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Mediul  înconjurător,  așa  cum  ni
se  prezintă  el  astăzi,  este  în cea
mai  mare  parte  o  creație  a  omu-
lui, dar  el  poate  influența  la  rân-
dul  său  evoluția  societății  umane.
Problema  protecției  mediului  am-
biant  are  o  importanță  majoră
printre  multe  alte  probleme  ale
omenirii,  de  a  păstra  patrimoniul
natural  de  bogății , de  a  proteja
fauna, flora, resursele  solului  și
subsolului, de a avea ape limpezi și
o atmosferă cât mai curată.

Degradarea  mediului
înconjurător  se  petrece  de  multe
ori  sub  ochii  noștri  și  aceasta  se
datorează  tocmai  intervenției
omului în  natură. Pericolul  este  fo-
arte  mare  și  de  aceea  trebuie
conștientizată  necesitatea  protecției
mediului  în  care  trăim , a  ocrotirii
vieții  pe  pământ  în  cele  mai  va-
riate  forme  ale  sale. A  proteja  me-
diul  înseamnă  a  rezolva  problema
combaterii  poluării, indiferent  de
unde  ar  veni  această  poluare  care
amenință  în  primul  rând  culturile
agricole  și, implicit, sănătatea  oa-
menilor.

În  acest  context,  școala  este  cea
căreia  îi  revine  rolul  de  a  educa
tânăra  generație  în  spiritul  mediu-
lui  ambiant, profesorilor  le  revine,
deci, obligația  de  a-i  învăța  pe
copii  să  înteleagă  și  să  iubească
natura, să-i  pătrundă  tainele  și  să
o  protejeze, să  urmărească  forma-
rea  și  dezvoltarea  conștiinței  eco-
logice  a  copiilor.

Copiii  trebuie  învățați  să
ocrotească  natura  și  să  o  respecte,
să  iubească  pământul  și  să  parti-
cipe  direct, în  limita  posibilităților
lor, la  anumite  activități  în  cadrul
cărora  pot  să  înțeleagă  ce
înseamnă  să  lucreze  corect
pământul  care  ne  hrănește  cu  tot

ce  intră  în  componența  lui (ape,
viețuitoare, plante).

Pentru  aceasta  trebuie  să
organizăm  cu  cei mici  acțiuni  care
să-i  pună  în  situația  de  a  cunoaște
ființe  și  fenomene  din  lumea
înconjurătoare, caracteristicile  ace-
stora, favorizarea  însușirii  unor
cunoștințe  ecologice  prin  activități
cu  caracter  experimental  și  de-
monstrativ, antrenarea  copiilor  în
desfășurarea  acestora. În  cadrul

activităților  pe  care  le  desfășurăm
cu  copiii, este  necesar  să  le
dezvăluim  pericolul  dispariției
unor  specii  de  plante  și  animale,
efectele  nocive  ale  vânării  unor
animale  pe  cale  de  dispariție, cum
ar  fi  capra  neagră  și  alte  specii  de
animale  și  păsări  rare. De  aseme-
nea,  trebuie  să  le  vorbim  despre
pericolul  în  care  se  află  insectele
în  urma  poluării  apelor  și  aerului,
despre  cantitățile  însemnate  de
pești  care  au  murit  din cauza  re-
ziduurilor  din  apă  ajunse  aici  prin
neglijența  oamenilor, fiind  pusă  în
pericol  chiar  viața  acestora  consu-
mând  deseori  pește  care  a  crescut
în  astfel  de  ape.

Unele  acțiuni  ale  omului, cum  ar
fi: defrișarea, distrugerea  vegetației,
transformarea  unor  trasee  turi-
stice, a  popasurilor  în  imense  lăzi

de  gunoi, parcarea  autoturismelor
în  locuri  nepermise (spații  verzi),
infectarea  apelor  prin  spălarea  au-
toturismelor  cu  detergenți, duc  la
degradarea  mediului, lucru  care  se
răsfrânge  în  mod  direct  asupra
omului, asupra  sănătății  lui.

Odată  cu  dezvăluirea  pericolului
ecologic  înfățișăm  copiilor  și  pa-
sionanta  lume  a  păsărilor, viața  lor
în  colectivitate, ingenioasele  lor
mijloace  de  comunicare, taina
migrațiilor, importanța  pădurilor
care  constituie  sistemul  ecologic
de  cea  mai  mare  însemnătate, pre-
cum  și  contribuția  plantelor  la
menținerea  și  existența  vieții  pe
pământ.

Intervine  astfel  necesitatea  de  a-
i  învăța  pe  copii  să  păstreze
curățenia  în  parcuri  și
grădini, în  păduri, în  zonele
de  agrement, să  mențină  in-
tegritatea  arborilor, să
cunoască  exemplarele  unicat
și  arborii  cu  valoare
monumentală.

Copiii  trebuie  învățați  să
întrețină  spațiile  verzi, să
planteze  pomi, flori, contri-
buind  astfel  la
înfrumusețarea  peisajului  ci-

tadin  și  implicit  la  reducerea
poluării  din  natură,  deoarece  co-
pacii  elimină  oxigenul   de  care  noi
avem  atâta  nevoie.

Ca  o  componentă  majoră  a  me-
diului  înconjurător, pădurea  are  un
rol  important  în  evoluția  societății
umane, deoarece  ea  este  cea  care
furnizează  atât  surse  de  hrană, cât
și  materii  prime.

Prin  toate  activitățile  pe  care  noi
le  desfășurăm  îi  facem  pe  copii  să
înțeleagă  că  mediul  înconjurător
este  spațiul  vital  al  unei  omeniri
care  împarte  o  locuință  comună
și  că,  protejând  propriul  nostru
mediu,  îl  protejăm  și  pe  cel  al  ve-
cinului, iar  poluarea  nu  are
granițe, ea  este  dăunătoare  atât
pentru  oameni  cât  și  pentru
natură.

(Prof. Ana Adina Mîndricel)

Ecologie

Educația  ecologică  
-  factor  important  în
educația  pentru  viață
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Viața școlii

Proiectul „Let’s do it Ro-
mania”, are scopul de
strângere şi reciclare a
deşeurilor ce sunt arun-
cate de populaţia
neglijentă ce nu se
gândeşte la binele Mediu-
lui înconjurător și la
sănătatea lor.

În cadrul proiectului,
școala noastră, Colegiul
Tehnic Forestier din Piatra
Neamţ, a participat cu
mare drag. Fiind o opor-

tunitate de a atrage atenţia
populaţiei că și natura tre-
buie îngrijită. Atât elevii

de clasele a IX-a, a X-a, a
XI-a, a XII-a, cât și cadrele
didactice au participat la

strângerea deșeurilor de
pe Dealul Cârlomanu, de
unde s-a adunat o canti-
tate însemnată de resturi.

Am fost încântați să
participăm la un aseme-
nea proiect, deoarece așa
cum spune și sloganul li-
ceului nostru,

„Viața este bună atunci
când este verde!”.

(Dragoș  Sava 
- clasa a XI-a A)

Let’s do it

În data de 8 martie, noi, ele-
vii clasei a X-a B de la Colegiul Teh-
nic Forestier, împreună cu
doamnele profesoare Isac Alina și
Căpiță Livia, am participat la
expoziția de știință interactivă „La-
borator 2.0”, desfășurată la Muzeul
de Istorie și Arheologie Piatra-
Neamț.

Obiectivele vizitei didactice
au fost: aprofundarea cunoștințelor
de biologie,  prin jocuri senzoriale
de testare a simțirilor, explorarea
unor fenomene de optică și acustică,
dezvoltarea interesului pentru
matematică și știință.

Astfel, conduși de ghizi spe-

cial pregătiți, am trecut prin fiecare
zonă a expoziției. Experiența ,,Labo-
rator 2.0” a început în zona de bio-
logie, unde pe baza exponatelor, eu
și colegii mei am putut afla cum
funcționează organele de simț, ce
curiozități ascund, care este
alcătuirea lor din punct de vedere
anatomic. Apoi, am putut „vedea”
prin ochii persoanelor cu deficiențe
de vedere, ca în finalul acestei zone
să „vedem” prin ochii unor animale
și insecte. În zona senzorială am te-
stat cum funcționează simțurile,
ghicind diferitele obiecte din cutii
cu ajutorul pipăitului, mirosului și
auzului.

Cea mai mare parte din zona
de fizică a fost dedicată opticii: cu
ajutorul exponatelor am văzut di-
spersia luminii și cum se formează
curcubeul, reflexia luminii, curbele
lui Lissajoux. Prin efectul Schlieren
am observat cum ceva invizibil de-
vine vizibil. De asemenea, interactiv
și practic am învățat despre iluzii
optice și oglinzi într-o varietate de
forme: perspectivă, mișcare, strobo-
scop. Tot în zona de fizică ni s-a ex-
plicat despre acustică, cimatică și
funcționarea thereminului.

(Elev, Ana-Maria Olteanu , 
Prof. îndrumător,  
Alina-Elena Isac )

AM ÎNVĂȚAT ,,ALTFEL”!
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Chimia este ştiinţa care se
ocupă cu studiul compoziţiei,
proprietăţilor şi transformărilor
substanţelor din natură,  adică tot
ceea ce se transformă dintr-o stare în
alta, tot ceea ce se întâmplă în jurul
nostru  este  strâns legat  de chimie
şi de domeniul ei de studiu.

Chimia joacă un rol impor-
tant regăsindu-se în majoritatea pro-
duselor din viaţa de zi cu zi pornind
de la produsele alimentare, pro-
dusele cosmetice, detergenţi etc.

În ultimul timp, se
înregistrează o creştere
constantă a cererii de produse
bio pe piaţă, ceea ce ne arată că
oamenii au devenit mult mai
atenţi la ceea ce consumă şi din
ce în ce mai preocupaţi de
sănătatea lor.

Produsele bio – ali-
mente bio, produsele cosmet-
ice şi de îngrijire bio, de
curățenie bio – sunt produse
obţinute fără a se folosi pesti-
cide sau ierbicide, îngrășăminte
chimice, radiaţii şi fără a fi modifi-
cate genetic. La producerea lor se
folosesc resurse biodegradabile ast-
fel că mediul înconjurător, apa şi
solul nu au de suferit.

Alimentele bio reprezentate
de carne, ouă şi lactate sunt alimente
ce provin de la animale cărora nu le-
au fost administrate antibiotice sau
hormoni de creştere şi care au fost
hrănite cu furaje ecologice.

Produsele organice (bio) din
industria cosmetică nu pot avea o
utilitate care să depășească 3 sau
maxim 6 luni, în condiţii stricte de
igienă, dar şi de păstrare a acestora
la temperaturi foarte joase (în
frigider). De aceea, se adaugă acei
consevanţi numiţi parabeni. În mod
obișnuit, un produs conține mai mult

de un singur paraben și este folosit
în combinație cu alți conservanți.

La fel cum cremele și
loțiunile sunt susceptibile de a dez-
volta mucegai, alimentele pot dez-
volta bacterii în absenţa unui
conservant, de orice fel. Cele mai
vechi metode de conservare sunt
cele încă folosite în multe dintre
gospodăriile româneşti: săratul, mu-
ratul, afumatul şi congelatul.
Rămân, totuşi, foarte multe alimente
care se ajută de parabeni pentru a-şi
prelungi termenul de valabilitate.

Din punct de vedere chimic,
parabenii sunt esteri ai acidului
para-hidroxibenzoic. Cei mai
utilizaţi în industria cosmetică sunt
metilparabenul, etilparabenul,
propilparabenul şi butilparabenul. S-
a constatat că butilparabenul are
uşoare efecte care le mimează pe
cele ale estrogenului atunci când
este injectat direct în piele sau ad-
ministrat pe cale orală, în doze mari.

În ultimii ani au existat
foarte multe discuţii controversate în
ceea ce priveşte efectul pe care-l au
asupra organismului, ştiut fiind fap-
tul că ei sunt rapid absorbiţi în or-
ganism, fiind depistaţi în sânge.

Un studiu publicat în Daily
Mail încă din 1998 ne atrage atenţia
asupra pericolului reprezentat de
aceştia, în condiţiile în care aceşti

parabeni s-au regăsit în 99% din
mostrele de ţesut recoltate de la fe-
meile care au suferit de cancer de
sân.

Trebuie să fiţi atenţi la ceea
ce cumpăraţi pentru utilizare
casnică, chiar dacă pe produs scrie
100% natural….analizaţi cu atenţie
ingredientele din conţinut! Când
cumpăraţi un produs cosmetic
evitaţi-l dacă întâlniţi aceşti
compuşi: conservanţi toxici – imida-
zolidinyl urea şi diazolidinyl urea;
conservanţi care produc tulburări

hormonale: methyl paraben,
propyl paraben, butyl paraben;
ethyl paraben, stearalkonium
chloride, şi parfumurile şi vopse-
lele sintetice care provoacă
alergii și sunt cancerigene, afec-
tând sistemul nervos.. Triclosan-
ul are efect nociv asupra tiroidei,
iar ftalaţii produc tulburări hor-
monale şi sunt cancerigeni.

