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Simpozionul este organizat în cadrul Proiectului Comenius “Computer supported 
teaching and learning in the curriculum” din cadrul programului sectorial Comenius finanţat 
de Comisia Europeană şi se adresează elevilor din învăţămâtul preuniversitar din Municipiului 
Bucureşti. 

Motivaţia alegerii temei 
Trăim într-o societate dinamică în care computerul şi toate celelalte mijloace moderne de 

comunicare şi informare sunt la îndemâna oricui. Protagoniştii acestor transformări din domeniul 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării sunt în special tinerii, cei care se adaptatează cel mai bine 
acestor schimbări.  

Yahoo Messenger, Jocurile interactive on-line sunt doar două exemple de medii virtuale care 
îi apropie pe tinerii din întreaga lume, dar nu sunt suficiente pentru a-i pregati pentru viitoarea 
profesie. Viitoarele locurile de muncă impun aproape invariabil pe lângă o bună pregătire în domeniul 
informaticii şi o abilitate crescută în comunicare.  

Datorită Internetului elevii noştri nu mai comunică între ei „face to face”, nu mai 
interacţionează direct unii cu ceilalţi. Viitorul e sumbru – peste câţva ani aceşti tineri nu vor mai şti să 
vorbescă. Nu trebuie să îi abandonăm în această lume virtuală. Să încercăm să îi încurajăm să 
comunice direct, să schimbe idei, să îşi expună realizările, să-şi argumenteze munca şi eforturile 
depuse, să devină mai toleranţi cu cei din jur. 

Simpozionul „All science is computer science” devenit deja o tradiţie, poate fi privit din 
perspectiva unui scop simplu acela de a facilita COMUNICAREA DIRECTĂ, iar rolul nostru de 
dascăli este acela de a-i îndruma şi de a le canaliza aptitudinile în acest sens.  

Experienţa acumulată anul trecut şi succesul de care s-a  bucurat această manifestrare în 
rândul elevilor din sectorul 3, sunt factori suficient de motivanţi pentru a organiza întâlnirea din acest 
an la nivel de Municipiu Bucureşti. 

Elevii participanţi au prezentat  
o materiale video interactive 
o site-uri proprii 
o software educaţional  
o referate în diverse domenii 
o reviste şcolare în format electronic 
o aplicaţii grafice pe diverse teme;  

Grup ţintă:  elevii din Municipiul Bucreşti 
Program de desfăşurare: 24 martie 2008, ora 9.00, la Grup Şcolar de Chimie “Costin 

Neniţescu”,  Bd Theodor Pallady nr. 26, sector 3, Bucureşti.  
Secţiuni: 
1. matematică, informatică, ştiinte 
2. limbă şi comunicare, discipline socio – umaniste, etc. 
Lucrările prezentate vor fi publicate în revista Grupului Şcolar de Chimie “Costin 

Neniţescu” – CRISTAL (revista fiind publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti www.pmb.ro  
şi pe site-ul www.freewebs.com/ictcomeniusnenitescu/

Comisia de organizare:  
Preşedinte – prof. Felicia Huideş 
Vicepreşedinte: prof. Adina Vasilică 
Comitetul Ştiinţific: prof. Mihaela Eftimie, prof. Catrinel Negură,  
                                  prof. Contesina Rusu 
Comitetul tehnic: prof. Adrian Tanase şi prof. Cristina Stratulat 

Persoanele de contact.: 
Prof. FELICIA HUIDEŞ,   felix.huides@gmail.com  - 0724853361 
Prof. CONTESINA RUSU,  contesina.rusu@gmail.com - 0745129088 

 
Director, 
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PERFORMANŢE ŞI FACILITĂŢI 
OFERITE DE SISTEMELE DE OPERARE Windows XP şi Windows Vista 

 
Autor: Apostol Marius Alexandru 
Disciplina: informatică  
Scoala: Grup Şcolar de Construcţii Montaj “Mihai Bravu”, sector 3 
Profesor coordonator: Crina Ştefureac  
 

Abstract 
 

Sistemele de operare  au evoluat foarte mult de-a lungul timpului. Astfel, în ultimii zece ani, de la un ecran negru în care totul 
se făcea cu ajutorul tastaturii s-a ajuns la sistemele performante care permit rularea mai multor programe deodată, ascultare de 
muzică, jocuri, vizionare de filme şi multe altele, totul realizat numai cu ajutorul săgeţii mouse-ului.Sistemul de operare  Windows XP a 
fost lansat în anul 2001 şi contine 2 versiuni, home pentru utilizatorii casnici şi profesional, acesta fiind mai complex. Cel din urmă se 
găseşte tradus şi în limba română, noi fiind printre cele câteva ţări care beneficiem de acest lucru. Acest Sistem de operare se 
dovedeşte a fi de 30 de ori mai stabil decât unul din predecesorii săi, Windows 98.Windows XP păstrează şi unele caracteristici de la 
versiunile anterioare dar după cum s-a dovedit, acesta este mult mai rapid faţă de celelalte. 

La Windows XP, imaginea spaţiului de lucru a fost schimbată radical, dar cei care nu sunt obişnuiţi cu aceasta pot reveni la 
imaginea clasică a celorlalte sisteme de operare. Acest windows este mai bun decât predecesorii săi dar cere şi el o configuraţie 
performantă a calculatorului. Dacă este pus pe un calculator slab, atunci el nu va face altceva decât  să-l încetinească.În acest sistem 
de operare s-au introdus mai multe facilităţi cum ar fi programele auxiliare care sunt încorporate în el. Spre exemplu, în celelalte 
sisteme de operare, pentru a putea înregistra un CD trebuia un program special de înregistrare (ex. Ahead Nero), pe când la Windows 
XP, de îndată ce detectează  CD-ul gol,   în  unitatea  de scriere a CD-urilor, acesta ne şi întreabă dacă vrem să inregistrăm pe ele, 
nemaifiind nevoie de un program special. Windows Media Player. Odată cu acest sistem de operare, Microsoft lansează şi ultimul 
player audio Windows Media Player, versiunea 8, cu care se pot scrie CD-uri la viteze maxime. Securitate. Un ultim lucru care ar fi de 
menţionat la acest sistem de operare ar fi securitatea care menţine un control strâns asupra identităţii şi drepturilor de utilizator. 
Windows XP  permite blocarea accesului printr-o parolă, care dacă nu este ştiută nu permite intrarea, doar dacă administratorul 
calculatorului activează contul de invitat care permite accesul în calculator, dar cu foarte multe restricţii, neputând face altceva decât 
rularea programelor deja existente. 
 Ultimul sistem de operare şi cel mai profesionist a fost lansat în anul 2007 acesta fiind Windows Vista. Acest Windows se 
găseşte ca şi XP în mai multe variante: Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium; Windows Vista Business  şi 
ultimul ieşit pe piaţă, care este cel mai folosit şi pe care îl folosesc şi eu este Windows Vista Ultimate. 
 

"NOI PERSPECTIVE ALE PERCEPŢIEI SPAŢIULUI ŞI TIMPULUI" 
 

Autori: Dragna Claudia Elena, Puicu Adriana, 
Disciplina: Fizica 
Scoala: Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu” 
Profesori coordonatori: Gabriela Jicmon, Grup Scolar “Doamna Stanca”,  
                                      Daniela Beuran, Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu” 

 
Abstract 

 
  Astronomii şi astrofizicienii ştiu de mult timp că nu observă prezentul Universului, ci trecutul său, deoarece lumina are o 

viteză de propagare finită. Acesta nu e un dezavantaj, ci din contra: fenomenele petrecute acum milioane de ani pot fi încă observate 
undeva în spaţiu ca şi cum s-ar petrece acum. E ca şi cum maşina timpului ar fi fost inventată deja. Există noi ipoteze şi cercetări 
recente ce pot revoluţiona percepţia umanităţii referitor la cosmos, iar lucrarea de faţă la unele dintre acestea face referire, chiar dacă 
în lumea savanţilor ele sunt considerate încă controversate.  

  Găurile negre sunt printre cele mai misteroase şi mai fascinante obiecte studiate de astrofizica moderna şi ilustrează în mod 
spectaculos efectele teoriei relativităţii. Nu numai că toate măsurătorile ce implică spaţiul şi timpul sunt relative, depinzând de starea 
de mişcare a observatorului, dar întreaga structură a spaţio-timpului e intrinsec legată de distribuţia materiei. Spaţiul e curbat în mod 
diferit, când timpul se scurge cu viteze diferite în diverse puncte din Univers. 

Lucrarea se opreşte asupra unor noi modalităţi conexe prin care încercarea de unificare a teoriilor majore ale fizicii pare să 
se apropie de un final fericit. 

 
LUCRUL MECANIC- soft educational - FIZICA 

 
Autori: Andrian Mihai, Vladar Eugen, Toanchina Valentin, Mihai Cristian 
Disciplina: Fizică 
Şcoala: Liceul Teoretic C. A. ROSETTI 
Profesor coordonator: DUMITRESCU MIHAELA 
  

Rezumat 
 

  Softul educational LUCRUL MECANIC isi propune un studiu al temei Lucru mecanic, Fizica, clasa a IX-a. Lectia cuprinde 
un breviar teoretic al notiunilor de lucru mecanic pentru diferite  tipuri de forte, un remember cu notiuni de principiile dinamicii, un 
experiment virtual de determinare a randamentului planului inclinat, probleme rezolvate, probleme propuse si un test de evaluare. 
Softul poate fi folosit atat in procesul de predare, folosind o tabla electronica, cat si in sistem AEL sau pentru un studiu individual. 
 

 



DISPUTE, PROCESE, CONTROVERSE 
 
Autori: CatalinVoinea,  Adrian Cojocariu, Andrei Georgescu, Marius Boghiu  
Disciplina : matematica, informatica, stiinte 
Scoala: Colegiul National I.L.Caragiale 
Profesori coordonatori: prof. fizica gr. I - Gabriela Badea, Colegiul National I.L.Caragiale 
                                      prof. matematica gr. I - Monica Petrescu- Scoala I.H. Radulescu 

e-mail:gabriela_badea_schwartz@yahoo.com, e-mail: monica_petrescu@yahoo.com 
 

Abstract 
 

Exemplele de fizicieni a caror comportare in unele situatii nu au fost exemplare sunt frecvente. Si acestia, oricat ar fi de 
pozitivi in gandire, de deschisi noului si dialogului,  sunt in fond si ei oameni, deci limitati. 

Galileo Galilei  a afirmat ca “Pamantul se invarteste”, apoi... a consimtit sa abjure.A mai trait, continuand sa 
lucreze.Acceptand condamnarea Inchizitiei ar fi adus el vreun serviciu omenirii?   
Unul dintre cei mai importanti matematicieni ai tuturor timpurilor, Newton  a introdus in fizica limbajul matematic folosit si azi, al 
algebrei si analizei matematice.  
Leibniz a introdus  notiuni noi in filozofie, fizica, matematica, a dedus si demonstrat relatii si legi  acum universal acceptate..Ca filozof, 
a fost un adept al determinismului si un constant optimist (“ Traim in cea mai buna dintre lumile posibile” ).Contemporanii sai au luat 
partea lui Newton in conflictul dintre cei doi cu privire la intaietatea in utilizarea analizei matematice..In urma acestei dispute, Leibniz, 
eternul optimist, a murit “ de inima rea. “. 

Numit in timpul vietii “sfantul patron al electricitatii”, Tesla este azi prea putin pomenit...exceptie facand numai unitatea de 
masura care ii poarta numele! .Edison, considerat “ cel mai mare inventator al tuturor timpurilor”, a obtinut multe brevete in urma 
folosirii inventiilor lui Tesla (care i-a fost angajat), fara sa il plateasca , desi ii promisese suma de 50.000 $ ! 

Una dintre marimile introduse si calculate de Bohr este magnetonul Bohr, pe care asa il prezinta, in general, enciclopediile 
si manualele de fizica... cu exceptia celor romanesti.  Romanii lupta de multa vreme pentru recunoasterea intaietatii lui Procopiu in 
domeniul studierii acestei marimi. Este oare contributia lui Procopiu pe cale de a fi  recunoscuta?  

Istoria  fizicii consemneaza multe alte “exemple”de comportamente indoielnice sau chiar condamnabile. Fiecare fiinta 
umana este o suma de contradictii si nimeni nu poate fi perfect. Tot asa, si Soarele are pete si nu pare perfect decat daca este privit de 
la distanta. 
 

