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“Viaţa umană are sens şi înţeles în lumina 

dovezilor care arată că viaţa a rezultat nu din 

întâmplare, ci din activitatea creatoare a lui 

Dumnezeu” 

(Principii şi metode pedagogice în viaţa şi activitatea 

învăţătorului Divin) 

 

(Ioan Bădeliţă, manager, 

 Liceul Teoretic Filadelfia) 

        

        

             

            

      

 “Educaţia este acţiunea de modelare, de formare a 

personalităţii umane. Nu se poate vorbi de personalitate înafara 

unui anumit grad de educaţie şi cultură.” 
(Slade 1995) 

 

 

Apariţia “Jurnalului de știință” este un prilej 

pentru toți participanții la viața şcolii noastre de a 

împărtăşi bucuria lucrului bine făcut şi de a contura 

perspective ce vor deveni, prin munca noastră de echipă, 

realități pe care ni le dorim. 

Prin această revistă ne-am propus să deschidem o 

poartă imaginară spre domeniul ştiinţelor. Am adunat 

lucruri interesante într-un mănunchi de articole ce se 

vrea un magnet pentru elevi. Au participat la elaborarea 

şi redactarea ei elevi şi profesori care au muncit cu 

plăcere şi care speră că un mic sâmbure de interes pentru 

această lume a ştiinţelor a fost sădit. 

Fără pretenţii de originalitate, revista se vrea un tărâm în care fiecare va găsi un 

refugiu pentru câteva minute, iar după citirea ei este posibil ca unele semne de 

întrebare, purtate discret, să dispară. 
 (Magdalena Nichifor) 
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Space for Science 
 - o aventură pentru 3 ani şi nu numai… 

 

Scopul proiectului Space for Science este de a creşte motivaţia elevilor şi interesul lor pentru 

ȘTIINȚĂ, de a le stimula spiritul de investigaţie şi curiozitatea, de a combina conţinuturile științifice 

comune ale curriculum-ului cu aspectele vieţii de zi cu zi din diferite părţi ale Europei. 

Creativitatea a fost promovată în scopul de a face 

participanţii să se simtă încrezători. 

Space for Science este un proiect care captează uşor interesul 

şi curiozitatea elevilor, un instrument de învăţare pentru ştiinţe! 

Curiozitatea elevilor şi spiritul de investigare sunt stimulate 

astfel în scopul de a-i obişnui să caute şi să analizeze, în loc să aştepte 

cunoştinţele oferite de-a gata. Ei percep învăţarea ca pe o activitate 

complexă de care s-au simţit responsabili, dar în acelaşi timp se şi 

distrează. 

Ne dorim să arătăm că științele pot fi mai mult decât o oră de 

curs din orarul zilnic, o materie de examen, o muncă obligatorie şi 

obositoare; ea poate fi o lume a imaginaţiei şi creativităţii, populată de 

lucruri interesante şi deosebite, la fel ca şi cartea lui Lewis Carroll- 

„Alice în Ţara Minunilor”. 

 

Obiectivele proiectului 

Prin activităţile care s-au derulat şi cele care vor urma, proiectul urmăreşte: 

 Dezvoltarea spiritului de echipă, a capacităţii de muncă într-o echipă internaţională; 

 Îmbunătăţirea abilităţilor de învăţare în domeniul ştiinţei şi încurajarea elevilor să aleagă o 

carieră în ştiinţă; 

 Diversificarea metodelor de învăţământ; 

 Îmbunătăţirea competenţelor TIC; 

 Dezvoltarea creativităţii elevilor şi a spiritului de inovare; 

 Dezvoltarea competenţelor lingvistice; 

 Promovarea interdisciplinarităţii. 

Beneficii 

Profesorii au câștigat, pe termen lung, experiență în utilizarea metodelor moderne de predare 

prin experimente, au beneficiat de exemple de bună practică și au oferit, la rândul lor, același lucru, 

au adus calitate actului didactic, în beneficiul elevilor, au implicat părinții în activitățile  școlii, 

făcându-i parteneri în educație. 

Proiectul oferă posibilitatea internaționalizării actului de predare-învățare, un deziderat al 

sistemului de învățământ actual. 

Participarea la  proiecte internaționale înseamnă pentru elevi o lecţie exemplară referitoare la 

diversitate, sub toate aspectele ei (socială, culturală, etnică, religioasă, de gen), iar faptul că aceştia 

pot avea acces la astfel de proiecte  în repetate rânduri le oferă şansa de a-şi însuşi nu doar cunoştinţe 

şi valori de interrelaţionare şi cu caracter civic, de cetăţenie democratică, ci şi atitudini de acelaşi tip, 

precum şi competenţe transversale precum cele de comunicare în limba maternă sau în limbi străine, 

competenţe digitale sau de a învăţa să înveţi, ori competenţa de a integra cunoştinţele în structuri şi 

sisteme noi. 

 (Magdalena Nichifor) 
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Dincolo de cer…  
 

Space for Science este un proiect cross-sectorial Erasmus+. 

Proiectul finlandez ISS (The International Space Station) este parte din 

Space for Science. În ISS există trei echipe de lucru: știință, programare și 

design. Obiectivul proiectului este să promoveze metodele științifice 

practice și inovația. Space for Science – Implementing Innovations in 

Science Education este fondat de Centrul Internațional de Mobilități 

(CIMO). 

 

 

 

 

 

 

Finlanda derulează MicroLab experiment pentru ISS. 

 

SPACE FOR SCIENCE 

Implementing Innovations in Science Education 

Hanna Niemelä 

(coordonatoarea 

proiectului 

internaţional Space 

for Science) 
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 Proiectul interdisciplinar Space for 

Science a luat ființă în anul 2014 la inițiativa 

Espoo Christian School din Finlanda, având ca 

parteneri următoarele instituții: University of 

Helsinki din Finlanda, Tananger Junior High 

School și University of Stavanger din Norvegia, 

Valley Christian School of San Jose, CA, USA 

prin Agenția Spațială Americană NASA și 

Liceul Teoretic Filadelfia din România. Proiectul 

este finanțat de Uniunea Europeană și are o 

durată de trei ani (2014-2017). Partenerii 

proiectului au stabilit cinci întâlniri: două în 

Norvegia, două în Finlanda și una în România și 

au convenit ca toate activitățile ce se derulează 

în cadrul întâlnirilor particulare din școală să fie 

consemnate într-un „Caiet al exploratorului”. 

Până în momentul de față a avut loc o întâlnire în 

Norvegia și două în Finlanda. 

De fiecare dată când apare ceva nou în 

școala noastră, acea noutate aduce schimbări în 

gândire, comportament și perspectivă nu doar în 

mentori, ci și în destinatarii acesteia, adică în 

ELEVI. Cu alte cuvinte noi, dascălii, investim în 

elevii noștri oferindu-le experiențe diverse și un 

mediu care să-i schimbe în bine. Proiectul Space 

for Science reprezintă una din noutățile din 

școala noastră care deja a făcut „școala” mai 

plăcută pentru mulți dintre elevi. 

Fără îndoială, proiectul Space for 

Science aduce o perspectivă proaspătă în Liceul 

Teoretic Filadelfia. 

Există numeroase puncte tari și 

menționăm câteva 

dintre ele: îi inspiră pe 

elevi; îi provoacă pe 

profesori și elevi să 

facă muncă de cer-

cetare în diferite do-

menii și încurajează 

fiecare idee, creati-

vitatea având un rol 

vital; le arată elevilor 

adevăratul înțeles al 

unei noi „descoperiri”. 

Space for Science face 

minuni și în caracterele 

elevilor deoarece le 

dezvoltă autocontrolul 

și le mărește încrede-

rea în forțele proprii. De asemenea, deschide noi 

orizonturi spre studiu și cunoaștere și ce altceva 

am  putea să ne dorim mai mult pentru generația 

actuală de elevi? 

 Punctele slabe nu le vor egala niciodată 

pe cele forte! Astfel, poate doar numărul limitat 

de participanți atunci când am călătorit în 

Norvegia reprezintă un minus al proiectului. Au 

fost mult mai mulți elevi cărora le-ar fi plăcut să 

participe la o conferință internațională, dacă li s-

ar fi acordat o asemenea șansă. 

Participare, oportunitate, schimbare, 

aventură, nerăbdare, vise împlinite, experiență, 

explorare, descoperire, dezvoltare, drumuri 

deschise ... sunt câteva din cuvintele care ar 

putea defini impactul proiectului Space for 

Science în Liceul Teoretic Filadelfia. 

Nefiind experți în Științe, am încercat să 

trezim în participanți interesul şi astfel, am 

descoperit diverse moduri în care îi putem ajuta 

să își descopere abilități și să dobândească 

cunoștințe practice. 

Elevii învață mai bine făcând ei înșiși 
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ceea ce trebuie făcut, implicându-se activ, 

descoperind cum merg lucrurile și întrebându-i 

pe ei ce urmează să se întâmple, chiar înainte de 

a vedea rezultatele muncii lor. 

Zâmbetele și plăcerea ce se pot citi pe 

fața copiilor reprezintă garanția noastră că 

proiectul Space for Science este un succes!  

Dintre atelierele de lucru pe care le-am 

organizat în cursul anului școlar 2014-2015 

enumerăm: „Un alt fel de știință” la care au 

participat 10 clase de primar și au făcut 

experimente propuse anume pentru ei, „Florile 

spun... - Bună dimineața!”, „Stafidele săltărețe”,  

„Prinde baloanele”, „Plutește sau se scufundă?”  

În funcție de vârsta participanților, anul 

trecut am format două cluburi: Clubul 

Juniorilor, coordonat de Marilena Sibechi și 

Clubul Seniorilor, coordonat de Claudiţa 

Brădăţan. În cadrul acestor cluburi și chiar și în 

timpul orelor obișnuite, s-au derulat  proiecte 

extrem de interesante pentru elevi: „Știința 

distractivă pentru elevi”, „Fricțiunea”, 

„Densitatea”, „Constanta de elasticitate a unui 

resort”, „Graficul mișcării”, „Reflecția și 

refracția luminii”, „Proiecte simple de mașini” 

etc. 

Participanții și-au exprimat părerile 

legate de acest proiect prin câteva gânduri: 

„Space for Science mă ajută să merg mai 

departe, să-mi depășesc limitele”, „Sper că voi 

fi motivat să împărtășesc și altora această 

plăcere și fascinație de a descoperi misterele 

universului.”, „Îmi va deschide o perspectivă 

nouă asupra cunoașterii.” 

Știința în afara școlii s-a dovedit a fi 

rodnică și utilă datorită vizitelor la Autoritatea 

Apelor Române, la Autoservice Bucovina Bus 

Suceava, la Centrul Creștin Natanael din 

Suceava. 