Cremele iluminatoare
care conţin hidrochinona este

bine să le evitaţi. Hidrochinona este
un agent depigmentant sau înălbitor
şi este interzis în Japonia, Uniunea
Europeană şi Australia. Este încă
folosit în Statele Unite şi în alte
câteva ţări. Substanţa este
cancerigenă şi se găseşte în cremele
care sunt folosite pentru eliminarea
petelor apărute pe corpul per-
soanelor în vârstă.

În concluzie, conservanții
din produsele pe care le folosim zi
de zi îndeplinesc funcția importantă
de a ne apăra de microbi, bacterii
sau virusuri, iar în acest aspect mai
toate produsele sunt egale. Diferența
o face natura acelor conservanți,
studiile, convingerile sau alegerile
personale.

(Prof.  Ioana Bistriceanu )

ȘTIINȚĂ 

CHIMIA ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI
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Lumea francofonă

Vorbitorii de limbă franceză s-au
reunit, la nivel mondial, și în acest
an, pentru a marca, între 17 și 25
martie, Săptămâna Francofoniei, iar
pe 20 martie, Ziua Internațională a
Francofoniei. Franceza, a doua cea
mai studiată limbă din lume, cu
aproximativ 125 de milioane de
studenți și 900.000 de profesori de
franceză la nivel mondial, este
vorbită de 274 de milioane de oa-
meni din întreaga lume. 

Devenit fenomen de amploare
internațională, conceptul de franco-
fonie a căpătat contur în 1880,
atunci când geograful francez Oné-
sime Reclus a folosit prima dată ter-
menul pentru a clasifica și descrie
culturile vorbitoare de limba
franceză. Dacă la început, termenul
de francofon îl desemna pe vorbito-
rul nativ de limbă franceză, Reclus
îi extinde semnificația, numindu-i
francofoni pe toți vorbitorii de
limba franceză, indiferent dacă
aceasta reprezenta sau nu limba lor
maternă. Se întărește, astfel, tot mai
mult, ideea francofoniei ca spațiu cu
valori, etică și scopuri comune,
spațiu care păstrează în centru Re-
publica Franceză, vector al idealuri-
lor de libertate și egalitate vehiculate
de Revoluție. 

Foarte curând uitat, termenul a
reapărut în 1962, în paginile revistei
Esprit, unde președintele senegalez
Léopold Sédar Senghor, reputat in-
telectual, a publicat un eseu care
avea să devină textul fondator al
conceptului de francofonie. În viziu-
nea lui Senghor, francofonia era „un
umanism complet”, definind limba
franceză drept „un mod de gândire
și de acțiune: un anumit mod de a
pune întrebarea și de a găsi soluții
grație unei limbi care conține toată

bogăția secolelor1”, și echivalând
noțiunea proaspăt revitalizată nu
numai cu o valoare lingvistică, ci cu
o adevărată etică. În anii ’60, terme-
nul de francofonie
cunoaște o largă
răspândire, facilitată
de trei schimbări
istorice: progresul
mijloacelor de tran-
sport și de comuni-
care care au facilitat
întâlniri între franco-
fonii răspândiți în
mai multe zone ale
globului, decoloniza-
rea, mai ales în zona
africană, în care multe țări au ales
franceza ca limbă oficială și afirma-
rea puternică a identității culturale
și politice în teritorii vorbitoare de
limbă franceză (Québec, Wallonia). 

Termenul francofonie comportă,
în prezent, semnificații foarte di-
verse – lingvistice și geolingvistice,
spirituale, culturale, instituționale.
Dorința intelectualilor și a politicie-
nilor de a crea o comunitate
francofonă instituționalizată s-a
concretizat în 1970, prin constitui-
rea Organizației Internaționale a
Francofoniei (OIF). Misiunea ace-
steia este de a promova solidaritatea
activă între statele și guvernele
membre (54 de membri cu drepturi
depline, între care și România, 7
asociați și 27 de observatori), care,
împreună, reprezintă peste o treime
din statele membre ale Națiunilor
Unite (o populație de peste 890 mi-
lioane de persoane, din care aproape
300 de milioane de vorbitori de
limbă franceză). De la Montréal la
Tunis, de la Dakar la Lausanne, de
la orașele asiatice până în insulele
Pacificului, locuitori uniți de o
singură limbă formează o entitate

vastă și eterogenă. 
De-a lungul secolelor, limba

franceză s-a transformat într-un
bun comun de excepție. Scriitori,

artiști, creatori din
toate domeniile și din
toate colțurile lumii o
știu, o afirmă, o
d e m o n s t r e a z ă .
Săptămâna Francofo-
niei și Ziua
Internațională a
Francofoniei ne oferă
ocazia, în fiecare an,
de a o sărbători ca o
limbă vie, bogată,
atractivă. O limbă

care, așa cum spunea Louise Mushi-
kiwabo, secretarul general al Fran-
cofoniei, în mesajul din acest an
dedicat Zilei Internaționale a Fran-
cofoniei, „a depășit limitele geogra-
fice, barierele ideologice și
diferențele religioase”, o limbă pen-
tru care se impune o reafirmare, „o
adevărată vizibilitate pe scena
internațională (…) o prezență mai
puternică pe Web, în mass-media și
în viața de zi cu zi.  Încurajați-o să
rămână o limbă a creației, a inovării,
a legii, a științei, a tehnologiilor, a
economiei (…) Să conlucrăm pen-
tru ca limba franceză să
strălucească. Împreună, putem
împărtăși mult, mult mai mult ... Și
toate acestea, en français, s’il vous
plaît!”2

1 Hamilton, Janice, Taylor, J.
Rupert, Canada in acțion: la Francoph‐
onie, Waterloo, 1994, p. 21
2

https://www.francealumni.fr/pt/noti-
cias/5141

(Carmen-Lăcrămioara
GRĂDINARU)

En français, s’il vous plaît!
Limba franceză, ghid în lumea francofonă
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Cercul de biologie

reprezintă una din formele

de activitate organizate în

şcoală, menită să atragă

elevii la cunoaşterea feno-

menelor lumii vii, la reali-

zarea unor acţiuni care să

evidenţieze rolul naturii în

viaţa omului, la descopreri-

rea şi verificarea unor

a d e v ă r u r i

ştiinţifice, la

dezvoltarea

spiritului de

cercetare, la

f o r m a r e a

unei gândiri

ecologice şi la

d e z v o l t a r e a

capacităţilor de comuni-

care. Scopul este formarea

unor  atitudini responsabile

faţă de mediul înconjurător.

Cuprinde activităţi

voluntare din partea elevi-

lor care manifestă interes

faţă de această disciplină şi

înclinaţii pentru explorarea

lumii vii mai mari decât

prevede programa. Aceste

activităţi se fac în afara ore-

lor de biologie de la clasă şi

se pot prezenta sub formă

de olimpiade de biologie,

concursuri pe o tematică

biologică, diferite sărbători.

Organizarea cercului

de biologie se bazează pe

următoarele obiective:

- aplicarea sistemului

de cunoştinţe formate

la elevi în cadrul

orelor de biolo-

gie cu noi

i n f o r m a ț i i

care să

conducă la o

c u n o a ş t e r e

mai profundă a

acestora;

- dezvoltarea la elevi

a interesului pentru nou, a

spiritului de investigare, de

cercetare a fenomenelor

lumii vii;

-creşterea interesului

pentru conservarea şi

protecţia mediului

înconjurător;

- d e z v o l t a r e a

capacităţilor de documen-

tare şi de comunicare;

Știință

Seismografe
În ultima perioadă au fost înregistrate multe cu-

tremure de pământ şi în Europa, şi în Asia, şi în
America de Sud. Seismograful este aparatul care
măsoară și înregistrează mișcările solului, în scopul
analizei mișcărilor seismice provocate de cutremure
de pământ, explozii și alte surse.  Seismometrul este
un dispozitiv similar, care se limitează doar la partea
de măsurare a seismografului (funcția de înregi-
strare fiind preluată de alte aparate).

Să ne reamintim că puterea unui cutremur este
caracterizată prin magnitudinea sau intensitatea ace-
stuia exprimată în grade. Deoarece puterea cutre-
murului variază într-un interval foarte larg, Charles
Richter a introdus, în 1931, scara logaritmică a ma-
gnitudinilor care-i poartă numele şi care e bazată pe
măsurarea amplitudinii maxime a undelor seismice
înregistrate. Creşterea magnitudinii cu o unitate co-
respunde creşterii amplitudinii undei de 10 ori. Din
punct de vedere matematic, scara magnitudinilor nu
are o limită superioară, însă practic limita ei
superioară e determinată de rezistenţa rocilor.

Seismografele speciale înregistrează direct
acceleraţia, viteza sau deplasarea terenului pe trei
direcţii: Nord-Sud, Est-Vest şi pe verticală. Seismo-
grafele moderne generează semnale electrice, care se
amplifică de mii sau chiar milioane de ori şi se
înregistrează pe hârtie sensibilă, bandă magnetică
sau suport digital. În urma prelucrării acestor
înregistrări care se numesc seismograme, se
determină parametrii cutremurelor: timpul produ-
cerii, momentele de sosire a undelor, coordonatele
geografice ale epicentrului, adâncimea focarului,
magnitudinea etc.

La noi în ţară funcţionează un seismograf online
la staţia seismică Muntele Roşu – Cheia,  Google An-
droid are aplicaţia Seismograph, programul Ear-
thquakeView permite vizualizarea cutremurelor pe
hartă acolo unde se produc în timp real. Iată că mi-
nunile numite calculator, telefon mobil ne pot in-
forma şi ne ajută să monitorizăm chiar interiorul
Terrei!

La nivelul globului monitorizarea seismică este
obţinută cu ajutorul unei reţele de staţii seismice în
care intră şi reţelele naţionale ale multor ţări. 

Puteți viziona funcţionarea unui seismograf verti-
cal la:

http://www.iris.edu/hq/programs/education_and_
outreach/animations/8

(Ioan Cazacu – clasa a XI-a D)

MODALITĂȚI 
DE STIMULARE 

A CREATIVITĂȚII 
ELEVILOR 
- CERCUL 

DE BIOLOGIE -
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ȘTIINȚĂ

-dezvoltarea capacităţilor de a
realiza conexiuni între cunoştinţele
transdisciplinare.

MODALITĂŢI DE REALI-
ZARE:

- prin cooperare–colaborare:
munca în echipă, în grupuri mici–
fiecare dintre elevi având responsa-
bilitatea materialului studiat;

- prin realizarea de corelaţii
între diferite discipline de studiu;

- prin stimularea capacităţii
de gândire a elevilor, stimularea
creativităţii şi a originalităţii ace-
stora;

- prin adaptarea activităţilor
de protecţie a mediului la
particularităţile de vârstă ale elevi-
lor;

- prin realizarea cooperării
dintre elevi, părinţi, şcoală, comu-
nitate locală;

- observarea sistematică a
activităţii şi a comportamentului
elevilor care permite cunoaşterea
interesului manifestat de elevi pen-
tru studiu şi sesizarea modului în
care elevii participă la activităţi.

Activitatea în cadrul cercului
de biologie se desfăşoară  sub două
forme:
- activităţi periodice reprezentate
prin: şedinţe de lucru care au loc
lunar sau săptămânal, sesiuni de
comunicări ştiinţifice, şedinţe de
documentare, excursii pentru cerce-
tarea lumi vii;
- activităţi permanente care se
desfăşoară în anumite puncte stabi-
lite din teren şi sunt reprezentate
prin: observaţii fenologice, colecta-
rea şi determinarea organismelor de
pe suprafeţe standard, conservarea
plantelor, colectarea de date meteo-
rologice şi de răspândire a organi-
smelor, etc.