OBTINEREA STIRENULUI PRIN DEHIDROGENAREA ETILBENZENULUI 
 
Autori: Foaltin Andreea , Grigorescu Georgiana 
Disciplina: Fabricarea Compusilor organici 
Scoala: Grup Scolar de Chimie „Costin Nenitescu” 
Profesor coordonator: Mircioaga Nectara 

 
Rezumat 

 
Se prezinta procesul tehnologic de obtinere a stirenului prin dehidrogenarea etil benzenului , date despre poluare amediului 

in urma fabricarii substan  telor chimice intr-o forma inedita. Si ca sa dau cuvintul autoarelor... Echipa noastră  este alcatuită din 2 
membri : Foaltin Andreea (persoana ce  s-a ocupat de redactare ) şi Grigorescu Georgiana “purtătorul de cuvânt al echipei”. Ne-am 
dorit să intrăm în acest proiect din dorinţa de a ne demonstra noua ca putem lucra intr-un colectiv, ca putem fi sociabile si sa invatam 
sa aceptam si ideiile si opiniile altor colegi (suntem doua fire incapatanate si pretentioase…cu greu ne-am decis asupra unui lucru) ! 
Urmarind prezentarea power point a temei alese ( “ Obtinerea stirenului prin dehidrogenarea etilbenzenului ” ) speram sa va trezim 
interesul atat asupra acestui produs cat si asupra poluarii ce rezulta din fabricarea acestuia. 

 
LEGILE LUI KIRCHHOFF 

 
Autori: Voinea Catalin-Andrei, Cojocariu Adrian 
Disciplina: Fizica 
Scoala: Colegiul National “I.L. Caragiale” 
Profesor coordonator:  prof fizica grad I -  Gabriela Badea  

 
Abstract 

 
LabView  National Instruments este un mediu de programare virtual care poate fi utilizat pentru a usura munca inginerilor. 

Cu ajutorul unor controale special create in acest scop, inginerii pot capta date direct prin intermediul senzorilor legati la un 
calculator si pot transpune aceste date cu ajutorul unui limbaj matematic in grafice si alte metode de stocare a datelor folosite in 
cercetare.  

Experimentele virtuale realizate in LabView ofera de asemenea profesorilor multiple posibilitati, usurand munca acestora, 
scurtand timpul de lucru si suplinind insuficienta aparaturii de laborator.  

Experimentul alaturat urmareste prezentarea unei lectii interactive in mediul virtual si demonstrarea principiilor ce stau la 
baza legilor lui Kirchhoff. Acestea pot fi utilizate pentru rezolvarea circuitelor cu ajutorul mediului de programare LabView National 
Instruments. 

Legile lui Kirchhoff 
1) Suma algebrica a intensitatilor curentilor electrici care se intalnesc intr-un nod de retea este egala cu zero.     
                                                      

 



2)   Suma algebrica a tensiunilor electromotoare  ale surselor in lungul unui ochi de retea este egala cu suma algebrica a 
caderilor de tensiune de pe laturile ochiului. 

           
Legile lui Kirchhoff se pot folosi pentru “rezolvarea” circuitelor complexe (numite si retele electrice), adica pentru  aflarea 

valorilor I, R, E, U, etc. 
 Cu ajutorul legilor enuntate, se poate apela la un sistem liniar de ecuatii ,obtinandu-se un numar total de ecuatii egal cu 
numarul de laturi din retea. Pentru evaluarea cunostiintelor acumulate de catre elevi pe parcursul lectiei , propunem rezolvarea unor 
probleme  cu ajutor unor sisteme de circuite interactive produse in LabView sub forma unor VI-uri, acestea fiind accesibile  direct prin 
intermediul materialului prezentat. 
 

EXPERIMENTE REALE CU ACHIZIŢIE DE SEMNAL: REDRESAREA TENSIUNII 
ALTERNATIVE 

 
Autor: Negoiţă Mihai 
Disciplina: Fizica 
Scoala: Liceul Teoretic “TUDOR VLADIMIRESCU” 
Profesor coordonator: Emilia Păuşan 

 
Rezumat 

 
Sistemele computerizate de măsurare utilizate pentru semnale analogice se caracterizează prin faptul că un astfel de semnal, 

purtător de informaţie, este convertit în formă digitală. Transmiterea semnalului, prelucrarea informaţiei, stocarea şi transmiterea 
acesteia către utilizatorul sistemului, sunt efectuate de către 
componente electronice independente sau aflate sub comanda 
unui calculator. 

 

Pentru experimentele realizate am utilizat: 
- diferite circuite redresoare,  
- surse de tensiune alternativă, 
- plăci de achiziţie NI DAQ 6008 

      -       calculator.                                                    
 Vor fi prezentate în cadrul acestei lucrări sec-venţe 

experimentale filmate, realizate  în laboratorul de fizică al 
Liceului Teoretic “Tudor Vladimirescu din Bucureşti, precum şi 
softurile utilizate pentru achiziţia şi prelucrarea datelor.  

 
               Semnale măsurate la intrarea circuitului şi      
          pe rezistorul  de sarcină  al unui circuit redresor 
 

 
 

EXPERIMENTE REALE CU ACHIZIŢIE DE SEMNAL:  
STUDIUL CIRCUTELOR DE CURENT ALTERNATIV 

 
Autori: Niţă Diana, Neagoe George, Popescu Paul 
Disciplina: Fizica 
Scoala: Liceul Teoretic “TUDOR VLADIMIRESCU” 
Profesor: Emilia Păuşan 
 

Rezumat 
 

  Sunt prezentate în cadrul lucrării câteva experimente reale 
cu achiziţie de semnal realizate pentru studiul comportării rezistorului, 
bobinei şi condensatorului în curent alternativ. Prin semnalele 
achiziţionate este bine evidenţiată comportarea distinctă în curent 
alternativ a acestor elemente de circuit. 

 

  Analiza acestor semnale a constat în determinarea perioadei 
de oscilaţie, a amplitudinilor acestor semnale, precum şi a defazajului. 
Utilizând valorile obţinute astfel, au fost dezvoltaţi algoritmi pentru 
rezolvarea diferitelor probleme experimentale propuse.  

Sistemul computerizat de măsurare ce a fost utilizat pentru 
realizarea acestor experimente include o placă de achiziţia NI DAQ 
6008, alături de circuite de curent alternativ şi calculator. 
 
                         Semnale obţinute pentru un circuit RL serie 

 
 
 

 



SPATIUL ŞI TIMPUL 
 
Autor:  Şubea Claudiu Valentin  
Disciplina: Fizică 
Şcoala: Grup Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” 
Profesor coordonator: Negură Daniela Catrinel 

 
Abstract 

 
De-a lungul timpului au aparut diferite  interpretari filosofice ale conceptelor de spatiu si timp. Stiinta fizicii studiaza spatiul 

si timpul fizic si utilizeaza instrumente de masura pentru a le determina cat mai precis. Asa au aparut alte notiuni precum coordonate 
spatiale si temporale. Imaginatia insotita de matematica a descgi cale adiferitelor teorii referitoare la spatiu si timp. Lumea in care 
traim noi si care ne este accesibila prin simturi are trei dimensiuni spatiale si doar una temporala. In momentul actual de existenta a 
universului timpul curge doar inainte, fiindu-ne accesibil doar viitorul nu si trecutul. Spatiul insa ne este accesibil in ambele directii.  

Continuul spatiu – temporal in care ne aflam se poate deforma sub influenta unor mase mari de substanta si proprietatile lui 
se modifica si depind de viteza cu care se misca  substanta. 
 

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR 
 
Autori: Jacotă Cătalin, Balaci Dragoş 
Disciplina: M1-Gestionarea deseurilor 
Scoala: Grup Scolar de Chimie „Costin Nenitescu”  
Profesor coordonator: Didina Ţurcanu  

 
Abstract 

 
 Deşeurile, indiferent de natura lor, au implicaţii negative asupra mediului ambiant şi asupra vieţii, implicaţii ce depind de 
cantitatea şi calitatea lor (deci de provenienţă deseuri menajere, stadale, din constructii sau demolări, nămoluri de la staţiile de 
epurare a apelor uzate, deşeuri sanitare, de producţie, agro- zootehnice,  speciale). Gestionarea deşeurilor (proces complex care 
include colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea) ţine seama de natura deşeurilor şi aplică modalităţi specifice conform  
conceptului de gospodărire integrată a deşeurilor. Aceasta presupune respectarea 
următoarelor principii: principiul măsurărilor prealabile, principiul prevenirii, principiul 
poluatorul plăteşte, principiul substituţiei,principiul subsidiarităţii, principiul integrării. 
Conform acestor principii este prioritar să se acţioneze pentru minimizarea  cantităţii de 
deşeuri, pentru reciclarea deşeurilor , pentru compostarea deşeurilor de natură organică, 
pentru recuperarea energiei prin incinerare şi coincinerare (proces care concomitent cu 
reducerea volumului deşeurilor permite recuperarea caldurii degajate la ardere), sau prin 
depozitare în depozite ecologice astfel încât sa se micşoreze impactul asupra mediului prin 
monitorizarea procesului de degradare controlată a deşeurilor.   
 Dintre metodele de gestionare menţionate se recomandă aplicarea metodelor de 
reciclare a deşeurilor (metode prin care acestea să fie transformate în materii prime pentru noi 
produse). Astfel, prin colectare separată la sursă  sau după separare din deşeuri mixte se 
reciclează diferite materiale ca hârtie, carton, metale, sticlă, mase plastice, uleiuri 
uzate,precum şi alte tipuri materiale din automobile uzate, baterii, acumulatori, anvelope uzate, etc.. Pentru deşeurile de natură 
organică se aplică procedee de compostare (cu valorificarea în agricultură ca îngrăşământ a pământului de compost obţinut ) sau 
procedee de valorificare energetică a deşeurilor cu putere calorică mai mare. Valorificarea prin reciclare rezolvă concomitent cele 
două deziderate urmărite la gestionarea deşeurilor cele de mediu şi cele de conservare a resurselor de materii prime.  

 

  
SPECTRE ATOMICE 

 
Autori: Jipa Mihaela, Bratu Ana-Maria 
Disciplina: Fizică 
Şcoala: Grup Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” 
Profesor coordonator: Negură Daniela Catrinel 

 
Abstract 

 
Orice sistem microscopic poate primi sau ceda energie electromagnetica la trecerea dintr-o stare stationara in alta stare 

stationara; energia este emisa sub forma de fotoni. Acestia au diferite frecvente sau lungimi de unda. Toate radiatiile electromagnetice 
emise (absorbite) formeaza spectrul de emisie (absorbtie). Disciplina care studiaza spectrele se numeste spectroscopie. Principalul 
instrument folosit de ea se numeste spectroscop. Spectrele sunt clasificate in functie de frecventa lor (lungimea de unda), dupa felul 
sistemului cuantic care le emite, dupa aspect si dupa modul de obtinere. Spectrele furnizeaza informatii despre substantele de la care 
provin si analiza compozitiei chimice a acestor substante din masuratori ale spectrelor  se numeste analiza spectrala (analiza calitativa 
– identifica elementele chimice -  sau analiza cantitativa – determina concentratia elementelor chimice). Metodele de analiza spectrala 
se folosesc pe scara larga acum in metalurgie, geologie, centre de cercetare, industria chimica, etc. In astronomie spectroscopia 
stelelor a permis clasificarea stelelor dupa liniile de absorbtie a stelelor. 

 
 



 

 
METODE DE UTILIZARE A TRUSEI DE FIZIOLOGIE  

DE LA FIRMA VERNIER-INTERNATIONAL 
 
Autori : Toma Alexandru, Dumitru Camelia, Nedelcu Adriana, Lupsanu Stefan 
Disciplina: Fizică 
Şcoala: Colegiul Tehnic”Media”  
Profesor coordonator: Mihaela Vâjâitu 

 
Abstract 

 
În cadrul unui învaţământ modern se impune îmbinarea cunoştinţelor teoretice cu cele practice. Cu ajutorul senzorului de 

presiune sangvină  şi a dispozitivului Go! link cu program software se pot realiza măsurători ce vizează presiunea sistolică , presiunea 
diastolică, presiunea arterială medie şi pulsul pacienţilor în diverse situaţii create, precum şi pentru pacienţi de vârste diferite,toate 
acestea fiind colectate automat de un computer şi prezentate sub formă grafică pe monitor. 

Monitorizarea ritmului cardiac poate fi analizat în urma efectuării unor tipuri de exerciţii. 
Senzorul E.K.G. împreună cu dispozitivul Go! link şi cei trei electrozi ataşaţi pot evidenţia electrocardiograma prin 

intermediul unui computer,afişând pe monitorul acestuia cele cinci componente ale unei bătăi cardiace obişnuite care includ undele 
P,Q,R,S şi T. 

