române (prof. Loredana Păun)
Să ne amintim: Sistemul de numerație zecimal. Numere romane (prof. Maria Ionescu)
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