Regulamentul de protecţie a
muncii în cadrul cercului de biolo-
gie:

- părăsirea cercului de către

un membru se face fără restricţii,
după anunţarea profesorului coor-
donator şi a colegilor înainte de
acest lucru pentru a putea redistribui
sarcinile de lucru în cadrul echipei;

- la sfârşitul fiecărei activităţi,
laboratorul sau zona cercetată se
lasă curate, fiecare obiect utilizat se
pune la locul de unde a fost luat, în
timpul deplasării nu se mănâncă și
nu se aruncă resturi;

- nu se utilizează obiecte sau
ustensile defecte; dacă se observă
fisuri sau spărturi în obiectele din
sticlă se anunţă profesorul coordo-
nator şi se avertizează colegii;

- deplasarea pentru realizarea
activităţilor de teren se face în mod
ordonat, respectând regulile de
circulaţie şi cele ale deplasării civi-
lizate pentru a evita accidentele;

- elevii nu se îndepărtează sau
nu rămân în urma grupului, în anu-
mite cazuri, grupul aşteaptă în
linişte revenirea colegilor întârziaţi;

- la locurile stabilite pentru
activităţile de teren, grupele se
deplasează pentru studiu astfel încât
să observe colegii din celelalte
echipe de studiu;

- pentru orice deplasare în
afara locului stabilit se anunţă pro-
fesorul coordonator care
încuviinţează sau nu deplasarea;

- ustensilele de orice fel pen-
tru studiu se scot doar în locurile
pentru cercetare alese de către
echipă;

- comunicarea în cadrul echi-
pei se face în linişte; dacă este ne-
voie de prezenţa profesorului
coordonator, acesta este chemat de
un singur membru care se va de-
plasa în linişte;

- dacă se observă un lucru in-
teresant în timpul deplasării sau în
zona de cercetat se anunţă profeso-
rul coordonator, care îl va verifica şi
va decide dacă sunt sau nu chemaţi
colegii, în acest timp restul echipei

îşi aşteaptă colegii;
- datele colectate se trec în

fişele de lucru corespunzătoare ale
fiecărui membru al echipei în
funcţie de sarcina fiecăruia;

- fotografiile realizate în ca-
drul activităţilor se centralizează
de către profesorul coordonator
care le va distribui celorlalţi mem-
bri;

- nerespectarea acestor reguli
duce la avertisment; 4 averti-
smente (în timpul aceleiaşi
activităţi sau al activităţilor dife-
rite) duc la eliminarea elevului din
cadrul cercului;

- în cazul în care elevul eli-
minat continuă să însoţească elevii
cercului la activităţile de teren,
profesorul coordonator şi membrii
cercului nu sunt răspunzători în
cazul accidentării sau comporta-
mentului necivilizat al acestuia;

- regulamentul va fi
îmbunătăţit în timp, de comun
acord;

- acest regulament va fi di-
stribuit fiecărui elev al cercului
care îl va ataşa la dosarul indivi-
dual;

- după citirea acestui regula-
ment, elevii vor semna că au luat
la cunoştinţă prevederile acestuia
şi se obligă să îl respecte.

BIBLIOGRAFIE:

IORDACHE I., 1995 – Metodica
predării biologiei, Ed. Universităţii
,,Al. I. Cuza”, Iaşi.

IORDACHE I., LEU ULPIA
MARIA 2001 – Metodica predării-
învăţării biologiei, Ed. Corson,

Iaşi. 
MUSTAŢĂ GH., 1983 – Probleme
de metodica biologiei, Ed.Universi-
tăţii ,,Al. I. Cuza”, Iaşi.

( Prof. Alina-Elena Isac)
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Arta și știința sunt două
modalități de cunoaștere a
realității obiective. Având același
punct de plecare, cele două au mo-
duri diferite de a reflecta această
realitate, care există indepedent de
conștiința creatorului: în timp ce
știința prezintă realitatea cu preci-
zie și obiectivitate, pe calea
raționamentelor, cu scopul de a ex-
trage reguli general valabile, arta o
reflectă particularizând generalul
prin imagine artistică, cu mijloace
specifice.

Așa se face că același aspect al
realității, de exemplu răscoala de la
1907, va apărea prezentat diferit în
istorie și în artă. Datele consem-
nate de istorici sunt precise și le-
gate de cauze, desfășurare,
consecințe social-politice etc., vi-
zând evenimentul în mod general
și abstract, fără referire la oameni
sau întâmplări particulare. Într-o
operă literară, ca romanul realist-
obiectiv Răscoala de Liviu Re-
breanu, naratorul înfățișează
evenimentul general printr-un lanț
de întâmplări particulare, prin
acțiuni imaginate de el, dar carac-
teristice pentru eveniment, acțiuni
la care iau parte anumiți oameni-
personaje, având fiecare biografia
lui, cu fapte de viață care au un
ecou în sensibilitatea lectorului,
avizat sau neavizat. Romanul lui
Liviu Rebreanu oferă, deci, o im-
agine artistică a răscoalei de la
1907.

Același peisaj poate apărea
într-un manual de geografie cu
date exacte despre întindere, climă,
floră, faună, pe când într-o operă li-
terară, pe lângă informațiile trans-
mise, ca un plan secundar,
scriitorul sugerează trăirile produse
de o astfel de priveliște, prezentată
în aspectele receptate de el; un
exemplu este Delta Dunării reflec-
tată în manualul de geografie și în
opera prozatorului Mihail Sado-

veanu.
Știința solicită gândirea, pe

când arta, intelectul pe calea senti-
mentului. Arta reface, în limitele
proprii, modele ale realității în sin-
cronie cu știința. În opera de artă,
indiferent de natura sa, conceptele
enunțate de știință se transmit prin
metafore care, departe de a rivaliza
cu conceptele științifice, devin
complementele lor, fiind reacții ale
sensibilității artistului la aceste
concepte. Metafora poate fi
înțeleasă ca o punte pe care trecem
într-un teritoriu plin de noutate,
stabilind relația semnificat-semni-
ficant. 

Cel care a disociat pentru
prima dată știința de literatură, în
cultura română, a fost mentorul Ju-
nimii, Titu Maiorescu, în studiul O
cercetare critică asupra poeziei ro-
mâne de la 1867. Utilizând termeni
hegelieni, autorul stabilea
distincția astfel: literatura exprimă
frumosul, iar știința adevărul. Es-
tetica modernă a renunțat la
această delimitare riguroasă, arta și
știința completându-se prin socio-
logie, psihologie, lingvistică, ma-
tematică, cibernetică. Comparând
posibilitățile cunoașterii științifice
și ale celei metaforice, Lucian
Blaga susținea superioritatea celei
din urmă, deoarece pe această cale
se trece dincolo de realitate, în mis-
ter, realizându-se astfel o
cunoaștere luciferică, tulburătoare.

Cu siguranță, materialul celor
două domenii este diferit. Același
eveniment, ne referim la răscoala
din 1907, a fost oglindit și în pic-
tură (este cunoscut tabloul lui
Octav Băncilă pe această temă), și
în grafică (desenele lui Tonitza), și
în sculptură (opera lui Corneliu
Medrea), și în muzică (opera 1907
compusă de Gheorghe Dumi-
trescu). Așadar, aceeași realitate a
fost exprimată cu materiale diferite
în arte diferite: pictura a apelat la

culoare, grafica, la formă, scul-
ptura, la volum, iar muzica, la
sunet. Odată cu evoluția
civilizației, diferite curente au în-
cercat să apropie literatura de cele-
lalte arte: parnasienii vor solicita
funcția de evocare vizuală, orien-
tându-se spre arta plastică, pe când
simboliștii vor pune accent pe mu-
zicalitatea poeziei.

Esteticienii Wellek și Warren,
în lucrarea Teoria literaturii, au
precizat că diferitele arte au
evoluția lor individuală cu relații
între ele, dar aceste relații trebuie
înțelese ca o schemă complexă de
relații dialectice care acționează în
ambele sensuri.

Literatura folosește ca material
de expresie cuvântul, fiind astfel
înțeleasă ca o artă a cuvântului. În
studiul amintit, Titu Maiorescu
constata că, spre deosebire de pia-
tră, culoare, sunet, cuvântul este
pentru poezie doar „un organ de
comunicare”1, nu și un material
„sensibil”. Criticul precizează apoi
că „materialul poetului nu se află
în lumea din afară: el se cuprinde
numai în conștiința noastră și se
compune din imaginile reproduse
ce ni le deșteaptă auzirea cuvinte-
lor poetice”2. De asemenea, acesta
vorbește despre pericolul abstrac-
tizării cuvântului, al depoetizării
acestuia și recomandă alegerea cu-
vântului celui mai puțin abstract,
folosirea epitetelor ornante, a per-
sonificărilor, a comparației, a me-
taforei, a tropilor în general.

Spre deosebire de materialele
celorlalte arte, limba este o creație
a omului și ea dobândește în litera-
tură o valoare expresivă mai mare
decât în comunicarea obișnuită. Li-
teratura utilizează cuvintele și
asociațiile de cuvinte, elementele
1 Titu Maiorescu, Critice, Editura
Științifică și Enciclopedică, București,
1978, p. 62
2 Idem

Despre literatură

Literatura, artă a cuvântului
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Despre literatură

fonetice și cele morfosintactice
în așa fel încât să obțină o expresie
unică, având o forță de sugestie spo-
rită. De exemplu, repetarea unui
sunet sau a unui grup de sunete
poate fi sugestivă pentru un anumit
peisaj sau stare sufletească; când
poetul Grigore Alexandrescu spune,
în Umbra lui Mircea. La Cozia:
„Ale turnurilor umbre peste unde
stau culcate” ponderea vocalei în-
chise devine sugestivă pentru at-
mosfera încordată, în acord cu
întunericul apăsător. Titlul folosit de
simbolistul George Bacovia pentru
un întreg volum, Plumb, transmite
prin chiar alcătuirea lui fonetică sta-
rea de deprimare; aliterația la care
apelează Mihai Eminescu în poemul
istoric Scrisoarea III, „vâjâind ca vi-
jelia și ca plesnetul de ploaie”, con-
tribuie la sugerarea vârtejului luptei.

În ceea ce privește aspectul le-
xical, se observă că literatura
folosește toate sectoarele limbii,
apelând la arhaisme, regionalisme,
neologisme, fie în scopul sugerării
culorii locale pentru a crea impresia
autenticității, fie pentru expesivitate
sporită. Astfel, folosirea arhaismului
în romanul Frații Jderi de Mihail
Sadoveanu servește autenticității
evocării, ideii de culoare istorică, iar
când Tudor Arghezi spune în poezia
Belșug: „Grâu, păpușoi, săcară, mei
și orz”, în acea enumerație a bogăției
materiale folosirea cuvintelor popu-
lare la creionarea viziunii asupra
țăranului; utilizarea neologismului
în opera lui Calistrat Hogaș sau în
cea a lui George Topârceanu
servește unor intenții umoristice.

La nivel morfosintactic, se re-
marcă folosirea anumitor părți de
vorbire, a unor categorii gramaticale
sau a unei anumite organizări sintac-
tice în scopuri sugestive: ponderea
verbelor la timpul prezent în episo-
dul luptei de la Rovine, în Scrisoa-
rea III, de Mihai Eminescu, conferă
textului dinamism, stimulând parti-
ciparea sufletească a lectorului; fo-
losirea verbelor la imperfect în unele
descrieri de natură la Mihail Sado-
veanu indică derularea lentă a tim-
pului, permanența; preferința pentru

superlativ în descrierea unei furtuni
de către Calistrat Hogaș are efecte
deosebite în conturarea unei viziuni
terifiante.

Topica poetică are valențe ex-
presive; când George Coșbuc spune:
„Un cuptor e roșul soare/ Și cărbune
sub picioare/ E nisipul” percepem
intenția poetului de a situa în prim-
plan substantivul sugestiv pentru
căldura toridă a zilei; aglomerarea
subordonatelor înaintea propoziției
principale în poezia lui Tudor Ar-
ghezi conferă un aspect specific sti-
lului poetului.

Repetiția, enumerația apar ca
procedee sintactice sugestive: năvă-
lirea neîntreruptă a oștilor păgâne în
Scrisoarea III este sugerată de
repetiția verbului a veni, iar extinde-
rea puterii otomane asupra întregii
lumi este conturată prin enumerarea
tărâmurilor ce se vor întinde „sub o
umbră de copac”.

Figurile de stil folosite în textul
literar creează impresia unei adevă-
rate magii a cuvântului. De la epitet
și comparație, continuând cu perso-
nificarea, hiperbola și ajungând la
metaforă, metonimie, sinecdocă,
oximoron, toate acestea ajută la
transfigurarea realității, sporind ex-
presivitatea și declanșând în lector
trăiri intense.

Limbajul literaturii, adresându-
se afectivității, este purtătorul mai
multor sensuri, care sunt receptate în
funcție de sensibilitatea și persona-
litatea cititorului. După Jorge Luis
Borges, poezia este o experiență es-
tetică: „Cred că poezia e ceva care
se simte”1. Într-adevăr, orice carte
renaște prin lectură, istoria literară
putând fi înțeleasă ca istorie a mo-
durilor în care s-a stabilit relația
autor-cititor.

Comunicarea literar-artistică
presupune un sistem de relații, im-
plicând un lanț de subsisteme, între
care și relația autor-receptor, în mă-
sura în care opera literară își dezvă-
luie funcțiile în relație cu receptorul,
care proiectează asupra sa o viziune

interpretativă. Timpul operei literare
nu este doar timpul scrisului, ci este
și timpul indefinit al lecturii și al me-
moriei, iar sensul ei nu este dat pen-
tru totdeauna. Scriitorul este cel care
transfigurează realitatea, filtrând-o
prin prisma personalității sale.
Această personalitate este determi-
nată de procese psihice cognitiv-
senzoriale, cognitiv-logice, afective,
volitive, de temperament, dar și de
aptitudini, experiență de viață, cul-
tură. Poetul Ion Barbu definește
acest proces de re-creare a realității
în opera literară în arta poetică Joc
secund: „Din ceas dedus adâncul
acestei calme creste,/ Intrată prin
oglindă în mântuit azur,/ Tăind pe
înecarea cirezilor agreste,/ În grupu-
rile apei, un joc secund, mai pur”.
Poezia este, deci, o realitate secundă,
este reflectare, scoasă din scurgerea
obișnuită a timpului și proiectată,
prin oglindă, în eternitate.