Aceste activităţi extraşcolare îşi propun: 
- formarea capacităţiilor de înţelegere şi interpretare  a fenomenelor în corelaţie interdisciplinară, utilizând legile, 

principiile, precum şi limbajul adecvat disciplinelor biologie, fizică şi chimie. 
      - Creşterea motivaţiei pentru ştiinţă şi sprijinul dat de tehnologie acesteia. 

- înlăturarea viziunilor deformate asupra fenomenelor care duc la o “pseudo-ştiinţă”,  
- formarea unei culturi generale pe baze ştiinţifice.  
- cunoaşterea factorilor de risc în cazul afecţiunilor care apar în funcţionarea inimii şi înlăturarea acestora pentru 
a avea o viaţă sănătoasă. 

 
MODELE ATOMICE 

 
Autori: Borcoi Madalina, Borcoi Catalin  
Disciplina: Fizica 
Scoala: Grup Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” 
Profesor coordonator: Negură Daniela Catrinel 

 
Abstract 

 
Inca din antichitate oamenii si-au pus intrebari asupra modului in care este formata si construita lumea in care traim. Intr-o 

serie intreaga de culture elementele primordiale erau apa, focul, pamantul si aerul. Totusi imaginatia omului, chiar si in antichitate, a 
realizat si modele in care lumea era considerate a fi compusa din atomi –  secolul al V-lea i.e.n., Leucip din Milet – modele care au 
capatat consistenta si support mathematic in teoriile atomice din secolul IX si X. Astazi, imaginea unui atom este mult mai complexa, el 
continand regiuni in care, potrivit legilor probabilitatii si mecanicii cuantice, se pot gasi electronii sub forma de  "unda-particula".  

Ultimele studii arata ca fiecare tip de particula are o antiparticula, de aceeasi masa, dar are incarcatura si proprietati 
electrmagnetice opuse. A fost forte greu sa se organizeze multitudinea de particule descoperite datorita dezvoltarii tehnologice dar in 
final ele au fost grupate in functie de forta care le controleaza interactiunile, astfel : hadronii ( forte nucleare puternice ) care includ 
hiperoni, mezoni, neutroni si protoni; leptonii ( forte electromagnetice slabe ) includ particulele tau, muon, electronii si neutrinii; 
bosonii ( obiecte de tip particula asociate cu interactiuni ) include fotonii si ipotetic purtatorii unei forte slabe si de gravitatie. 

 
FERESTRE SPRE UNIVERS 

 
Autori: Toma Alexandru, Dumitru Camelia, Nedelcu Adriana, Lupsanu Stefan 
Disciplina: Fizică 
Şcoala: Colegiul Tehnic”Media”  
Profesor coordonator: Mihaela Vâjâitu 

 
Rezumat 

 
 În cadrul cursului opţional “Sistemul Solar” sau în cazul  abordării materiei “Ştiinţe” (clasa a XI-a) s-a creat 
oportunitatea de a dezvolta capacităţile de investigare, analiză şi comunicare , precum şi interpretarea fenomenelor, 
vizibile, invizibile, microscopice, macroscopice şi cosmice, bazându-se pe formularea unor idei simple pentru explicarea 
fenomenelor situate la graniţa dintre real-virtual, micro-macrocosmos. 
 Universul este infinit în timp şi spaţiu. 
 Galaxiile sunt adevărate insule de stele. 
 Sistemul nostru Solar aparţine galaxiei numită “Calea Lactee”, fiind alcătuit dintr-o stea numită Soare şi opt 
planete împreună cu sateliţii din jurul lor, precum şi meteoriţi, asteroizi, comete şi praf interplanetar. 
 



DEŞEURILE, O PROBLEMĂ MAJORĂ DE MEDIU 
 
Autori:Ilie Valentina, Oaie Marius 
Disciplina: M1-Gestionarea deseurilor 
Scoala: Grup Scolar de Chimie „Costin Nenitescu”  
Profesor coordonator: Didina Ţurcanu  

 
Abstract 

 
                Realităţile zilelor noastre arată că secolul XX a fost perioada celor mai mari descoperiri  şi transformări ale civilizaţiei 
omeneşti, dar şi a celor mai complexe şi uneori nebănuite efecte asupra mediului înconjurator. Noţiunea de “mediu înconjurător” 
cuprinde de fapt, toate activităţile umane în relaţia om-natură, în cadrul planetei.   
               Diminuarea drastică a depozitelor de materii regenerabile în cantităţi şi ritmuri ce depăşesc posibilităţile de refacere a 
acestora pe cale naturală concomitent cu cresterea cantitatilor de deseuri ca rezultat direct al consumarii resurselor si implicit 
cresterea poluarii au produs dezechilibre serioase ecosistemului planetar, dezechilibre care nu mai pot fi ignorate. Alvin Toffler 
observa cu sarcasm: “Pentru prima dată o civilizaţie consumă din capitalul naturii, în loc să trăiască din dobânzile pe care le dădea 
acest capital!”. De aceea, trebuie să se plece întotdeauna de la faptul că orice activitate umană este consumatoare de resurse şi 
generatoare de deşeuri şi poluare pentru mediu şi să se armonizeze dezvoltarea cu mediul aplicând la nivelul tuturor statelor conceptul 
de dezvoltare durabilă (sustenabilă). 
 Deşeurile, denumite uneori si reziduuri, sunt resturi anorganice sau origanice rezultate din procese industriale, activităţi 
agricole sau gospodăreşti sau generate mijloacele de transport (practic orice substanţă sau produs care nu are utilitate). Cantităţtile 
de deşeuri cresc continuu, constitiund o importantă agresiune 
asupra mediului. Fiecare dintre noi arunca zilnic în pubela sa 
obiecte care nu ne mai servesc, care sunt goale, sparte sau uzate. · 
Serviciul de salubrizare actioneaza o singura data pe saptamana, 
golind pubela care adesea depaseste marginile si le depoziteaza în 
afara orasului, în locurile numite "gropi de gunoi".  

 

 Comparativ cu deseurile menajere, cele industriale sunt 
mult mai mari si mai periculoase. 

Depozitarea deseurilor, pe langa faptul ca este un 
proces tehnologic destul de scump este poluant pentru mediu 
Solutia nu consta în depozitarea acestora pe locuri virane, pe 
spatiile verzi sau in locuri special amenajate ci în colectarea 
selectivă, reciclarea şi neutralizarea lor pentru permite 
recuperarea substantelor valoroase şi neutralizarea celor cu 
impact negativ asupra mediului. 

 
OBTINEREA POLICLORURII DE VINIL 

 
Autor: Paun Raluca, Vasilateanu Geanina, Melcescu Ionela 
Disciplina: Fabricarea Compusilor organici 
Scoala: Grup Scolar de Chimie „Costin Nenitescu” 
Profesor coordonator: Dobre Daniela 
 

Rezumat 
 

Clorura de vinil se poate fabriza astazi pornind de la etena sau acetilena, precum si prin metode combinate care folosesc 
ambele surse de materii prime. 

 In tara noastra se foloseste procedeul care pleaca de la acetilena, de aceea el va fi descris mai pe larg. 
 Obtinerea clorurii de vinil din etena se face prin clorurarea acesteia, cand se formeaza diclor-etan urmata de eliminarea 

unei molecule de acid clorhidric. 
 

  
 

OBTINEREA ASPIRINEI 
 
Autor: Stemate Gabriela 
Disciplina: Fabricarea Compusilor organici 
Scoala: Grup Scolar de Chimie „Costin Nenitescu” 
Profesor coordonator: Mircioaga Nectara 

 
Rezumat 

Se prezinta procesul tehnologic de obtinere a aspirinei, cu indicatii, reactii adverse, contraindicatii intr-o forma inedita. 



ESTERIFICAREA ACIDULUI ACETIC CU ALCOOL ETILIC 
 
Elev: Ivan Victorita, Ionescu Teodora, Olteanu Cristina, Patranoiu Simona 
Disciplina: Fabricarea Compusilor organici 
Scoala: Grup Scolar de Chimie „Costin Nenitescu” 
Profesor coordonator: Dumitru Tudora 

 
Rezumat 

 
Pentru a forma esteri dintr-un alcool şi un acid carboxilic, reacţia, numită esterificare Fischer, este de obicei realizată cu 

ajutorul unui catalizator de acid sulfuric concentrat:    
CH3-CH2-OH +CH3-COOH CH3-COO-CH2-CH3+H2O            Acetat de etil 

Pentru ca echilibrul să fie deplasat la dreapta şi să se obţină un randament mare de transformare în ester, apa este 
eliminată, fie printr-un exces de H2SO4, fie prin folosirea aparatului Dean-Stark. Esterii mai pot fi obţinuţi şi prin reacţia unui alcool 
cu o clorură acidă în prezenţa unei baze precum piridina. Alte tipuri de esteri sunt preparaţi similar - de exemplu, esterii tosil (tosilaţi) 
sunt obţinuţi prin reacţia unui alcool cu clorură de p-toluensulfonil în piridină  

 
CLONAREA - INTRE MIT SI REALITATE 

 
Autori: Serban Anca si Serban Alina 
Disciplina: Biologie 
Sectiunea: Stiinte; 
Scoala: Grup Scolar de Chimie "Costin Nenitescu" 
Profesor coordonator: Badea Nicoleta  
                                  

Rezumat 
  

Lucrarea abordeaza un subiect foarte controversat al stiintei contemporane: clonarea. Este descrisa, pe scurt, tehnica cea 
mai des folosita in realizarea clonarii si se evidentiaza ca punctul de plecare al oricarei discutii pe aceasta tema este tehnologia prin 
care a fost clonat in 1996 primul mamifer, oaia Dolly. Sunt amintite cateva aspecte practice ale clonarii la plante. Referitor la clonarea 
umana, se evidentiaza cele doua laturi ale ei: clonarea reproductiva si clonarea terapeutica, enumerandu-se avantajele si 
dezavantajele lor cat si cateva aspecte etice, juridice si morale. 

 
INTERNETUL - RETEAUA RETELELOR 

 
Autori: Gaides Andreea Ionela, Ivan Valentina 
Disciplina: Proiectarea in constructii si lucrari publice 
Şcoala: Grup Şcolar de Construcţii-Montaj “Mihai Bravu” 
Prof coordonator: Dogaru Liliana 
 

Rezumat 
 

Multe persoane cred ca internet-ul este un loc unde se discuta numai despre informatica si unde se intalnesc numai pasionatii de 
calculatoare. Aceasta impresie este total gresita.Usurinta cu care se pot distribui informatii, dar mai ales cu care orice utilizator, poate 
avea acces la informatii, a facut din Internet un mediu preferat.Prin urmare Internet-ul este: 

1. O cale de comunicare foarte rapida ,facila si atracriva intre toti oamenii din lume. 
2. Oferta :”de toate pentru toti”, remarcandu-se prin usurinta cu care orice utilizator, fie el si novice in informatica, poate avea 

acces la informatie. 
INTERNETUL este o retea de retele.O retea este un grup de calculatoare care au fost conectate astfel incat sa poata comunica 

intre ele.INTERNETUL asigura legatura intre peste 21.000 de astfel de retele si, in permanenta, la acestea se adauga tot mai multe. 
INTERNETUL este interconectate de LAN-uri,MAN-uri si WAN-uri prin legaturi rapide (satelit, circuite comunicatie digitala). 
Toate calculatoarele dintr-o retea trebuie sa comunice intre ele pe baza unui set de reguli fixe, denumite protocol. Protocolul folosit s-a 
standardizat si se numeste TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Singurile reguli care guverneaza INTERNET-ul 
sunt cele ale bunului simt. Exista patru moduri principale de conectare la INTERNET: 

1. Legatura  permanenta . 
2. Legatura directa prin modem. 
3. Legatura prin modem si termina. 
4. Legatura prin posta electronica. 

Comunicarea si schimbul de informatii in INTERNET se realizeaza prin “servicii ”, ce permit exploatarea si cautareade informatii 
aflate in acesta uriasa retea. Cel mai utilizat serviciu in INTERNET este World Wide Web www. Functii ale retelei INTERNET: 

1. E-mail 
2. Reteaua World Wide Web 
3. Grupuri de dialog UseNet 
4. Transferul de fisiere cu ajutorul protocolului FPT. 

