
 

Numărul 13 

 

 

    Revista Colegiului Tehnic  

              ,,Mircea cel Bătrân” 

 

 

 

 

 Bucureşti, ianuarie–februarie 2011 



 
 

  
 

        

ColeCtivul de redaCtie 
direCtor oNoriFiC: NiColeta GaidoS 

 
redaCtor-SeF: GeorGeta MariNeSCu  
 

editor: MiHaela leBada 
 

redaCtor-SeF adJuNCt: adriaNa voiNeSCu 
            

 deSiGN&verSiuNea eleCtroNiCa: GeorGe MotroC 
 

redaCtori: liviu BordiaNu,  Maria MaGdaleNa ioSiF, 
  dalia BraSoveaNu, CaMelia MiroN, ioNita Paula,  

  SiMoNa PoPeSCu, Maria Suditu, FeliCia uCiu,            
CaMelia eleNa MiNCu, SteliaNa  ZaPCiu 

 
elevi: aliNa Bratu, MariuS BurCea, eleNa BalitCHi, 

      iulia ivaSCu, MiHaela toMa, daNa vlaSCeaNu,  

Paula tatiaNa tudoraCHe,  eduard WeiGel 
 

adreSa: revista_mozaic@yahoo.com 
 

!!! reSPoNSaBilitatea PeNtru CoNtiNutul  Materialelor  

 PuBliCate reviNe iN exCluSivitate autorilor !!! 
 

ISSN 2069 - 5683 

mailto:revista_mozaic@yahoo.com�


 

        

 
 

       
CUPRINS 

 

   
EDITORIAL.................................................... 3 

 
INvITAT SPECIAL......................................... 4 
 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ............... 8 
 

LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ.............12 
 

ŞTIINŢE........................................................ 14 
 

CERCUL LITERAR MOZAIC......................... 30 
 

CLUBUL ECO................................................. 33 
 

ATELIER GRAFIC......................................... 40 
 

 
 
 
 
 



 
 

2 
 

 
 
 
 

        MOTTO: 
                “ Prin noi veţi fi cei dintâi meşteri iscusiţi,
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EDITORIAL 

 Anul 2011 vrem să aducă pentru şcoala noastră , dincolo de o creştere a 
calităţii actului didactic, punerea în practică a unui ambiţios program de voluntariat 
care se numeşte sugestiv  ,,Alături de generaţia viitoare”, derulat împreună cu 
,,Salvaţi copiii!”, în perioada 2011 – 2012. 
 Grupul ţintă  îl reprezintă o categorie defavorizată şi anume elevii care 
frecventeaza Centrul de Zi din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf.Nicolae”. 
 Scopul proiectului este unul mai mult decât ambiţios: implicarea activă a 
liceenilor în prevenirea abandonului şcolar prin  promovarea continuităţii educaţiei şi 
a înţelegerii rolului acesteia în alegerea traseului socioprofesional, consolidarea 
sentimentului de apartenenţă la grupul social, oferirea unei perspective concrete 
asupra opţiunilor pe care societatea le poate oferi. 
 Rezultatele preconizate pe termen scurt şi lung: 

• Dezvoltarea coeziunii între elevi; 
• Inţelegerea, cunoaşterea şi acceptarea elevilor asistaţi social; 
• Cristalizarea relaţiilor armonioase bazate pe respect şi ajutor reciproc; 
• Oferirea de exemple concrete urmăreşte responsabilizarea grupului ţintă în 

autonomizarea personală, prin participarea la activităţi şi implicit motivarea 
acestora în luarea deciziilor asupra propriului viitor. 

 

     DIRECTOR ONORIFIC NICOLETA GAIDOŞ 

      & 
     REDACŢIA REVISTEI MOZAIC 
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INvITAT SPECIAL 

Why Should We Teach A Foreign Language With  
Intercultural Perspective 

SENIOR LECTURER MICAELA TAULEAN,    

ALECU RUSSO   UNIvERSITy,  

REPUBLIC MOLDAvIA 
  
 The work of the Council of Europe demonstrates that language learning has a 
pre-eminent role in the educational opportunities of all citizens. Cultural plurality, 
empathy for others and love of one’s own and the other’s language and culture are not 
opposites. Acceptance of other people in their otherness and international solidarity 
are, therefore, the objective of the process of education in foreign languages. As 
culture has become an increasingly important component of English language 
teaching in recent times, there are a number of reasons for this related to a view of 
language that incorporates a wider social and culture perspective, and to the 
increasingly multicultural use of English. Teaching culture is considered important by 
most teachers but it has remained "insubstantial and sporadic in most language 
classrooms" [10, 357]. A. Omaggio-Hadley [10] gives several reasons for this including 
lack of time, uncertainty about which aspects of culture to teach, and lack of 
practical techniques. In this paper, we will present some of the difficulties involved in 
teaching culture awareness and will present a range of practical techniques that we 
have found to be successful in culture-based courses and some tips that can help to 
make the teaching of culture a better experience for both English teachers and 
students. 

Culture has traditionally often been taught through transmission of facts about 
the culture in different courses. These courses have been concerned with presenting 
information about the target culture such as history, geography, institutions, the arts, 
traditions and way of life [11,12]. 

The word “culture” is an extremely loaded word, weighed down with many 
connotations. M. Harris, an American culturologist, writes that many people's first 
thoughts when they hear this word is of “high culture”: classical music, poetry, 
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 theatre, Shakespeare, Cervantes, Wagner, Bach and from “high” culture one's next 
association is perhaps anthropological - Aboriginal culture in Australia, Hottentots in 
Africa, Maya Indians in Mexico etc. 

We often forget how our own culture influences us, and the assumptions, values, 
beliefs and customs that underpin everything we do. We forget that our own personal 
way of looking at the world as well as our way of behaving is largely a product of the 
culture in which we have been brought up in. As Kaplan points out, “we do not have 
good definitions for either culture or language; because we are enmired in both, it is 
hard to get outside them enough to try to define them” [8, 19]. 

The reason for this is that culture involves ideology (history/world 
view/beliefs/values and religion), socialization (upbringing, habits, and lifestyles) and 
forms of discourse (both verbal and non-verbal) (see at Scullion, R., Wong Scullion, 
S.). A clear way of seeing this is through the analogy of an iceberg; some 
manifestations of culture are visible and explicit, whilst others are implicit or below 
the surface. 

However our view of culture has broadened to include a more interpretive 
approach towards culture [9, 24]. Instead of just being concerned with the facts of 
one culture the emphasis has moved towards interpreting culture based on cross-
cultural understanding, involving comparisons and contrasts with a learners' native 
culture and the culture of the language they are studying. Researchers Dunnett, S., 
Dubin, F. and Lezberg, A. [3] suggest six aspects of culture that learners and 
teachers should be familiar with:  

(1) Languages cannot be translated word-for-word… (2) The tone of a speaker's 
voice (the intonation pattern) carries meaning… (3) Each language-culture employs 
gestures and body movements which convey meaning…(4)…languages use different 
grammatical elements for describing all parts of the physical world. (5) All cultures 
have taboo topics…(6) In personal relationships, the terms for addressing people vary 
considerably among languages. 

Teachers and learners should be aware of these features and be prepared to 
analyse both their own culture and the target culture according to such criteria. 
Applying these criteria to the Moldovan context it is possible to identify a number of 
areas for productive cultural comparisons: 

(1) Languages cannot be translated word for word. As Dunnett et al. stress 
individual words have idiomatic uses and connotations that go beyond the individual 
word itself. If we take the English word “serious” the list of connotations for a 
Moldovan/Russian are very different to the average native speaker.  
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(2) The intonation pattern carries meaning. The Romanian language is a tonal 

language and so the intonation patterns are very different to the English language. 
(3) Languages and cultures use non verbal communication which conveys meaning. 
Although many gestures are similar in Romanian/Russian and English such as 
nodding for affirmation many others are not shared. (4) Languages use different 
grammatical elements for describing the physical world. Romanian/Russian and 
English grammar are very different in a number of areas such as subject use, tense and 
aspect, inflecttions and word order. These can at times cause communication problems 
at a semantic level. Even when learners understand them, they may find them 
cumbersome and avoid using them. (5) Cultures have taboo topics as well. Many of 
the topic taboos of English and Romanian culture are the same. Nevertheless there 
are a number of topics which are perhaps a more acceptable choice of topic in 
Romanian than in English. Moldovans are often quicker than a native English 
speaker to move the conversation on to family matters, in particular why someone is 
unmarried, or why they do not have children. (6) The terms for addressing people vary 
considerably among languages. This is another area of considerable difference between 
English and Romanian. 