Atitudinea eului creator
hotărăște chiar genul literar în care
se va încadra opera sa; autorul se
poate exprima direct (genul liric), se
poate reflecta prin intermediul unei
narațiuni subiective sau obiective
(genul epic) sau se reflectă în con-
flictele sale interioare și exterioare
(genul dramatic). De asemenea, au-
torul va opta pentru un anumit mod
de expunere (descriere, narațiune,
dialog) sau va face ca acestea să fu-
zioneze într-un tot armonios.

Opera literară apare ca un întreg
cu caracter de unicitate, alcătuit din
cuvinte. Luate separat, în afara ope-
rei, aceste cuvinte nu au valoare ar-
tistică, ci constituie un simplu
material de comunicare. Ca factori
corelativi, fondul și forma operei li-
terare se contopesc, armonia aces-
tora sporindu-i frumusețea.

(Prof. Ecaterina 
Aghiorghiesei-Olteanu)

Bibliografie:
Titu Maiorescu, Critice, 

Editura Științifică și Enciclopedică,
București, 1978

Jorge Luis Borges, Cărțile și
noaptea, Editura Minerva,
București, 1988

1 Jorge Luis Borges, Cărțile și noaptea,
Editura Minerva, București, 1988, p. 32
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Învăţarea centrată pe elev repre-
zintă o abordare care presupune un
stil de învăţare activ şi integrarea
programelor de învăţare în funcţie de
ritmul propriu de învăţare al elevului.
Elevul trebuie să fie implicat şi re-
sponsabil pentru progresele pe care
le face în ceea ce priveşte propria lui
educaţie.

Pentru a avea cu adevărat elevul
în centrul activităţii instructiv-educa-
tive, profesorul îndeplineşte roluri cu
mult mai nuanţate decât în şcoala tra-
diţională. În abordarea centrată pe
elev, succesul la clasă depinde de
competenţele cadrului didactic de a
crea oportunităţile optime de învăţare
pentru fiecare elev. Astfel, în funcţie
de context, profesorul acţionează
mereu, dar adecvat şi adaptat nevoi-
lor grupului.

Avantajele învăţării centrate pe
elev sunt:

Creşterea motivaţiei elevilor,
deoarece aceştia sunt conştienţi că
pot influenţa procesul de învăţare;

Eficacitate mai mare a învăţării
şi a aplicării celor învăţate, deoarece
aceste abordări folosesc învăţarea
activă;

Învăţarea capătă sens, deoarece a
stăpâni materia înseamnă a o înţe-
lege;

Posibilitate mai mare de includ-
ere - poate fi adaptată în funcţie de
potenţialul fiecărui elev, de capacită-
ţile diferite de învăţare, de contextele
de învăţare specifice.

Metodele de învăţare centrată pe

elev fac lecţiile interesante, sprijină
elevii în înţelegerea conţinuturilor pe
care să fie capabili să le aplice în
viaţa reală.

Printre metodele care activează
predarea-învăţarea sunt şi cele prin
care elevii lucrează productiv unii cu
alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colabo-
rare şi ajutor reciproc. Ele pot avea
un impact extraordinar asupra
elevilor datorită denumirilor, carac-
terului ludic şi oferă alternative de în-
văţare cu ,,priză” la elevi.

În vederea dezvoltării gândirii
critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu
precădere unele strategii activ-partic-
ipative, creative. Acestea nu trebuie
rupte de cele tradiţionale, ele mar-
când un nivel superior în spirala
modernizării strategiilor didactice.           

Dintre metodele moderne speci-
fice învăţării active care pot fi apli-
cate cu succes şi la orele de
matematică fac parte: brainstormin-
gul, metoda mozaicului, metoda cu-
bului, turul galeriei, ciorchinele.

Mozaicul 

Mozaicul sau „metoda grupurilor
interdependente” este o strategie ba-
zată pe învăţarea în echipă. Fiecare
elev are o sarcină de studiu în care
trebuie să devină expert. El are în
acelaşi timp şi responsabilitatea
transmiterii informaţiilor asimilate,
celorlalţi colegi.

În cadrul acestei metode rolul

profesorului este mult diminuat, el
intervine semnificativ la începutul
lecţiei când împarte elevii în grupu-
rile de lucru şi trasează sarcinile şi la
sfârşitul activităţii când va prezenta
concluziile activităţii.

Există mai multe variante ale
metodei mozaic iar noi vom prezenta
varianta standard a acestei metode
care se realizează în cinci etape.

Pregătirea materialului de stu-
diu

Profesorul stabileşte tema de stu-
diu şi o împarte în 4 sau 5 sub-teme.
Opţional, poate stabili pentru fiecare
sub-temă, elementele principale pe
care trebuie să pună accentul elevul,
atunci când studiază materialul în
mod independent. Acestea pot fi for-
mulate fie sub formă de întrebări, fie
afirmativ, fie un text eliptic care va
putea fi completat numai atunci când
elevul studiază materialul.

Realizează o fişă-expert în care
trece cele 4 sau 5 sub-teme propuse
şi care va fi oferită 

fiecărui grup.
Organizarea colectivului în

echipe de învăţare de câte 4-5 elevi
(în funcţie de numărul lor în clasă)

Fiecare elev din echipă, primeşte
o literă (A, B, C, D) şi are ca sarcină
să studieze în mod independent, sub-
tema corespunzătoare literei sale.

El trebuie să devină expert în
problema dată. De exemplu, elevii cu
litera A vor aprofunda sub-tema din
Fişa „A”. Cei cu litera B vor studia
sub-tema din Fişa „B”, etc.

Matematică

METODE DE ÎNVĂŢARE CENTRATĂ
PE ELEV UTILIZATE ÎN CADRUL 

ORELOR DE MATEMATICĂ
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Faza independentă: fiecare
elev studiază sub-tema lui, citeşte
textul corespunzător. Acest studiu in-
dependent poate fi făcut în clasă sau
poate constitui o temă de casă, reali-
zată înaintea organizării mozaicului.

Constituirea grupului de
experţi

După ce au parcurs faza de
lucru independent, experţii cu
aceaşi literă se reunesc, consti-
tuind grupe de experţi pentru a
dezbate problema împreună.
Astfel, elevii cu litera A, pără-
sesc echipele de învăţare ini-
ţiale şi se adună la o masă
pentru a aprofunda sub-tema
din Fişa „A”. La fel procedează
şi ceilalţi elevi cu literele B, C,
şi D. Dacă grupul de experţi
are mai mult de 6 membri,
acesta se divizează în două
grupe mai mici.

Faza discuţiilor în grupul
de experţi: elevii prezintă un raport
individual asupra a ceea ce au studiat
independent. Au loc discuţii pe baza
datelor şi a materialelor avute la dis-
poziţie, se adaugă elemente noi şi se
stabileşte modalitatea în care noile
cunoştinţe vor fi transmise şi celorlaţi
membri din echipa iniţială.

Fiecare elev este membru într-un
grup de experţi şi face parte dintr-o
echipă de învăţare. Din punct de ve-
dere al aranjamentului fizic, mesele
de lucru ale grupurilor de experţi tre-
buie plasate în diferite locuri ale sălii
de clasă, pentru a nu se deranja reci-
proc.

Scopul comun al fiecărui grup de
experţi este să se instruiască cât mai
bine, având 

responsabilitatea propriei învă-
ţări şi a predării şi învăţării colegilor

din echipa iniţială.
Reîntoarcerea în echipa iniţială

de învăţare
Faza raportului de echipă: exper-

ţii transmit cunoştinţele asimilate, re-
ţinând la rândul lor cunoştinţele pe

care le transmit colegii lor, experţi în
alte sub-teme. Modalitatea de trans-
mitere trebuie să fie scurtă, concisă,
atractivă, putând fi însoţită de supor-
turi audio-vizuale, diverse materiale.

Specialiştii într-o sub-temă pot
demonstra o idee, citi un raport, fo-
losi computerul, pot ilustra ideile cu
ajutorul diagramelor, desenelor, foto-
grafiilor. Membrii sunt stimulaţi să
discute, să pună întrebări şi să-şi no-
teze, fiecare realizându-şi propriul
plan de idei.

Evaluarea
Faza demonstraţiei: grupele pre-

zintă rezultatele întregii clase. În
acest moment elevii sunt gata să de-
monstreze ce au învăţat. Profesorul
poate pune întrebări, poate cere un
raport sau un eseu ori poate da spre
rezolvare fiecărui elev o fişă de eva-

luare. Dacă se recurge la evaluarea
orală, atunci fiecărui elev i se va
adresa o întrebare la care trebuie să
răspundă fără ajutorul echipei.

Ca toate celelalte metode de în-
văţare prin cooperare şi aceasta pre-

supune următoarele avantaje:
- stimularea încrederii în

sine a elevilor;
- dezvoltarea abilităţilor

de comunicare argumentativă
şi de relaţionare în cadrul
grupului;

- dezvoltarea gândirii lo-
gice, critice şi independente;

- dezvoltarea răspunderii
individuale şi de grup;

- optimizarea învăţării
prin predarea achiziţiilor al-
tcuiva.

„Trebuie să remarcăm
calitatea metodei grupurilor
interdependente de a anihila
manifestarea efectului Rin-

gelmann. Lenea socială, cum se mai
numeşte acest efect, apare cu deose-
bire atunci când individul îşi imagi-
nează că propria contribuţie la
sarcina de grup nu poate fi stabilită
cu precizie. Interdependenţa dintre
membri şi individualizarea aportului
fac din metoda mozaicului un reme-
diu sigur împotriva acestui efect”.

BIBLIOGRAFIE
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Mihail Sorbul (M. Smolski), descoperire a criticului
Mihai Dragomirescu la revista “Convorbiri critice”, a
dat unele din cele mai bune “comedii tragice” de la în-
ceputul secolului nostru, “Patima roşie” (1916) şi “De-
zertorul” (191.9).

În “Patima roşie” concentrarea conflictului în jurul
unui număr restrâns de personaje, potenţarea abilă a
psihologismului (şi a câtorva elemente naturaliste spe-
cifice literaturii începutului de secol şi “gustate” de pu-
blicul respectiv), gradarea ascendentă a acţiunii şi
prospeţimea duelului de replici dintre unele personaje,
explică succesul de care s-a bucurat întotdeauna piesa.

Tofana, o studentă săracă - temperament focos, plin
de surprize -, este amanta lui Castriş, fecior de bani gata,
om onest totuşi pentru că obţine în cele din urmă
încuviinţarea părinţilor pentru a se însoţi legal cu ea.
Din demnitate plebee rănită, combinată cu misterele
feminităţii, fata îl refuză şi se îndrăgoşteste fulgerător,
aproape nemotivat, de insignifiantul Rudy, numai şi
numai pentru că era “un animal frumos”, iubit de toate
femeile, de care se lăsa întreţinut. Surprinzător însă,
Rudy nu o acceptă, agasat de impulsivitatea ei şi hotărât,
în fine, să se “cuminţească” de aici înainte iubind cast
pe Crina, întruchipare a nevinovăţiei dar şi a suficienţei
feminine. Pe Crina o mai iubeste şi Sbilt, vărul Tofanei,
tip de student întârziat şi de intelectual ratat, deosebit
de lucid şi autoironizator (neiertând bine-înţeles nici pe
ceilalţi). Sbilt o aţâţă pe Tofana împotriva “filfizonului
mandolinist” şi caută (lombrozian) a dezlănţui în ea
“patima roşie”, moştenită (obligatoriu, susţine el) de la
un bunic comun, fost pe vremuri hingher. Orbită de
furie împotriva lui Rudy care prefera pe alta (Crina) şi
scoasă din fire de insistenţele lui Castriş, Tofana caută
să se răzbune după un plan teribil. Pune la cale venirea
lui Rudy în camera Crinei şi-l obligă, sub ameninţarea
revolverului, să petreacă o noapte acolo, spre a-i umili
pe cei doi. Bărbatul refuză, are loc o încăierare şi Tofana,
ca într-o transă, descarcă arma, ucigandu-l.

Tot interesul personajului principal stă în doza-
rea perfectă de luciditate şi acţiuni în acelaşi timp ne-
cugetate, pornite dintr-un impuls interior nestăpânit.
În scena hotărâtoare, ea alternează ameninţările cu
cerşirea dragostei, total conştientă de lipsa de valoare a
omului pe care îl iubeşte ca şi de absurditatea gesturilor
ei.