Dintre proiectele elevilor mai mari, 

amintim: „Eco power, eco utility” și „Totul 

pentru o viață mai bună.” Un proiect care 

merită amintit este construirea unei turbine 

eoliene. Înainte de alegerea unui proiect, am 

avut în vedere posibilitățile practice și 

beneficiile folosirii produsului rezultat. Astfel, 

ne-am gândit că am putea folosi turbina de vânt 

în folosul școlii noastre pentru a reduce din 
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costurile energiei electrice. Am avut în vedere și 

sala de sport a școlii, care este în construcție și a 

cărei electricitate ar putea fi susținută de energia 

eoliană. În același timp, am putea folosenergia 

eoliană pentru iluminarea parcului școlii pe timp 

de noapte. 

Alte proiecte ale liceenilor sunt 

„Microcontrolorul Arduino”, „Citirea cardului 

pentru chei auto”, „Semaforul”, „Umiditatea” și 

„Senzorul de temperatură”.  

  Din moment ce în sistemul educațional 

românesc teoria primează în detrimentul 

practicului, considerăm o reușită faptul că elevii 

care au participat la aceste proiecte au reuşit să 

pună în practică ceea ce au învățat în timpul 

orelor de curs. Astfel, ei realizat cu succes 

circuite cu rezistori, leduri și senzori.

 

Pe lângă aceste activități, anul trecut a 

debutat și un seminar de biologie intitulat 

BioTeam, care îi vizează pe elevii de gimnaziu 

și liceu.  

Chiar și cei mai mici copii din cadrul 

Liceul Teoretic Filadelfia, preșcolarii din 

grădinița Fiadelfia au sărbătorit Ziua 

Internațională a Aviației și a Cosmosului în data 

de 12 aprilie și au confecționat diverse obiecte 

reprezentative pe care le-au expus pe un panou 

din școală. De asemenea, ei au sărbătorit Ziua 

Mondială a Pământului pe 21 martie prin 

proiectul „Ocrotiți Pământul” şi Ziua Mondială a 

Protecției Apelor prin proiectul „Aveți grijă de 

apă!” 

Așadar, mulțumită proiectului Space for 

Science, în Liceul Teoretic Filadefia deschidem 

mai larg fereastra spre cunoaștere, indiferent de 

vârstă. 

Space for Science reprezintă primul pas 

în dobândirea cunoașterii pentru că 

experimentele s-au dovedit a fi foarte importante 

pentru copii. Elevii cresc și se dezvoltă mai bine 

în momentul în care descoperă ei înșiși lucruri 

noi!  

 

 

Evident, copiii au nevoie de propria lor 

perspectivă legată de proiectul pe care îl 

dezvoltă.  
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Datorită proiectului Space for Science, 

am încercat să îi echipăm pe elevi pe tot 

parcursul anului școlar, provocându-i cu 

activități, seminarii și lecții  memorabile. 

Acestea s-au dovedit a fi un punct de plecare 

spre inspirație și astfel, știința continuă să 

uimească și să-și educe ucenici.  

Parteneriatele școlare 

îmbogățesc întotdeauna părțile 

implicate în proiect. Pentru noi, 

parteneriatele cu Espoo 

Christian School și University 

of Helsinki din Finlanda, 

Tanager Junior High School și 

University of Stavanger din 

Norvegia înseamnă participarea 

la activități senzaționale, la 

demonstrații interactive, dez-

voltarea abilităților de studiu 

științific, implicare activă și 

aplicații practice. 

În Liceul Teoretic 

Filadelfia educația este un proces continuu. 

După cum îi încurajăm fără încetare pe elevi să 

nu se oprească din învățare și cercetare, noi 

înșine, în postura de dascăli, trebuie să fim 

exemple. Datorită activităților din cadrul 

proiectului Space for Science, interesele 

participanților îi pot ajuta pe elevi să se dezvolte, 

devenind în viitor ceea ce a hotărât Dumnezeu 

pentru ei. 

Știința, pas cu pas, se traduce ca pasiune 

cu un singur țel. Astfel, onorăm ideile celorlalți, 

lucrăm în echipă, stabilim moduri de 

comunicare, ne încurajăm reciproc, inițiem și 

dezvoltăm proiecte și încurajăm 

aprecierea fiecărui participant. 

Respirăm împreună pentru a 

face ca fiecare „vis” să devină 

realitate. 

Puterea parteneriatului 

se bazează pe faptul de a fi 

„împreună”. Având un scop 

comun înseamnă a lupta pentru 

aceleași principii și rezultate. 

Armele pe care le folosim 

pentru o victorie sigură sunt 

munca împreună, descoperirea 

împreună și încurajarea 

reciprocă. Foarte important este 

că în această „luptă”, se poate doar câștiga, nu e 

nimic de pierdut. Fără îndoială, participanții la 

proiectul Space for Science se vor bucura de 

aceste victorii, mai devreme sau mai târziu. 

(Magdalena Nichifor 
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Începuturile științei... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Discutând despre bune practici și inițiative non-formale în Finlanda, Norvegia și România. 

Inițiativele non-formale au scopul de a ajuta tinerii și adulți să dezvolte cunoștințe științifice pe o 

perioadă îndelungată dobândind valori, abilități și gândire critică. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fungus Word Search; 

The structure of a mushroom; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The cycle of Mushrooms; 

 Let’s learn now! 
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Norvegia, 10-14 Mai 2015  

… despre călătorii pe aripi albastre de vânt Nordic! 
 

Space for Science constituie un fantastic exerciţiu de socializare care reuşeşte să creeze punţi 

de legătură între experienţa Finlandei, Norvegiei şi a României în domeniul ştiinţei, cu atenţie 

deosebită acordată aspectelor ce ţin de utilizarea inteligentă a ştiinţei. Ne simţim privilegiaţi să 

aducem o contribuţie acestor activităţi care sunt, de fapt, un generator de idei, menit să susţină 

excelenţa. 

Vizita în Norvegia le-a permis elevilor români să dobândească noi 

cunoştinţe în domeniul ştiinţei şi să experimenteze modul de lucru şi de 

interacţiune dintr-o universitate, prin dezvoltarea abilităţilor de inovare, 

munca în echipă, socializare, coordonare, gândire critică şi cooperare într-o 

limbă străină cu coechipieri necunoscuţi, provenind dintr-o cultură diferită. 

Prin această experienţă am învăţat să am mai multă încredere în mine, 

mi-am depăşit temeri şi limite, mi-am făcut prieteni, am avut ocazia să iau 

parte la activităţi pe care în mod normal nu le-aş fi putut realiza în România 

sau la şcoală. Alături de echipa mea, cel mai mare câştig a fost faptul că am 

înţeles că preocuparea pentru ştiinţă nu are graniţe, limite de limbă sau 

prejudecăţi. (Teodor Nichifor) 
  

 

... experimente şi relaxare... 

 

Ştiinţa pas cu pas, înseamnă pasiune cu 

un scop comun.(Marilena Sibechi) 

 

Participare, aventură, deplasare, descoperire, dezvoltare...despre oameni 

blonzi şi zâmbitori… 

 

I love density 

(Petru Lionte) 

Teme mai puţine şi mai multă practică în şcoală 
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 În zilele primei conferinţe internaţionale am vizitat multe locaţii interesante cum ar fi Muzeul 

de Ştiinţe, plin cu experimente practice de la un simplu test de reacţie până la un aparat care detectă  

undele cerebrale pentru a mişca o bilă. Am petrecut câteva ore în acel muzeu dar chiar şi la plecare 

eram nemulţumit pentru că nu am încercat toate acele experimente. Ce am învăţat din această 

călătorie? Am învăţat că nu contează ce naţionalitate suntem, sau dacă avem alte mentalităţi, putem 

forma prietenii dacă avem un singur interes comun care pentru noi a fost ştiinţa! Mulţumesc mult 

celor care au organizat această conferinţă şi sper să mă reîntorc, cândva, în Norvegia. (Cristi Chirica) 

 

Deschizând noi orizonturi pentru studiu …Vittenfabriken (Stavanger, Norvegia) 

 

Educaţia este un proces continuu, încurajez elevii noştri să continue să crească şi să înveţe... 

şi să devină ceea ce a intenţionat Dumnezeu cu ei în viitor.  (Magdalena Nichifor) 

Un elev astăzi, un cercetător mâine! 

Membralitatea în Space for Science este o 

oportunitate în acest sens. 

 

Proiect – Space for Science 

Magdalena Nichifor & Tuula Skarstein 

(gazda primei conferinţe internaţionale, 

Stavanger, Norvegia) 
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Noi dezvoltăm proiecte şi stabilim căi de comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

Space for Science - a fresh perspective 

 

 

 

 

 

 

Fiind mulţumitor ca şi educator în orice timp şi vreme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despărţirea grea încercare… 

...încurajare, 

parteneriat... 
Interactive demonstration... 

Thank you, Tom Himanen! 

Nostalgia timpului 

care trece... 

... 
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Finlanda, 8-11 Noiembrie 2015 
 

 

 Unul din locurile la care am visat de mult timp. 

(Mihaela Ciubotariu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Am observat că elevii din Finlanda sunt foarte relaxaţi, iar pentru 

vârsta lor par mai maturi. M-a impresionat curăţenia şi organizarea 

transportului public. Mi-a plăcut şcoala biblică unde realizam activităţile 

şi proiectele în echipe. Acolo erau clase foarte frumoase şi spaţioase. 

Camerele unde am fost cazaţi erau mari şi bine amenajate. Am avut şi o 

bucătărie unde ne întâlneam în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară. 

(Magdalena Ungureanu) 

… timpul petrecut acolo a fost unul 

benefic şi a fost plăcut să ne facem 

prieteni noi şi să împărtăşim idei, să 

lucrăm în echipe şi să povestim unul cu 

celălalt. (Melody Cernisov) 

 

 

 

 

 

  

O educaţie eficientă bazată pe investigare ştiinţifică poate 

duce la dezvoltarea gândirii, alimentată fiind de curiozitate. 

Hanna Niemelä (coordonatoarea proiectului internaţional 

Space for Science) & Magdalena Nichifor 

Bucureşti, 8 Noiembrie 2015 

La sfat! Hanna şi noi trei, 

Magdalena Nichifor, Elisabeta 

Gherasim, Mihaela Ciubotariu 

 

Elisabeta Gherasim – să iau, 

să nu iau... la BioTeam i-am 

învăţat pe copii că glucidele 

nu sunt aşa bune! 

 

14 ani în Finlanda 

La mulţi ani, Diana! 
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Kari Steffen 

Heureka – Centrul de ştiinţă din Helsinki 

… destinaţia ideală pentru copii... 