English researchers Halliday and Hasan [7] have changed our view regarding the 
position of language to include the wider context of culture and socio-pragmatics. 
Their socio-semiotic view of language emphasizes the social meanings that language 
both represents and shapes, "The social structure is not just an ornamental 
background to linguistic interaction…It is an essential element in the evolution of 
semantic systems and semantic processes." [7, 114]. Therefore every language will 
reflect the values, beliefs and assumptions of the culture it came from. Thus learning a 
language will also involve learning the culture the language expresses. 
“Communication does not take place in a vacuum. All communication takes place in a 
social setting or environment. We call this the context because the setting is never 
neutral; it always has some impact on how the participants behave. The classroom 
environment is one of these settings that specifically influence intercultural 
interaction. The rules, assumptions, values, customs, practices, and procedures of a 
given culture strongly affect the conduct of classroom activity” [11, 13].  

Having analyzed the experience in teaching English as a foreign language in 
Moldovan/Russian high schools in our country we observed that every teacher has his 
or her own style of teaching, there are different national and cultural academic tra-
ditions, and there are often cultural differences in pedagogy. But regardless of styles, 
traditions and cultures, all good teaching anywhere in the world consists of one thing 
– making connections. If we apply to some psychological books, we should say that  
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cognitive neuroscience, educational psychology and our years of practical teaching 
experience tell us that good teaching consists of bringing about knowledge and skills 
in students by making connections between the new things that we are trying to 
teach them and their existing information base and repertoire of skills. In a Piagetian 
perspective “students build and expand upon schemas through accommodation and 
assimilation”. And, from L. Vygotskii’s point of view, “students advance fully into 
their zone of proximal development through the assistance of parents, teachers and 
peers” [5, 19]. 

Let us try to answer the question: do we really need cognitive, motivational & 
behavioral supports? Effective teaching requires the use of cognitive, motivational 
and behavioral supports. And where the language of instruction is the students’ 
second language, good teaching also requires considerable linguistic supports as well. 
Teachers must utilize and build these supports into their courses, methods of 
classroom instruction and overall interaction with students.  
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LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

(Re)Lecturi esenţiale: ,,Moara cu noroc ” de Ioan Slavici 
PROF. GEORGE MOTROC 

  
 Ioan Slavici va rămâne în istoria literaturii române drept este  unul dintre cei 
patru mari clasici din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea,  alături de Mihai 
Eminescu, Ion Creangă şi de I. L. Caragiale.  
 Cele mai cunoscute opere ale sale sunt romanul ,,Mara” şi nuvela ,,Moara cu 
noroc”; chiar dacă cele două opere aparţin unor specii literare diferite, roman şi 
nuvelă, se pot pune în relaţie din punct de vedere tematic: Mara este exemplul 
pozitiv, al omului de tip tradiţional, al ardeleanului care prin muncă cinstită reuşeşte 
să scape de sărăcie şi să devină o persoană respectată, datorită banilor pe care i-a 
strâns, într-o lume rurală dominată de bărbaţi; Ghiţă, personajul principal al nuvelei 
,,Moara cu noroc”, poate fi considerat exemplu negativ, al omului slab care deşi a fost 
cinstit, din cauza slăbiciunii sale morale se lasă ispitit de tentaţiile materiale şi îşi 
pierde treptat respectul semenilor, echilibrul moral şi în cele din urmă chiar şi viaţa. 
 Opera ,,Moara cu noroc” este  o nuvelă – specie a genul epic de mai mari 
dimensiuni şi complexitate în raport cu schiţa şi mai mică decât romanul.  
 Principalele trăsături ale nuvelei sunt: operă în proză cu un număr mai mare de 
pagini decât schiţa sau povestirea, în care există acţiune care se desfăşoară cu ajutorul 
personajelor în spaţiu, timp şi respectând momentele subiectului - expoziţiunea, 
intriga, desfăşurarea acţiunii, punctul culminant şi deznodământul; principalul mod 
de expunere este naraţiunea, completată de dialog şi descriere; există un singur fir 
epic, mult mai concentrat decât în cazul romanului şi se pune accent mai mult pe 
prezentarea şi evoluţia personajelor decât într-o povestire.  
 Din punct de vedere tematic, nuvele se pot clasifica astfel: nuvele istorice care 
au drept punct de plecare şi prezintă o întâmplare inspirată din trecut, spre exemplu 
,,Alexandru Lăpuşneanul”; nuvele psihologice în care se acordă o mare importanţă 
elementelor interioare, gândurilor şi sentimentelor personajelor, spre exemplu ,,Moara 
cu noroc”; nuvele fantastice în care se combină elementele reale cu cele inventate, din 
sfera fabulosului şi există două planuri : real şi fantastic, spre exemplu ,,La hanul lui 
Mânjoală” de I. L. Caragiale sau ,,La ţigănci” de Mircea Eliade; nuvele filosofice – 
adevărate dezbateri pe marile teme existenţiale, spre exemplu ,,Sărmanul Dionis” de 
Mihai Eminescu; nuvele anecdotice în care naratorul foloseşte un stil plin de umor,  
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spre exemplu ,,Cănuţă om sucit” de I. L. Caragiale. Din punct de vedere al curentelor 
literare, pot există mai multe tipuri de nuvele, spre exemplu renascentiste, romantice 
sau realiste. 
 În ceea ce priveşte nuvelele lui Ioan Slavici, acestea au fost împărţite în două 
mari categorii, în funcţie de momentul scrierii lor: perioada de început – parţial 
idilică, în care tonul este unul optimist, de încredere în forţa omului de  a se 
perfecţiona şi evolua astfel încât să devină pentru ceilalţi un model de cinste şi de 
hărnicie. O operă reprezentativă pentru această perioadă este ,,Popa Tanda” în care 
un preot, mutat într-un sat numit simbolic Sărăceni, se comportă la început urât cu 
sătenii, îi critică în permanenţă, dar apoi îşi dă seama că nu aceasta este calea cea 
bună şi îşi schimbă comportamentul: îşi repară casa, îşi îngrijeşte pământul şi obţine 
cea mai mare recoltă, astfel încât oamenii trec de la invidie la admiraţie şi îi urmează 
exemplul, transformând treptat satul lor dintr-unul sărac într-unul bogat. Cea de-a 
doua etapă este cea a nuvelelor de tip realist, opera reprezentativă pentru această 
perioadă, pentru întreaga creaţie a lui Slavici, dar şi pentru nuvela de tip realist din 
istoria literaturii române este ,,Moara cu noroc”. Aceasta a fost publicată în volumul 
de debut intitulat ,,Novele din popor”, în anul 1881 şi este o nuvelă de tip psihologic 
deaorece se acordă o mare importanţă gândurilor şi sentimenetlor prsonajului 
principal. 

Primul capitol constituie o dezbatere morală despre bine şi rău, iar cele două 
personaje, Ghiţă şi soacra sa, dobândesc o valoare simbolică, prein alegerile pe care le 
vor face. Prima fraza aparţine soacrei şi reprezinta teza morală a cărţii, la care 
subscrie şi autorul: „Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu 
bogăţia, ci liniştea colibei tale te face fericit.” Din punctul ei de vedere, cel mai 
important lucru în viaţa unui om nu îl reprezintă banii, ci familia. Din punctul de 
vedere al lui Ghiţă, a rămâne în sat înseamnă a fi în continuare sărac, el fiind dispus 
să rişte pentru a câştiga bani rapid şi a-şi schimba astfel statutul.  

Dupa venirea lui Ghiţă, atmosfera se schimbă, iar oamenii încep sa vina cu 
plăcere acolo deoarece Ghita nu îi trata ca pe nişte clienti, ci asemenea unor prieteni 
de mult asteptaţi. La început, afacerea iî merge foarte bine, Ghiţă nu numai că va 
câştiga mulţi bani, dar va fi şi fericit pentru că întreaga familie îi este alături, îl 
înţelege şi îl apreciază. 

În capitolul al III-lea se introduce în scena un personaj important pentru 
desfăşurarea acţiunii: un om mult mai bogat decât porcarii şi aspru de care „tremura 
toată lunca”. Intâlnirea dintre Ghiţă şi Lică înseamnă şi o primă confruntare, astfel, 
chiar dacă la început Ghiţă este uimit de aroganţa celuilalt, îşi revine treptat şi nu se 
lasă dominat.Rămaşi între patru ochi, Lică nu numai că nu îi plăteşte,  dar ajunşi în  
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încăpere,îşi schimba radical comportamentul, devenind chiar ameninţător. A doua zi, 
Ghita va continua discuţia cu cele doua femei şi chiar dacă nu o numeste, el îi 
reproşeaza soacrei sale  indirect faptul că s-a amestecat în discutie dând informaţii 
unui străin. In aparenţă lucrurile revin la normal, dar în acelaşi timp, Ghita îşii va 
lua nişte măsuri de prevedere: cumpără două pistoale, angajează încă o slugă, dar si 
cumpără doi căţei, pe care încearcă să îi dreseze să asculte doar de el. Toate aceste 
masuri se vor dovedi inutile şi în cele din urma Ghiţă va ceda in fata lui Lica; prima 
tentaţie o reprezintă porcii pe care Lică i-a oferit în schimbul a ceea ce vor mânca şi 
bea porcarii lui.  