        SOFT pentru INTERNET 
1. Un browser pentru reteaua Word Wide Web. Browserele existente sunt Internet Explorer.Mozaic si Internet Assestant. 
2. Programul pentru posta electronica-Eudoro;OS Mail;Z-Mail ;MS-Office-Outlook. 
3. Program pentru citirea mesajelor grupurilor de dialog UseNet. 
4. Program pentru cautarea fisierelor: Gopher, Archie Veronica. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Esteri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_carboxilic
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Esterificare_Fischer&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_sulfuric
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Randament_%28chimie%29&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloruri_acide&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Piridina&action=edit


CURCUBEUL – ÎNTRE ŞTIIŢĂ ŞI MIT 
 
Autori: Stroe Alexandra, Nedelcu Marius 
Disciplina: Fizica 
Scoala: Grup scolar de Chimie “Costin Nenitescu” 
Profesor coordonator: Eftimie Mihaela 
 

Rezumat 
 

 Fenomenele atmosferice au impresionat oamenii din toate timpurile, în jurul lor născându-
se numeroase legende şi mituri.  

Curcubeul este unul dintre cele mai frumoase fenomene optice, care se datorează refracţiei, 
reflexiei totale şi dispersiei luminii în picăturile de apă din atmosferă. 

 De-a lungul timpului, oamenii au încercat să explice apariţia curcubeului, astfel că fiecare 
popor are o poveste sau o legendă despre curcubeu.  

De cele mai multe ori se spune că cel care vede curcubeul  are parte de noroc şi bucurie.De 
asemenea se considera că apariţia curcubeului pe cer permite legătura între oameni şi zei. 
 La noi, la români, în diferite zone ale ţării, curcubeul este numit şi cearcăn, brâul-cerului, 

râul-Cosânzenei, brâul-lui-Dumnezeu, brâul-Maicii-Domnului, brâul-popii, curuna-cerului.  b 
POLUAREA APEI 

   
Elevii: Paun Catalin, Jacota Catalin  
Disciplina: Biologie 
Scoala: Grup Scolar de Chimie "Costin Nenitescu" 
Profesor coordonator: Tanasescu Cristina 

 
Rezumat 

 
Prin acest referat am incercat sa tragem un semnal de alarma in ceea ce priveste poluarea apelor cu diferite substante 

(detergenti sintetici, pesticide, hidrocarburi,diferite reziduri toxice, metale grele in special mercur etc.) si asupra efectelor lor negative 
care actioneaza atat direct asupra biodiversitatii florei si faunei acvatice ( de exemplu prin eutrofizarea lacurilor datorita aportului 
exagerat de nitrati si fosfati se poate ajunge de la ingustarea pana la disparitia lacurilor) cat si indirect asupra sanatatii omului 
(substantele deversate in ape care ajung direct prin contact sau prin panza freatica la om sau indirect pin plantele si animalele 
acvatice consumate sunt cu potential cancerigen), asupra industriei (maritime, piscicole, cresterea stridiilor etc.), turismului, 
activitatilor economice, reducerea resurselor alimentare din ape etc. 
De aceea lupta impotriva poluarii apei are un caracter universal si trebuie gandita la nivel global astfel incat Terra sa ramana 
“PLANETA ALBASTRA”. 

 
“MURIND FARA APA” si “TIPURI DE POLUARE A  APEI” 

 
Elevii: Marin Marinela, Balan Ana-Maria  
Disciplina: Biologie 
Scoala: Grup Scolar de Chimie "Costin Nenitescu" 
Profesor coordonator: Tanasescu Cristina 

 
Rezumat 

 
In prima parte a acstei lucrari, “Murind fara apa”,  vrem sa aratam colegilor nostri prin acest film imaginat ca o scrisoare 

scrisa in anul 2070 cum ar deveni lumea fara apa si cum ar arata viitorul omenirii: la 50 de ani aratam ca la 85, tot peisajul este un 
imens desert, oamenii sunt platiti in apa potabila care a devenit bunul cel mai de pret, hrana este in proportie de 80% sintetica, un 
pahar de apa pe zi devine un lux, femeile nu au par deoarece nu il pot spala, corpurile sunt sbarcite si ranite din cauza radiatiilor 
(datorita accentuarii gaurii de ozon),se nasc copii cu mutatii si malformatii (in lipsa apei in organism se modifica spermatozoizii), cad 
ploi acide (din cauza lipsei vegetatiei) etc.Speram sa tragem astfel un semnal de alarma si sa intelegem ca noi tinerii trebuie sa facem 
ceva inainte de a fi prea tarziu! 

In partea a 2-a “Tipuri de poluare a apei”descriem : 
-ploaia acida si efectele ei nocive asupra plantelor, asupra suprafetelor de apa (rauri, lacuri, mlastini), asupra structurilor construite 
de om (cladiri, automobile etc.) 
-poluarea apei cu reziduri petroliere (atat a apelor de suprafata cat si a celor subterane) cu efecte deosebit de nocive si durabile 
asupra apei, florei si faunei acvatice; 
-poluarea cu reziduri animale, vegetale si deseuri industriale. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

SOLIDE PLATONICE 
 

Autori: Oaie Marius, Păun Cătălin, Popescu Anca, Ilie Valentina, Jacotă Cătălin 
Disciplina : Matematică 
Scoala: Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu” 
Profesor coordonator:  Adina Vasilică 
                                    

Abstract 
 

În matematică, poliedrul (de la cuvintele greceşti poly (multe) şi hedron (bază)) este o formă tridimensională formată din feţe 
poligonale plane, care se întâlnesc în muchii, care la rândul lor se întâlnesc în vârfuri. Exemplele cele mai cunoscute de poliedre sunt 
cubul, tetraedrul şi paralelipipedul.Un poliedru este regulat dacă toate vârfurile, muchiile şi feţele sale sunt la fel, în sensul că există o 
simetrie care transformă orice vârf în alt vârf, etc. În această lucrare aflăm că există doar cinci poliedre convexe şi regulate cunoscute 
şi sub numele de solide platonice(numite astfel după Platon, deşi Pytagoras este cel care le-a descris cu 200 de ani înainte de Platon, 
numindu-le "solide perfecte" în realitate se pare ca si Pytagoras le-a preluat de la egipteni). 

SUNETUL. POLUAREA SONORĂ 
 

Autori:  Bogdan Mădălina, Cojocariu Sabrina  
Disciplina: Fizica 
Scoala: Grup Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu”
Profesor coordonator: Eftimie Mihaela 

 
Rezumat 

 
 Sunetul face parte din viaţa noastră, creând ambianţa sonoră în toate activităţile desfăşurate de om, atât la locul de munca 
cât şi în timpul liber. De cele mai multe ori nu suntem conştienţi de efectele sunetelor asupra organismului uman. Sunetele plăcute ale 
naturii, precum cântecul păsărilor, foşnetul frunzelor, au fost înlocuite de sunetele (zgomotele) civilizaţiei moderne: zgomotul 
industrial, claxonatul maşinilor, sunetul sirenelor, etc. Toate aceste zgomote care înconjoară în special omul care trăieşte la oraş au 
efecte agresive asupra sănătăţii sale, de la oboseli auditive, stări de irascibilitate până la traumatisme grave ale organului auditiv. 
 Lucrarea noastră face o scurtă trecere în revistă a surselor de poluare sonoră şi a unor măsuri de protecţie. 
 

IERARHIA PROTOCOALELOR UTILIZATE PENTRU INTERNET 
 
Autori: Ştefan Andrei, Spiridon Andrei 
Disciplina: Informatică 
Şcoala: Grup Şcolar de Construcţii-Montaj “Mihai Bravu” 
Profesor coordonator: Zanfir Cristina Florentina   liceu2007@gmail.com  
 

Rezumat 
 

Mai întâi ce este protocolul? Este un set de reguli pe care le respecta doi sau mai multi participanţi la dialogul pe care îl 
susţin. Mai întâi îţi asculţi cu rabdare interlocutorul, apoi dai replica. Acest mod de comunicare se cheamă în teoria comunicaţiei, 
modul semi-duplex. Automatele pot însa "vorbi şi se pot asculta" în acelaşi timp, evident pe doua canale distincte de comunicaţie. Se 
spune ca avem de a face cu modul de comunicare full duplex sau mai pe scurt, duplex. Să ne închipuim urmatoarea situaţie plauzibilă: 
doi şefi de state poartă discuţii. Se ajunge la o întelegere care consta din informatia M. Fiecare sef are pe lânga el un expert sau un 
grup de experţi, cu care se consultă. Aceştia se preocupa de aspectele mai particulare si, întregesc mesajul M. Secretarele celor doua 
delegaţii definitivează textul, dându-i forma corespunzatoare care va fi semnată apoi de cei doi şefi. 

 
CASA “INTELIGENTĂ”- AUTOMATIZĂRI ŞI TELECOMENZI. 

DOTĂRILE DE VIITOR ALE UNEI LOCUINŢE. 
 
Autori: Dinu Elena, Mărgărit Diana Andreea 
Disciplina: Tehnologii – Instalaţii tehnice în construcţii 
Şcoala: Grup Şcolar de Construcţii-Montaj “Mihai Bravu” 
Profesor coordonator: Duţă Marcel 
 

Rezumat  
 

Daca comparăm o masină veche de 20 de ani, cu una moderna, acestea nu au aproape nimic in comun, dezvoltarea 
tehnologica este foarte vizibilă. Casa dumneavoastra este construită aproape la fel ca acum 20 de ani. Sistemul de control automat 
pentru casa dumneavoastra este modern si vă conectează diferitele aparate electrice si electronice. Scopul  este sa va faca viaţa mai 
uşoară prin aplicarea ultimelor tehnologii la dumneavoastră acasă. 

De ce să nu folosiţi o singura telecomandă pentru toate echipamentele din casă? Când sunteti plecaţi in concediu, de ce să nu 
va controlaţi casa cu ajutorul telefonului mobil? Acestea nu sunt toate avantajele, lasati tehnologia să vă ofere solutii adaptate 
nevoilor dumneavoastră. Transformaţi casa într-o casă inteligentă. 

 

mailto:liceu2007@gmail.com


 

CUTREMURELE 
Autori: Niculescu George, Caloenescu Alina 
Disciplina: Fizica 
Scoala: Colegiul tehnic TRAIAN  
Profesor coordonator: Andrei Raluca  email: raluandrei@yahoo.com
 

Rezumat 
 

Lucrarea a fost propusă elevilor in cadrul manifestărilor dedicate “Anului Internaţional al Planetei Pamânt 2008”-
UNESCO. A fost relizată in cadrul disciplinei opţionale “Fizica Pamântului. 
 Lucrarea prezintă , fără a avea pretenţia unei tratări exaustive a subiectului, aspecte privind cauzele şi mecanismele 
producerii cutremurelor, tipurile de unde seismice caracteristicile propagării acestor unde, mărimile caracteristice ale unui cutremur 
şi percepţia subiectivă a acestora, precum şi integrarea manifestărilor de natură seismică în ansamblul unor procese ce se desfăşoară 
la nivel planetar. 
 Numeroasele fotografii, diagrame,şi grafice din cuprinsul lucrării, cu accent pe caracteristicile zonei Vrancea din România 
ajută la o mai buna inţelegere a fenomenului prezentat. 

 
MOTORUL  CU  BENZINA 

 
Autori: Radu Anghel, Petre Popescu, Mihaela Gheorghe  
Disciplina: Fizica 
Scoala: Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” 
Profesor coordonator: Contesina Maria Rusu 

Rezumat 
 

 Lucrarea prezintă un soft ce simulează funcţionarea unui  motor cu  benzină pe baza unor parametri introduşi de la  
tastatură. Softurile sunt utile în mare măsură pentru  observarea  fenomenelor fizice, cât şi pentru  vizualizarea aplicabilităţii legilor şi 
principiilor fizicii în practică. Acest soft  are la baza elemente reale ce privesc funcţionarea unui  motor cu benzină, parametrii utilizaţi 
în cadrul  simulărilor fiind cei specificaţi de către producător.. de asemenea, la proiectarea softului  s-a  tinut cont de  relaţiile 
existente între piesele componete ale  motorului, din punct de vedere tehnic, şi parametrii reali ai acestuia (cuplu motor, putere 
maximă, etc) 
 Acest soft îmbină în mod fericit fizica, informatica şi realitatea. 

 
MOTORUL OTTO 

 
Autori: Madalina Sarbu , Arina Stanescu , Octavian Sersea 
Disciplina: Fizica 
Scoala: Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” 
Profesor coordonator: Contesina  Maria  Rusu 

Rezumat 
 

 Lucrarea  prezintă simularea funcţionării  motorului  Otto. Studiul  motoarelor termice este  obilgatoriu  pentru elevii de 
liceu, iar o  simulare a proceselor care se petrec în timpul  funcţionării acestuia este  mai  mult decat  binevenită. Motorul cu 
combustie internă este un dispozitiv care obţine energie mecanică direct din energie chimică prin arderea unui combustibil într-o 
cameră de combustie care este parte a motorului (spre deosebire de motoarele cu ardere externă unde arderea are loc în afara 
motorului).  