 

Tuula & Frode & prietenii 

Espoo Christian School - Școala Creștină Espoo a fost 

prima școală europeană care a făcut parte din programul ISS. 

Hanna Niemelä şi directoarea şcolii au vizitat Şcoala Creștină 

din Valley, California, în aprilie 2013. Au fost invitate atunci 

să se alăture programului ISS. La întoarcerea în Finlanda, 

Espoo Christian School a decis să se alăture acestui program. 

Elevii au avut oportunitatea să îşi folosească imaginația și să 

aleagă tema proiectului. Într-un final au ales… ciupercile. În 

următorul an s-a dat startul programului Space for Science. 

 
 

Echipa din România 

 

Heureka- Helsinki-Centrul de ştiinţă din 

Helsinki… destinaţia ideală pentru copii... 

 

... dar şi pentru 

adulţi... în sfârşit, am 

ridicat o maşină! 

! 

 Echipa Espoo Christian School 

team 

 

University of Helsinki 

Departamentul de microbiologie generală 

dr. Kari Steffen „aplecându-se” asupra copiilor 

. 

Să explorăm lumea din jurul nostru! 

 

 

Proiect – Space for Science 
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Echipând... inspirând... 

Parteneriatul Space for Science include  

următoarele: 

 Angajarea în activităţi 

 Demonstraţii interactive 

 Aplicaţii practice 

 Lucru manual 

 

Antrenaţi în activităţi pe baza ideilor proprii; promovând, adoptând creativitatea… 

 

Atitudinea face diferenţa! Să explorăm lumea din jurul nostru! … şi cercetările lor... 

Mulţumim Kari Steffen, Pekka Oivanen şi Paulina Lankinen 

 

Luându-ne amprentele... 

 

Proiect – Space for Science 
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... ... în zbor spre România... mă gândesc la un amestec cultural inedit, unde se întrepătrund 

influenţe ruse şi scandinave...  

 

Mă simt copleşită de oboseală... dar a fost minunat! Mai vreau să merg în Finlanda! 

 (Edith) Nichifor) 

 

Nici nu îmi amintesc... m-am spălat pe mâini? 

Nu m-am spălat pe mâini? 

Câţi microbi am oare pe mână? 

Sper să nu uit nimic printr-un metrou, tren, 

avion... samd.!, zise Matei M. 

şi chiar a uitat!  (Magdalena Nichifor) 

Ah, ce îmi place 

să mănânc! 

 

Ţin ochii închişi şi mă 

gândesc… la ce mai 

urmează?!? 

 

 

Proiect – Space for Science 

Cetăţenii creativi de mâine!... ar trebui să fie 

o prioritate de educaţie în lumea de astăzi! 

... să evaluăm! A fost benefic, a fost complex,  

a fost variat...(Magdalena Nichifor) 
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Tainele Științei pe înțelesul celor mici 
 

O povestire de demult spune că primii oameni creați de Dumnezeu, când au deschis ochii și 

au văzut o lume atât de frumoasă în jur, de bucurie au alergat și L-au strâns pe Dumnezeu în brațe! 

Da, lumea aceasta creată de Dumnezeu este foarte frumoasă. Zilnic suntem uimiți de tot ceea ce văd 

ochii noștri. Pentru orice „mic cercetător”, lumea înconjurătoare este plină de mistere. Iar toate aceste 

mistere te cheamă și te atrag să le descoperi. Cum 

să descoperi atâtea secrete? De unde să începi?  

Cele cinci simțuri îți vin în ajutor. Ele îți 

ghidează calea pentru a găsi răspunsuri la multe 

din întrebările puse de cei mici. De unde vin 

sunetele? Cum se creează amintirile? Cine ne 

ajută să descoperim gustul mâncării? Cum 

reușesc să citească oamenii orbi? Ce este un 

aparat auditiv? Cine este medicul oftalmolog? Și 

multe altele. 

Mânați de dorința de a descoperi câteva 

din secretele lumii înconjurătoare am demarat 

proiectul: „Lumea văzută prin cele cinci simțuri”. 

Și de această dată am lucrat intens în „Laboratorul 

grupei mari”. Pădurea din vecinătatea grădiniței a 

fost un loc ideal pentru cercetare. Ne-au venit în 

ajutor și adulții: părinți, profesori, medicul 

oftalmolog, un bucătar, un muzician. Chiar și 

personajele din povești ne-au fost de mare folos. 

„Muzicanții din Bremen”, „Hainele cele noi ale 

împăratului”, „Sarea în bucate” sunt poveștile ce 

ne-au învățat multe lucruri importante pe 

parcursul acestui proiect. 

Astfel, timp de trei săptămâni am muncit 

din greu.  Am lansat idei, am pus întrebări, am 

căutat răspunsuri, am cercetat, am făcut 

experimente iar în final, am tras și câteva 

concluzii. „Jurnalul micului cercetaș” este 

caiețelul care a adunat în el câteva din 

descoperirile noastre. 

  

   Ştiinţe – pentru cei mai mici 
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Ochii, urechile, gura, nasul, mâinile sunt adevărate daruri. Dacă o 

ureche sau nasul ar fi înfundat, dacă ne-ar intra ceva în ochi și ne-ar 

deranja, am simți repede că ceva nu este în ordine, că lucrurile nu 

funcționează bine. Am fost înzestrați cu aceste mădulare pentru a 

descoperi lumea înconjurătoare.  Când ne uităm la modul minunat în care 

am fost creați, inima noastră se umple de bucurie și spunem: „Doamne, îți 

mulțumesc pentru fiecare dar primit de la Tine!” 

Grupa mare „Prietenii lui Pinocchio” 

 ( Drăgoi Mihaela) 

 

 

 

 

Experienţe pe tărâmul cunoaşterii 
 

Situațiile de învățare propuse în cadrul activităților 

din grădiniță au menirea de a facilita preșcolarului 

reprezentări ale lumii exterioare, ale interacțiunilor existente 

în proximitatea acestuia, reprezentări cu privire la unele 

concepte greu accesibile prin alte mijloace.  

Activitățile de acest gen au influență formativă și 

urmăresc valorificarea tuturor 

situațiilor de învățare posibile 

Astfel descoperirea 

naturii în anotimpul toamna se 

poate realiza în cadrul unui 

mediu autentic, la pădurea din 

Mitoc, departe de clădirile reci 

printre care cu greu se poate 

observa foșnetul copacilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

           Ştiinţe – pentru cei mai mici 
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.  

 

  
 

  

Întâlnirea cu un papagal 

este un motiv prielnic de a dez-

volta proiectul tematic “Anima-

lele de casă”. 

Cunoaștem importanța 

fructelor și legumelor pentru 

organism prin vizita efectuată la 

fabrica de suc natural din 

Burdujeni, la piață sau la strânsul 

rodului din vii. 

Lumea animalelor li se 

deschide copiilor prin activități 

experimentale realizate la ferma 

de oi, la grădina zoologică, la 

muzeu sau prin vizita neașteptată 

a unui patruped. 

În acest mod, copilul este 

pus în situații noi de învățare, 

ceea ce permite descoperirea lu-

mii înconjurătoare și stimulează 

motivația de a cunoaște, oferind 

bazele dezvoltării potențialului 

psihofizic si aptitudinal al copi-

lului. 

Prin situatii de experi-

mentare, copiii iși dezvoltă spiri-

tul de investigare, capacitatea se-

lectivă de discernere a esen-

țialului, interesul pentru cunoaș-

tere și lărgirea spectrului infor-

mațional perceptiv al copilului. 

 

  

   Ştiinţe – pentru cei mai mici 
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 Crearea unor situații variate de învățare permite atingerea 

ritmului de dezvoltare al fiecăruia, iar utilizarea mai multor modalități 

senzoriale facilitează învățarea.  

 

Grupa mijlocie ” Simba şi prietenii junglei” 

 (Pojoga Simona) 

 

 
 

Universul prin ochii celor mici 

 

 

 

 De la vârste fragede copiii sunt captivați 

de necunoscut, de lucrurile care se văd sau nu se 

văd. Cum au apărut planetele? Ce sunt stelele? 

Cum arată planetele? Dar soarele? Ce fac 

astronauții în Cosmos? Acestea sunt doar câteva 

din întrebările copiilor, iar pentru a afla 

răspunsuri și lucruri noi am studiat împreună 

tema “Universul”.  

Copiii au descoperit din surse diferite 

(cărți, reviste, videoclipuri) detalii despre planete, 

stele, Univers, astronauți și stilul de viață pe o 

navetă spațială.  

 Vizita la Observatorul Astronomic din 

cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a 

avut ca scop fixarea cunoștințelor și descoperirea 

unor lucruri noi. Copiii au observat diferite tipuri 

de aparate cu care se pot realiza experimente, 

testând câteva dintre ele.  

 

 

 

 

  

  

           Ştiinţe – pentru cei mai mici 
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Copiii au manifestat un interes 

deosebit față de activitățile din Sala 

Planetariului, de formă sferică, cu o 

deschidere a cupolei de 10 m.   

Un detaliu ce i-a captivat pe copii a 

fost proiectorul, cu ajutorul căruia au 

observat pe cupola întunecată Soarele, 

Luna, planetele și aproximativ 6000 de 

stele, imaginea dinamică a Sistemului 

Solar, planeta Jupiter cu sateliții galileeni, 

evoluţia cometei Donati, fenomenul stelelor 

căzătoare (meteori) şi mişcarea unui satelit 

artificial.  

Pe parcursul prezentării au mani-

festat interes, au fost atenți la detalii, 

adresând întrebări și oferind răspunsuri.  

Grupa mare  

“Prietenii Curiosului George” 

(Purice Anca) 

 

 

 

  

   Ştiinţe – pentru cei mai mici 
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Detectivi pe Planeta Albastră 

 

 Planeta Albastră este opera perfectă a unui Creator 

desăvârșit. Amprentele acestui Creator pot fi descoperite, 

cu ușurință în tot ceea ce ne înconjoară. Copiii nu dau 

înapoi niciodată, când vine vorba de provocări și mai ales, 

răspund cu bucurie invitației de a fi detectivi – detectivi pe 

planeta albastră. 

Vacanța de vară este un timp prielnic pentru 

explorare. De aceea, tema Școlii biblice de vacanță a anului 

2015 a fost „Detectivi pe Planeta Albastră”. 

Două sute cincizeci de copii au răspuns invitației și 

sub îndrumarea unor voluntari plini de entuziasm și cu dor 

de aventură au început căutările.  

Impresionați de frumusețea creației, copiii au 

pornit în căutarea Creatorului, explorând amprentele lăsate 

de El în lumea minerală, vegetală, animală, cosmică și în 

viața omului. 