Mai târziu, atunci când la han va sosi Lică, cârciumarul Ghiţă încearcă să îşi 
recupereze banii, dar Lica îl supune la un nou test: îi cere să îi dea toţi banii, 
promiţându-i ironic  că îi va restitui oricum mai mulţi decât a primit, dacă îi va merge 
bine. Lică îşi dă seama că Ghiţă nu va fi sluga supusă de care are nevoie din cauza 
orgoliului,  vrea să îl omoare, să ii ia banii şi să dea foc hanului. De data aceasta, 
norocul va fi de partea lui Ghiţă, mai exact, soţia lui, Ana, înţelege intenţiile lui Lică 
şi trimite sluga în sat, astfel încât toti oamenii să ştie că Lică a fost la han. 

In timp, relaţia dintre cei doi soţi se va deteriora tot mai mult:pe de o parte, 
Ana se îndepărtează de Ghiţă deoarece se simte jignită din cauza faptului că acesta 
nu vrea să îi împărtăşească gândurile sau să îi ceară părerea; pe de altă parte Ghiţă se 
îndepărtează de familie pentru că nu mai are curajul să le spună adevărul. 
Cârciumarul este un om dominat de două voci: dorinţa de a rămâne un om cinstit, 
respectat de cei din jur şi de familie şi dorinţa de a se imbogăţi căt mai repede. Aceasta 
ultimă voce devine cu trecerea timpului, tot mai puternică chiar dacă, la un moment  
dat el crede că a găsit o cale de mijloc care să îi permită să scape de Lică, dar  şi să 
păstreze banii şi lucrurile furate de acesta. 

Planul sau va avea consecinţe tragice: Ghiţă nu reuşeşte să îl prindă la han pe 
Lică cu lucrurile furate, dar nici nu poate să îşi ierte soţia pentru că l-a înşelat, scena 
ultimei întâlniri dintre cei doi fiind una emoţionantă: Ghiţă plânge, îşi face cruce, îi 
declară că o iubeşte mai mult decât orice pe lume, dar şi că nu o poate ierta; la rândul 
lui, Ghiţă este pedepsit exemplar, fiind omorât de Răuţ – omul lui Lică; acesta din 
urmă are şi el parte de o pedeapsă exemplară, o consecinţă şi a orgoliului său ieşit din 
comun: el preferă să moară decât să se predea lui Pintea. 

Finalul aparţine aceluiaşi personaj care a apărut şi in incipitul operei, soacra 
formulând acum un avertisment moral adresat cititorului: „aşa le-a fost dat”. 
 In concluzie, se poate spune că „Moara cu noroc” va rămâne în istoria 
literaturii române drept una dintre cele mai valoroase nuvele de tip psihologic. 
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PROF. MARIA MAGDALENA IOSIF 

TESTE  

                                         
        
 

  
Vertical: 
1.Cel mai mare dramaturg 
2.”Naşul” lui Catavencu;                          
 Notă muzicală 
3.Interdicţie;conducător 
4.Nume turcesc;primele la noua 
5.Personaj-ziarist 
6.Intră în sac;folos 
7.Număr scurt;pronume negativ 
8.Instalat;subiect 
9.Facil;a exista;bold 
10.Bluză populară;(crustaceu”pl”) 
 

  
Orizontal: 
1.Personaj,tipul demagogului; 
2.Alene;fără barbă; 
3.Preoţi mozaici;nevastă infidelă; 
4.Acum(pop);artilerist; 
5.Goi pe margini;zorit; 
6.Se bat pe spate;ramură(poetic);apelativ popular; 
7.Arta fara miez;nici pe laturi;moral 
8.Podoaba capilară pentru Trahanache de la Zoiţica; 
9.Prenume feminin;sens; 
10.Celebru „Purice”;apropiat nouă. 

 
 REZOLVAREA: In numărul viitor! 
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2011 
NOUTATI EDITORIALE  

 
 
 Jean Louis Carra, călător atras de hotarele orientale ale 
Europei ne oferă în cartea sa, Istoria Moldovei şi a Ţării Româneşti, 
publicată în 1777, cea mai amplă mărturie despre societatea 
românească de la sfârşitul veacului al XVIII-lea. 

  
 

 Volumul propune o analiză a principalelor direcţii de 
poetică teatrală ce au marcat secolul al XX-lea şi începutul 
secolului al XXI-lea, având ca punct de plecare dramaturgia lui 
Luigi Pirandello şi Matei Vişniec. Deşi cei doi autori sunt 
circumscrişi unor contexte artistice diferite, fiind distanţaţi în 
timp, există o afinitate structurală ce a permis identificarea 
anumitor strategii teatrale comune plasate chiar în textul 
dramatic şi care vizează regizorul şi spectatorii. 

  

 
Lucrarea reprezintă o cercetare în domeniul literatură şi ştiinţă a 
noţiunii de Pendul al istoriei în accepţiunea lui Arthur Koestler şi 
Werner Heisenberg de oscilaţie armonică sau stocastică a 
gîndirii/simţirii umane între forme opuse de exprimare a 
cunoaşterii: idealism materialism, romantism clasicism, 
evoluţionism creaţionism, progresivism regresivism, simplitate 
complexitate etc., scopul fiind înţelegerea legilor paradigmatice ale 

Pendulului istoriei ca factori (inter) determinanţi în evoluţia gîndirii (şi simţirii) 
umane. 
 
NOTĂ: Redacţia ,,Mozaic” mulţumeşte Editurii Insitutul European pentru 
trimiterea acestor materiale despre ultimele cărţi publicate. 
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ŞTIINTE 

Plasma termică-tehnologie de  
încălzire inteligentă 

PROF. MIhAELA LEBADA 
 
Sistemele traditionale incalzesc aerul unei incinte. Aceste sisteme nu sunt 

capabile sa se adapteze rapid la schimbarile conditiilor climaterice exterioare.  
Sistemul de încălzire utilizat la ˝Plasma Termică˝ este o combinație de 

generator de căldură care este o aplicație exclusivă a nano tehnologiei și a sticlei 
prietenoase cu mediul.Panoul radiant in infrarosu, gratie sistemului sau unic, 
transforma energia electrica in caldura si propaga aceeasi cantitate de caldura pe 
intreaga suprafata. Practic, panourile radiante propaga caldura datorita diferentei de 
temperatura intre panou si corpul care o absoarbe. Caldura este indreptata catre orice 
corp care are o temperatura mai mica decat cea a panoului radiant insusi.  

Panourile radiante in infrarosu genereaza caldura la temperaturi relativ 
scazute pe care o difuzeaza uniform, pe suprafete relativ mari. Eficienta unui sistem 
de incalzire consta in diferenta dintre energia irosita pentru producerea caldurii si 
caldura obtinuta. Exista si panouri prin convectie, impropriu denumite "panouri 
radiante" convectoare care au ca element de incalzire in interior un simplu fir, 
rezistenta electrica. Acestea sunt incadrate in categoria sistemelor traditionale de 
incalzire prin convectie. Suprafata incalzita de acestea este in cel mai bun caz la 
jumatate fata de cele prin radiatie.  

Plasma termica este un panou radiant in infrarosu cu suprafata de sticla. 
Elementul generator de caldura este argintul aplicat intr-un circuit dublu pe 
suprafata interioara a sticlei. Nu este folosita nici un alt fel de rezistenta. La trecerea 
curentului prin reteaua de argint se genereaza ionii de argint care sunt ioni negativi 
ducand la ionizarea aerului din incapere si la efectul nanosilver.  

Consumul de curent electric depinde in primul rand de gradul de izolare termica 
a locuintei! 

Cu cat izolatia termica este mai slaba cu atat schimburile de caldura/pierderile 
termice cu exteriorul sunt mai mari si sistemul de incalzire functioneaza si implicit 
consuma mai mult pentru a compensa aceste pierderi. Izolatia termica este data de  
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calitatea si/sau grosimea materialului izolator, de calitatea tocariei geamurilor si de 
sticla utilizata.  

Consumul de curent depinde de asemenea intr-o masura mai mica si de 
orientarea cardinala a apartamentului, de suprafata vitrata, de temperatura 
exterioara, de temperatura interioara de la care se incepe incalzirea sau de 
temperatura camerelor din jur, etc. In medie o plasma termica cu radiatie infrarosu 
functioneaza cumulat intre 5-12 ore pe zi.  

 
Aceste panouri pot avea diferite forme : 

 

  
 

    
 
Avantajele plasmelor termice: 

 Datorita nanotehnologiei, caldura este generata in interiorul aparatului si 
energia electrica este transformata in caldura cu o eficienta de 100%. 