Susţinerea unui  proces fizic printr-o  simulare este  utilă atât  elevilor, cărora le facilitează înţelegerea fenomenului,  cât şi 
profesorului, căruia îi uşurează transmiterea informatiei către elevi. 

 
LUCRARI DIN CADRUL PROIECTULUI - "INVENTII CARE AU SCHIMBAT LUMEA" 

Profesor coordonator : Florentina Iociu 
Scoala cu clasele I-VIII nr. 149 

"Computerul" - Boboc Diana,  clasa a VI-a   
"Telescopul Optic" - Tataru Laura Ioana,  clasa a VI-a   
"Cinematograful" - Alexandru Cristina Ioana,  clasa a VI -a 
"CD - ul" - Sefcic Bogdan Florin,  clasa a VI-a   
"Drumul de la Fonoautograf la Ipod" - Rusu Andrei, clasa a VII-a      
"Motoare" - Ghenov Andrei Petre, clasa a VII-a  
"Becul" - Tarlungeanu Georgiana,  clasa a VII-a  
"Telefonul" - Bataiosu Marina Sabina, clasa a VII-a  
"Roboti" - Porcescu Andreea, clasa a VII-a  
"Bomba nucleara" - Perescu Mihai, clasa a VII-a  
“Armament nuclear” – Nănescu Rareş, clasa a VII-a 
„Instrumente pentru determinarea timpului” – Nicolae Gabriel – clasa a VII-a 

Scoala Iancului 
 "Internet-ul" - Anghel Stefan,  clasa a VII-a  
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LUCRARI IN CADRUL PROIECTULUI - “ZILELE SPATIULUI COSMIC IN SCOALA MEA" 
“ANIMALE IN SPATIU" 

Autor: Lungu Madalina, clasa a VI-a 
Scoala cu clasele I-VIII nr. 149 
Profesor coordonator : Florentina Iociu 
 

Rezumat 
Lucrarea este dedicata celor care au deschis drumuri spre cer, pentru ca noi, oamenii sa calatorim in siguranta prin Spatiu. 

Acestor  prieteni necuvantatori ai nostri le datoram o parte din descoperirile facute in cursul explorarilor spatiului. 
 

"FEMEI  IN SPATIUL COSMIC" 
Autor: - Zorila Alexandra, clasa a VII-a  
Scoala cu clasele I-VIII nr. 149 
Profesor coordonator : Florentina Iociu 
 

Rezumat 
Lucrarea este dedicata femeilor care au indraznit sa viseze dincolo de cer si mai ales  au demonstrat ca nu exista limite 

pentru cunoastere.  
 

"SERA PE LUNA" 
Autor:  Matache Andrei,  clasa a VIII-a 
Scoala cu clasele I-VIII nr. 149 
Profesor coordonator : Florentina Iociu 
 

Rezumat 
In aceasta lucrare am prezentat proiectul unei sere pe Luna ce poate fi folosita ca sursa alternative pentru hrana omenirii. 
Am tinut cont de conditiile specifice existente pe Luna : gravitatie redusa , lipsa oxigenului,solul nefertil si alternanta zi-

noapte ( o zip e Luna dureaza 14 zile pamantene).In ciuda factorilor neprielnici geniul uman indrazneste sa priveasca dicolo de stele. 
 

 
PETROLUL ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ 

 
Autori – Vidraşcu Mihai, Turcin Roxana 
Disciplina- Chimie 
Scoala - Liceul Teoretic- Ion Neculce, Bucureşti 
Profesor coordonator - Ionela Alan 

 
Rezumat 

 
 Lucrarea reprezintă un ansamblu de imagini despre una din materiile prime ale omenirii, care este şi va deveni din ce în ce 
mai valoroasă pe măsura trecerii timpului. 
 Petrolul este o importantă sursă de compuşi organici. Resursele de petrol sunt întro continuă diminuare. Acesta a reprezentat 
un « sprijin » important în dezvoltarea societăţii omeneşti prin multitudinea de produse necesare traiului oamenilor, care se pot obţine 
din acesta în industria chimică, dar şi în alte ramuri economice.  
 Însă petrolul poate fi considerat şi responsabil pentru poluarea multor zone de pe Terra, datorită naufragiilor navelor 
petroliere, dar şi gazelor toxice emanate de combustibili în urma arderilor, etc. Dorinţele unora de a stăpâni şi de a controla rezervele 
de petrol ale lumii, determină apariţia conflictelor armate, a razboaielor, cu efecte nefaste printre care pot fi enumerate pierderea de 
vieţi omeneşti, distrugerea unor localităţi, dar şi accentuarea fenomenului de poluare cu toate consecinţele pe care le provoacă. 
 

ESENŢE ŞI PARFUMURI 
 

Autori: Ştefănescu Eliza, Purcel Gabriela  
Disciplina: Chimie  
Scoala: Liceul Teoretic “D. Bolintineanu” 
Profesori coordonatori: Stancu Lacrămioara, Orman Iuliana 

 
Rezumat 

 
Cuvântul “parfum” vine din sintagma latinească “per fumus”, însemnând  “în întregime fum”. 

 Primul tip de parfum a fost tămâia. Ea a fost descoperită de către mesopotamieni acum 4000 de ani. Adesea ei înmuiau 
lemnul parfumat şi răşinile în apă şi ulei, apoi îşi ungeau trupul cu acest lichid. Parfumul s-a bucurat de un succes imens în timpul 
secolului al XVII-lea. Mănuşile şi parfumurile au devenit populare în Franţa.  

Trandafirul, denumit “regina florilor”, este unul din cele mai valoroase elemente ale unui parfum. In uleiul de trandafir si 
muscata se gaseste compusul chimic numit geraniol. 

Iasomia este un alt ingredient cheie, de esenta pură ce defineşte un parfum fin. Acetatul de benzil este un ester cu miros de 
iasomie ce inlocuieste cu succes aromele naturale. 



 

Floarea de portocal este floarea tradiţională a miresei peste tot în lume. Uleiul de portocal se obţine din coaja fructului de 
portocal. Este folosit în coloniile de citrice şi în alte arome. Cel mai des, din uleiurile citrice utilizate pentru apa de toaleta şi colonie, 
este folosit uleiul de lămâie.  

Limoneul, linaloolul si citralul sunt compusii ce se întalnesc în uleiul de coji de portocala şi de lămâie. 
Violetele sunt folosite în parfumerie de secole. Violetele produc o cantitate foarte mică de ulei şi, de aceea, sunt rar 

întrebuinţate în zilele noastre Un înlocuitor sintetic al violetelor este adesea utilizat in zilele noastre. 
Vanilia a fost descoperită în Mexic, fiind folosită ca mirodenie pentru mâncare. Aroma de vanilie este prezentă în 

majoritatea parfumurilor fine din zilele noastre, deşi este deseori sintetică, compusul chimic fiind 4–hidroxi–3–metoxibenzaldehida. 
Chimia este o disciplină interesantă şi plină de provocări. Este implicată în toate aspectele vietii cotidiene.  

 
CHIMIA PIETRELOR PRETIOASE 

 
Autori: Tudor Andreea, Stan Alexandru,  Visan Ionut 
Disciplina: Chimie  
Scoala: Liceul Teoretic “D. Bolintineanu” 
Profesori coordonatori: Stancu Lacrămioara, Orman Iuliana 

 
Rezumat 

 
Pietrele preţioase se găsesc în majoritatea bijuteriilor de coroana, în marile tezaure şi în colecţiile muzeelor celebre. 

Interesul faţă de pietrele preţioase datează înca din mezolitic. Superstiţiile, mitologia, spiritualitatea şi literatura au semnalat prezenţa 
cristalelor ca un subiect aparte, fascinant şi misterios.  

DIAMANTUL 
Denumirea de diamant provine din limba greacă “adamas”si înseamna “de neînvins”. Diamantul este un mineral nativ şi în 

acelaşi timp o piatră preţioasă. Din punct de vedere chimic este una din formele de existenţă ale carbonului pur. 
SMARALDUL 

Denumirea de “Smarald” provine din latină “smaragdus” şi înseamna “piatră strălucitoare”.  Evreii au numit-o “piatra lui 
Solomon”. 

Smaraldul este un mineral care cristalizează în sistemul hexagonal. Culoarea verde este dată de ionii de crom şi vanadiu. 
Este un alumosilicat de beriliu din grupa pietrelor preţioase.  

RUBINUL 
Denumirea de rubin vine din latinescul "rubens” care înseamna “roşu”. Culoarea roşie se datoreaza urmelor de crom şi fier. 

Rubinul şi safirul sunt varietăţi de corindon – oxid de aluminiu. Industrial, oxidul de aluminiu se obţine sub forma unei pulberi 
cristaline de culoare albă. Modificaţiile roşii se numesc rubine, iar cele albastre safire. 

PERLA 
Perla naturală este o combinaţie dintre carbonat de calciu (aragonită, calcită), cristale care determină prin fenomemul 

interferenţă luciul perlei şi o substanţă organică proteică complexă numită „Conchin“ respectiv „Conchiolină”. Culoarea perlei de la 
variantele de culoare albă la galben, roz, sau cenuşiu, este determinată de temperatura apei şi de mediul în care a trăit scoica. 
 Există un interes crescând în ceea ce priveşte bijuteriile în toată lumea. Dacă iniţial oamenii le-au atribuit anumite 
virtuţi(protejau răni şi boli, îndepărtau întunericul sau alungau animalele sălbatice) acum bijuteriile au căpatat semnificaţii estetice.  
 

MACHIAJUL – CHIMIA FRUMUSEŢII 
 

Autori: Bucoveanu Sorana, Radi Cristiana 
Disciplina: Chimie  
Scoala: Liceul Teoretic “D. Bolintineanu” 
Profesori coordonatori: Vărzaru Costica, Orman Iuliana, Vărzaru Tudorina 

 
Rezumat 

 
Istoria machiajului dateaza inca din cele mai vechi timpuri. Observand ca animalele, pasarile si plantele au culori 

diferite, oamenii antichitatii s-au gandit sa isi coloreze figura si corpul. Nu trebuie sa subestimam antichitatea, fiindca si femeile de pe 
vremea aceea dispuneau de cosmetice, creme "minune" si parfumuri ametitoare. 

Pentru clasificarea prosuselor cosmetice, ca si in alte domenii ale tehnologiei chimice, sunt folosite mai multe criterii de 
clasificare, dar cel mai des intalnit este modul de clasificare in functie de scopul utilizarii lor: 

1. Produse pentru ingrijirea epidermei 
• Creme si emulsii de fata, maini, corp  
• Produse pentru plaja: creme si emulsii pentru plaja si pentru calmarea arsurilor 
• Lotiuni: antiacnee, demachiante, dupa ras, calmante dupa depilare 
• Produse pentru fardare: pudre, fond de ten, fond obraz, ruj de buze, rimel pleoape, tus pleoape 

2. Articole de parfumerie 
• toaleta  
• parfumuri  
• spray-uri 
• ape de colonie 

3. Produse de toaleta 
• Pasta de dinti si alte produse pentru ingrijirea cavitatii bucale 
• Creme de obraz 
• Sapunuri de toaleta 
• Produse pentru baie – spumanti,   sapunuri 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://ro.wikipedia.org/wiki/Piatr%C4%83_pre%C5%A3ioas%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Beriliu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carbonat_de_calciu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aragonit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calcit%C4%83


 

• Diverse: crema depilatoare, lac de unghii, dizolvanti 
4. Produse capilare 

• produse de spalare si colorare a parului  
• fixativ-fixatori-lotiuni capilare  

5 . Cosmetice pentru machiere: cele mai importante sunt pudrele si fardurile, rujul de buze, lacurile de unghii si vopselele de par. 
Asadar, lasati-va seduse de aventura culorilor, de jocul subtil al umbrelor, luminilor si al liniilor, iar in final veti descoperi eterna 

metarmofozare a cosmeticii … 
 

VITAMINELE ŞI ROLUL LOR ÎN ALIMENTAŢIE 
 

Autori: Petrescu Flory, Mazîlu Leopoldina 
Disciplina: Chimie  
Scoala: Liceul Teoretic “D. Bolintineanu” 
Profesori coordonatori: Vărzaru Costica, Truşcă Cristina, Vărzaru Tudorina 
 

Rezumat 
 

Vitaminele sunt substanţe organice cu rol de reglare absolut necesare proceselor vitale. 
Deşi nu  hrănesc în mod direct organismul, vitaminele îndeplinesc un rol esenţial în funcţionarea normală a organismului omenesc şi cu 
câteva exceptii, nu pot fi sintetizate în cadrul metabolismului. 