Fiecare zi a școlii de vacanță a purtat copiii prin 

decoruri minunate și le-a deschis ușa spre descoperirea 

unui Creator neschimbat, frumos, viu, perfect și prezent în 

viața lor. 

„Detectivi pe Planeta Albastră” a fost experiența 

care a marcat înțelegerea copiilor despre lumea 

înconjurătoare și despre caracterul Creatorului. A fost o 

lecție de viața care i-a provocat să devină responsabili față 

de creație. Viața noastră și pământul – Planeta Albastră -  

sunt daruri primite din partea Creatorului.  
 (Drăgoi Mihaela – coordonatoarea proiectului 

”Detectivi pe Planeta Albastră”) 

 

Impresii: 

 

Şcoala de vacanţă a fost o experienţă unică, plină de 

momente de neuitat. Am întâlnit bucuria pe feţele copiilor 

prin zâmbetele largi şi colorate. Bucurie întâlnită şi în 

momentele mai dificile, atunci când craftul era o misiune 

  

           Ştiinţe – pentru cei mai mici 
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aproape imposibilă dar şi atunci când vocile 

gingaşe ale copiilor se uneau şi într-un glas citeau 

cuvintele colorate de pe perete, atunci când 

energia copiilor se sfârşea odată cu terminarea 

jocurilor. M-a atins curajul copiilor, ambiţia şi 

determinarea lor în diferitele activităţi. La 

întrebările adresate, acele degeţele ridicate m-au 

făcut să sper într-un viitor mai bun. Din această 

experienţă, am înţeles că indiferent de înălţimea 

noastră, fiind uniţi, suntem mult mai puternici. 

(Graţiela Nisteriuc) 

Şcoala de vacanţă a însemnat o săptămână 

binecuvântată. O săptămână în care am putut să 

văd ce gândesc copiii, să văd care sunt 

preocupările lor, ce cred ei despre Dumnezeu şi 

dorinţa de a descoperi mai multe despre El. 

(Drăgoi Flavius) 

Pentru mine şcoala biblică de vacanţă a 

fost ceva foarte încântător. Este al treilea an de 

când particip. Vezi oameni cu diferite inimi şi 

talente. Până acum am participat ca un copil 

oarecare dar anul acesta am participat ca un lider. 

Toţi copii au fost uimiţi şi fascinaţi! În anul 

următor mă voi implica cu şi mai multă bucurie! 

(Dragoi Naomi) 

Te gândeşti că mergi acolo pentru a le 

preda lecţii şi pentru a-ţi impune autoritatea şi 

ieşi de acolo un om schimbat şi modelat de 

curiozităţile şi personalitatea complexă a copiilor. 

Şi partea frumoasă este că, pe lângă bucuria de a 

lucra cu copiii, mai este şi bucuria de a lucra 

alături de oameni dedicaţi. Am avut onoarea de a 

descoperi amprentele lui Dumnezeu în Creaţie şi 

m-am bucurat să fiu detectiv alături de copii şi de 

lideri. 

 (Anuca Lefter)  
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Ştiința “altfel”…  
 

 

 

 

 

 

   

Când m-am gândit la toate „De ce?”- urile copiilor, am 

organizat activităţi de tipul „ learning by doing” în cadrul 

atelierului „Space for science” desfăşurat în „Săptămâna 

altfel” din aprilie 2015. Multe întrebări şi-au găsit răspunsul în 

experimentele pe care elevii le-au făcut cu multă implicare şi 

bucurie. 

Densitatea corpurilor, tensiunea de suprafaţă, absorbţie, 

electrizare, imersiune... sună pretenţios..., chiar exagerat.... 

Atunci să încercăm altfel: Stafidele săltăreţe, Mingea 

încăpăţânată, Împrăştie ciorile, Lichide în straturi, Laptele 

curcubeu, Florile din hârtie beau apă, Vulcanul din pahar. 
Parcă e altceva! Deşi, stând şi analizând, până la urmă e cam 

acelaşi lucru, practicat însă de nişte copii curioşi. 

(Mariana Lionte) 

 

 

 

 

 

  

  

Atelierele ştiinţei 
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Anul şcolar 2015-2016 a adus pe lista de opţionale de la ciclul primar posibilitatea de a 

alege o activitate practică menită să dezvolte creativitatea elevilor, să stârnească curiozitatea, să 

rezolve mici mistere, să ofere informații fascinante din lumea ştiinţei şi a tehnicii. 

Astfel, un grup de elevi din clasele primare au decis ca pentru un an de zile să devină mici 

cercetători şi să experimenteze, învăţând prin descoperire. 
 

Au aflat că o calitate a aerului este de a mări şi micşora aproape instantaneu unele 

material şi că poţi exersa acupunctura pe un balon bandajat cu scotch. 

 

Au descoperit că poţi ajuta apa dintr-o farfurie să urce într-un pahar aşezat cu 

gura în jos folosind doar o lumânare aprinsă sub gura paharului. 

 

ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, DISTRACȚIE 

un opțional al claselor primare în anul școlar 2015-2016 

 

Au descoperit că poţi face să plutească agrafele de birou 

şi le poţi pescui, realizând o întrecere cu colegul de bancă. 
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Au ajutat un fluturaș să-şi mişte aripioarele folosind un balon. 

 

 

Au „cântat” la pahare care conțineau diferite cantități de apă. 

 

Au mai aflat că aerul cald e mai puţin dens decât aerul rece şi te poate ajuta ”să farmeci” un şarpe 

de hârtie. Elevii au modelat un vulcan şi au regizat o erupţie. 
 

 

 

Pentru a umfla un balon poţi folosi oţet şi bicarbonat de sodiu. 

 

  

Atelierele ştiinţei 



  
26 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au scos o bancnotă de 1 leu (fără să verse apă) din două pahare pline aşezate unul peste 

altul, gură la gură. 

 

O activitate ce le-a rămas întipărită în memorie a fost vizita făcută la Laboratorul de 

calitatea apei din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor, Suceava. Despre această activitate şi 

despre impresiile copiilor veţi afla informaţii într-un articol viitor. 
 

 

Au construit o piramidă din pahare fără să le atingă cu mâinile şi multe alte experimente 

care i-au ajutat să descopere singuri o parte din misterele şi magia ştiinţei. 
 
 

Copii inteligenţi şi curioşi, elevii de la opţionalul ”Ştiinţă, tehnică şi distracţie” se află pe 

calea micilor savanţi în devenire, bucurându-se de fiecare oră care le aduce noi provocări, noi 

descoperiri, noi motive de distracţie. 

(Narcisa Maciuc) 
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În vizită la Laboratorul de calitatea apei din cadrul  

Sistemului de Gospodărire a Apelor, Suceava 

În data de 3 decembrie 2015,  

elevii de la opționalul   

”Știință, tehnică și distracție” 

au vizitat 

Laboratorul de calitatea apei din cadrul 

Sistemului de Gospodărire a Apelor, 

Suceava. 
 

Laboratorul de calitatea apei s-a înfiinţat în anul 1967 și în prezent efectuează determinări 

fizico-chimice pentru grupele de: oxigen, nutrienți, mineralizare, metale, toxici, determinări 

biologice de fitoplancton, fitobentos, macrozoobentos, și determinări bacteriologice de streptococi 

și coliformi. 

Obiectul de activitate al laboratorului îl constituie efectuarea de analize fizico-chimice, 

biologice şi bacteriologice în vederea monitorizării calităţii apelor de suprafaţă, subterane şi 

asigurarea controlului asupra evacuărilor surselor de impurificare. 
 

 

 

În Laboratorul de calitatea apei îşi desfăşoară activitatea 13 persoane: 3 ingineri chimişti, 1 

chimist, 1 subinginer chimist, 2 biologi, 6 tehnicieni. Aceștia asigură întreaga activitate atât din punct 

de vedere al sistemului calităţii cât şi al funcţionării tehnice. 

Metodologia de evaluare a calităţii apelor se bazează pe prelucrarea datelor rezultate în urma 

determinărilor efectuate, încadrarea în clase de calitate, vizualizarea grafică a evoluţiilor 

concentraţiilor studiate pe anumite perioade (anuale, multianuale, sezoniere etc.). 

 

 

 

  

Atelierele ştiinţei 
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Finalitatea tuturor acestor analize şi interpretări o constituie identificarea presiunilor 

antropice, analiza de impact a activităţii umane asupra apelor de suprafaţă şi subterane, estimarea 

riscurilor, precum şi impunerea de măsuri în vederea scăderii acestora prin instituirea de unui 

regim de supraveghere specială la folosinţe în condiţiile legii. 
 

“Într-o frumoasă zi am fost la Laboratorul de analiză 

a apei. Am văzut cum se testează apa și se stabilește dacă 

este sau nu potabilă. Persoanele de acolo sunt foarte 

drăguțe. Erau multe vitrine cu viețuitoare marine și alge. 

Mi-a plăcut foarte mult!” (Marcu B. - clasa a IV-a) 

“Mie mi-a plăcut vizita de la laborator deoarece a fost 

foarte interesant și am învățat multe lucruri noi. Am primit 

și o pipetă. Am văzut foarte multe tipuri de substanțe și cum 

sunt ele folosite în testarea calității apelor.” (Sebastian I. – 

clasa a IV-a) 

 

 

 

 

(Narcisa Maciuc) 

Iată câteva din impresiile elevilor în urma vizitei efectuate: 
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Motivaţia proiectului Space for Science 

este de a stimula şi încuraja creativitatea 

elevilor, prin activităţi extracurriculare care să 

facă şcoala mai plăcută, atât pentru elevi, cât şi 

pentru profesori. Încurajarea acestora de a face 

muncă de cercetare în diferite domenii, este una 

dintre mizele proiectului Space for Science. Este 

foarte important ca elevii să se simtă bine 

învăţând şi să se bucure de cunoştinţele noi pe 

care le dobândesc prin cercetare.  

Pentru elevii Liceului Teoretic 

Filadelfia, proiectul Space for Science este, cu 

adevărat, o şansă şi o provocare de a învăţa cu 

plăcere şi din proprie iniţiativă. Este de apreciat 

dimensiunea practică a proiectului şi faptul că 

activităţile practice cresc implicarea elevilor 

într-un mod pozitiv, stimulând interesul 

acestora, nu numai pentru ştiinţă, ci şi pentru 

alte domenii. 

 Pe durata anului şcolar 2014-2015, unii 

elevi ai claselor a VI-a, a VII-a şi a VIII-a, ai 

Liceului Teoretic Filadelfia, au participat, în 

cadrul proiectului Space for Science, la activităţi 

extracurriculare, care s-au desfăşurat o dată la 

două săptămâni, pe durata întregului an şcolar. 