 Sunt perfect ecologice 
 Au un design modern 
 Nu necesita intretinere 
 Sunt foarte comode in utilizare,au telecomanda putand fi reglate de la 

distanta.  
Caloriferele electrice sunt mari consumatoare de electricitate iar randamentul 

acestora este foarte scazut. Noile tehnologii în infrarosu vor inlocui cât de curând 
aceste aparate electrice de încălzire. 
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Ce este dispersia luminii? 

PROF. DALIA BRASOvEANU 
 
 Fenomenul de dispersie este cel căruia i se datorează descompunerea luminii 
albe într-o prismă, ca în figura 1. 
 

 
Fig.1 

 
 Radiaţia albastră se propagă mai încet decât cea roşie prin materialul prismei 
deoarece radiaţia albastră parcurge în acelaşi timp o distanţă mai mică decât cea roşie. 
Rezultatul este că fasciculul de lumină roşie iese mai înclinat faţă de axa optică decât 
cel de lumină albastră. 
     Dispersia luminii se manifestă într-o mulţime de fenomene atmosferice pe care 
le vedem pe cer (curcubeul; aurora boreală; fenomenul de halou) 
     Curcubeul este produs de reflexia şi refracţia luminii în picăturile de apă în 
cădere din atmosferă şi apare pe cer după ploaie când apare imediat Soarele şi 
atmosfera mai conţine multe picături de ploaie. 
  În următorul desen este prezentată o imagine a fenomenului de auroră boreală 
(fig.2a) care apare în apropierea polilor Pământului şi a fenomenului de halou (fig.2b) 
care apare în jurul Soarelui sau al Lunii datorită refracţiei luminii în cristalele de 
gheaţă din atmosferă. 
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Fig.2(b) 

 
 Particulele din vântul solar cu energie mare pătrund în atmosfera pământească 
şi sunt dirijate de câmpul magnetic al Pământului spre pol. Ca rezultat, aceste 
particule emit radiaţii luminoase caracteristice oxigenului si azotului, componentele 
principale ale atmosferei. Datorită dispersiei, radiaţiile cu frecvenţe diferite se 
propagă după direcţii diferite şi imaginea pe cer este colorată. 
     Dispersia luminii se manifestă şi la propagarea luminii albe prin lentile.  
 

Cum se explică dispersia? 
 
    Lumina albă este o suprapunere de radiaţii cu lungimea de undă cuprinsă în 
domeniul vizibil al undelor electromagnetice. În vid, viteza de propagare a luminii nu 
depinde de frecvenţa undei, astfel că toate radiaţiile din spectrul vizibil se propagă cu 
aceeasi viteză. 
    În orice alt mediu viteza undei depinde de frecvenţa sau lungimea de undă a 
acesteia. 
    Dependenţa vitezei undei de frecvenţă(sau a indicelui de refracţie absolut al 
mediului de lungimea de undă) poartă numele de dispersie. 
 
 
Bibliografie: 
 
E.Luca, C. Ciubotariu,Fizică generală,Editura Didactică şi Pedagogică,Bucureşti,1981 
Ion Ioviţ Popescu,Optica geometrică,Editura Craiova,2006 
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Identitatea profesională a adultului 
PROF. PAULA IONITA 

  
 Perioada tineretii este cea in care cele mai multe persone se angajeaza si ocupa 
primul  loc de munca, dobandind independenta financiara si asumandu-si noi 
responsabilitati si roluri care le modeleaza identitatea. 
     Pe parcursul perioadei de maturitate pot sa apara situatii in care persoana pune 
la indoiala alegerea facuta, schimbandu-si profesia sau uneori fiind nevoit sa faca 
acest lucru datorita somajului urmat de incapacitatea de a-si gasi un loc de munca in 
domeniul pentru care s-a pregatit initial. 
Persoanele in varsta se confrunta cu 
problemele retragerii din activitate , dupa 
pensionare simtind lipsa activitatii pe 
care o prestau si pierzandu-si statutul 
pe care-l aveau anterior acestui 
eveniment. 
     Studiile indica faptul ca aceasta 
perioada este marcata şi de 
incercarea de a stabili o implicare 
ferma, o angajare profunda fata de un 
anumit domeniu de activitate si de o 
anumita profesie. Comparativ cu 
persoanele mai varstnice , la inceput 
tinerii au un grad mai scazut de implicare si prezinta o mai mare rata a fluctuatiei 
profesionale si a absenteismului datorat unor motive subiective, ca efect al incercarilor 
de a gasi profesia si locul de munca potrivit.Tinerii au un spirit critic mai ascutit fata 
de locul lor de munca decat dupa ce s-au implicat profund in exercitarea respectivului 
rol. Spre sfarsitul acestei perioade este prezenta la majoritatea persoanelor implicarea, 
angajarea accentuata, cu interiorizarea rolului profesional. 
    O serie de autori  se opun opticii periodizarii adulte si emit ipoteza ca starea adulta 
este de consolidare. Robert Lifton sustine si el ca o serie de caracteristici psihice  se 
optimizeaza, dar altele se deteriorizeaza, la fel ca R. Berguss, care se refera la 
capacitatile biologice si psihologice ale functiilor, la productivitate, trasaturi 
caracteristice, integrarea profesionala, statul social si rolurile de varsta. 
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  D.E.Super si colaboratorii utilizeaza un model de 5 stadii in dezvoltare, in care 
cel adult este de implinire sociala si profesionala si se plaseaza in urmatorul context: 
1.Copilaria (pana la 14 ani), in care evenimentul central este cresterea; 
2.Adolescenta ( 15- 24 ani), perioada de maturizare biologica; 
3.Tineretea ( intre 24 si 44 ani), perioada de maturitate in care se petrece integrarea in 
profesie; 
4.Stadiul mentinerii ( intre 44 si 65 de ani) este dominat de integrarea profesionala; 
5.Varstele inaintate, de dezangajare profesionala. 
     D.C.Miller si W.H.From au descris si ei 5 stadii in care relatia cu munca are o 
evolutie specifica. Ei considera primul stadiu, de dupa nastere, ca stadiu de fantezie ( 
0- 10 ani).Acesta este urmat de activarea de interese ( 10- 12 ani), de capacitate ( 13- 
14 ani), care incheie primul ciclu mare al vietii.Urmeaza ciclul de explorare, de la 15 
la 24 de ani, in care se organizeaza mecanismele alegerii din alternative, are loc 
invatarea profesionala, insertia conceptiei de sine, in aceasta invatare. Urmeaza, 
dupa cei doi autori, ciclul de stabilizare a vietii ( de la 25 la 44 de ani), cand se 
continua alegerea profesiunii, traversandu- se cateva schimbari.Mai ferma devine 
stabilizarea, intre 31 si 44 de ani, cand eforturile se centreaza pe stabilizarea rolului 
profesional. Perioada de mentinere, de la 45 la 65 de ani, este dominata de antrenarea 
complexa in munca specifica postului ocupat.Acesta este un ciclu de viata 
productiv.Ultimul ciclu este acela de declin. 
       S.Dublineanu enumera ca stadii: copilaria, cu doua faze raportate la numarul 
de ani: de la 9 la 12 ani si adolescenta de la 12 la 18 ani, dominate de prepararea si 
achizitionarea maturitatii biologice, de crestere intensa somatica, dar si 
psihointalectuala si emotionala. Urmeaza, in seria varstelor, perioada tineretii ca 
final pentru stadiul ultim al crizelor anatomice si psihologice de crestere. El distinge 
doua faze pentru starea de adult: 
1.Starea adulta tanara, de la 25 la 35 de ani, dominata de nevoia de activitate si de 
viata sentimentala si in ultima sa parte dominata de cresterea sensibilitatii ( stare de 
adult confirmata); 
2.starea de maturitate si de dezvoltare, de la 35 la 50 de ani, in care se stabilizeaza 
instruirea profesionala, sociala si familiala. 
Urmeaza o faza critica, marcata de o scadere relativa a capacitatilor vitale, de la 50 
la 60 de ani si fazele batranetii. 
Schein E.H. incadreaza perioadele adulte intr- un model tridimensional conic, care are 
trei directii: 
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1.prima directie, verticala, care pune schimbari in ierarhia profesionala; 
2.a doua dimensiune radicala, se refera la miscarea in sistemul profesional dinspre 
roluri periferice spre roluri centrale aflate spre interiorul de cerc al sistemului con, 
proces de centralizare profesionala; 
3.a treia dimensiune directionala, circumferentiala, pe cercurile din ce in ce mai 
inguste ale conului. 
Acestor dimensiunu le corespund trei tipuri de relatii: 
1.relatii ierarhice, legate de dimensiunea verticala; 
2.relatii de incluziune, legate de dimensiunea radiala, ele se constituie ca relatii de 
centralitate; 
3.relatii functionale sau interdepartamentale. 
       M.Zlate a schitat o impartire a varstelor adulte, dupa cum urmeaza: 
1.tineretea, incepe la 20 de ani si se caracterizeaza printr- o mai mare armonizare, 
stabilizare si maturizare, prin adancirea socializarii, specializare profesionala, 
angajare in viata sociala. 
2.maturitatea, perioada adulta, este considerata ca perioada unei maxime realizari, ca 
perioada celei mai inalte productivitati, a armonizarii intereselor, aptitudinilor, 
deprinderilor, a modalitatilor interrelationale,a costiintei, a scurizarii emotionale, a 
structurii conceptiei filozofice de viata; 
3.involutia, caracterizata prin declin, compensate, inegal,prin uzura datorata 
imbatranirii. 
      Fluctuatia criteriilor de diferentiere a stadiilor adulte este foarte mare, astfel ca 
se consemneaza diferente in ceea ce priveste limitele inferioare si superioare ale fiecarei 
etape adulte.Cele mai critice momente ale ciclurilor vietii sunt perioadele de trecere de 
la 16 la 25 de ani si cele de dupa 50 de ani.  
       Expansiunea cumulativa in caracteristicile muncii profesionale si in ierarhia 
posturilor de munca constituie tipul fundamental de activitate in perioadele adulte, 
iar structura relatiilor de munca sociale si de familie constituie tipul de relatii 
caracteristice si in aceasta perioada. Se pot diferentia urmatoarele subetape adulte: 
1.prima perioada adulta, intre 35 si 45 de ani, in care implantatia profesionala este 
intensa, activitatea pe acest plan este cumulativa, activa si creatoare;  Adeseori la 
aceasta varsta se mai parcurge o scoala de perfectionare, de reciclare, o facultate sau 
un doctorat. Statutele si rolurile sociale incep sa fie mai incarcate de responsabilitati, 
accesul in ierarhia profesionala este activ; 
2.perioada adulta, dintre 45 si 55 de ani, se caracterizeaza prin trecerea pe planuri de 
mai mare responsabilitate profesionala si social – culturala, aceste doua subidentitati 
se vor dezvolta. 
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3.perioada adulta prelungita, de la 55 la 65 de ani, se caracterizeaza printr- o  
oarecare diminuare a fortelor fizice, o perioada critica.  
Urmeaza o diminuare anulativa a subidentitatii profesionale, ramanand active 
subidentitatea maritala, familiala, dominant  maritala si aceea a activitatii social- 
culturale. Intrarea in perioadele de pensionare, de regresie, echivaleaza cu o 
importanta restructurare a intregului regim de viata, activitate, relatii sociale. 
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De la matematică la descoperiri ştiinţifice 
PROF. LIvIU BORDIANU 