De fapt, Tofana nici nu ştie dacă e vorba de o iubire

adevarată. Ea afirmă într-o replică cheie: “Adică ştiu eu
dacă te iubesc ? Hotărât nu aş putea spune ce fel de
simţăminte am pentru tine. Poate să fie o simplă suge-
stie, o autosugestie, oricum un simţământ ce există, ce
mă chinuieşte”1

Autorul însuşi mărturisea: “Vreau să dezbrac omul de
haina perfidă a civilizaţiei ca să-l asez gol în faţa
naturii.” 2

Aşa sunt prezentate personajele (mai ales Tofana, Sbilt
şi Rudy) încât ele urmăresc pe cititor şi pe spectator ca
un simbol şi avertisment. La Tofana urmăresc nu imo-
ralitatea în care se complacea cu luciditate virilă si
tăioasă, nici gestul ei asasin, ci ascunsa cauză a
imoralităţii ei, mobilul conduitei ei când perfide, când
protestatoare, când dominatoare, până şi în problemele
cele mai tainice ale inimii ei: dorinţa şi neputinţa de a
se realiza. Pe cititori, ca şi pe eroi, îi urmăreşte obârşia
hingherească a acestora şi neputinţa lor de a se desface
de rădăcinile acestei obârşii. Aceste limite au valoarea
unei epici sociale care se ştie pe sine murdară dar care
nu îndrăzneşte să se osândescă singură. Pe scenă e o
lume bolnavă (1916), dezaxată, conştientă de aceasta
dezaxare, dornică să se smulgă din propria ei piele, să-
şi caute o altă condiţie umană, dar stăruind totuşi,
otrăvită, să-şi afle rezolvarea în cadrele acestei condiţii.

De aceea, a privi pe Tofana doar prin patima ei,
înseamnă a rămâne doar la anecdotă. Tofana
trăieşte lucida perversiune a compromisurilor cu

1 Sorbul, Mihail -  “Teatru”, vol. I, ESPLA, 1956, actul III, scena
4, pag. 413
2 Valerian, I - “De vorba cu Mihail Sorbul” în “Viaţa lite-

rara”, III, nr. 94, din 17 nov. 1928

Teatru

Femeia pasională modernă: Tofana Sbilt

Patima roşie   de Mihail Sorbul
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viaţa, cu societatea, cu sine însăşi. Prăbuşirea ei
este limanul fetid către care s-a avântat. Cumplita

patimă roşie care inundă sângele şi viaţa eroinei nu
contează în această prabuşire (nihilistul Sbilt face doar
caz de ea pentru a o transforma dintr-o sugestie într-o
autosugestie); patologicul e doar un ferment care
accelerează, dar care nu justifică procesul Tofanei.

Urmărind  reflectarea problematicii  piesei  şi perso-
najelor în evoluţia criticii, nu ni se pare surprinzător că
Garabet Ibrăileanu îi găsea multe cusururi. Admiratorul
cel mai fervent al “eternului feminin” nealterat, cel care
ajungea să confunde prin suprapunere perfectă planul
raţional ştiinţific al criticului cu planul afectiv, încât se
îndragostea realmente de unele creaţii  literare  feminine
(Saşa Comăneşteanu, Ana Karenina, Nataşa Rostova),

a găsit în “Patima roşie”  “expresia instinctelor primitive,
biciuirea curiozităţii, izbucnirea fără nici un frâu moral
a senzualităţii”1 etc.

Dar nici cu cealaltă extremă nu putem fi de acord, cu
alăturarea protestului Tofanei faţă de condiţia ei, de ib-
seniana Nora, care, cu naivitate, crede în posibilitatea
evadării din „Casa papuşilor”2 . Mai repede am vedea o
apropiere de Lady din “Orfeu în infern” de Tennessee
Williams care vrea să evadeze din infernul vieţii ei
sterpe prin dragostea pentru trubadurul modern, Xa-
vier, numai că dramaturgul american contemporan,
profitând de încă o jumătate de secol de teatru şi
experienţă social-istorică, plasează pe ambii
protagonişti, în luptă cu o întreagă lume, ostilă fericirii
idealizate a individului.
Bibliografie
Sorbul, Mihail -  “Teatru”, vol. I, ESPLA, 1956
Tornea, Florin -  “Cuvânt introductiv” la vol.: Mihail

Sorbul “Teatru”
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“Teatru”, vol. I, ESPLA, 1956, pag. 59
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Se spune că acum 65.000.000 de
ani, Terra a fost lovită de un imens
asteroid. Uriașul bolovan, care s-a
abătut asupra Pământului, ca o
urgie cosmică a fost factorul prin-
cipal  care a contribuit la elimina-
rea definitivă a reptilelor uriașe.

Meteoritul a avut impactul cu
solul în apropiere de Mexic, unde
în nord-estul orașului
Chicxulub există un crater subma-

rin uriaș cu un diametru  de 200
Km. Craterul se numește Craterul
Chicxulub.

Se mai spune că, odată cu lovirea
solului s-au emis diferite gaze din
interiorul acestuia care au provocat
multiple schimbări climatice, iar
primele reptile care au avut de su-
ferit au fost cele ierbivore, deoarece
odată cu schimbarea climatului
plantele au murit și nu au mai avut

hrana nesesară pentru a trăi. Odată
cu moartea ierbivorelor, cele carni-
vore au fost nevoite să se mănânce
între ele pentru a „supraviețui”.

Acum 65.000.000 de ani, Terra a
fost zgâlțâită din temelii, în urma
căderii unui asteroid. Dar, pe ter-
men lung, urmările n-au fost ex-
clusiv negative. Acelea au fost
chinurile facerii pentru… nume-
roase specii noi. Viața este schim-
bare. Nimic nu-i bătut în cuie! 

(Dragoș Sava, clasa a XI-a A)

“Patima roșie” în interpretarea actorilor
de la  TEATRUL TONY BULANDRA

Dispariția Dinozaurilor



În zilele noastre din ce in ce mai mulți elevi preferă
să își ia informațiile de pe Internet, folosind materiale
de pe diferite siteuri, din diferite aplicații și social
media etc. Ei preferă să învețe privind un material
video, astfel obținând cele mai bune rezultate în cel mai
scurt timp.

În era tehnologiei avem noi oportunități, noi
posibilități, transfer rapid de informații ceea ce este o
provocare și pentru noi, profesorii, pentru a ține pasul. 

Elevii noștri, astăzi, au un stil
de învățare preponderent
kinestezic și trebuie să învățăm să
ne adaptăm noilor schimbări. De
aceea, materialele video sunt o
sursă bună de predare și învățare,
pentru că combină cel mai bine
diferitele abilități și stiluri de
învățare.

Materialele video sunt, de cele
mai multe ori, subestimate ca
metode de predare a unei limbi
străine. Suntem conștienți că elevii noștri folosesc noile
tehnologii mai mult decât ne-am dori. De ce să nu
profităm să le îmbogățim cunoștințele folosind instru-
mentele Trebuie să îi motivăm pe elevi să își găsească
timp pentru a studia. Deoarece utilizarea noilor
tehnologii este în creștere rapidă, putem să le oferim
posibilitatea să învețe o limbă străină folosind materi-
ale video pe care să le acceseze de pe noile dispozitive
(telefoane smart, computere, tablete etc.). Aceasta este
o oportunitate bună de a stimula elevii să studieze
oricând, în orice loc și ori de câte ori au posibilitatea.

Profesorul nu mai este singura și principala sursă de
informații. De aceea, rolurile acestuia s-au schimbat.
Câteva dintre rolurile principale ale profesorului,
astăzi, sunt: să învețe elevii cum să se descurce cu
aceste surse moderne de informare, cum să folosească
eficient tehnologia modernă, să-i motiveze pe elevi să
învețe, să-și valideze, să sintetizeze și să transmită mai
departe informația, să colaboreze cu ceilalți, să explice,
să justifice și să-și exprime opiniile. Iar sursele video
pot fi o modalitate bună pentru a ne exersa aceste
roluri.

Folosirea materialelor video, în orele de limba
engleză, pot transforma aceste lecții în unele mai cre-
ative, care  implică activ elevii și îi provoacă să învețe
într-un mod mai plăcut și ușor.

E adevărat că, să pregătești o lecție video e un

consum de efort și timp suplimentar, dar elevii vor fi
mai entuziaști dacă noi vom ști cum să abordăm o
asemenea lecție. Există o multitudine de tehnici pe care
le putem folosi pentru a face o lecție atractivă și cu im-
pact mare.

Avantaje ale folosirii materialelor video la orele de
limba engleză:

- este distractiv și adaugă o schimbare de ritm în di-
namica unei lecții

- este potrivit pentru elevii cu
abilități vizuale de învățare

- ajută la o mai bună înțelegere
a unui anumit subiect

- limbajul folosit e mai natural și
autentic

- poate face o lecție mai ușor de
amintit

- o secvență video, de câteva
minute, poate face cât o lecție
întreagă.

- poate fi o modalitate grozavă
de a exersa limba

- poate aborda o varietate întreagă de abilități de
învățare (îmbogățește gramatica, vocabularul, accentul,
intonația, abilitățile de receptare și producere a
mesajelor)

- stimulează creativitatea, interacțiunea între elevi.

Mijloacele audio-video ajută elevii să înțeleagă și să
învețe o limbă străină, și dincolo de predarea cu aju-
torul metodelor tradiționale, și le oferă șansa să exper-
imenteze și să folosească limba engleză în contexte de
viață reale. Această modalitate de învățare le dă  posi-
bilitatea elevilor  de a deveni mai implicați, mai
motivați și mai încrezători în resursele lor creative,
dispuși pentru o mai bună colaborare unii cu alții și la
o abordare critică a subiectelor prezentate.

Suntem conștienți că noua tehnologie nu poate face
”munca” unui profesor, dar nici nu putem nega
contribuția sa semnificativă la îmbunătățirea învățării
și predării.

“Technology is just a tool. In terms of getting the
students working together and motivating them, the
teacher is the most important”

Bill Gates

(Prof. Petronela Corina Trif)

UTILIZAREA MIJLOACELOR VIDEO 
ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE
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Curiozități

De mii de ani, oamenii au visat să
se facă nevăzuţi. Puterea
invizibilităţii este prezentă în mitu-
rile popoarelor din lumea întreagă,
fiind mai întâi asociată zeilor, ca
semn al puterii acestora, iar apoi
fiinţelor magice şi marilor eroi.
Acum, graţie progresului ştiinţific
realizat în ultimul deceniu, acest
atribut al super-eroilor a fost tran-
spus în realitate – la un nivel extrem
de redus, ce e drept – reuşită ce pro-
mite că omul va cuceri invizibilita-
tea în acest secol.

Posibilitatea de a deveni invizibil a
fost explorată şi în operele de
ficţiune, cea mai cunoscută dintre
acestea fiind „Omul invizibil”,
publicată de H.G. Wells în 1897.
Acesta scria despre un cercetător
care a reuşit să-şi modifice indicele
de refracţie al corpului, devenind
astfel invizibil.

Dacă oamenii ar putea deveni cu
adevărat invizibili, ei ar deveni orbi.
De ce? Oamenii văd ca urmare a
faptului că fotoreceptorii din retină
(alcătuiţi din conuri şi bastonaşe)
absorb lumina, formând o imagine
a ceea ce se află în faţa lor. Dacă
omul ar fi cu adevărat invizibil, lu-
mina ar trece prin corpul uman fără
a fi absorbită, astfel că nu ar putea
vedea nimic.

De aceea, în multe opere de
ficţiune, eroii care devin „invizibili”
folosesc o mantie sau un costum
care îi face imposibil de observat.
Acelaşi principiu este aplicat şi de
cercetătorii care încearcă să facă lu-
crurile nevăzute, toate experimen-
tele acestora având la bază ideea de
„cloaking” - camuflarea obiectului
studiat astfel încât acesta să fie ca şi
invizibil.

Recent, oamenii de ştiinţă au înce-
put să aplice acelaşi principiu folosit
de Wells în „Omul invizibil” - modi-
ficarea indicelui de refracţie - pen-

tru a face obiectele aproape imposi-
bil de văzut.

Refracţia are loc atunci când o
rază de lumină trece dintr-un mediu
în altul (spre exemplu, din apă în
aer), schimbându-şi direcţia de pro-
pagare. Gradul devierii razei lumi-
noase depinde de indicele de
refracţie, termen ce reprezintă ra-
portul dintre viteza luminii în vid şi
viteza luminii în acel mediu. Astfel,
indicele de refracţie al apei este de
1,33, ceea ce înseamnă că în vid lu-
mina se deplasează cu o viteză de
1,33 ori mai mare decât în apă.

Fizicianul rus Victor Veselago a
publicat în 1967 o lucrare în care a
demonstrat matematic că, atunci
când permitivitatea electrică şi per-

meabilitatea magnetică ale unui ma-
terial sunt simultan negative,
indicele de refracţie al acestui mate-
rial va fi de asemenea negativ - adică
lumina ar fi deviată în afara mate-
rialului! În natură nu există niciun
material care să aibă un indice de
refracţie negativ, astfel că lucrarea sa
a rămas neobservată mai bine de trei
decenii.