Aceste activităţi au fost organizate în cadrul a 

cinci module şi s-a urmărit realizarea unor 

activităţi referitoare la densitatea corpurilor 

solide şi lichide, resorturi, forţe de frecare, 

fenomene optice sau la mişcarea diferitelor 

corpuri. Aceste activităţi au fost, cu adevărat, 

folositoare pentru elevii care s-au bucurat şi care 

au descoperit cu o reală plăcere, lucruri noi şi 

interesante. 

  Primul modul dintre cele 

mai sus amintite este modulul în 

cadrul căruia elevii de la Liceul 

Teoretic Filadelfia au măsurat 

densitatea unor corpuri solide şi 

lichide. Aceste măsurători au avut 

loc în laboratorul de fizică al 

şcolii, unde, în mod deosebit, 

elevii din clasele a VI-a, a VII-a 

şi a VIII-a au măsurat densitatea 

laptelui primit de la Guvernul 

României. Această activitate a 

fost una foarte interesantă pentru 

elevii care, zi de zi, beau la şcoală laptele primit 

în pauza mare. Măsurarea densităţii laptelui a 

fost una dintre primele activităţi din cadrul 

proiectului, anunţând şi alte activităţi la fel de 

atractive care au avut loc în cadrul primului 

modul. Implicit, prin măsurarea densităţii 

laptelui, s-au comparat densităţile mai multor 

substanţe, sesizându-se asemănările şi 

deosebirile dintre acestea.  

Într-o etapă ulterioară din cadrul 

primului modul al proiectului Space for Science, 

elevii de la Liceul Teoretic Filadelfia au 

prezentat o serie de experimente nostime,  
explicabile cu ajutorul densităţii substanţelor. 

Aceste experimente i-au încântat pe elevii care 

şi-au dat interesul de a prezenta ceea ce au 

pregătit, dorind să surprindă şi să se bucure, în 

acelaşi timp, de rezultate.  

Prezentarea acestor 

experimente amuzante, pe lângă 

faptul că au fost pe placul 

elevilor de gimnaziu de la 

Filadelfia, au reprezentat şi o 

modalitate prin care s-a realizat 

consolidarea cunoştinţelor do-

bândite, despre densitatea cor-

purilor solide şi lichide.  

  Acest modul s-a încheiat 

cu o vizită la Ferma de bovine 

Natanael din Suceava şi la 

atelierul de prelucrare a laptelui 

din cadrul acesteia. La fermă, 

Space for Science 
 

 

Science - physics 

 

 

 

 

Ştiinţe - fizică 

 



  
30 

 
  

elevii au observat procesele de verificare a 

calităţii laptelui şi activităţile de măsurare a 

densităţii. De asemenea, elevilor care au vizitat 

ferma de la Natanael li s-a explicat procesul de 

pasteurizare a laptelui. După ce au făcut un tur al 

fermei şi au vizitat atelierul de prelucrare a 

laptelui, elevii de la Liceul Teoretic Filadelfia au 

vizitat moara de cereale şi utilajele agricole şi 

industriale cu care este dotată Ferma de bovine 

Natanael. 

 Vizita pe care elevii de la Filadelfia au 

făcut-o la Ferma Natanael din Suceava a fost un 

prilej pentru aceştia de a înţelege mai bine 

anumite mecanisme prin care se verifică 

densitatea şi calitatea laptelui. A fost, 

bineînţeles, o modalitate excelentă de a încheia 

primul modul din cadrul proiectului Space for 

Science. Cei mai mulţi dintre elevii care au 

participat la activităţile din cadrul acestui modul 

au aflat lucruri noi şi interesante, informaţii cu 

un grad mare de aplicabilitate. Eleviilor le-au 

plăcut foarte mult activităţile referitoare la 

densitatea corpurilor solide şi lichide, arătând un 

real interes pentru alte activităţi viitoare. 

 Rezultatele înregistrate în urma 

activităţilor din cadrul acestui modul, au fost 

prezentate de elevii Liceului Teoretic Filadelfia 

la conferinţa din Norvegia, acolo unde a avut loc 

şi a doua întâlnire între participanţii la proiect. 

 Al doilea modul desfăşurat în cadrul 

proiectului Space for Science, în anul şcolar 

2014-2015, s-a referit la resorturi. Elevii care au 

participat la activităţile din cadrul acestui al 

doilea modul au măsurat constanta de elasticitate 

a diferitelor resorturi. De asemenea, o altă 

activitate din cadrul acestui modul s-a axat pe 

combinaţiile de resorturi, în serie şi paralel şi pe 

măsurarea constantei de elasticitate a acestor 

combinaţii. Elevii au observat valorile obţinute 

pentru fiecare tip de legare în parte şi au 

descoperit formulele pentru constanta de 

elasticitate a combinațiilor.  

  Următorul modul, cel de-al treilea din 

cadrul proiectului Space for Science, s-a axat 

pe forţe de frecare. Prin activităţile aferente 

acestui modul, s-au verificat legile frecării şi s-

au măsurat coeficienţii de frecare. Aceste 

măsurători s-au realizat prin două metode. 

Elevii au aflat lucruri noi şi au analizat legile 

frecării, observând rezultatele.  

 Cele două module, cele care s-au referit 

la constanta de elasticitate a diferitelor resorturi 

şi la forţele de frecare, s-au finalizat cu o vizită a 

elevilor şi a profesorului coordonator la auto 

service-ul AutoMitric din Suceava, unde 

principalele domenii de activitate constau în 

prestarea serviciilor în domeniul de reparaţii 

auto şi în comercializarea de autoturisme şi 

piese de schimb. S-a prezentat elevilor sistemul 

de frânare a maşinilor, observând criteriile de 

bună funcţionare a sistemului de frânare a unui 

autoturism, după care a prezentat şi sistemul de  

suspensie.  

 Vizita la AutoMitric a fost o activitate de 

care s-au bucurat, în mod deosebit, băieţii 

pasionaţi de maşini. În acelaşi timp, această 

ieşire a fost o modalitate practică de a încheia 

modulele despre resorturi şi forţe de frecare. 

Elevii au pus în practică noţiunile teoretice 

explicate la şcoală de către profesor.  

Un aspect pozitiv al activităţilor din 

cadrul proiectului Space for Science este faptul 

că fiecare modul s-a axat, mai ales, pe 

componenta practică. Elevii sunt atraşi de aceste 

activităţi şi vizite făcute în diferite locuri. De 

asemenea, este foarte important faptul că 

activităţile sunt aplicabile şi că elevii se 
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întâlnesc cu astfel de situaţii în viaţa de zi cu zi. 

Acest lucru creşte interesul faţă de unele 

domenii şi faţă de şcoală. 

 Cel de-al patrulea modul s-a referit la 

fenomene optice. Elevii au efectuat experimente 

prin care au pus în evidenţă reflexia luminii, 

refracţia luminii şi dispersia luminii. 

Fenomenele optice sunt un domeniu al fizicii 

care, de regulă, îi atrage pe elevi. Aceştia sunt 

fascinaţi de modurile în care lumina poate lua 

diferite forme şi culori. 

 Modulul despre fenomene optice a fost 

un modul care a stârnit nu doar curiozitatea 

elevilor, ci şi ingeniozitatea acestora. Implicarea 

elevilor de la Liceul Teoretic Filadelfia a fost de 

apreciat. Este îmbucurător faptul că proiectul 

Space for Science, prin toate activităţile din 

cadrul celor cinci module, a reuşit să resusciteze 

dorinţa elevilor de a descoperi şi de a cunoaşte 

prin ştiinţă. Experimentele prin care s-au 

observat reflexia, refracţia şi dispersia luminii au 

încântat elevii, reprezentând, în acelaşi timp, şi 

metafore pentru atitudinea acestora faţă de 

proiectul Space for Science. Curaj, îndrăzneală, 

veselie, dorinţă de a şti mai mult sunt doar 

câteva cuvinte prin care îi putem caracteriza pe 

cei care au participat la aceste activităţi, 

obţinând, desigur, rezultate pozitive. 

 În cele din urmă, proiectul Space for 

Science s-a încheiat, în anul şcolar 2014-2015, 

cu un modul despre graficul mişcării. Elevii care 

au participat la activităţile din cadrul acestui 

ultim modul au cules date despre mişcarea 

diferitelor corpuri, diferite, implicit, şi ca viteză 

de mişcare. După etapa iniţială de culegere a 

datelor, elevii au organizat datele în tabele.  

După organizarea tabelară a datelor 

culese, elevii au trasat graficul mişcării. În  

ultima etapă din cadrul modulului elevii au 

interpretat datele şi au tras concluziile potrivite. 

O altă activitate desfășurată în cadrul 

proiectului Space for Science a constat într-o 

sarcină pe care elevii din clasele a VII-a au 

realizat-o în perioada vacanţei de primăvară: 

construirea unui dispozitiv în care să includă 

mecanisme simple. La final, elevii au realizat 

filme în care au surprins rezultatele acestei 

activităti. Cele mai bune filme au fost, 

bineînţeles, prezentate la prima conferinţă Space 

for Science, din Norvegia.  
 Pentru elevii de gimnaziu de la Liceul 

Teoretic Filadelfia, activităţile din cadrul 

modulelor Space for Science, desfăşurate în anul 

şcolar 2014-2015, au fost, cu adevărat, o 

provocare de a se implica mai mult şi de a 

cunoaşte mai mult. Pentru că elevilor le plac 

provocările, pentru că activitatea practică este 

cea care dă cele mai bune rezultate, pentru că 

lumea ştiinţei are atât de multe de oferit şi 

pentru multe alte motive, să fii profesor este o 

meserie extraordinară. Ne bucurăm că Space for 

Science a adus un suflu nou activităţii didactice 

de la Liceul Teoretic Filadelfia! 

 (Marilena Sibechi) 
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Space for Science- o provocare pentru mine 
 

  

 Space for Science a luat naștere în Liceul Teoretic Filadelfia în anul 2014, un an plin de 

provocări. Fiind un proiect de durată, l-am fost văzut ca pe o mare oportunitate de a ne expune ideile 

colegilor, profesorilor dar și partenerilor din Norvegia şi Finlanda. 

 Din mulțimea de idei care au fost prezentate, proiectul rămas și care este încă în lucru l-am 

numit Eoliana. În proiect ne propunem să creăm o eoliană cu scop didactic. Un sistem de energie 

eoliană transformă energia cinetică a vântului în energie mecanică sau electrică, care pot fi 

valorificate pentru utilizare practică. Turbinele eoliene au două destinații majore: includerea într-o 

centrală eoliană sau furnizarea de energie locuințelor izolate. În cazul din urmă turbinele eoliene sunt 

folosite împreună cu panourile solare și baterii pentru a furniza constant electricitate în zilele înnorate 

sau senine fără vânt. 