  
Matematica este unealta intelectuală a omului de ştiinţă

- un dezvoltat 

, care îl ajută să 
enunţe într-o formă accesibilă legile descoperite de ştiinţă şi ar putea fi limba latină a 
viitorului, tocmai pentru că matematica permite accelerarea maximă a circulaţiei 
ideilor ştiinţifice. Natura are aceleaşi legi de evoluţie ca şi cele ale raţiunii umane. 
După cum se ştie, primul model matematic al unui fenomen fizic a fost legea căderii 
corpurilor, libere pe planul înclinat, a lui Galileo. Oricât de simplă ni se poate părea 
astăzi această lege, ea a însemnat, în momentul în care a fost descoperită, un pas 
uriaş în ştiinţă. Cum ajung oamenii de ştiinţă să descopere un adevăr? Răspunsul 
este:  

spirit de observaţie

- 

. Un om obişnuit, parcurgând un drum 
cunoscut, sau chiar necunoscut, are impresia că ceea ce vede este banal, este firesc să 
fie aşa şi trece mai departe. Omul de ştiinţă, dimpotrivă, datorită spiritului său de 
observaţie dezvoltat, remarcă lucruri interesante şi, pe această cale, ajunge la 
adevărul ştiinţific  

analogia între două fenomene 

  - 

(unul cunoscut şi altul necunoscut), dar având 
unele asemănări, mai puţin vizibile de către un om obişnuit.  

observaţi

 - există şi descoperiri ştiinţifice care au la bază 

a - ca răspuns la întrebarea „De ce?”, este modul prin care 
cercetătorul întreabă natura.   

procesul de învăţământ

- omul de ştiinţă cercetează fenomenele din natură, folosind 

. „Nu 
este greu să faci o descoperire ştiinţifică epocală; greu este să-ţi dai seama că ai făcut-
o”.  

inventarul de 
cunoştinţe

 - 

 Cu timpul, adevărul ştiinţific, considerat la început un paradox, devine o 
banalitate şi este incorporat în inventarul de idei al omului de ştiinţă, pentru a deveni 
mai târziu, când se face o nouă descoperire, o prejudecată. Şi cercetătorii cu o bogată 
experienţă cunosc faptul că uneori este mult mai grea lupta cu vechiul, cu cunoştinţe 
deja asimilate, decât cu noul care, la început, aparent sau nu, contrazice cunoştinţele 
existente. 

şansa

 

 joacă şi ea un rol important în descoperirea adevărului ştiinţific. Louis 
Pasteur spunea: ''Şansa favorizează minţile pregătite'' dar şi „Toţi avem noroc; puţini 
îşi dau seama că-l au”.  
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Astfel, există chiar un top al celor mai importante descoperiri întâmplătoare: 

zaharina, senzorul, Coca Cola, cauciucul vulcanizat, plasticul, radioactivitatea, 
pigmentul de culoare mov, stimulatorul cardiac, penicilina.  
 Din toate colţurile lumii au venit descoperiri care au influenţat istoria omenirii

 Printre 

: 
tabelul lui Mendeleev (Rusia), procedeul de topire a fierului, descoperit în Egipt, în 
anul 3500 înainte de Hristos,  inventarea tranzistorului în laboratoarele Bell 
(America), procesul de producere a sticlei, ce datează din anul 2200, înainte de 
Hristos, inventarea microscopului optic, în 1668 (Olanda),  fabricarea betonului 
modern (Marea Britanie), tehnologia de turnare a oţelului care datează din anul 300 
înainte de Hristos, tehnologia de prelucrare a cuprului, descoperită în urmă cu 5000 
de ani, pe teritoriul Turciei contemporane, descoperirea razelor X, în 1912, 
(Germania), procedeul mai puţin costisitor de fabricare a oţelului, brevetat în 1856 
(Marea Britanie). S-ar mai putea vorbi şi de gravitaţie şi legile fundamentale ale 
fizicii, structura atomului, principiul relativităţii, big bang-ul şi formarea 
universului, evoluţia şi principiul selecţiei naturale, etc,etc.   

cele mai mari descoperiri ştiinţifice ale omenirii

- În 1985, Sir Alec Jeffreys, de la Universitatea engleză Leicester, a anunţat în 
premieră modalitatea de a identifica o persoană pe baza ADN-ului (acidul 
dezoxiribonucleic).   

, unele sunt adevărate 
repere.  

- Sonda trimisă de NASA pe planeta Marte, Opportunity, în perioada 2000-2004, a 
găsit urme care confirmă faptul că pe Marte a existat şi ar putea exista încă apă. Mai 
mult, Opportunity a adus probe care fac tot mai credibilă teoria că mediul de pe 
Marte poate susţine viata. 
- Savanţii de la NASA au făcut o descoperire îngrijorătoare pentru omenire în anul 
1987. Deasupra Antarcticii, stratul de ozon s-a subţiat atât de tare, încât a aparut o 
gaură cu un diametru de aproximativ 200 de metri. 
- O echipă de savanţi de la Universitatea Wisconsin a izolat, în premieră, în 1997, 
celule stem embrionare umane. De la acest moment, a început o nouă eră a 
posibilităţilor terapeutice şi a disputelor bioetice. 
  

1. Acceleratorul de particule - Large Hadron Collider - a fost desemnat 
descoperirea ştiinţifică cea mai importantă a anului 2008.  

TOP-  DESCOPERIRI ŞTIINŢIFICE ALE ANULUI 2008  

Cel mai mare şi mai performant accelerator de particule din lume a fost lansat în luna 
septembrie a acestui an, la graniţa dintre Franţa şi Elveţia, după 20 de ani de 
cercetări şi o investiţie financiară de 4,4 miliarde de lire sterline. prin care se incearca  
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recrearea conditiilor care au existat imediat dupa BIG BANG, in urma cu 13,7 
miliarde de ani. Se încearcă recrearea plasmei quark-gluon, constituind o nouă stare a 
materiei, existentă în primele momente de după Big Bang, cu o densitate de cca. 20 ori 
mai mare ca a materiei nucleare. În această stare, quarcii nu mai sunt legaţi în 
structurile de particule. Prin ciocnirea ionilor grei care vor fi generaţi în accelerator, se 
vor crea, pentru scurt timp, temperaturi de 100.000 de ori mai mari decât în centrul 
soarelui şi se vor elibera quarci. Urmările unor cercetări similare au avut ca rezultate 
cuptoarele cu microunde, RMN-ul, terapia cancerului prin radiaţii şi multe alte 
aplicaţii pe care le folosim în fiecare zi. Presupun că nu ştiaţi că WEB-ul a fost 
inventat tot la CERN, nu? Un singur lucru este cert: LHC ne va schimba concepţia 
despre univers.Ceasul deja ticăie, zarurile au fost aruncate... 
           2. Pe locul al doilea în top se află expediţia sondei Phoenix, lansată de NASA 
pentru cercetarea polului nord al planetei Marte, o regiune neexplorată până acum. În 
timpul misiunii s-au descoperit cantităţi masive de apă şi gheaţă, fapt care susţine 
ideea că Marte, astăzi o planetă moartă, a fost de mult o posibilă gazdă pentru 
organismele vii. 
 