Vitaminele au fost descoperite în anul 1880 de către învatatul rus Nikolai Ivanovici Lunin. 
Termenul de vitamină a fost introdus în limbajul chimiştilor de catre biochimistul Casimir Funk care, în anul 1911 a reuşit să 

izoleze din tărâţele de orez o substanţă ce vindecă boala beri – beri şi care a fost numită de autor vitamină. I s-a dat numele acesta 
deoarece substanţa respectivă vitamina B1 conţinea azot aminic şi era indispensabilă vieţii. 

Dezechilibrul conţinutului procentual de vitamine din organismul uman poate duce la tulburări ca: 
 Hipovitaminoza – aport insuficient de vitamine; 
 Avitaminoza – lipsa totală a unei vitamine; 
 Hipervitaminoza – existenţa unor vitamine în exces. 

După solubilitatea lor în diferiţi solvenţi, vitaminele se pot clasifica : 
 Vitamine hidrosolubile – vitamine solubile în apă (vitaminele din complexul B, vitamina C şi P) 
 Vitamine liposolubile – vitaminele solubile în grăsimi sau în soluţiile grăsimilor (vitaminele A, D, E, F) 

Cele mai cunoscute vitamine sunt: 
1. Grupa vitaminelor A 
2. Complexul vitaminic B 
- Vitamina B1 
- Vitamina B2 
- Vitamina B3 
- Vitamina B6 
- Vitamina B8 
- Vitamina B9 
- VitaminaB12 

3. Vitamina C (antiscorbutică) 
4. Vitamina C2 (vitamina P) 
5. Grupa vitaminelor D (antirahitică) 
6. Vitamina E 
7. Vitamina F 
8. Vitamina K (antihemoragică) 

Realizările oamenilor de ştiinţă în domeniul studiului vitaminelor au contribuit la obtinerea lor pe cale sintetică. Astăzi, 
industria chimico-farmaceutică din ţara noastră este în măsură să producă toate tipurile cunoscute de vitamine necesare prevenirii şi 
tratării avitaminozelor şi poliavitaminozelor. 

 
"FASCINANTELE NUMERE ALE LUI FIBONACCI" 

 
Autori: Burada Crina, Ungureanu Ştefania  
Disciplina: Informatică 
Scoala: Colegiul National “Octav Onicescu” 
Profesor coordonator: Dincă Doina  

 
Abstract 

 
Fibonacci (1175 - 1240) este considerat ca unul dintre cei mai mari matematicieni europeni ai Evului Mediu. Născut în 

Italia, în 1175, a fost educat în Nordul Africii, unde tatăl său deţinea un post diplomatic. În 1202 revine în Italia şi publică un tratat de 
aritmetică şi algebră intitulat "Liber abaci”.  

Fibonacci este cunoscut ca fiind unul dintre primii care au introdus cifrele arabe în Europa, cifre pe care le folosim şi în 
zilele noastre. Marele matematician a rămas în memoria noastră prin binecunoscutul şir Fibonacci. 
Şirul lui Fibonacci este o secvenţă de numere în care fiecare număr se obţine din suma precedentelor două din şir. Astfel, primele 10 
numere ale şirului lui Fibonacci sunt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...  (primele 2 numere sunt predefinite, iar restul se obţin în mod 
recursiv, din suma precedentelor două. De exemplu: 2 = 1 + 1 , 3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, ş.a.m.d.)  
Şirul de numere a fost  folosit prima dată de Fibonacci  în rezolvarea „problemei iepurilor” problemă dată la un concurs de 
matematică  condus de însuşi împăratul Frederik al II-lea. 



 

Numerele lui Fibonacci sunt considerate a fi, de fapt, sistemul de numărare al naturii. Aceste numere apar peste tot în 
natură, pornind de la aranjamentul frunzelor, de la numărul petalelor unei flori şi ajungând la falangele mâinii umane.  

 Secvenţa numerelor lui Fibonacci a fascinat de-a lungul istoriei pe foarte mulţi oameni de ştiinţă (matematicieni, fizicieni, 
biologi) şi, continuă să o facă  şi astăzi. 

 
"MENTENANŢA SISTEMULUI DE OPERARE" 

 
Autori: Avîrvarei Mihai, Belu Răzvan, Tudorache Marius 
Disciplina: Informatică 
Scoala: Colegiul National “Octav Onicescu” 
Profesor îndrumător: Dincă Doina  

Abstract 

Referatul este structutat astfel : Consideraţii teoretice privind rolul, funcţiile si organizarea sistemului de operare, 
Întreţinerea sistemului de operare, Depanarea sistemului de operare.                                      

În prima parte a lucrării este prezentat sistemul de operare, componenta software care coordonează şi supraveghează 
întreaga activitate a sistemului de calcul şi asigură comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul. Se poate aprecia că un sistem de 
operare acţionează ca o interfaţă între componenta hardware a unui sistem de calcul şi utilizator sau programele de aplicaţie. 
Funcţiile sistemului de operare prezentate în lucrare sunt: oferirea posibilităţii de lansare în execuţie a programelor de aplicaţie, 
alocarea resurselor necesare executării programelor, facilităţi pentru compresia datelor, sortare, interclasare, catalogarea şi 
întreţinerea bibliotecilor, prin programele utilitare disponibile, planificarea execuţiei lucrărilor după anumite criterii, pentru utilizarea 
eficientă a unitaţii centrale de prelucrare. 

În partea a doua a lucrării este prezentată întreţinerea preventivă a sistemului de operare care include organizarea 
sistemului, utilitare de sistem (Scandisk, Chkdsk, Defrag) care ajută la menţinerea integrităţii sistemului, unelte de backup, crearea 
unui Restore Point înainte de updatare, păstrarea aplicaţiilor curente în funcţiune, îndepărtarea aplicaţiilor nefolositoare, verificarea 
erorilor sistemului. 

În partea a treia a referatului sunt identificate şi analizate problemele sistemului de operare ca rezultat a unei combinaţii de 
probleme hard, aplicaţie sau configurare. Procesul de depanare a sistemului de operare include: identificarea simptomelor 
problemelor, strângerea informaţiilor şi verificarea setărilor, încercarea unor soluţii rapide de depanare.  

 
"MĂRIREA PERFORMANŢELOR COMPUTERULUI PRIN OVERCLOCKING" 

 
Autor: Nedelcovici Leonard 
Disciplina: Informatică 
Scoala: Colegiul National “Octav Onicescu” 
Profesor îndrumător: Dincă Doina  

Abstract 
 

Referatul pe care doresc să îl prezint la acest simpozion rezultă din cunoştinţele  acumulate în cadrul orelor de TIC, 
experienţa acumulată prin participarea la programul „CISCO în licee” desfăşurat în anul acesta şcolar în liceul nostru şi din 
consultarea altor lucrări ştiinţifice.Scopul referatului este iniţierea în overclocking prin explicaţii ştiinţifice, sfaturi practice şi prin 
dezvăluirea avantajelor şi dezavantajelor legate de această temă. Lucrarea este structurată în 5 părţi: Noţiuni ştinţifice, Cum se face 
overclocking, Consecinţe hardware, Avantaje şi dezavantaje, Evaluarea rezultatelor.   

Lucrarea se referă la procedeul prin care o componentă hardware este forţată să funcţioneze la o frecvenţă mai mare decât 
cea specificată de producător,  procedeu numit overclocking. Sugerat prin însuşi numele său, overclocking-ul reprezintă operaţiunea 
prin care putem creşte artificial frecvenţa de funcţionare a unor componente peste valoarea ei normală, cu mai multe procente, fără să 
ne coste şi mai ales fără să riscăm nimic, dacă ştim exact cum să procedăm. Overclocking-ul este o cale atractivă de a mări 
performanţele PC- ului existent, deoarece sistemul actual poate fi transformat într-unul cu performanţe superioare fără investiţii 
costisitoare, putând ajunge uşor la performanţa unui sistem dotat cu un procesor mai puternic.Componentele cele mai des overclockate 
sunt microprocesorul, memoria RAM, placa grafică şi cipurile de pe placa de bază. Scopul acestui procedeu este de a obţine 
performanţe mai mari, fără ca acest lucru să ducă la instabilitatea sistemului. Acest procedeu poate conduce la economii, nefiind 
necesar achiziţionarea unor componente mai scumpe şi mai rapide. 

 
"METODE DE SORTARE" 

 
Autori: Roşca Marilen, Ceară Mihaela 
Disciplina: Informatică 
Scoala: Colegiul National “Octav Onicescu” 
Profesor îndrumător: Pălici Aurelia  

 
Abstract 

 
În lucrare sunt prezentaţi câţiva algoritmi de sortare a vectorilor: sortarea prin selectarea minimului (maximului), metoda 

Bulelor, interclasare. Sunt prezentaţi paşii fiecărui algoritm şi programul în limbajul de programare C++. 
Sortarea constă în  ordonarea crescătoare sau descrescătoare a  elementelor unui vector A =(a0, a1, ..., an-1). În practică, 

problema se întâlneşte sub forma sortării unor articole după cheie, cheia fiind un câmp din articol. 
Sortarea prin selecţie directă constă în următoarele: se află minimul aj dintre a0, a1, ..., an-1 şi se aduce pe poziţia zero în vector 

prin interschimbarea a0 cu aj; apoi procedeul se repetă pentru  a1, a2, ..., an-1 ş. a. m. d. 
Timpul de prelucrare este de ordinul O(n2). 



 

Sortarea prin interschimbare constă în modificări succesive de forma ai  a�j, până când elementele vectorului apar în ordine 
crescătoare. 

Din această categorie fac parte metoda bulelor şi metoda quicksort. 
Metoda bulelor constă în compararea ai cu ai+1; dacă ordinea e bună se compară ai+1 cu ai+2; dacă ordinea nu e bună se 

interschimbă ai cu ai+1 şi apoi se compară ai+1 cu ai+2. După prima parcurgere a vectorului, pe ultima poziţie ajunge elementul având 
valoarea cea mai mare, după a doua parcurgere ajunge următorul element ş. a. m. d. 

Timpul de prelucrare este de ordinul O(n2). 
 

www.iecuvadvla.ro 
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Autor: Croitoru Cătălin 
Disciplina: Informatică 
Scoala: Colegiul National “Octav Onicescu” 
Profesor îndrumător: Dincă Doina 

 
Abstract 

 
IECUVADVLA este acronimul proiectului Socrates Grundtvig 2 cu titlul „Imbunătăţirea şanselor de angajare a şomerilor şi 

a persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi auditive prin folosirea aplicaţiilor virtuale de învăţare” . Programul desfăşurat în liceul nostru 
în perioada 2004-2007 şi-a propus să ofere alternative educaţionale şi să îmbunătăţească accesul celor care, indiferent de vârstă, 
doresc să dobândească noi competenţe prin forme de educaţia adultilor. Programul Grundtvig2 intenţionează să răspundă 
provocărilor educaţionale, să sprijine oferta şi să răspundă cererii de alternative educaţionale pentru adulţi, cu scopul de a ameliora 
cunoştinţele şi competenţele acestora. 

Un produs final al acestui proiect a fost pagina web www.iecuvadvla.ro  structurată astfel: pe prima pagina se găsesc 
informaţii referitoare la obiectivele proiectului, tabelul de activităţi, produsele proiectului pe perioada celor trei ani, activităţi de 
diseminare, grupul ţintă şi partenerii de proiect (Anglia, Germania, Olanda, Ungaria şi România). Pagina web a fost realizată în 
limbile română şi engleză. Pentru instruirea grupului ţintă au fost postate pe pagina web module de instruire bazate pe aplicaţii 
virtuale de învăţare pentru formarea deprinderilor de bază în domeniul utilizării calculatorului, a softului şi a Internetului, pentru 
creşterea încrederii în sine şi însuşirea unor tehnici de comunicare utile la angajare.  
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CALCULATORUL ŞI ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ 
 
Autor: Ana Maria Grigore  
Şcoala: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc” 
Profesor îndrumător: MARIETA DUMIRAŞCU  

 
Rezumat 

 
 Şcoala, prin dotarea cu calculatoare individuale a sălilor de informatică dar şi a altor cabinete-limbi straine, geografie, 
biologie,etc, reprezintă ocazia elevilor de a învăţa şi a comunica la nivel înalt. Elevii stiu că Internetul permite accesarea cu usurinţă a 
informaţiilor dintr-un număr infinit de domenii. Folosind  calculatorul potenţialul de învăţare este imens. Calculatorul oferă elevului şi 
profesorului “deschiderea” către lume, către ceilalţi. El îi oferă elevului modalitatea de a trece peste izolare. Pentru profesor, 
calculatorul este cel mai “grozav” mijloc de învăţămînt. Atît pentru elevi cît şi pentru profesori este de mare ajutor la oră şi în afara ei.  