 Și acum îmi aduc aminte când echipa aleasă pentru plecarea în Norvegia era foarte 

entuziasmată, iar noi, băieții, căutam informații și formule fizice care ne-au ajutat să construim un 

generator.  

 Drumul până la realizarea a ceea ce ne-am propus nu a fost unul ușor. Încă țin minte cum am 

fost aleși de doamna profesoară de fizică și pregătiți pentru a căuta sponsori. Chiar dacă am stat în 

frig și mulți manageri ne-au respins, am învățat să acceptăm acest lucru. Am strâns bani și prin 

intermediul vânzărilor de produse în zilele de şcoală. 

 În prezent, suntem la jumătate de drum. Pentru crearea generatorului am început cu realizarea 

șablonului. Am continuat cu realizarea bobinelor și fixarea acestora pe șablon cu ajutorul rășinii. 

Apoi am realizat rotorul, partea din mijloc a mecanismului, unde am fixat cei 16 magneți pe o bucată 

circulară de metal. 

 Pot să afirm că doar cu ambiție și perseverență putem termina ceea ce am început... Când? Nu 

am răspuns... poate tata mă ajută... 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Riccardo Andronache, clasa a X-a)  
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Curiozităţi despre electricitate 

 

Electricitatea reprezintă un capitol vast din fizica pe care o studiem în timpul 

gimnaziului şi al liceului. Cred că este totodată cea mai importantă parte din toate 

subiectele fizicii, fiind cea mai practică. Noi suntem 

zilnic înconjuraţi de aparate şi circuite electrice, de 

aceea ne-ar fi util să ştim cum funcţionează acestea şi poate, cine 

ştie??, ne-am descurcă să le reparăm când este necesar…  

Electricitatea, prin definiţie, este un set de fenomene fizice 

asociate cu prezența și fluxul de sarcină electrică. Energia electrică 

produce o mare varietate de efecte bine-cunoscute, cum ar fi: fulgerul, electricitatea statică, inducția 

electromagnetică și fluxul de curent electric. 

În electrotehnică, cunoştinţele sunt utilizate pentru: energie electrică - curentul electric este 

folosit pentru a pune în funcțiune echipamentul şi electronică - se ocupă cu circuite electrice. 

 

Iată câteva curiozităţi despre electricitate, energie electrică, curent electric sau 

aparate electrice: 

 

 TV-ul, imprimanta, computerul sau orice alt aparat electronic lăsat în stand-by consumă între 

40% şi 70% din energia pe care ar consuma-o dacă ar fi aprins, ceea ce înseamnă o cheltuiala 

în plus şi o risipă de energie. 

 Un bec care economiseşte curent electric reduce consumul de electricitate cu 80% faţă de un 

bec normal.  

 50% din energia folosită de încărcătoarele de telefoane mobile este risipită prin lăsarea 

acestora în priză fără ca telefonul să fie conectat la ele. 

 Un monitor PC lăsat aprins toată noaptea foloseşte energia electrică suficientă pentru a 

imprima cu laser 800 de pagini A4. 

 Thomas Edison nu a inventat scaunul electric pentru executarea condamnaţilor ci doar pentru 

a arăta pericolele curentului alternativ. 

 Primele aparate electrice alimentate de curent electric au fost maşinile de cusut, 

ventilatoarele şi aparatele de prăjit pâine. 

 Lituania şi Franţa îşi produc în proporţie de peste 75% din energia electrică necesară 

exploatând centrale nucleare. Aceste procentaje sunt cele mai ridicate din lume. 

 România are o singură centrală nucleară, la Cernavodă, care produce aproximativ 18% din 

necesarul de electricitate al ţării; construcţia a fost începută în timpul regimului comunist, 

doar două reactoare fiind între timp finalizate (1996 şi 2007), celelalte trei nefiind terminate 

nici acum, la mai mult de 20 de ani după schimbarea regimului, în 1989. 

(Cristian Chirica, Clasa a XI-a) 

 

 

Curiozități despre magneți 
 

  cred că toţi ne-am jucat vreodată cu magneţi şi e destul de 

distractiv, din acest motiv vă voi prezenta puţin din ceea ce mi s-a părut mie 

interesant când am studiat magnetismul.  

 Magnetismul este unul dintre fenomenele care se manifestă prin forţe de atracţie sau 

respingere între corpuri. Forţele magnetice îşi au originea în mişcarea electronilor sau a altor particule 
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cu sarcină electrică. Primii care au folosit magneţii pentru orientarea pe mări 

şi oceane au fost chinezii. Mi s-a părut interesant că acelaşi magnet poate fi 

atras de un alt magnet dar şi respinge alt magnet (în funcţie de poli). Cu 

ajutorul magneţilor au fost construite primele busole folosite în mod special 

de navigatori. 

 

Câteva modalităti de folosire a magneţilor: 

 Avem nevoie, pe lângă magnet, de un ac, un dop de plută şi un bol cu apă. Se ia acul şi se 

freacă vârful acestuia pe suprafaţa magnetului, în aceeaşi direcţie. Apoi, se înfige acul în dopul de 

plută şi se lasă să plutească în bolul de apă. Vârful acului va arăta mereu nordul. 

 Avem nevoie, pe lângă magnet, de un ac, un dop de plută şi un 

bol cu apă. Se ia acul şi se freacă vârful acestuia pe suprafaţa 

magnetului, în aceeaşi direcţie. Apoi, se înfige acul în dopul de plută şi 

se lasă să plutească în bolul de apă. Vârful acului va arăta mereu 

nordul. 

 În lunile de iarnă, se poate ataşa un magnet peste încuietoarea 

usii automobilului, iar uşa se va deschide fără probleme de fiecare dată. 

Acest sfat este numai pentru cei care nu au un sistem automat de 

închidere/deschidere a uşilor automobilului. 

 Se întâmplă de multe ori, ca atunci când batem cuie sau încercăm să facem câteva găuri în 

perete, să dăm peste bucăţi de metal nevăzute (şuruburi, cuie mai vechi etc) care ne obligă să căutăm 

un alt loc pentru penetrarea zidului. Însă, un mic magnet ne poate fi de mare ajutor. Pur şi simplu 

deplasaţi magneţii pe suprafaţa pereţilor până când aceştia se vor lipi. Acolo unde magneţii se lipesc, 

nu veţi putea da găuri, aşa că alegeţi orice alte puncte de pe perete. 

(Eduard Silviu Huţu, Clasa a XI-a)  

 

 

 

Despre Arduino 
  

 

 Liceul Teoretic Filadelfia a intrat în proiectul 

internațional Space for Science împreună cu şcoli şi universităţi din 

Finlanda şi Norvegia în anul 2014. 

 Elevii selectați pentru acest proiect au fost împărțiți pe două 

grupe: chimie-biologie, fizică-informatică. Una din ideile selectate de 

grupul fizică-informatică a fost de a învăța cum să folosim o placă 

Arduino.  

Ce este Arduino? 

 Arduino este o placă microcontroler destinată să facă aplicarea 

de obiecte interactive, de exemplu: construirea roboților, automatizarea 

unor case, etc. Într-o perioadă de câteva luni am trecut de la aprinderea 

unui singur bec LED la măsurarea intensității unei melodii/unui sunet. 

Arduino combină fizica cu informatica în mod practic, aceasta 
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necesitând cunoștințe despre LED-uri, senzori, rezistori, programare C++, etc. 

 Spre exemplu, pentru măsurarea intensitații sunetelor am folosit: un microfon, 5 leduri, 5 

rezistori și cabluri de legătură. Ledurile au fost folosite pentru a afișa intensitatea sunetelor; pentru 

intensitate mai mare sunt aprinse mai multe leduri.  

 Am văzut rezultate după folosirea lungilor linii de cod pe care le-am întâlnit la informatică si 

am învățat să punem în practică teoria studiată la orele de fizică despre electricitate (circuite), să 

realizăm circuite cu leduri, senzori, rezistori., etc. 

 Am descoperit că Arduino reprezintă un mod practic şi atractiv prin care elevii pot aprofunda 

cunoștiințele preluate din clasă. 

(Simone Andronache, clasa a XI-a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este oare armonia o invenție umană?  
 

Fiind un pasionat al muzicii, în mod deosebit cea corală si cea 

simfonică (orchestrală), am încercat să dau o culoare plăcută muzicii 

folosindu-mă de armonii și linii melodice. Totodată mi-am pus următoarea 

întrebare: Este oare armonia o invenție umană? Pentru a răspunde la 

această întrebare vom recurge la câteva noțiuni din fizica pe care noi o 

studiem la școală. Eu o numesc fizică muzicală. 

V-aţi întrebat vreodată de ce acordurile se cântă în felul în care se cântă? De ce Acordul Do 

Major este compus din Do, Mi, Sol fie că îl cânţi la pian, chitară, vioară etc.? 

Când o persoană cântă o notă, doar un număr anume de frecvenţe este auzit. Imaginaţi-vă că 

fiecare notă ce este produsă de instrument este un amestec de multe şi diverse frecvenţe din ce în ce 

mai înalte.  

Cu toții am mâncat clătite. Eu mă bucur de fiecare clătită, dar nu disting separat gustul de 

făină, bicarbonat, zahăr, sare, lapte, ulei. Când m-am înfruptat din clătite am simţit doar gustul de 

clătite dulci, plăcute ca o armonie deplină. Un bucătar bun poate face 

distincţie între toate aceste ingrediente dintr-o simplă privire şi o 

înghiţitură. 

În acelaşi mod, un muzician bun poate auzi şi percepe fiecare 

sunet în parte. Când nota este cântată, doar o parte din frecvenţele 

emise (adică armonicele) sunt auzite. Imaginaţi-vă că fiecare notă este 

un amestec rafinat şi atractiv ce are diferite înălţimi. Aceste diferite 

înălţimi sunt numite armonice şi sunt atât de bine îmbinate între ele 

încât nu le poţi auzi ca note separate. 
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Când spui Dă-mi La-ul din octava centrală de fapt spui cântă-mi o frecvenţă de 1760 hertzi. 

Una din cele două constante valorice este La-ul din octava mare (aceasta coboară sub octava mică), 

frecvenţa notei fiind de 440 hz. 

O octavă mai jos şi frecvenţa următorului La este 220 hz. Tot coborând câte-o octavă, 

frecvenţa se înjumătăţeşte. Dacă urcăm, frecvenţa se dublează, desigur: de la 440 hz la 880, apoi 

1760, 3520, 7040 etc. 

Cel mai grav sunet la pian este La din subcontraoctavă, care are 27,5 Hz, iar frecvența celui 

mai înalt sunet Do din octava a cincea, este de 4096 Hz. 

Când o coardă vibrează, nota principală pe care o auzi vine de la vibrarea întregii corzi înainte 

şi înapoi (engl. back and forth). Aceasta este armonia principală (fundamentală) sau prima armonie. 