 
 

  3. A treia descoperire a anului aparţine geneticianului J. Craig Venter - cel care 
este creditat pentru cartografierea genomului uman - care a inventat o nouă bacterie, 
creând tot bagajul informaţional genetic necesar în acest sens.  
            4. Descoperirea de către astronomul elveţian Michel Mayor a unor „lumi noi“, 
respectiv a celor 45 de exoplanete care orbitează în jurul altor stele decât Soarele, se 
află de asemenea în top. 
           5. Experimentul „invizibilităţii“, realizat de savanţii de la Universitatea din 
California, se regăseşte şi el în acest clasament. Oamenii de ştiinţă au inventat o 
mantie care conferă invizibiliate. Ei au folosit fire nanometrice dezvoltate în 
interiorul unui tub poros de aluminiu. Astfel, a fost creat un material de 10 ori mai  
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subţire decât o foaie de hârtie. Cercetătorii pot să acopere un obiect în acest material 
şi apoi să devieze o sursă de lumină în jurul obiectului, făcându-l invizibil.  
            6. O altă descoperire cu impact asupra vieţii ştiinţifice este reconstrucţia a 
80% din genomul mamutului, prin utilizarea unor rămăşiţe din blana unor exemplare 
ale căror schelete au fost conservate în muzee. 
 Şi totuşi, oamenii de ştiinţă creează, de multe ori, instrumente de o putere 
necunoscută. Ei se văd, de multe ori, posesorii unei puteri nemaiântâlnite. În 
încercarea de a duce la progres, de a inventa lucruri care să fie mai eficiente şi mai 
puternice, ei sunt practic cei care determină alegerile societăţii, într-o măsură 
asemănătoare cu guvernanţii unui stat. 

“Clonarea umană este in topul listei lucrurilor de care trebuie să te temi din 
partea Ştiinţei, pe lângă controlul comportamental, ingineria genetică, transplantul 
de creier, poezia computerizată şi...... creşterea liberă a florilor de plastic.” [Thomas 
Lewis, patolog American 1913-1990]   
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LACURILE CAPITALEI 
PROF. CAMELIA MIRON 

 
 Lucrările de gospodărire a apelor au contribuit în mod dedcisiv la modificarea 
regimului descurgere a apelor mari, reducând mult riscul inundaţiilor provocate de râil 
Dâmboviţa, în zona capitalei. 
 Pentru apărarea capitalei împotriva inundaţiilor s-au stabilit trei linii de 
apărare şi anume: 
 Linia I constituită din 6 lacuri existente de la amonte pe râul Ilfov, Udreşti, 

Bungheţu, Brăteşti, Adunaţi şi Ilfoveni; 
 Linia a II-a alcătuită din derivaţiile Ilfov – Colentina; 
 Linia a III-a alcătuită din acumularea Buftea, aceasta având rold e atenuare a  

viiturilor, reglarea debitelor medii, dar şi 
agrement.  
Dar lucrurile nu au stat aşa 
întotdeauna... Asanarea, amenajarea 
lacurilor a apărut ca o obligaţie în anul 
1912 cu prilejul cedării unui teren pentru 
Parcul Naţional. În legea prin care era 
prevăzută şi obligaţia asanării lacului 
Herăstrău; această lucrare nu s-a efectuat 
până la război. Se punea şi problema  

stării celorlalte lacuri, improprie denumire, 
pentru că nu se putea vorbi decât de nişte 
mlaştini în jurul Bucureştiului. Această situaţie 
a dăinuit până în anul 1933.  
 Proiectul de amenajare a lacurilor a început la 13 noiembrie 1933 cu executarea 
barajului de la Buftea.  
 Lacul Floreasca a fost utilizat mult timp, în principal ca ştrand public. 
Începând din anul 1985 zona lacului a avut un regim special, fiind dotată cu 
amenajări de protocol şi interzis accesul publicului. Malurile lacului şi a insulei 
existente sunt protejate în întregime, apărările de maluri se prezintă în stare bună, o 
parte fiind refăcută în anii 1994-1995. Pe maluri există însă mulţi copaci, în 
apropierea apărătorilor, cu efect nefast asupra acestora. Se apreciază că în special  
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deteriorarea apărărilor verticale se datorează în măsură apreciabilă presiunii 
rădăcinilor copacilor. 
 Dar cum vor modifica aceste lacuri climatul oraşului ? Bucureştiul este un oraş 
plin de praf şi nu este prea plăcut să fie locuit în timpul verii. Se poate observa chiar 
fără determinări de specialitate că, în ultimii ani s-a ajuns la un aspect neplăcut al 
apelor, cu gunoaie, deşeuri aruncate în ape şi pe maluri... Datorită dezvoltării 
industriale, dar şi a  creşterii populaţiei, lipsei de măsuri şi de programe pentru 
lucrările de reamenajare a lacurilor şi acceptarea stării actuale ca o stare de 
normalitate, toate aceste ersurse de ape degradate pot produce probleme serioase de 
sănătate la nivelul zonelor urbane. 
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Dificultăţile de concentrare la copil  
şi sindromul hiperkinetic 

PROF. STELIANA ZAPCIU 
 

 Asociate frecvent cu dificultatile de invatare, cu retardul sau chiar cu esecul 
scolar si cu probleme comportamentale si de adaptare, dificultatile de concentrare sunt 
adesea confundate cu deficitul intelectual. 
 Se estimeaza astazi ca mai mult de un scolar din 10 sufera de o forma de 
dificultati de concentrare.  
 

Ce sunt dificultatile de concentrare 

 Dar in fond ce sunt acestea? Este o disfunctie cerebrala, o reactie 
dezadaptativa a copilului la un mediu ostil sau inadecvat, o lipsa de maturitate, o 
caracteristica innascuta sau un efect al educatiei insuficient structurate? 

 Cum trebuie abordat si mai ales cum poate fi ajutat un copil confruntat cu 
acest tip de dificultate care ii afecteaza performantele intelectuale, capacitatea de 
asimilare a informatiei, maturizarea emotionala, calitatea relatiilor interpersonale si 
capacitatea de adaptare sociala? 

 De cele mai multe ori, deficitul atentional al copilului reprezinta o problema si 
preocupa parintii, care solicitata ajutorul specialistului (psiholog, logoped, medic 
neuropsihiatru) odata cu debutul scolaritatii, atunci cand, confruntate cu exigentele si 
rigorile programului scolar, problemele de concentrare devin evidente si perturbatoare 
si sunt semnalate de invatatoare. 

Varsta la care devin evidente dificultatile de concentrare 

 Varsta la care dificultatile de concentrare devin evidente depinde de: 

- disponibilitatea si interesul parintilor atenti care urmaresc evolutia psiho- 
comportamentala a copilului, 

- vigilenta si implicarea educatoarelor si a invatatoarelor, 

- comunicarea si schimbul permanent de informatie intre familie si cei care se ocupa de 
educatia copilului (bone, educatoare, invatatoare). 
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 In general, dificultatile de concentrare se deceleaza intre 6 ani si 9 ani. Inainte 
de 6 ani, parintii isi descriu copilul cu deficit de concentrare, ca fiind "foarte vioi", 

"plin de energie", "vesnic in actiune", "turbulent"- ceea ce e firesc pentru ca la acesta 
varsta, dominanta este componenta comportamentala- hiperactivismul, instabilitatea 
psiho-motorie. De fapt, aceste tulburari sunt decelabile de la 3-4 ani, iar depistarea 
precoce este foarte importanta si ea trebuie obligatoriu validata de catre specialist. La 

aceste varste, reversibilitatea tulburarilor este semnificativ crescuta si parintii, 
asistati de specialisti, pot recupera mai usor situatia, cu cateva conditii: 

- ca aceasta sa fie asumata pozitiv, fara a deprecia copilul si a-l culpabiliza, 

- sa fie bine analizata si studiata de catre specialist, 

- sa beneficieze de sustinerea unor metode de interventie adecvate. 