La finalul mileniului trecut, lucra-
rea lui Veselago a intrat în atenţia fi-
zicienilor, care au început să o
studieze în mod serios. La scurt
timp după aceea, în 2002, s-a reuşit

crearea a ceea ce părea a fi o idee SF:
un metamaterial („meta” însem-
nând „dincolo de” în limba greacă)
cu un indice de refracţie negativ.
Iniţial, numeroşi cercetători au re-
spins rezultatele obţinute de creato-
rii metamaterialelor, afirmând că
refracţia negativă este o iluzie, că
este ceva ce violează legile fizicii -
aşadar, ceva imposibil. Cu timpul,
însă, existenţa lor a fost acceptată.

Invizibilitate totală folosind tran-
sformate geometrice (teorie) şi me-
tamateriale (teorie şi experiment)

Principiu: Înconjoară obiectul ce
se doreşte invizibil cu un metamate-
rial care să deformeze traseul raze-
lor de lumină prin metamaterial,
ocolind obiectul, şi care să le recom-
bine după obiect aşa cum erau
înainte de obiect obiectul nu este vi-
zibil. 

În vara anului 2011, o echipă de
cercetători a anunţat că a reuşit, în
premieră, să conceapă un metama-
terial care camuflează obiectele în
spectrul vizibil ochiului uman.
Xiang Zhang, conducătorul studiu-
lui, a explicat că reuşita echipei co-
ordonate de el este revoluţionară,
chiar dacă obiectul camuflat era de
dimensiunile unei globule roşii.

Investiţiile fabuloase în acest do-
meniu, alături de progresul constant
înregistrat în domeniul nano-
producţiei promit ca, de-a lungul
acestui secol, invizibilitatea să
părăsească tărâmul ficţiunii, pentru
a deveni realitate.
Surse:
http://www.descopera.ro/stiinta
www.projects.star.t.utokyo.ac.jp/p

rojects/MEDIA/xv/oc.html 
http://www.standrews.ac.uk/~ulf/i

nvisibility.html
(Prof. Giovana Smău)

Invizibilitatea – ficţiune sau realitate
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Într-o perioadă în care lumea aplicațiilor Android
cunoaște o vastă diversitate s-a pus problema utilizării
acestora pe platforme Windows, cele mai populare din
IT. Astfel au fost create diferite variante de simulatoare.
Un simulator este un program folosit atunci când se
dorește rularea unui sistem de operare pe alt sistem de
operare. Rolul său este de a crea un mediu virtual pe
ecranul unui computer cu scopul de a-i ajuta pe dezvol-
tatori să testeze aplicațiile create în diferite medii și sce-
narii într-un mod mai
ușor decât pe un smar-
tphone. 

Se pot instala jocuri și
aplicații prin interme-
diul unui astfel de emu-
lator chiar și în situația
în care titlul software cu
pricina nu este creat
pentru a suporta siste-
mul de operare Win-
dows.

NOX este un emula-
tor Android pentru
Windows 10 care aduce suport complet pentru maga-
zinul de aplicații Google Play. Acesta este un emulator
Android care funcționează foarte bine pe PC-ul care
rulează Windows 10. Acest emulator a ajuns la versiu-
nea 6.0.3.0. 

Ce este interesant la Nox Android Emulator este fap-
tul că acesta oferă suport complet pentru magazinul de
aplicații Google Play, utilizatorii având posibilitatea de
a se loga direct în contul Google personal și a testa
aplicațiile dorite.

Printre noutățile aduse de ultima versiune avem
optimizări ale performanței, rezolvarea de bug-uri în-
tâlnite anterior, cât și alte îmbunătățiri menite pentru a
oferi o experiență ideală de utilizare. 

BlueStacks este cel mai simplu mod de a rula aplicații
Android pe Windows.  Nu înlocuiește întregul sistem
de operare. În schimb, rulează aplicații Android într-o
fereastră pe desktop-ul sistemului Windows. Acest
lucru vă permite să utilizați aplicații Android la fel ca
orice alt program obișnuit. BlueStacks include, de ase-
menea, suport pentru instalarea ușoară a aplicațiilor din
Google Play, astfel că procesul este cât se poate de sim-
plu. Chiar mai bine, BlueStacks rulează aplicații și jocuri
Android cu o performanță surprinzător de bună. 

Este grattuit pentru o perioadă limitată de timp, după
care trebuie plătit sau instalată o aplicație recomandată.
Versiunea Premium costă 2$ pentru abonamentul
lunar.

Emulatorul oficial Google
Google oferă un emulator oficial Android, ca parte a

SDK-ului Android. Poate fi utilizat pentru a rula siste-
mul de operare Android într-o fereastră pe computer.
Acest lucru oferă acces complet la întregul sistem de

operare Android. 
Din păcate, emulatorul

oficial Android este de-
stul de lent și nu este o
opțiune bună pentru uti-
lizarea de zi cu zi. Este
util pentru testarea
aplicațiilor sau a celei mai
recente versiuni de An-
droid.

Android-x86 pornește
sistemul Android pe plat-

forma x86, astfel încât să poată rula nativ pe procesoa-
rele Intel și AMD. În acest fel, se poate instala Android
pe un laptop sau o tabletă așa cum se instalează Win-
dows sau Linux. Acest proiect a fost inițial demn de re-
marcat pentru a oferi o modalitate de a rula Android pe
netbook-uri cu putere redusă, oferind acelor netbook-
uri vechi o viață nouă.

Android on Intel Architecture
Intel își dezvoltă propria distribuție de Android pen-

tru noile PC-uri bazate pe Intel cu firmware UEFI. Este
numit Android Intel Architecture, sau Android IA. Intel
oferă chiar și un program de instalare, care se poate uti-
liza pentru a instala Android pe dispozitivul Windows. 

Acest proiect nu este stabil și nu va funcționa încă pe
toate dispozitivele. În prezent, dispozitivele Samsung
XE700T, Acer Iconia W700 și Lenovo X220T și X230T
par să fie acceptate oficial. Acest proiect este cu adevărat
interesant, deoarece este condus de Intel în sine. Acesta
este probabil același software cu care vor fi livrate noile
PC-uri Intel „Dual OS”.

Bibliografie
https://www.mobilissimo.ro/aplicatii-telefoane/nox-

este-un-emulator-android-pentru-windows-10
(Prof. Nicoleta Jireghie, 

Inf. Corneliu Tablan)

Informatică

Aplicații Android pe PC cu Windows
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ȘTIINȚĂ

Ce aşteptăm noi, ca societate, din
partea sectorului agricol şi de la ali-
mentele pe care le consumăm? Cum
putem contribui la viabilitatea
economică şi socială şi la durabilita-
tea mediului în agricultură? Ce
înseamnă calitatea alimentelor? Care
este legătura dintre calitatea şi preţul
alimentelor?

Agricultura este știința, arta sau
domeniul ce se ocupă cu procesul
producerii de hrană vegetală și
animală, fibre, respectiv diverse ma-
teriale utile prin cultivarea
sistematică a anumitor plante și
creșterea animalelor. Termenul de
agricultură provine din cuvintele din
latină agri desemnând câmp și cul-
tura însemnând cultivare, în sensul
de prelucrare mecanică și chimică a
solului pentru a fi apt în vederea
cultivării plantelor. În termenul ge-
neric de agricultură se regăsesc
științe și ocupații distincte, așa cum
sunt: acvacultura, apicultura, horti-
cultura, piscicultura, silvicultura,
zootehnia. Jumătate din populația
globului lucrează în agricultură.
Există însă mari diferențe între rolul
jucat de agricultură în diferite zone
ale planetei.

O agricultură care protejează me-
diul nu trebuie confundată cu înto-
arcerea la metode agricole învechite.
De exemplu, agricultura ecologică (o
formă de agricultură durabilă)
foloseşte metode moderne, dar na-
turale, de protejare a plantelor, fără a
recurge la pesticide. Cercetările efec-
tuate de universităţi şi institute agri-
cole joacă un rol esenţial în
promovarea unor tehnici agricole
inovatoare care să respecte normele
de mediu, sanitare şi de calitate.

Nanotehnologia este răspunsul
pentru creşterea productivităţii agri-

culturii. Există căi prin care nano-
tehnologia, biotehnologia şi bioin-
formatica să transforme agricultura.
Nanosenzorii şi nano-sistemele de
transmisie inteligente ar putea asi-
gura folosirea eficientă în agricultură
a resurselor naturale precum apa,
nutrienţii şi substanţele chimice. De
asemenea, nano-procesarea poate
monitoriza calitatea producţiei agri-
cole.

Nanotehnologia se poate defini şi
ca abilitatea de a transforma materia,
ordonând cu precizie atomii şi mo-
leculele în vederea obţinerii de na-
nostructuri, nanoproduse.
Nanotehnologia este un domeniu
multidisciplinar. Deşi conceptele ge-
nerale provin în special din biologie,
în prezent se pot obţine produse fără
căldură, zgomot, emisii de gaze arse.
Nanotehnologia dispune de
potenţialul necesar pentru a
influenţa fiecare faţetă a vieţii oame-
nilor, mai mult decât orice altă de-
scoperire ştiinţifică sau invenţie a
omenirii.

Nanotehnologia a început să fie
folosită cu succes pentru creşterea
randamentului unor culturi de
plante sau pentru creşterea
productivităţii la fermele de animale.
În prezent, unele aplicaţii ale nano-
tehnologiei numite “nanosenzori”
sunt folosite pentru identificarea
agenţilor patogeni, ai bacteriilor sau
a substanţelor alergenice din cultu-
rile de plante sau din produsele ani-
male ajutând producătorii să elimine
aceste ameninţări şi să furnizeze
produse calitativ superioare şi sigure
pentru consum.

Foarte utile se dovedesc aplicaţiile
nanotehnologiei în ce priveşte reci-
clarea şi neutralizarea corectă a re-
sturilor şi deşeurilor care rezultă din

activităţile casnice, iar aici merită
investiţi atât bani cât şi multă
muncă, pentru că perspectivele sunt
dintre cele mai bune nu doar pentru
utilizatorii casnici, dar şi pentru
marii producători agro-alimentari,
care plătesc amenzi uriaşe dacă nu îşi
gestionează bine resturile şi deşeurile
care rezultă din activităţile lor de
p r o d u c ţ i e .
Alte aplicaţii ale nanotehnologiei pot
neutraliza agenţii patogeni sau bac-
teriile din culturile de plante sau din
produsele de origine animală şi, de
asemenea, se pot neutraliza pestici-
dele, particulele radioactive sau alte
substanţe toxice din culturile expuse
prea mult atacului chimic.

Foarte multă lume este încă
reticentă la utilizarea nanotehnolo-
giei în general, şi mai ales, la
aplicaţiile acestei ştiinţe în industria
agro-alimentară. Este în mod evi-
dent nevoie de o informare mai largă
şi de o conştientizare a populaţiei
asupra avantajelor reale pe care le
poate oferi nanotehnologia pentru
sănătatea publică pentru a înregistra
paşi înainte.

Seriozitatea şi profesionalismul
savanţilor precum şi implicarea unor
producători agro-alimentari de re-
nume în proiecte de cercetare şi de
implementare a acestei noi tehnolo-
gii vor putea convinge cu timpul
populaţia dacă este vorba despre un
lucru pozitiv pentru noi toţi sau
dacă, dimpotrivă, nanotehnologia
este bine să fie folosită mai degrabă
în alte ramuri industriale şi mai
puţin în industria alimentară sau în
agricultură.

Bibliografie:
DEX, ed. „Univers Enciclopedic”,

Bucureşti, 2016
www.google.ro
http://tehnoimpact.blogspot.com

(Prof. Liliana Iacob)

Agricultura 
şi nanotehnologia



Ani de liceuPagina 18 Anul XII, nr. 1

Tehnologia este un „ingre-
dient” cotidian al vieții omului
modern: face parte din existența
noastră zilnică. De altfel, trebuie să
spunem că ea presupune o serie de
beneficii educaționale: astfel,
cercetările au demonstrat că,
uneori, se optimizează capacitatea
de orientare spațială, atenția la de-
talii și timpul de reacție (care se
scurtează). Luând în calcul aceste
aspecte pare corectă perspectiva
unor educatori care spun că tre-
buie să aducem tehnologia și mai
mult în școala și în casele noastre,
că trebuie să accelerăm procesul de
educație prin tehnologie. Dar pre-
supun aceste dispozitive moderne
doar aspecte pozitive sau trebuie să
fim atenți și la riscuri? Unde se
termină granița dintre impactul
benefic și problemele pe care teh-
nologia le poate produce în
educația copiilor?

O primă perspectivă
aparține profilului de om pe care
dorim să-l formăm. Se observă că
telefoanele mobile și tabletele le
oferă copiilor posibilitatea să
obțină tot ceea ce vor în mod in-
stantaneu. Astfel, tehnologia nu îi
învață pe copii moderația și cum
să-și controleze
impulsurile/dorințele. Dimpotrivă,
ea le oferă „totul pe tavă” și copiii
învață să fie mai puțin răbdători.
Copiii din ziua de astăzi, crescând
cu aceste dispozitive la îndemână,
devin tot mai puţin reflexivi, mai
nerăbdători, mai puţin toleranţi la
frustrare. 