Coarda mai vibrează şi în jumătăţi, treimi, pătrimi etc. Fiecare din aceste fracţiuni produce o 

armonică. Coarda ce vibrează în jumătăţi produce cea de-a doua armonică, treimea pe a treia ş.a.m.d. 

Coloana de aer ce vibrează într-un tub (instrumente de suflat) este diferită de vibraţiile unei corzi, dar 

seria de armonice rămâne neschimbată. 

Armonia în sine este o lege a naturii întipărită de Dumnezeu în tot ce vibrează. Cea de-a doua 

armonică va avea întotdeauna jumătate din durata undei anterioare, însă dublul frecvenţei 

fundamentalei; cea de-a treia armonică va avea o treime din durata armoniei a doua (şi deci tripul 

frecvenţei), iar acestea vor continua până se va ajunge la semitonuri, sfert de tonuri etc. (dincolo de 

capacităţile de percepţie ale urechii umane). 

Aşadar, armonia muzicală nu este o alegere a omului, ci este de sorginte divină. Plăcerea pe 

care armonia muzicală o produce este un instinct lăsat de Dumnezeu pe care nu-l putem modela sau 

schimba. Muzica înseamnă manipularea armoniei, iar aceasta este plăcută doar pentru că poartă 

amprenta lui Dumnezeu.  

(Samuel Filip, clasa a XI-a) 
 

 

Interviu cu Albert Einstein 

 

 Albert Einstein a avut una dintre cele mai strălucitoare minți din istoria 

fizicii. El a revoluționat lumea fizicii și a avut multe citate care au devenit 

faimoase datorită ingeniozității și adevărului pe care îl conțin. 

A rămas o personalitate care încă trăiește prin cuvintele sale și astăzi. 

Din păcate el nu mai este printre noi, dar dacă am putea să îi adresăm câteva întrebări acestea ar fi: 

Reporter: - În unul din multele citate pe care le-ați scris de-a lungul vieții ați spus că: Intelectualii 

rezolvă problemele dar geniile le evită. Vreti să spuneți că geniile sunt mai leneșe decât intelectualii? 

Considerând că dumneavoastră sunteți un geniu, ați putea să spuneți că sunteți leneș? 

Albert Einstein - Domnule, sunt doar un om oarecare ce a ales să-și urmeze pasiunea. Într-adevăr, 

sunt de acord cu ce am spus, un geniu va căuta să evite un conflict, o problemă. Un geniu poate fi 

considerat o persoană leneșă faţă de ceilalți, dar în realitate gândește mai intens decât un intelectual, 

pentru că el se bazează mai mult pe imaginație decât pe cunoaștere. 

Intelectualii sunt oameni care au muncit pentru a cunoaște, pe când înțelepciunea geniilor este 

imaginația. Deci da, în ochii lumii geniile sunt mai leneșe, dar ei sunt vizionari, pe când intelectualii 

sunt cei care demonstrează și realizează ideile geniilor. Eu cred că imaginația este mai importantă 

decât cunoașterea.  
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Reporter: - Ati putea nuanța ultima afirmație? (Eu cred că imaginația este mai importantă decât 

cunoașterea.) 

Albert Einstein - Cunoașterea este limitată doar la tot ce știm și înțelegem, pe când imaginația 

cuprinde întregul univers, tot ce vom ști și vom înțelege. Imaginația nu are un punct de început sau 

unul de sfârșit. 

Reporter: - Domnule Einstein, sunteți faimos pentru teoria relativităţii. Cum ați putea explica această 

teorie pe înțelesul fiecăruia? 

Albert Einstein - Simplu. Stai un minut cu mâna pe o sobă încinsă și ți se va părea că ai stat o oră. Stai 

o oră lângă o fată frumoasă și ți se va părea că ai stat un minut. Ei, asta-i toată teoria relativității! 

Reporter: - Se poate totuși ca un om obișnuit să devină geniu? 

Albert Einstein - Fiecare om este un geniu. Însă dacă judecăm un pește după abilitatea sa de a se urca 

într-un copac, își va trăi toată viața cu impresia că este prost.  

Reporter: - Ce le-ati spune totuși celor care nu cred că sunt genii și se simt mai confortabil fiind ca 

toți ceilalți? 

Albert Einstein - Cel ce mărșăluiește vesel, în rând cu turma, deja și-a câștigat disprețul meu. I s-a dat 

ditamai creierul din greșeală, din moment ce măduva spinării i-ar fi fost de ajuns. Îi îndemn pe toți să 

iasă din rând chiar dacă par nebuni pentru ceilalți, toate mințile strălucite au fost doar niște oameni 

normali dar cu idei nebune. 

Reporter:- Mulțumesc, domnule Einstein, pentru timpul acordat. 

Menționăm că acest interviu a fost imaginat de către noi, cei doi reporteri, elevi în clasa a XII-a A, 

Raul Calujac și Ciprian Cotleț. Astfel, întrebările adresate imaginar lui Einstein sunt izvorâte din 

frământările și întrebările noastre, iar răspunsurile sunt citate ale marelui savant, adaptate pentru a 

răspunde întrebărilor noastre. 

(Raul Calujac și Ciprian Cotleț, clasa a XII-a) 
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Bio Team este clubul elevilor de gimnaziu și liceu pasionați de biologie. Ȋn cadrul acestui 

proiect am realizat lucrări de laborator și activități pe teren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iată câteva activități realizate ȋn laboratorul de biologie: 

 Am observat alcătuirea microscopică a unor organe vegetale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Am semănat diferite tipuri de semințe pentru a observa modul ȋn care se dezvoltă plantele 

respective 

  

(Desen realizat de Gabor Laurențiu și Truşcan 

Dan 

(Desen realizat de Cristina Ostafi, clasa a X-a) 
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 Am realizat preparate microscopice cu apa ȋn care au stat plante moarte timp de două 

săptămâni pentru a observa microorganismele care s-au dezvoltat acolo: euglene, parameci, 

larve de insecte, amibe.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Am realizat aranjamente cu diferite plante. /  Am identificat ce tip de amprente avem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Am făcut experimente pentru a observa ce influență au asupra plantelor diferite substanțe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Cu ocazia unei ȋntâlniri din luna aprilie am ȋnvățat cum să studiem păsările din parcul școlii: am 

fost atenți la aspectul lor, la sunetele pe care le făceau. A făcut fotografii ale păsărilor observate și 

le-am identificat apoi ȋn laborator. 
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 Am pus la germinat seminţe de porumb, fasole şi 

grâu. Am urmărit timp de trei săptămâni cum se 

dezvoltă plăntuţele în prezenţa unor soluţii de clorură 

de calciu, glucoză, paracetamol şi rivanol în 

concentraţii diferite. Rezultatele obţinute ne-au 

indicat că unele substanţe sunt nocive pentru plante 

(paracetamolul), iar altele asigură o dezvoltare 

normală a acestora.  

 

 

 

 

 

     

 

  

 Am „construit” diferite animale din fructe și legume. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cu ajutorul unor substanțe cu gust diferit (suc de lămâie 

– gust acru, apă cu zahar – dulce, apă cu sare – sărat, 

cafea - amar) am descoperit ȋn ce zone ale limbii se 

găsesc receptorii pentru gusturile respective. 

 

 

 

 

 Am determinat câmpul vizual al unora dintre colegii 

noștri. 
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  Am realizat planșe cu avifauna României.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Activitățile desfășurate ȋn aer liber ne-au arătat că lumea vie din jurul nostru poate fi descoperită 

doar de către cei care știu cum să o observe. Ȋn timpul uneia dintre activități am ȋncercat să 

identificăm cât mai multe dintre organismele ȋntâlnite.  

   Ȋn luna octombrie am fost în pădurea din zona Pătrăuți. Am aflat că această pădure este o 

rezervație naturală care formează cel mai ȋntins și compact trup de pădure din Podișul Moldovei 

(8.746 ha) și prezintă o importanță deosebită pentru habitatele pe care le conține, precum și pentru 

unele specii de faună de interes comunitar. Importanța acestei este dată, de asemenea, de făgetul 

secular natural (arborii au ȋn jur de 100-130 de ani) ȋn proporție de 97%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Deoarece este rezervație naturală, este interzisă intervenția oamenilor pentru a ȋnlătura copacii 

căzuți, motiv pentru care am putut observa numeroși copaci bătrâni care fie erau dezrădăcinați, fie 

erau pe cale să se prăbușească. 

 

Științe - biologie 

 



  
42 

 
  

 Am căutat mult până am dat de semne evidente ale faunei. Mi-ar fi plăcut să văd mai multe 

animale pe lângă căprioara pe care am zărit-o de departe. Probabil că nici pe aceasta nu am fi 

observat-o dacă nu ne-ar fi atenționat unul dintre profesorii care ne însoțeau. Noi, deși ne aflam în 

natură nu prea eram atenți la imaginea oferită de aceasta. 

 Aveam să înțeleg în această ieșire în natură că pădurea ascunde multe frumuseți vizibile doar 

pentru aceia care au ochiul format și știu cum să se uite. Sunt convins că mi-au scăpat multe 

lucruri deosebite pentru că nu am știut să profit la maxim de aceasta experiență pe care mi-o 

doresc repetată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

(Echipa Bio Team, coordonator prof. Elisabeta Gherasim) 
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Ce influență are aspirina asupra dezvoltării plantelor?  
 