Un sondaj făcut printre adulţi arată următoarele ”puncte slabe” pentru folosirea calculatorului: 
• afectează ţinuta copilului; 
• măreşte  dioptriile; 
• determină manifestări de agresivitate datorită jocurilor;  
• permite copilului să relaţioneze cu persoane necunoscute de părinţi  

“Punctele tari” ale folosirii calculatorului  sunt: 
• copilul învaţă, în joacă, să stăpânească un instrument; 
• îşi perfectionează coordonarea mîinii cu ochiul 
• accelerează viteza de reacţie 
• îi oferă posibilitatea să exploreze lumea şi să creeze opere originale. 
• folosirea e-mail-ului şi a programelor de chat sporeşte abilităţile comunicaţionale ale copilului  
• facilitează stabilirea de relaţii interpersonale 
• capătă o mai bună părere despre el însuşi 
• îşi îmbunătăţeşte performanţele şcolare 
• î-i ajută la scrierea temelor pentru scoală sau a altor sarcini asemanatoare. 

Pentru elevi calculatorul nu are decît “puncte tari”.  
 

LA TOUR EIFFEL, UNE LEGENDE VIVE 
 
Autor : Marinache Andreea  
Disciplina: Limba şi literatura franceză 
Şcoala: Grup Şcolar de Chimie “Costin Neniţescu” 
Profesor coordonator : Alina Voiculescu 
 

Abstract 
 

La 31 martie 1889 este inaugurat la Paris Turnul Eiffel, intr-o ceremonie prezidata de Gustave Eiffel, cel care a proiectat 
turnul. La eveniment au participat primul-ministru francez Pierre Tirard, alti cativa demnitari si 200 de constructori.  

In 1889, in onoarea centenarului Revolutiei franceze, guvernul Frantei a organizat o expozitie internationala si a anuntat un 
concurs de proiectare a unui monument, care urma sa fie construit pe Champ-de-Mars, in centrul Parisului. Dintre cele peste 100 de 
proiecte trimise, Comitetul Centenarului a ales planul lui Eiffel, care consta dintr-un turn de otel ce urma sa se ridice la o inaltime de 
aproape 1000 de picioare deasupra Parisului si sa fie cea mai inalta structura construita de om. Eiffel, un cunoscut constructor de 
poduri, era un maestru al constructiilor de metal. El a proiectat si structura Statuii Libertatii, care fusese recent ridicata in portul New 
York. 

Turnul lui Eiffel a fost intampinat cu scepticism de catre unii critici, care au afirmat ca monumentul are o structura 
nesanatoasa. Altii au fost indignati, acestia spunand ca monumentul va reprezenta o pata inestetica in inima Parisului. Imperturbabil, 
Eiffel a finalizat in mai putin de doi ani imensul sau turn, avand nevoie de o suma mai mica decat bugetul prevazut. Un singur muncitor 
si-a pierdut viata in timpul constructiei, care la momentul respectiv reprezenta o statistica extrem de scazuta pentru un proiect de o 
asemenea magnitudine. Structura usoara si aerisita a reprezentat din toate punctele de vedere o minune tehnologica si in cateva 
decenii a inceput sa fie considerata drept o capodopera arhitecturala. 

Turnul Eiffel este inalt de 984 de picioare si consta dintr-o structura de otel sustinuta de patru stalpi de piatra, din care se 
ridica patru coloane care se unesc, formand un singur turn vertical. Platformele, fiecare cu cate o punte de observatie, sunt situate la 
trei nivele. Ascensoarele urca in curba de-a lungul stalpilor. Eiffel a contractat cu Compania de ascensoare Otis din Statele Unite, care 
au proiectat faimoasele lifturi transparente ale turnului. 

Totusi, ascensoarele nu au fost terminate la 31 martie 1889, astfel ca Gustave Eiffel a urcat scarile turnului impreuna cu 
cativa colegi mai rezistenti si au ridicat un enorm tricolor francez in varful structurii. Apoi au fost lansate focuri de artificii de pe a 
doua platforma. Eiffel si colegii lui au coborat, dupa care arhitectul a tinut un discurs in fata invitatilor si a aproximativ 200 de 
muncitori. La inceputul lui mai, s-a deschis Expozitia Internationala de la Paris, turnul avand rolul de poarta de intrare in imensul 
targ. 

Turnul Eiffel a ramas cea mai inalta structura construita de om pana la finalizarea cladirii Chrysler din New York, in anul 
1930. Desi pare incredibil, Turnul Eiffel a fost cat pe ce sa fie demolat atunci cand contractul de inchiriere al terenului pe care a fost 
construit, incheiat pentru Expozitia Internationala pe termen de 20 de ani, a expirat in 1909, insa a fost salvat datorita faptului ca 
indeplinea rolul de antena pentru transmisii radio. Turnul a ramas in mare parte neschimbat pana in prezent si este una dintre 
principale atractii turistice din lume. 

 
 



FRONDA ÎN LITERATURA INTERBELICĂ 
Autori: Şubea Claudiu, Borcoi Cătălin, Petre Gabriel, Mureşian Alexandru, Botâlcă Adrian  
Disciplina: Limba şi literatura română 
Şcoala: Grup Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” 
Profesor coordonator : Florentina Cristea 

 
Rezumat 

 
AVANGARDA (AVANGARDISM) – denumirea mişcării provine din fr. 

avant-garde, termen militar denumind detaşamentul care explorează terenul 
necunoscut pentru a pregăti înaintarea grosului trupei. Manifestată în primele decenii 
ale secolului al-XX-lea şi caracterizată prin spiritul de frondă, prin negarea violentă a 
formelor de artă consacrate, prin proclamarea  noului, avangarda se caracterizează 
prin: activism şi negarea tradiţiei, prin extremism, prin concentrarea asupra creaţiei 
ca proces şi prin absenţa interesului pentru operă, pentru rezultatul acestui proces. 

 

Mişcarea de avangardă ilustrează o stare de criză prin acte anarhice şi 
revolte spectaculoase, şi apare pe fondul unei revitalizări a lirismului pe care o 
iniţiază prima generaţie postsimbolistă (Arghezi, Maniu, Vinea, Fundoianu, Voronca). 

 Acţiune de şoc, avangarda are funcţie regeneratoare şi deschizătoare de 
drum. La începutul secolului al XX-lea, literatura româna părea definitiv decisă să se 
emancipeze de sub dominaţia trecutului imediat,(semne ale acestei tendinţe le 
înregistrăm încă din articolul-program al lui Alexandru Macedonsky, intitulat Poezia 
viitorului-Literatorul, nr. 2 din 1892).  

Curentele cel mai bine conturate în peisajul literar românesc sunt 
constructivismul şi suprarealismul;În urma analizei, se remarcă importanţa 
revistelor în existenţa curentelor: Contimporanul, Integral, unu, 75 H.P., Alge, Punct, 
Urmuz, Radical (de remarcat fie numele, fie grafia lor în stil de frondă). O importanţă 
deosebită o au manifestele, articolele-program care, uneori, au suplinit operele literare propriu-zise(Saşa Pană, Manifest: “ Cetitor, 
deparazitează-ţi creierul[…]Arde maculatura bibliotecilor”). 

Avagardiştii români au pus bazele unor curente europene: dadaismul- Tristan Tzara; 
Cel mai important autor avangardist român a fost singularul Urmuz, iar avangardisştii români se consideră nişte 

continuatori ai acestuia.Caracterul efemer al multora dintre manifestările de început ale avangardei este consecinţa câtorva dintre 
caracteristicile ei importante: refuzul capodoperei şi exaltarea insuccesului, deschiderea permanentă spre alte experimente. 

Totuşi, odată depăşită fronda începuturilor, avangarda va contribui decisiv la schimbarea la faţă a literaturii române 
interbelice. 

 
PORNI   LUCEAFARUL... 

 
Autori: Ilie Valentina, Oaie Marius  
Disciplina: Limba si literatura romana 
Scoala: Grup scolar de Chimie “Costin Nenitescu” 
Profesor coordonator: Constantin Daniela 

 
Rezumat 

      
 ,,Porni Luceafarul..." este o pledoarie pentru sensibilitate, pentru romantism. Cei doi elevi de clasa  a XII-a au relizat un 

,,film" dedicat lui Mihai Eminescu. Sunt prezentate momentele cele mai importante ale biografiei poetului; de asemenea sunt recitate 
cateva poezii: ,,Pe langa plopii fara sot", ,,La steaua", ,,Numai poetul". Textul este insotit de imagini si fond muzical si constituie o 
dovada ca lumina ce in lume a ,,revarsat-o" poetul ,,ne urmareste inca". 

 
POSTER 

 
Autori: Voinea Catalin-Andrei, Cojocariu Adrian 
Scoala: Colegiul National “I.L. Caragiale” 
Profesor coordonator:  Gabriela Badea – prof fizica grad  I -Colegiul National “I.L. Caragiale” 

e-mail: gabriela_badea_schwartz@yahoo.com 
 

Abstract: 
 

Exista expresii preluate dintre cele specializate, utilizate initial numai de catre specialisti si initiati, in cerc restrans, expresii 
care au patruns astazi in toate mediile, apartinand deja culturii generale si limbajului comun.Fiecare lucru are mai multe aspecte, 
contadictorii deseori. Fiecare idee permite o discutie si aceasta poate fi facuta , eventual, in contradictoriu.Am realizat un poster care, 
pornind de la zicala arhicunoscuta- si acceptata:  „Pestele mare il inghite pe cel mic” propune o rasturnare de optica, deoarece Totul 
este relativ! 

 
 
 



O “LECŢIE” DE ISTORIE - AMINTIRI PENTRU VIITOR 
 

Autori: Zlate Marius, Sanda Valentina  
Disciplina : Discipline socio – umaniste: dirigentie 
Scoala: Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu” 
Profesor coordonator: Adina Vasilică 
                              

Abstract 
 

"Învăţaţi să construiţi viitorul privind în trecut" - Proverb chinezesc 
Stimulând creativitatea şi curiozitatea elevilor, lucrarea îşi propune să crescă interesul copiilor şi tinerilor pentru istoria 

recentă a României -  să-i determine să reflecteze asupra  perioadei comuniste din România mai precis asupra diferentelor si 
asemanarilor dintre un elev din zilele noastre şi unul din aceea perioadă. 

 
 

CRISTAL  
REVISTA GRUPULUI ŞCOLAR DE CHIMIE „COSTIN NENIŢESCU” 

 
Autori: Şubea Claudiu  
Scoala: Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu” 
Redactor şef: Felicia Huideş 
 

Abstract: 
 
Revista este realizata in cadrul Proiectului  Multilateral Comenius  "COMPUTER 

SUPPORTED TEACHING AND LEARNING IN THE CURRICULUM" , cu sprijinul financiar al 
Comisiei Europene. Este o oglinda a activitatilor din scoala noastra şi nu in ultimul rand o oglinda a 
activitatilor desfasurate in cadrul Proiectului Comenius al scolii. Revista se gaseste postata pe site-ul 
solii la adresa http://www.nenitescu.ro/ si pe site-ul Primariei Municipiului Bucuresti  la adresa 
http://www.pmb.ro/ la sectiunea diverse,  reviste licee/colegii. Revista noastra a obtinut in IUNIE 2007 
locul II pe sector si locul II pe Municipiul Bucuresti la Concursul de Reviste Scolare.Cu acest prilej 
colectivul de redactie al revistei a inceput o ampla colaborare, in cadrul Proiectului Junior Press, cu 
Primaria Municipiului Bucuresti - directia invatamant si cu Biblioteca Metropolitana. Primul numar al 
revistei CRISTAL este postat pe internet ca site la adresa  http://www.cristal.nenitescu.home.ro/
 

"SHAKESPEARE" - TEXT SI INTERTEXT IN ACCEPTIA LUI MARIN SORESCU
 
Autor: Sandor Alexandru 
Disciplina: Limba şi literatura română 
Şcoala: Grup Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” 
Profesor coordonator: Camelia Marin 

 
Rezumat 

 
Proiectul prezinta deconstructia unui portret – cand nu ai acces la un text sau la orice alta sursa de interes, deconstruiesti, 

intorci sensul limbilor de ceas. Orice artist se vrea un demiurg. Parodic, Shakespeare este urmarit de Sorescu in postura de creator al 
unui univers “dupa chipul si asemanarea” celui in care ne facem numarul fiecare, cu mai multa gratie sau doar zambind in marea 
trecere. Imaginea demiurgului in desfasurarea plenitudinii sale creatoare, intr-o viziune originala, atipica, nu este proprie doar lui 
Sorescu. Ca dominanta – sipirul ludic. Repere pentru interfete creatoare. 