Și nu ne vom opri aici! Se
pare că atunci când utilizăm teh-
nologia acest lucru poate să afec-
teze și capacitatea copiilor de
empatizare. S-a demonstrat că,
dacă unui grup de copii li s-a inter-
zis accesul la dispozitivele electro-

nice pentru cinci zile, acești copii
au devenit mai capabili să înțeleagă
comportamentele nonverbale și
emoțiile exprimate pe chipurile
unor oameni. Iată un risc major pe
care ar trebui să îl luăm în calcul
încă din debutul acestor rânduri:
în contact cu tehnologia, copiii
sunt mai puțin capabili să
reacționeze empatic la problemele
altora, să distingă emoții și să le
pese de ceea ce li se întâmplă
celoralți, să pună în practică soli-
daritatea.

Chiar dacă sună foarte
neplăcut, aceste concluzii nu ar tre-
bui să stârnească uimire. Nu doar
copiii sunt influențați negativ de
tehnologie în modul în care
interacționează cu cei din jur, ci și
noi ceilalți – părinții sau profesorii
lor. Conform unor studii, cei care
sunt dependenți de rețelele de so-
cializare au cu 30% mai puţin
dorinţa de a-şi cunoaşte vecinii şi
cu 26% mai puţin dorinţa de a sta
în compania altora.

Ne punem întrebarea: în
acest mod dorim să construim vii-
torul? Adulţi care să nu fie empa-
tici, să nu rezoneze la problemele
celor din jur, să nu ofere sprijin şi
suport? Oricum societatea
modernă se confruntă cu o dezu-
manizare a persoanei adulte (viaţa
accelerată pe care o trăim,
schimbările de la nivel social etc.

sunt motivele pentru o astfel de
provocare); lucrurile vor deveni şi
mai grave dacă începem acest
lucru din timpul copilăriei.

Opusul acestei perspective
este la fel de dramatic: nu putem
fugi de tehnologie (şi nici nu este
de dorit să facem acest lucru), ea
este aici ca să ne uşureze viaţa. De-
sigur că tehnologia are multe
aspecte pozitive, dar ceea ce
îngrijorează este un consum prea
mare de tehnologie. Literatura de
specialitate este clară în această
privinţă: „Trebuie ca media să fie
parte din viaţa noastră, dar trebuie
să avem grijă să planificăm acest
impact”. Termenul folosit este chiar
interesant: „o dietă media
sănătoasă”. Mai bine zis, aşa cum
omul modern trebuie să se abţină
de la multe lucruri care îi fac rău
(fumatul, consumul de alcool,
zahăr, grăsimi etc. – lucru care-i
este reamintit, de altfel, în toate
mesajele transmise de către
autorităţi prin intermediul mass
media) tot la fel trebuie să con-
sume cu moderaţie şi tehnologia.
Prea multă tehnologie (ca şi prea
multe grăsimi sau zahăr etc.) strică,
cu siguranţă.

Dar, de ce prea multă teh-
nologie este negativă? Sunt studii
care vorbesc despre creşterea
obezităţii, despre agresivitate,
despre sedentarism sau despre

Tehnologie

Gadgeturile-un „rău” necesar?

F
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tulburarea somnului. Dar
nu ne vom opri asupra lor. Un

alt aspect mult mai sumbru se
întrezăreşte în viitorul apropiat:
dependenţa. Vorbim despre
dependenţă în ultimii ani, dar nu
s-au făcut prea multe în direcţia
diminuării acestui fenomen care
poate să ia (dacă nu a luat deja)
proporţii dramatice în rândul uti-
lizatorilor tehnologiei. Şi să nu
credeţi că este vorba despre o
dependenţă neînsemnată, ceva
care nu merită să fie luat în calcul
deoarece „trece de la sine” o dată
cu vârsta. Într-un studiu realizat de
Universitatea Chicago se
consemnează un lucru
aparent surprinzător: ne-
voia de reţele de sociali-
zare. De
pildă, International Center
for Media & the Public
Agenda (ICMPA) au dorit
să afle cât de dependenţi
sunt tinerii noştri de teh-
nologie. Astfel, a fost efec-
tuat un studiu foarte amplu
în care s-a cerut unor
studenţi (nu mai puţin de
1000 de participanţi din 10
ţări şi de pe 5 continente!) să nu
utilizeze pentru o singură zi media
electronică. Fără tablete, fără să
mai existe telefon mobil, nimic…
Tinerii au fost puşi apoi să spună
ce au simţit. Iată câteva reacţii care
ar trebui să ne pună pe gânduri:

– pentru studenţi, tehnologia (ta-
bletele, telefonul mobil) este văzută
ca o extensie a propriei persoane,
face parte din ei, se simt
„amputaţi” dacă nu mai există;

– cei mai mulţi studenţi s-au
simţit pierduţi şi însinguraţi (deşi
cercetarea a durat o singură zi, ce
rezultate putea să aibă un studiu cu
o lungime mai mare – să zicem o
săptămână?!); mai mult, studenţii
nu au ştiut cum să-şi umple timpul

în secunda în care nu au mai avut
acces la tehnologie;

– studenţi din America, China,
Argentina, Slovacia etc. au spus  că,
fără tehnologie a apărut plictiseala,
deoarece telefonul mobil este „sin-
gura sursă de confort”, a apărut
tristeţea/deprimarea/senzaţia de
pierdere.

Şi care să fie soluţia pentru
a nu se ajunge la dependenţă? Cum
să facem să ne bucurăm de avanta-
jele tehnologiei fără să fim
doborâţi de multitudinea de
aspecte negative care este propusă
omului modern de viitorul în care

începem să trăim? Ne întoarcem la
ideea de dietă.  Moderaţia este
cheia problemei, moderaţia trebuie
învăţată de către copil încă din pri-
mii ani de viaţă. Ca întotdeauna,
nu un lucru în sine este rău, ci ex-
cesele sunt cele care duc la deza-
stru.

Din păcate, copiii au înlo-
cuit jocurile de societate cu jocu-
rile online sau pe aparate moderne,
lucru care îi face să socializeze mai
puţin, să iasă mai puţin din casă la
aer curat şi să desfăşoare mai
puţine activităţi care le dezvoltă
anumite capacităţi.

Pe de altă parte,
cercetătorii au descoperit că exce-
sul de vorbit la telefon cauzează

cancer la creier din cauza
radiaţiilor. S-au analizat pacienţii
cu cancer la creier şi s-a ajuns la
concluzia că boala se poate dez-
volta la persoanele care vorbesc
mai mult de 50 de minute la telefo-
nul mobil în fiecare zi. Telefonul
mobil afectează şi memoria. Oa-
menii de ştiinţă susţin că: „în mo-
mentul în care este aprins, telefonul
mobil formează un câmp electro-
magnetic, care este creat de radiaţii
şi care afectează memoria”.

Nu ne-am imagina lumea
de astăzi fără tehnologie şi acces la
internet, care ne permite să ne

dezvoltăm nişte abilităţi teh-
nice, dar cheia este să o
stăpânim noi pe ea, nu invers.
Când ne conduce viaţa şi nu
ne lasă timp de altceva, acela
este momentul în care a deve-
nit periculoasă. Ca orice al-
tceva, de altfel. Iar dacă noi,
ca educatori, ne punem
uneori problema cum a
influenţat tehnologia proce-
sul de învăţare, mai bine am
analiza în ce lume trăim. O
lume pe repede înainte, a
gratificării imediate,

consumăm informaţia la fel ca şi
mâncarea fast food. 

„Specificul perioadei ac-
tuale este integrarea accelerată a
tehnologiei în viețile noastre. Acest
fapt poate fi unul benefic, atunci
când există deschidere către sco-
puri productive, educative, comple-
mentare celor distractive. Consider
că este important să ne  adaptăm
prezentului tot mai tehnologizat și
să le oferim copiilor alternative în
utilizarea noilor media, care să le
sprijine dezvoltarea”, conchide spe-
cialistul în educație Ștefania
Filip,  coordonatorul Centrului
Helen Doron English.

(Prof. Luminiţa Apostol)
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1. Salut, Alexandra, te rog să te prezinți!
Salut, numele meu este Gabăr Ana Alexandra,

sunt absolventă a Colegiului Tehnic Forestier și șefa de
promoție a generației 2014 -2018.

2. Cum ai ajuns un „forestier”?
La Forestier am ajuns din 2014 după

examenele de clasa a VIII-a când mi-
am pus opțiunile pentru liceu.
Când am aflat că am intrat la Co-
legiul Tehnic Forestier, am zis:
„Vai,  nu se poate !!! Și am început
să plâng”.  Toată familia a fost
alături de mine și mi-au spus să
învăț, cine are de învățat, o face la
orice școală.

Am luat premiul întâi în fiecare
an, iar asta a contat foarte mult pen-
tru mine. Nici nu trebuia să învăț acasă
deoarece prindeam totul din clasă și doar
repetam, când și când.

3. Care sunt cele mai dragi amintiri legate de „anii de
liceu”?

Cele mai dragi amintiri ale mele sunt din clasa a IX-a
când am câștigat concursul Miss Boboc, am fost foarte
încântată,  amintirile cu colegii mei năzbâtioși, făceam
toate prostiile, am fost o clasă zăpăcită,  domnii profesori
se mai supărau pe noi, din clasa a X-a și a -XI-a nu îmi
amintesc prea multe, iar clasa a XII-a a fost anul cel mai
frumos de la început și până la sfârșit. A început cu or-
ganizarea balului la clasa a IX-a, am continuat cu
învățatul, au venit pe rând, competențele, apoi simulările
pentru Bacalaureat, banchetul, cursul festiv care a fost cel
mai minunat lucru din viața mea, regretele deoarece totul

se sfârșea, plânsete și din urmă venea și Bacalaureatul.
Examenul vieții mele de care mi-a fost atât de frică și pe
care l-am promovat, bineînțeles! 

4. Care sunt profii care ți-au marcat, într-un fel
sau altul, existența?

Mi-au plăcut toți profesorii. Dar acei
profesori care mi-au marcat existența

au fost profesoarele mele de suflet,
doamna dirigintă, prof. Adina Mîn-
dricel, care ne-a învățat numai lu-
cruri bune, doamna profesoară de
limba și literatura română, Ecate-
rina Aghiorghiesei, doamna
profesoară de biologie, Isac Alina,

care sper că e mândră de mine și, nu
în cele din urmă, doamna profesoară

de matematică, Luminița Apostol.

5. Ce studii ai urmat după liceu și ce
carieră ai?

După ce am luat bacalaureatul, am plecat în Cluj - Na-
poca să mă înscriu la Facultatea de Psihologie și Științe
ale Educației, nu am intrat și, după, m-am înscris la Uni-
versitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, în
cadrul acestei universități sunt la Facultatea de Știința și
Tehnologia Alimentelor, profilul ingineria produselor ali-
mentare, e o facultate foarte frumoasă dar și dificilă. Până
acum a fost totul ok și sper că așa va fi în continuare. 

6. În loc de concluzie, ce le urezi actualilor elevi ai
CTFPN?

Actualilor elevi de la CTFPN le urez să învețe mult și
să se gândească bine la ce vor să facă în viitor. 

Baftă!

Absolvenbții noștri

Interviu Alexandra Gabăr, 
șefa de promoție a generației 2014-2018

Un val
Sunt doar un val ce se agită,
Când vrea iubirea dăruită.
Sunt val pe apă, ca de șoc
Iubesc puternic, ca un foc.

Du-mă-n spumă
Și mă-ndrumă,
Apă dulce, cristalină,
Și să știe fiecare
Fără apă, viață n-are!

Apa pune-n funcțiune
Inima ca o minune,
Ea e tot ce-avem mai bun
Când iubești ca un nebun!

(Dorcu Sidonia, XI A)
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Absolvenții noștri

Numele meu este Bianca Turnea,
am absolvit Colegiul Tehnic Fore-
stier Piatra Neamț-tehnician proiec-
tant produse finite din lemn,
promoția 2016 și acum sunt
studentă la Arhitectură în al doilea
an la University of Kent în Marea
Britanie. 

Am știut de copil că vreau să fac
ceva legat de desen. Mi-a plăcut din-
totdeauna ideea în sine de a crea
ceva care să mângâie privirea și să
aducă un zâmbet pe fețele tuturor.
Ulterior, am legat asta de materiile
preferate de la școală, matematică,
fizică și în ultimii trei ani, desenul
tehnic, ajungând astfel să iau în con-
siderare arhitectura. Desenul tehnic
și cunoștințele de bază pe care le-am
învățat pe parcursul anilor de liceu,
m-au ajutat acum să adaug ceva di-
ferit proiectelor mele de la facultate.
Pot să spun că pregătirea
profesioanală de la liceu a avut un
impact asupra a ceea ce am învățat
încă din primul an ca student la
Arhitectură. De aceea nu-i pot uita
niciodată pe profesorii mei de spe-
cialitate, prof. Iuliana Pătrașcu, prof.
Constantin Dunăre și prof. Iulian
Paiu, ingineri prelucrarea lemnului,
care mi-au îndrumat pașii spre
această minunată carieră. Îmi amin-
tesc cu drag că, în clasele a XI a și a
XII a, am participat și la olimpiade
în domeniu, unde eram la un pas să

mă calific la faza națională.