 Concentrarea atentiei presupune capacitatea de a-si fixa activitatea mentala pe 
un obiect sau pe o sarcina si de a inhiba alte centre de interes perturbatoare, practic 
este vorba de o activitate de selectare si de filtrare a informatiei. Aceasta activitate 
selectiva sta practic la baza invatarii. 

 Concentrarea are o dubla functie: 

- permite accesul la informatie, 

- permite fixarea si potentarea. 

Cand vorbim de dificultati de concentrare 

 Putem vorbi de dificultati de concentrare, daca copilul dumneavoastra: 

- nu se poate juca prelungit cu un joc care necesita atentie sustinuta, 

- nu este capabil de efort intelectual prelungit, 

- se plictiseste usor de orice tip de activitate 

- este cu mare usurinta distras de orice tip de stimul din ambianta- vizual, sonor, 
tactil, 

- isi intrerupe frecvent activitatea si are dificultati in a finaliza o sarcina, 

- are adeseori aerul ca nu asculta cand i se vorbeste, 
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- uita ce are de facut, 

- rataceste sau pierde cu usurinta obiecte personale, 

- nu reuseste sa se organizeze, lucreaza sau se joaca haotic, 

- raspunde adeseori la intamplare la intrebari precise. 

 Odata semnalul de alarma tras, se pune problema de a decela semnificatia 
acestei tulburari si de a plasa acest simptom intr-un context inteligibil. 

Ce poate fi facut cand avem de-a face cu dificultati de concentrare 

 De aceea este obligatoriu: 

- sa se faca o evaluare a nivelului intelectual al copilului (pentru a se exclude deficitul 

intelectual)- examen psihologic, 

- sa se determine acuitatea vizuala si auditiva (examen oftalmologic si O.R.L.) pentru 
a elimina eventualele deficiente senzoriale care pot genera dificultati de concentrare. 

 Este indicat si un examen logopedic pentru ca practica a demonstrat ca 

intreruperile in vorbire si tulburarile de invatare ale scris-cititului- disgrafia si 
dislexia- sunt in mod curent cauzele problemelor de concentrare. 

 Incidenta cea mai mare a tulburarilor de concentrare s-a constatat a fi si cadrul 
simptomatologiei specifice sindromului cunoscut sub denumirea de A.D.H.D- 

"Tulburarea hiperkinetica cu deficit atentional", larg mediatizat in ultima vreme si la 
noi in tara si prin intermediul unui spot publicitar TV. 

Dificultatile de concentrare si A.D.H.D. 

 Diagnosticul de A.D.H.D pe care il pune doar specialistul (psihologul clinician 
sau specialistul de neuropsihiatrie infantila -M.P.I.-) presupune existenta a trei 
simptome bazale: 

1. hiperactivitatea- neastampar motor permanent, copilul este incapabil sa stea 
linistit, alearga, arunca obiecte, tranteste usile, se ridica din banca de la scoala, 
vorbeste mult si tare, nu sta pe scaun nici atunci cand maninca, se agata fara rost, 
initiaza uneori actiuni periculoase fara sa tina cont de riscuri. 

2. tulburarile de concentrare/ deficitul atentional- copilul nu-si poate focaliza atentia  
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decat pentru secvente foarte scurte, lucreaza sau se joaca discontinuu, este distras cu  

usurinta, nu finalizeaza sarcinile sau actiunile pe care le initiaza, are performante 
intelectuale si scolare foarte inegale, nu este atent cand i se vorbeste, pierde lucruri,  

raspunde la intamplare, este dezordonat si neglijent. 

3. impulsivitatea- copilul nu-si poate astepta randul si activitatea de grup, raspunde 
la intrebari inainte de a auzi integral continutul acestora, isi intrerupe frecvent 
interlocutorul, trece de la o activitate la alta, are dificultati de a se conforma 
normelor, regulilor, nu respecta instructiunile, interdictiile si e incapabil sa-si 
organizeze activitatea. 

 Un copil este diagnosticat ca suferind de acest sindrom daca simptomele apar 
inainte de 7ani si dureaza minimum 6 luni.  Este asadar evident ca acest tip de 
simptomatologie afecteaza: 

- eficienta intelectuala si performanta scolara, 

- personalitatea copilului, 

- dezvoltarea si maturizarea lui emotionala (cu riscul reactiilor depresive), 

- competenta sa relationala si calitatea adaptarii sociale, punand in pericol sansele 
sale de reusita sociala. 

 Nediagnosticata si netratata, tulburarea persista si la varsta adulta la 2 din 3 
copii cu A.D.H.D. O atitudine corecta din partea familiei presupune: 

- depistarea precoce a tulburarilor si a dificultatilor cu care se confrunta copilul, 

- consultarea unui specialist, psiholog clinician, medic specialist M.P.I. care poate 
institui in functie de particularitatea simptomatologiei un tratament specific, 

- abordare educationala adecvata,consilierea familei, 

- psihoterapie- terapia comportamentala, 

- un regim de viata corecta (alimentatie, somn, respectarea orarului zilnic al copilului, 
evitarea exceselor). 

 Este asadar evident ca ingrijirea si tratarea copilului hiperkinestezic cu deficit 
de concentrare necesita o abordare multidisciplinara, articulata, coerenta si mai ales 
consecventa in care sunt deopotriva implicati parintii, psihologul, logopedul, 
educatorii, profesorii si mai ales copilul insusi. 
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IMPORTANŢA METODELOR INTERACTIVE DE GRUP  

ÎN PROCESUL DE PREDARE- ÎNVĂŢARE 
PROF. SIMONA POPESCU - GEOGRAFIE  

ED. MARIA SUDITU GRADINITA ORIZONT, RAMNICU SARAT 
 

“Calitatea pedagogica a metodei didactice presupune transformarea acesteia 
dintr-o cale de cunoastere propusa de profesor intr-o cale de invatare realizata de 
efectiv de prescolar, elev, student, in cadrul instruirii formale si nonformale, cu 
deschideri spre educatia permanenta ” (Sorin Cristea, 1998, p. 103) 

O caracteristica a invatamantului  modern este o metodologie axata pe actiune, 
respectiv pe sporirea caracterului activ al metodelor de invatamant, pe trecerea de la 
metode si strategii cu caracter informativ la cele cu un pronuntat caracter formativ. 
Astfel se urmareste promovarea unor metode interactive, care sa solicite mecanismele 
gandirii, ale inteligentei, ale imaginatiei si ale creativitatii. 

Aplicarea metodele interactive de grup duce la o invatare mai activa si cu 
rezultate evidente, deoarece cu toate ca invatarea este o activitate proprie, relatiile 
interpersonale, de grup, determina aparitia unei invatari personale si colective. 

Interactivitatea, indiferent daca e vorba de grupuri mici sau ceva mai mari, 
presupune atat invatare prin cooperare ( se bazeaza pe sprijin reciproc, pe toleranta si 
pe efort sustinut din partea tuturor) cat si invatare prin competitie ( se bazeaza pe 
concurenta interpersonala/ intergrupala). 

Elevul modern trebuie sa fie activ, respectiv sa ‘’ depuna efort de reflectie 
personala, interioara si abstracta, care intreprinde o actiune mintala de cautare, de 
cercetare si redescoperire a adevarurilor, de elaborare a noilor cunostinte.’’(Ioan 
Cerghit, 1997, p.73). 

Dintre metodele de predare- invatare interactive in grup sunt pot fi enumerate: 
- Metoda predarii- invatarii reciproce 
- Mozaicul 
- Citirea cuprinzatoare 
- Metoda invatarii pe grupe mici (STAD) 
- Metoda schimbarii perechii 
- Metoda piramidei 
- Metoda dramatizata 
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- Metoda turneului intre echipe 
 Avantejele aplicarii metodelor interactive de grup: 

- stimuleaza efortul si productivitatea individului 
- activitatea de grup poate fi stimulativa, avand ca obiectiv implicarea 

tuturor membrilor din grup cu scopul rezolvarii sarcinilor cerute 
- pregateste elevii pentru viata, dezvoltand capacitatile elevilor de a lucra 

impreuna si de a respecta regulile grupului 
- ofera posibilitatea elevului de a privi si a cerceta lucrurile in diferite moduri 
- sarcina nu trebuie rezolvata individual, ci ea poate fi impartita, fiecare 

membru avand o anumita responsabilitate 
- in cele mai multe cazuri timpul de rezolvare a sarcinilor in grup este mult 

mai  
- elevii vor fi motivati pentru invatare, grupul dand un sentiment de incredere 

si de siguranta 
- sunt dezvoltate si diversificate priceperile, capacitatile si deprinderile sociale 

ale elevilor 
Aplicarea metodelor interactive poate avea si incoveniente, dintre care : 

antrenarea inegala in rezolvarea sarcinilor a membrilor grupului ; dificultatea 
sesizarii contributiei personale a fiecarui copil; competitia poate deveni o sursa de 
frustrare si anxietate.. 