 
LE CINEMA FRANÇAIS - DE L'ORIGINE A NOS JOURS 

 
Autor : Roşescu Ana 
Disciplina: Limba şi literatura franceză 
Şcoala: Grup Şcolar de Chimie “Costin Neniţescu” 
Profesor coordonator: Alina Voiculescu 
 

Abstract 
 

Cea mai recenta editie, a zecea, a „Intilnirilor cu Cinemaul Francez“, s-a incheiat zilele trecute la Paris. Organizarea 
acestei manifestari ii revine Unifrance, o asociatie fondata in 1949, al carei scop este promovarea cinematografiei franceze in 
strainatate si care reuneste actualmente 680 de membri, printre care se numara producatori, actori, regizori, agenti si exportatori de 
filme. La a zecea intilnire cu cinemaul din Hexagon au participat 350 de producatori si 140 de jurnalisti straini. Peliculele franceze 
care au prins cel mai bine peste hotare au fost : „Arthur et les Minimoys“ (9.058.033 de spectatori), „La vie en rose“ (4.554.166) si 
„Taxi 4“ (4.236.024). Le urmeaza „Two Days in Paris“ al actritei-regizoare Julie Delpy, pelicula-mozaic care a strins talentele multor 
regizori, „Paris je t’aime“, dar si „Cel mai bun prieten al meu“ de Patrice Leconte si „Nu spune nimanui“, tot de un actor-regizor, 
Guillaume Canet.  

 
 

http://www.nenitescu.ro/
http://www.pmb.ro/
http://www.cristal.nenitescu.home.ro/


 

TREI FEŢE 
 

Autori: Ion Ionuţ Alexandru, Catană Roxana 
Disciplina : Discipline socio – umaniste: dirigentie 
Scoala: Grup Şcolar de Chimie „Costin Nenitescu” 
Profesor coordonator: Adina Vasilică 
                                    

Abstract 
 

 Lucian Blaga a spus cândva: 
 Copilul râde: Intelepciunea si iubirea mea e jocul..  
 Tânărul cântă: Jocul si intelepciunea mea-i iubirea..  
 Bătrânul tace: Iubirea si jocul meu e intelepciunea.” 

 Nu există diferentă de vârstă pentru cei care sunt deschişi să înveţe prin joc, voie bună şi  pentru cei cu deschidere către nou. 
 

"CEL MAI IUBIT DINTRE PAMANTENI" 
STAPANUL CERCURILOR CONCENTRICE ALE CUNOASTERII

 
Autor: Puscoci Robert 
Disciplina: Limba şi literatura română 
Şcoala: Grup Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” 
Profesor coordonator: Camelia Marin 
 

Abstract 
 

               Cunoasterea - camp semantic - termeni, simboluri, metafore, coduri de semne care au ca numitor comun cunoasterea.  
Cunoasterea luciferica (prin negatie) si cunoasterea paradisiaca (prin afirmatie), proprii lui Blaga;  
             Cenzura transcedentala (interdictia divina prin care Marele Anonim al lui Blaga limiteaza omului accesul la cunoastere). O 
timida incercare de creionare a unei harti de prognoza si diagnoza in planul cunoasterii. 
 

CERCUL POETILOR DISPARUTI - SALATA DE FRUCTE RARE 
 
Autor: Urda Mihai 
Disciplina: Limba şi literatura română 
Şcoala: Grup Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” 
Profesor coordonator: Camelia Marin 
 

Abstract 
 

Definirea conceptului; artistii sufera de bovarism, in operele create se concep altii decat sunt in realitate, boala de care 
suferim toti. Exemplificari:  Eminescu; Bacovia, Camil Petrescu. Literatura propune variante posibile de percepere si intelegere ale 
fenomenului. 

 Se poate aduce in discutie, in dialog intertextual, celebrul roman al lui Fowles, “Magicianul”, care prin tehnica narativa a 
“coborarii in abis”  ilustreaza caracterul iluzoriu a ceea ce stim despre noi. 

 Deasemenea, celebrul avertisment al pictotului spaniol, Goya “Somnul ratiunii naste monstri” completeaza si intregeste 
orice analiza a bovarismului. 

 
LA TOUR EIFFEL, SYMBOLE DE PARIS 

 
Autor: Giubernea Irina 
Disciplina: Limba şi literatura franceză 
Şcoala: Grup Şcolar de Chimie “Costin Neniţescu” 
Profesor coordonator: Gabriela Ciolacu 
 

Abstract 
 

Lucrarea de fata isi propune sa reaminteasca si sa sintetizeze coordonatele esentiale ale acestui monument reper , cel mai 
vizitat din lume si un clasic al reprezentarii turistice franceze. 

Construit pentru Expozitia Universala din 1889, turnul Eiffel a aparut in fizionomia pariziana ca o trasatura indrazneata si 
bizara la inceput pentru a deveni in timp una definitiv clasica si simbolica. 

Exploatat turistic fara cusur, Turnul surprinde si in postmodernitate prin descoperirea ludica a istoriei lui trecute si recente, prin 
lifturile panoramice cu vedere splendida spre Paris sau prin animatia futurista si interactiva in care vizitatorul este invitat el insusi sa 
participe la construirea unui Turn Eiffel virtual. 

 
 
 
 
 



 

PARIS, UNE VILLE EXCENTRIQUE 
 
Autor : Dumitru Ionela 
Disciplina: Limba şi literatura franceză 
Şcoala: Grup Şcolar de Chimie “Costin Neniţescu” 
Profesor coordonator: Gabriela Ciolacu 

 
Abstract 

 
Parisul nu reprezinta doar o destinatie turistica inepuizabila ori un reper al ideii de romantism, ci si un soi de centru cultural 

alternativ, cu locuri aparte, insolite, mai putin accesibile turistului clasic. Cateva exemple ar fi efervescenta si mobilitatea din lumea 
modei si a accesoriilor, ineditul « Noptilor Albe », succesul teatrului experimental si interactiv, libraria « Shakespeare & Co » unde 
turistii se pot refugia in atmosfera unui Paris boem oarecum uitat de « adevaratii » parizieni, « Ferma Fericirii » din complexul 
universitar Nanterre ori Conferinta « Berryer »- un fel de « proces «  la care se supun ludic vip-urile din showbiz-ul parizian.Lucrarea 
de fata va vorbi cu precadere despre lumea modei si dinamica ei aparte, insistand asupra elementelor ei spectaculoase si extravagante. 

 
AVANGARDA ARTISTICA - FOVISMUL

 
Autor: Fluieras Cristina 
Disciplina: Limba şi literatura română 
Şcoala: Grup Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” 
Profesor coordonator: Camelia Marin 

 
Abstract 

 
Contextul cultural si social al epocii; trasaturi; primitivismul fovistilor; origini;intertextualitate; impact in timp asupra artei;  

 
ARMELE 

 
Autori: Subea Claudiu, Petre Gabriel 
Disciplina: Istorie 
Scoala: Grup Scolar de Chimie “COSTIN NENITESCU” 
Profesor coordonator: Bulacu Iulia 

 
Abstract 

 
Armele dintotdeauna au fascinat si au constituit subiect de disputa intre istorici si oamenii simpli . Magia acestor obiecte 

care inspira teama fiind cele ce conduc direct sau indirect lumea, fie ca sunt folosite direct sau ca obiect de santaj de catre un alt stat 
ce doreste supunere si recunoastere din partea celorlalte subiecte de drept international. 

In cazul nostru evolutia armelor ca imagine si complexitate arata de fapt evolutia tehnicii in general si a conflictelor in 
special.  

BRANCUSI 
 

Autori: Filip Sergiu, Lixandra Roxana  
Disciplina: Istorie 
Scoala: Grup Scolar de Chimie “COSTIN NENITESCU” 
Profesor coordonator: Bulacu Iulia 

 
Abstract 

 
Constantin Brancusi reprezinta cel mai cunoscut si important sculptor contemporan din toata lumeasi bineinteles cel mai 

cunoscut roman in domeniua lasat posteritatii opere monumentale precum, Poarta Sarutului, Coloana Infinitului, Masa tacerii etc. 
Toate unicate ca forma si conceptie au schimbat imaginea sculpturii modernesi perceperea sufletului romanesc in folclorul 
international.  

Brancusi este o personalitatea plaiurilor mioritice care ne da un motiv sa spunem ,, suntem mandri ca suntem romani”. 
 

BOVARISM
Autori: Doroftei George, Ivan Loredana 
Disciplina: Limba şi literatura română 
Şcoala: Grup Şcolar de Chimie „Costin Neniţescu” 
Profesor coordonator: Camelia Marin 
 

Abstract 
 

Definirea conceptului; artistii sufera de bovarism, in operele create se concep altii decat sunt in realitate, boala de care 
suferim toti. Exemplificari:  Eminescu; Bacovia, Camil Petrescu. Literatura propune variante posibile de percepere si intelegere ale 
fenomenului. Se poate aduce in discutie, in dialog intertextual, celebrul roman al lui Fowles, “Magicianul”, care prin tehnica narativa 
a “coborarii in abis”  ilustreaza caracterul iluzoriu a ceea ce stim despre noi. Deasemenea, celebrul avertisment al pictotului spaniol, 
Goya “Somnul ratiunii naste monstri” completeaza si intregeste orice analiza a bovarismului. 

 
 



 

ARTA INTR-O ORA DE ISTORIE 
 
Autorul: Fratila Stefan Cristian 
Disciplina: Istorie 
Scoala: Grup Scola Industrial "Dimitrie Gusti" 
Prof. coordonator: Mereuta Florenta Amalia   florymer27@yahoo.com
 

Rezumat 
 

În şcoala contemporană instruirea asistată de calculator devine o necesitate, iar selectarea mijloacelor de învăţământ 
adecvate unei astfel de activităţii didactice, particularităţile de vârstă şi individuale, conformitatea cu obiectivele educaţionale 
prestabilite, presupun găsirea de răspunsuri la următoarele întrebări: “La ce tip de învăţare recurg elevii în condiţiile utilizării unui 
asfel de mijloc de învăţământ?”; “Care este raportul optim care ar trebui să se stabilească între concret şi abstract în procesul 
perceperii, înţelegerii şi asimilării noului?”; “Care este aportul schematizării în procesul învăţării?”; “Cum influenţează semnele, 
simbolurile şi imaginile procesele memoriei, fixarea, stocarea şi actualizarea/mobilizarea informaţiilor?”. 

Procesul învăţării presupune activitatea intelectuală efectivă a elevilor, iar mijloacele de învăţământ utilizate îşi îndeplinesc 
funcţia didactică numai dacă sunt utilizate efectiv de elevi - eficienţa oricărui mijloc de învăţământ presupune asigurarea caracterului 
complementar al predării – învăţării.  

Dezvoltarea noilor tehnologii informatice determină un interes crescut pentru utilizarea acestora în procesul instructiv-
educativ. Modul de predare a unei discipline, depinde în mare măsură de natura cunoştintelor pe care aceasta le vehiculează, care pot 
fi literare, stiinţifice, tehnice etc. Analizând diferitele teorii ale învăţării, reiese faptul că unele aspecte pot fi favorizate prin intermediul 
noilor tehnologii, în timp ce altele mai puţin. În acelaşi timp trebuie să avem în vedere atât resursele umane, cât şi resursele materiale: 
elevi motivaţi; instructorul care trebuie să dezvolte o înţelegere a caracteristicilor şi a nevoilor elevilor, să-şi adapteze stilul de 
predare, să ştie să folosească tehnologia, să fie în acelaşi timp şi un facilitator al învăţării şi un furnizor de informaţii; tehnologiile 
selectate pe baza soluţiilor care răspund nevoilor identificate într-o manieră eficientă.  

În acest context predarea unei lecţii de cultură la disciplina Istorie poate fi dificilă în condiţiile în care nu dispui la clasă de 
mijloacele şi materialele necesare. Predarea artei, sculpturii, picturii, arhitecturii fără a expune elevilor exemple sau modele poate 
duce la neînţelegeri sau chiar la dezinteres din partea acestora. Un astfel de subiect este cu mult mai interesant dacă este prezentat 
într-o manieră originală, îmbinând arta cu muzica, folosind noile tehnologii informatice, prezentări realizate fie de elevi, fie de 
profesor.  

Dar lecţia incită şi mai mult dacă prezentarea este făcută de elevi, aceştia fiind „obligaţi” să caute informaţii noi, să 
cerceteze, să investigheze. 
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