Student în UK
Viața de student în Marea Britanie

este una foarte captivantă și complet
diferită de sistemul românesc. Se
bazează foarte mult pe partea
practică și mai puțin pe cea
teoretică, iar profesorii doar te
ghidează și îți recomandă ce-ar tre-
bui să înveți și să citești, dar în final
tu ești cel care decizi ce sursă de in-
formare vrei să alegi și modul în
care vrei să abordezi un anumit as-
signment (cel pe care îl alegi). Ace-
sta este lucrul care îmi place cel mai

mult aici, pentru că ai foarte multă
libertate și ai la îndemână  o varitate
de resurse. Deoarece am avut  și în
liceu multe ore de practică, pot să
spun că acesta a fost singurul lucru
familiar în sistemul lor de învățare:
faptul că totul se bazează pe
practică. 

Încă din primul an am întâlnit fo-
arte multe provocări. Plecarea de
acasă într-o țară străină nu este
ușoară, dar satisfacția ulterioară este
cea care contează. Această
experiență m-a maturizat și m-a aju-
tat să devin foarte responsabilă din
toate punctele de vedere. Diversita-
tea și experiența pe care o oferă o
universitate în străinăntate este
unică. În fiecare zi ai oportunitatea
de a întâlni studenți din toate
colțurile lumii, care te ajută nu
numai să înveți câte ceva despre cul-
tura lor, dar îți oferă posibilitatea de
a crea prietenii pe viață. 

Ca planuri de viitor, pe termen
lung, pot să spun că în mod sigur voi
rămâne în UK cel puțin 7 ani, cât
durează să devii arhitect licențiat,
după care rămâne de văzut ce ar mai
putea oferi țara mea în domeniu. Pe
termen scurt, vreau să aplic pentru
un internship în domeniu pe par-
cursul verii și, de asemenea, să par-
ticip la o școală de vară în afara
Marii Britanii. 

(Prof. Constantin Dunăre)

POVESTE DE SUCCES

ApaApa
Dacă astăzi nu mă spălDacă astăzi nu mă spăl
O să put ca un purcel!O să put ca un purcel!
Fără apă, viață nu-iFără apă, viață nu-i
E la mintea orișicui!E la mintea orișicui!

Că săpunu-i importantCă săpunu-i important

Ca să „puți” mirobolantCa să „puți” mirobolant
A lavandă, mucegai,A lavandă, mucegai,
De o-ntinzi și nu mai stai!!!!!De o-ntinzi și nu mai stai!!!!!

Odă apeiOdă apei

Apa este un izvorApa este un izvor
Ce dă viață tuturor, Ce dă viață tuturor, 
De la mic până la mareDe la mic până la mare

Toate au nevoie mareToate au nevoie mare
Și de apă și de soare.Și de apă și de soare.

Orice plantă, cât de mică,Orice plantă, cât de mică,
Ca s-ajungă frumușicăCa s-ajungă frumușică
O primește orice-ar fiO primește orice-ar fi
Dimineața-n zori de zi!Dimineața-n zori de zi!

(Miron Cosmin, XI A)(Miron Cosmin, XI A)
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MAICA 
DOMNULUI, CEA
MAI FRUMOASĂ
FĂPTURĂ A LUI

DUMNEZEU
Maica Domnului este model pentru orice fe-

meie fiindcă și-a asumat cu bucurie responsa-
bilitatea de mamă. Pentru că și-a iubit Fiul mai
mult decât propria ei viață, L-a urmat pretutin-
deni, smerită, fără să iasă în evidență în vreun
fel. Nu L-a părăsit nicio clipă,nici pe Golgota.

Ea este începătoarea rugăciunii neîncetate,
rugătoare pentru toți și mijlocitoare. Este
prima ascetă a rugăciunii și a ajuns la o aseme-
nea sfințenie și un asemenea har, încât i-a în-
trecut în curăție pe îngeri. Întreaga viață a fost
o rugăciune continuă ajungând pe cea mai
înaltă treaptă a trăirii duhovnicești, fiind
numită Preasfânta Maică a Cuvântului lui
Dumnezeu.

Maica Domnului rămâne un model și pen-
tru fecioare pentru că și-a păstrat fecioria
neîntinată ca pe un dar de mare preț. Cum al-
tfel se putea, este cea mai frumoasă făptură a
lui Dumnezeu care L-a purtat în pântece pe
Dumnezeu. E noua Evă, loc privilegiat al Du-
hului Sfânt.

Iar, spre deosebire de lumea creată, toată
slava și frumusețea Fecioarei nu sunt exte-
rioare, ci purced dinlăuntrul ei, din puritatea
sufletului ei.

Sfânta Fecioară, ca Maică a Vieții este cea
prin care  tinerele femei pot descoperi  propria
lor vocație. Sensibilitatea, frumusețea lăuntrică,
tandrețea sunt daruri pe care femeia le are în
sine de la creație și poate să le ofere la rândul
ei celorlalți.

Maica Domnului e numită Grabnic
Ajutătoare, Mult Milostivă, Mângîietoare,
Dulce Sărutare (a Pruncului) și Mijlocitoare.

Să alergăm la ajutorul ei pentru că Fiul
mereu ascultă cererile Mamei și oricărui
creștin îi este dat să cunoască puterea Fecioa-
rei-Mame. E mister în această lume departe de
Dumnezeu… dar merită să încercăm… ce
avem de pierdut? Nimic. Ce avem de câștigat?
Totul. E singura în această lume care ni-L arată
pe Iisus.

(Prof. Manuela Alexandrescu)

CONCEPTUL PROPUS 

Tehnica Clustering

(din limba engleză: cluster –

ciorchine) este o metodă de

brainstorming neliniară, care

poate fi utilizată pentru a sti-

mula gândirea înainte de a stu-

dia un anumit subiect dar şi

pentru a rezuma ceea ce s-a

studiat, pentru a construi aso-

ciaţii noi, ori pentru a da noi

sensuri unor noţiuni însuşite;

realizăm astfel noi conexiuni

între idei, descoperim noi sen-

suri, semnificaţii, conotaţii

pentru că este stimulată gândi-

rea creativă şi de tip divergent.

Activitatea poate fi realizată în

grup sau individual. Metoda

poate fi folosită cu succes şi pe

parcursul predării, dar mai cu

seamă la sfârşitul lecţiei sau la

evaluarea unei unităţi de învă-

ţare. Participarea întregii clase

la realizarea „ciorchinelui”

poate fi o provocare care îi de-

termină pe elevi să descopere

noi conexiuni legate de cuvân-

tul/sintagma propus/propusă. 

Scop: exersarea gândirii libere

şi structurarea informaţiilor

într-o formă de organizare gra-

fică accesibilă.

Demers metodologic: există

mai multe variante conform

cărora elaborarea ciorchinelui

se poate realiza frontal, în aso-

ciere cu brainstorming, pe

grupe, folosind texte, imagini,

sau individual. La fel ca şi în

cazul celorlalţi organizatori

grafici, ciorchinele poate fi uti-

lizat în momentul reflecţiei, ca

mijloc de rezumare.

Avantajele folosirii acestei

metode sunt: 

stimularea capacităţii cogni-

tive: argumentare, analiză şi

sinteză, reflecţie, asociere 

corelarea cunoştinţelor, ierarhi-

zarea şi sistematizarea infor-

maţiilor 

permite cunoaşterea propriului

mod de a înţelege o anumită

temă 

nu se critică ideile propuse 

rapiditate şi eficienţă în prezen-

tarea unui volum de cunoştinţe 

poate fi utilizată ca metodă li-

beră sau cu indicare prealabilă

a categoriilor de informaţii aş-

teptate de la elevi. 

Dezavantaje: 

pregătirea activităţii necesită

foarte mult timp 

urmărirea activităţii din cadrul

grupelor este dificilă din cauza

sarcinilor diferite. 

Etapele metodei: 

1. Se scrie un cuvânt sau se

desenează un obiect în mijlocul

sau în partea de sus a tablei /

foii de hârtie 

2. Copiii, individual sau în gru-

puri mici, emit idei prin cu-

vinte sau desene legate de tema

dată 

3. Se fac conexiuni, de la titlu

la lucrările copiilor, acestea se

pot face cu linii trasate de la

nucleu la contribuţiile copiilor

sau ale grupurilor 

4. Este bine ca tema propusă să

fie cunoscută copiilor, mai ales

când se realizează individual 

5.Aplicaţie: Metoda ciorchine-

lui la o lecţie de consolidare a

cunoştinţelor .

Bibliografie 

Gândirea critică: metode ac-
tive de predare - învăţare de

Ioan Scheau, Ed. Dacia.

(Prof. Irina Corneanu)

Viața școlii

METODE MODERNE

CIORCHINELE
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Viața școlii

Permanent întâlnim
persoane adulte sau
adolescenți care se plâng
de faptul că sunt obosiți și
nu reușesc să se
odihnească. Un adult are
nevoie în medie de 8 ore
de somn de calitate pe no-
apte, iar dolescenţii au un
necesar de 9 – 10 ore într-
o zi.

Factorii perturbatori în
rândul adolescenților sunt
jocurile pe calculator care
se prelungesc până seara
târziu, telefoanele mobile
și expunerea prelungită la
radiațiile electromagnetice
emise de acestea și de
rețelele informatice WI-
FI, televizoare, aparatele
electrocasnice moderne.
Expunerea pe o perioadă
mai îndelungată la aceste
radiații electromagnetice,
se va resimți pentru înce-
put ca o sensibilitate sau o
i n t o l e r a n ț ă
electromagnetică care se
manifestă prin dureri de
cap, stări de neliniște, ira-
scibilitate, oboseală
inexplicabilă, dificultăți în
concentrare, urmată de
boli nervoase, tulburări
cardio-vasculare sau can-
cer. Așadar se recomandă
ținerea telefonului la o
distanță cât mai mare de
corp în timpul somnului,

a odihnei.
Alți factori perturbatori

sunt alimentele, precum
cafeaua care va rămâne în
organism multe ore, al-
coolul (vinul roșu) în
cantități mari, alimentele
bogate în calorii consu-
mate înainte de culcare,
care favorizează apariția
unor tulburări stomacale
sau intesinale, arsuri sau
prin eliberarea noradrena-
linei (branză, kaizer, nuci),
un stimulant al creierului
care întrerupe un somn
liniștit. 

Variațiile de
temperatură din cameră
ne pot influența somnul,
temperatura corpului
scade în timp ce dormim,
ea ar trebui să fie cu o
jumătate de grad mai mică
decât în timpul zilei.

Zgomotul, lumina de la
televizor sau de la alte apa-
rate din cameră pot crea
un disconfort, reducându-
se producția de
melatonină, hormonul
somnului. Somnul este
important pentru reface-
rea organismului, prin eli-
berarea de hormoni
responsabili pentru repa-
rarea celulelor și a
țesuturilor din creier și din
corp. 

Lipsa somnului este

corelată cu doi hormoni
care influentează creșterea
sau scăderea în greutate,
grelina și leptina. Grelina
este un hormon responsa-
bil de senzația de foame,
iar atunci când organi-
smul este obosit, acest
hormon este secretat în
cantități mai mari față de
normal. Leptina este un
hormon responsabil de
senzația de sațietate, lipsa
somnului determină
scăderea secreției acestui
hormon. În concluzie, mai
puțină leptină și mai
multă grelină determină
creșterea în greutate.

Toți acești factori,
împreună cu stresul coti-
dian au o influență
negativă asupra organi-
smului, diminuând
performanțele școlare ale
adolescenților, cât și

performanțele adulților
sau pot perturba activita-
tea metabolică. Acestea
pot conduce la un sistem
imunitar slăbit,declanșând
unele boli, cum ar fi: obe-
zitate, diabet, boli cardio-
vasculare și uneleforme de
cancer.

Realizarea unor
exerciții fizice ușoare,mer-
sul pe jos, alimentația
săracă în calorii,
îndepărtarea tabletelor și a
telefoanelor din cameră
sunt metode de mare aju-
tor pentru a avea un somn
de calitate.Uneori putem
apela și la plante cu efect
ușor sedativ, utilizate sub
formă de infuzie consu-
mate înainte de culcare
cum ar fi valeriana, teiul,
păducelul, odoleanul sau
levănțica.

(Prof. Camelia Rusu)

Lipsa somului și influența asupra sănătății

Puritate
Apa este un izvor

Limpede și curgător
Toată lumea se oprește
Și cu apă se servește.

Orice vietate
Animale chiar și plante

Au ca sursă comună
Apă, aer și lumină.

Apa este pură
Peste tot și în natură,
Numai bună de băut,

Așa cum n-ai mai văzut!
(Georgiana Ploscaru , XI A)