Pentru o buna cooperare in cadrul grupului trebuie avute in vedere si aspecte 
legate de organizarea grupurilor, respectiv se va tine cont de nivelul de pregatire care 
se cere a fi apropiat , nivelul de informatii aproximativ egal, omogenitatea relativa 
privind particularitatile de varsta si cele individuale, capacitatile de invatare, etc. 

In concluzie, invatarea in grupuri, prin metode de predare- invatare interactive, 
este un tip de invatare eficient, dar din pacate putin valorificat in institutiile de 
invatamant.  

Daca metodele de predare traditionale sunt centrate pe profesor bazandu-se pe 
comunicare unidirectionala si pe transmitere de cunostinte de catre cadrul didactic, 
metodele interactive sunt centrate pe elev si in special pe activitatea acestuia, 
punandu-se accent pe dezvoltarea gandirii si a deprinderilor.  

 
Bibliografie: 
- DULAMĂ Maria Eliza, 2008, Metodologii didactice activizante. Teorie şi practică, 

Editura Clusium, Cluj-Napoca; 
- Revista Invatamantul Prescolar, nr 1/ 2007. 
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CERCUL LITERAR „MOZAIC” 

Culese din versuri 
ELEvA ALINA BRATU, CLASA 12 E 

 
Ce război... 

Ce lume rece şi goală 
Şi plină de voi... 

Ce RĂZBOI între noi! 
 

Ce mai ură... 
Într-un lucru aşa de preţ! 

Câtă minciună, 
Ce mai DISPREŢ...  

 
Cât de trist... 

O viaţă şi atât! 
Totul, un risc... 

Cât de POSOMORÂT... 
 

Foarte abrupt... 
Drumul pe care sunt 
Sufletul mi s-a rupt 

ADÂNC... 
 

Prea rece... 
Eu tot strig, 

Timpul trece... 
PREA FRIG... 
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Jurnal de călătorie –  Aachen (Germania) 
ELEv EDUARD WEIGEL,  

CLASA  12 A 
 

 Aachen este un oraş la graniţa cu Belgia şi Olanda  şi cu toate că este mic, are 
aproape 300 de mii de locuitori,  este cochet si are câteva puncte de atracţie: băile 
romane, Primăria şi un Dom foarte mare şi foarte vechi.  

 Un prim lucru care atrage sunt fântânile 
romane, oraşul fiind renumit de pe vremea 
romanilor pentru apele calde venite din pământ 
direct la suprafaţă; nu am pierdut ocazia să ma 
fotografiez şi eu alături de una, dar şi cu un căţel 
simpatic de acolo ( FOTO 1 ).  
 Pe străzi, în raport cu oraşul Bucureşti, 
circulaţia este mult mai liniştită, sunt mai puţine 
maşini şi atrag atenţia parcările etajate, pentru a 

ocupa puţin spaţiu şi care se află peste tot 
în oraş. Magazinele sunt în stilul nemţesc 
tradiţional, multe şi mici,  dar cochete, iar 
pe seară e o adevărată plăcere să ieşi la 
cumpărături ( FOTO 2) sau să priveşti 
Primăria ( FOTO 3), atât din exterior, 
datorită stauetelor care îl decorează, cât şi 
din interior, fiind foarte vizitat. 
 Parcurile sunt şi ele alte puncte de 
atracţie, fiind pline de oameni care joacă 

fotbal sau se plimbă cu bicicletele; se poate 
observa faptul că mulţi le preferă maşinilor...  
  O altă dovadă de mândrie locală este 
echipa de fotbal numită Allemania , fostul 
nume latin pentru Germania... 
 Am lăsat la sfârşit ce impresionează cel 
mai mult pe orice vizitator: Domul sau 
Catedrala din oraş, ( FOTO 4)  o construcţie  
pe   acea lista   UNESCO   a   monumentelor  
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protejate din lumea întreagă.  
 Există o legendă a construcţiei sale şi care este cunoscută de orice locuitor al 
său: oamenii nu mai aveau bani să îl termine şi de aceea un lup, o imagine a 
diavolului, cere în schimbul banilor o inimă,dar fără să spună clar faptul că trebuie să 
fie de om. Atunci când şi-a dat seama că a fost păcălit şi a primit în schimb o inimă de 
animal, el a devenit atât de furios şi a trântit uşa atât de puternic, încât de atunci a 
rămas gaură în mânere, acolo unde el şi-a pierdut un deget; aceasta se mai poate vedea 
şi astăzi, iar unii sunt atât de curioşi încât bagă şi mâna acolo ( FOTO 5). Eu am 
preferat o poză.. ( FOTO 6) 
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ELEvI: MARIUS BURCEA, IULIA IvASCU, ELENA BALITChI 

TEST DE 10 (MINUTE) 

CLASA 13 A  
 

 Completaţi aritmogriful următor astfel încât pe coloana A-B să iasă numele adevărat 
al lui Mihai Eminescu. 

        A 

       B 
 

1. Una dintre cele mai lungi, dar şi cunoscute poezii ale lui Mihai Eminescu; 
2. Cuvinte care au acelaşi sens, adr cu formă diferită; 
3. Figură de stil întâlnită într-un vers din primele strofe din ,,Luceafărul”; 
4. Specie a genului epic mai mică decât romanul; 
5. Curent literar apărut în Franţa şi care acordă o atenţie deosebită simbolului; 
6. Rând dintr-o poezie; 
7. Are rolul de a marca rostirea într-o singură unitate a cuvintelor; 
8. Expresii şi .......... structuri fixe existenet în limba română; 
9. Element important din structura unei operei literare epice. 
 

 REZOLVAREA: In numărul viitor! 
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Mărţişoare din materiale reciclabile cls XI A 
CLUBUL  ECO 

 
 
 

Echipa noastră... 
 
 
 

 
 

Băieţii se implică... 

 
 

 
 

 
Zâmbim, dar  
şi muncim... 
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Iar stai de poze?! 

 
 
 

 
 
 

Fetele sunt mai atente... 
 

 
 

 
 
 

EChIPA NOASTRA  
vA ASTEAPTA...  
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ELEvA MIhAELA TOMA, CLASA  12 E 
CAIETE DE CREATIE  

 

 
 

ELEvA PAULA TATIANA TUDORAChE, CLASA A XI-A A 
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ELEvA DANA vLASCEANU, 

CLASA 12 E 
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ELEv DRAGOS PERSOIU, 

CERCUL FOTO 

CLASA A XII-A A 
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*PoVeste* 
Clasa IX C 

Am 15 ani si chiar vreau sa fac ceva…sa-i ajut pe cei de 
langa mine ? 
Net-ul e de baza . Imi da o idee !  
VoLuNtAr- suna bine . 

Dar cum ? 
Am vorbit cu Bomba, cu colegi de la a IX-c , i-am zis si 
Dirigintei… 
O Idee. Tocmai s-a facut la scoala o prezentare :”Sa ne 
hranim sanatos”……Super! 
Va spun eu ceva- bunicii – ei au timp pentru noi, dar nu au  
tinp sa descopere informatii  pe net. 

 
 
 

 Le vom povesti cum am reuşit noi  
 Să scăpăm de obiceiurile 
 naşpa = Chipsuri. 

 
 
 

• Vom face pliante despre un stil de viaţă sănătos despre experienţele noastre cu 
şi fără shaorma : 

 
 
 Am făcut pliante şi am pornit să spunem 
tuturor că noi chiar credem în  
alimentaţia sănătoasaă. 
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DE LA IDEE LA FAPTA... 
 

       
 
A fost greu începutu ‘dar acum ne-am înscris ca voluntari şi vom merge la Snagov să 

ajutăm la plantarea copacilor    “ FeLicia  E  dIrIGa” 
 

 ThE  END 
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CALIFICĂRILE DIN ŞCOALA NOASTRĂ 
 
LICEU CURS ZI   PROFIL TEhNIC                      
                            - TEhNICIAN MECATRONIST 
                            - TEhNICIAN PROIECTANT CAD 
                            - TEhNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 
 
LICEU CURS ZI   PROFIL SERvICII                  
                   - TEhNICIAN îN ADMINISTRAŢIE  
 
LICEU CURS SERAL   PROFIL TEhNIC               
                            - TEhNICIAN îN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 
                            - TEhNICIAN MECANIC PENTRU îNTREţINERE ŞI REPARAŢII 
             
LICEU CURS ZI PROFIL TEhNIC :                    
RUTA PROGRESIvĂ            
                           - TEhNICIAN îN  CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 
                 -TEhNICIAN MECANIC PENTRU îNTREŢINERE ŞI REPARAŢII 
                                       
ŞCOALA POSTLICEALĂ 
TEhNICIAN CADASTRU FUNCIAR – TOPOGRAF   
 
ŞCOALA DE MAIŞTRI 
MAISTRU MECANIC MAŞINI ŞI UTILAjE PENTRU CONSTRUCŢII   
MAISTRU CONSTRUCŢII CIvILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE         
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