EXPERIMENT 

Ipoteza: o plantă se va dezvolta mai bine dacă i se administrează 

aspirină 

Desfășurarea exprimentului: 

 ȋn trei pahare au fost puse la germinat câte două semințe de 

fasole care au fost udate timp de 10 zile cu câte 5 ml apă 

 după cele 10 zile, plantele din cele 3 probe aveau următoarele 

ȋnălțimi:  

 

 

 

 

 

 

 
 

                   I – 17 cm     II – 25 cm       III – 21 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ȋncepând cu a 11-a zi, timp de 23 zile, plantele din cele 3 probe au fost udate după cum urmează: 

 I – cu câte 5 ml soluție 1(1/4 pastilă de aspirină dizolvată ȋn 0,5 ml apă); 

 II – cu câte 5 ml apă; 

 III – cu câte 5 ml soluție 2 (1/4 pastilă de aspirină dizolvată ȋn 0,5 ml apă) 
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Observații: 

 pe parcursul celor 23 de zile s-au observat diferențe ȋn 

dezvoltarea plantelor din cele 3 probe: 

 plantele din proba I au crescut de la ȋnălțimea de 17 

cm până la 28 cm, adică 11 cm 

 plantele din proba II (martor) au crescut de la 25 cm 

până la 32 cm, adică 7 cm 

 plantele din proba 3 au crescut de la 21 cm până la 33 

cm, adică 12 cm 

 

 

 

 pe durata experimentului, s-a observat că ipoteza de la care s-a plecat privind influența aspirinei 

asupra dezvoltării plantelor a fost adevărată; dovada acestui fapt este planta din proba II 

(martor) care, deși a avut toate condițiile necesare, s-a ofilit prima, spre deosebire de celelalte 

două plante care au rezistat mai mult datorită aspirinei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Proiect realizat de Magdici Monica, clasa a X-a) 
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Influența apei asupra dezvoltării plantelor 

 

Materiale folosite: 

 3 vase cu pământ 

 seminţe de fasole 

 apă 

 

Mod de lucru: 

 au pus la germinat câte 2 seminţe de fasole în fiecare ghiveci 

 până la germinare fiecare probă a fost udată cu câte 5 ml apă de 3 ori pe zi 

 experimentul s-a desfăşurat într-o încăpere cu temperatura de 20º C 

 seminţele au început să germineze după 5 zile, iar din acest moment probele au fost udate cu 

câte 10 ml apă/zi 

 

  după 15 zile de la începutul proiectului plantele din cele 3 probe aveau înălţimea de 10 cm 

 începând din acest moment cele trei probe au primit cantităţi diferite de apă:  

 proba 1 – 15 ml apă la 5 zile 

 proba 2 – 15 ml apă/zi 

 proba 3 – nu s-a udat deloc 

 

Observaţii: 

 timp de 5 zile de la administrarea unor cantităţi diferite de apă, plantele din toate probele s-au 

dezvoltat la fel 

 după alte 3 zile, plantele din proba 2 au avut creşterea cea mai pronunţată, iar plantele din proba 3 

nu s-au mai dezvoltat 

 după încă 10 zile plantele din proba 3 au început să se vestejească; s-au făcut măsurători ale 

plantelor din cele 3 probe: 

 

 proba 1 – 37 cm 

 proba 2 – 48 cm 

 proba 3 – 25 cm 

  

c 
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Concluzii:  

 în funcţie de cantitatea de apă pe care au primit-o, 

plantele din cele trei probe s-au dezvoltat diferit 

 se observă raportul direct proporţional dintre 

cantitatea de apă folosită şi înălţimea plantelor din 

cele 3 probe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Proiect realizat de Havrişciuc Bogdan, clasa a X-a) 

 

 

 

Influenţa luminii asupra dezvoltării plantelor 
 

 

Materiale necesare: 

 

 seminţe de porumb (câte 5 seminţe pentru fiecare probă) 

 vată medicinală (mediu pentru dezvoltarea seminţelor) 

 4 pahare din plastic 

 seringă (pentru a măsura cantitatea de apă administrată fiecărei probe) 
 termometru (pentru a monitoriza temperatura – experimentul a avut loc la o temperatură de 18-19º C) 

 apă (câte 25 ml pentru fiecare probă) 

 surse de lumină de intensităţi diferite (lumină cu intensitate mare, medie, mică şi zero) 

 

Proba Cantitatea de apă folosită pe parcursul experimentului Înălţimea plantelor 

P1 60 ml apă/20 zile 37 cm 

P2 300 ml apă/20 zile 48 cm 

P3 0 ml apă/20 zile 25 cm 

0
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1 2 3 4 

Mod de lucru: 

 în fiecare pahar s-a aşezat câte un strat de vată care a fost umezită cu câte 25 ml apă; 

 câte 5 seminţe de porumb au fost aşezate peste stratul de vată; 

 prima probă a fost aşezată la lumină puternică, pe pervazul unei ferestre; 

 proba a doua a fost aşezată lângă un perete unde nu era lumină foarte mare; 

 a treia probă a fost aşezată în spatele unui dulap unde nu pătrundea aproape deloc lumina; 

 a patra probă a fost aşezată în dulap unde nu pătrundea deloc lumina. 

 

Observaţii realizate după o săptămână de la germinare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Înălţimea plantelor: 

 în toate cele 4 probe plantele au crescut dar de înălţime diferită : 

 plantele din proba 4 au fost mai mici - în medie 9 cm, cu tulpina foarte subţire 

 plantele din probele 2 şi 3 au avut tulpina subţire şi înălţimea cea mai mare - în medie 17 cm 

 plantele din proba 1 au avut tulpina groasă şi înălţime medie - în medie 13 cm 
 

2. Cantitatea de pigmenţi clorofilieni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cantitatea de clorofilă prezentă în plantele din cele 4 probe a fost diferită: 

 proba 1 – cantitate mare de clorofilă, plante de culoarea verde închis 

 probele 2 şi 3 – cantitate medie de clorofilă, plante de culoare verde deschis 

 proba 4 – clorofila absentă, plante de culoare alb-gălbuie 

 

 

1 4 2, 3 

c 
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4. Rădăcinile 

 în funcţie de cantitatea de lumină la care au avut acces plantele, s-a observat o diferenţă şi în ceea 

ce priveşte gradul de dezvoltare a rădăcinilor: 

 proba 1 – plante cu rădăcini bine dezvoltate, de culoare roz 

 probele 2 şi 3 – plante cu rădăcini puţin dezvoltate, de culoare albă 

 proba 4 – plante cu rădăcini foarte mici, albe 
 

5. Direcţia de creştere a tulpinilor 

 au fost observate diferenţe şi în direcţia de creştere şi orientare a tulpinilor: 

 probele 1şi 4 – plantele au crescut drept 

 probele 2 şi 3 – plantele au crescut înclinate spre sursele de lumină 
 

6. Concluzii:  

 Influenţa luminii asupra înălţimii plantelor 

 plantele din probele 2 şi 3 au crescut cel mai mult în înălţime deoarece în felul acesta încercau 

să capteze mai multă lumină 

 plantele din proba 1 au avut acces la lumină puternică şi prin urmare s-au dezvoltat mai mult în 

grosime decât în înălţime 

 plantele din proba 4 nu au avut deloc lumină şi prin urmare nu au făcut fotosinteză pentru a 

asimila substanţe 
 

 Influenţa luminii asupra cantităţii de pigmenţi asimilatori din plante 

 cu cât plantele au acces la lumină cu intensitate mai mare, cu atât creşte cantitatea de clorofilă 

necesară pentru relizarea fotosintezei 

 plantele din proba 3 nu au deloc clorofilă, se numesc plante etiolate 
 

 Influenţa luminii asupra dezvoltării rădăcinilor 

 plantele care au acces la lumină cu intensitate mare vor realiza şi fotosinteză cu intensitate 

mare, ceea ce presupune creşterea consumului de apă şi săruri minerale pe care rădăcinile le 

absorb; acest lucru determină o dezvoltare mai mare a rădăcinilor plantelor din proba 1 

comparativ cu rădăcinile plantelor din celelalte probe 
 

 Influenţa luminii asupra direcţiei de creştere a plantelor 

 plantele din probele 1 şi 4 au crescut drepte deoarece intesitatea luminii a fost aceeaşi în locul 

în care s-au dezvoltat: pe pervaz – lumină cu intensitate mare, respectiv în dulap – lumină cu 

intensitate zero 

 plantele din probele 2 şi 3 s-au orientat spre sursele de lumină (fototropism) şi tulpinile lor nu 

au crescut drept. 

(proiect realizat de Filip Laura, clasa aX-a) 
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Sucuri carbogazoase 

 

Sucul este lichidul conținut în substanțele vegetale și care poate fi extras prin presare sau 

stoarcere. Termenul se poate referi de asemenea, la băuturi răcoritoare special preparate din sucul 

unor fructe sau din substanțe sintetice.  

Sucul este consumat, de obicei, ca băutură sau utilizat ca ingredient pentru a spori aroma unor 

produse alimentare. Dintre toate sortimentele de sucuri carbogazoase am ales “Cola”, deoarece este 

unul dintre cele mai nocive sucuri pentru organismul nostru. 
 

Coca Cola 

Cola este o băutură carbogazoasă, îndulcită artificial, derivată din băutura care inițial conținea 

cofeină din nuca de cola și cocaină din frunzele de cola, cu aromă de vanilie sau alte ingrediente. 

Majoritatea sortimentelor actuale, de cola, folosesc alte ingrediente cu gust asemănător și fară cocaine 

(de exemplu: colorant din caramel; cofeină; zahăr sau îndulcitor artificial; sirop de glucoză; 

fructoză; etc. Fiindcă acest suc este nociv, voi prezenta un experiment, care arată ce se întămplă când 

amentecăm Cola (sau orice suc carbogazos) cu lapte (sau orice alt produs lactat). 

 

Ce se întâmplă când amestecăm Cola cu lapte?  

 în pahar avem lapte; 

 în sticlă avem Coca Cola 

 
 

1. Adăugăm un pahar de lapte peste conținutul de Coca Cola și lăsăm așa pentru o oră. 

2. După o ora de la adăugarea laptelui în sticla de Cola, lichidul se decantează și sedimentul 

maron se depozitează pe fundul sticlei; 

 

Separarea se datorează unei reacții chimice între acidul 

fosforic, din Cola și lapte. Moleculele de acid fosforic se unesc cu 

moleculele de lapte și cresc densitatea, separându-se de restul 

lichidului. Partea mai puțin densă se ridică deasupra. 

 

 

Ce se întâmplă în organism după ce bei un pahar de suc Coca Cola? 

 La 10 de minute după ce ai băut un pahar de acest suc, în stomac ajung zece linguriţe de zahăr. 

Potrivit site-ului, această cantitate este doza maximă recomandată zilnic de zahăr. Organismul 

nu resimte nevoia de a respinge conţinutul ridicat de zahăr, deoarece gustul de dulce este 

ameliorat de acidul fosforic care taie din aromă, ajutându-te să nu simţi gustul la intensitate 

maximă. 

 După 20 de minute nivelul de zahăr din sânge creşte vertiginos, fapt ce determină o eliberare 

masivă de insulină în organism. În urma acestui dezechilibru, corpul reacţionează transfomând 

orice urmă de zahar în grăsime. 

 La 40 de minute după ce ai băut un pahar de Coca-Cola organismul absoarbe întreaga cantitate 

de cafeină. În acest moment pupilele încep să se dilate, tensiunea arterială începe să crească. În 

plus, ficatul eliberează şi mai mult zahăr în sânge. Receptorii de adenozină din creier sunt 

blocaţi, prevenind starea de somnolenţă. 

 După 45 de minute corpul accelerează producţia de dopamină, stimulând centrii plăcerii din 

creier. Acesta este momentul în care organismul începe să reacţioneze ca şi cum ar fi luat 

substanţe stupefiante. Blisstre notează că acest tip de băutură carbogazoasă acţionează asemeni 

heroinei. 

(Proiect realizat de Dorina Savu, clasa a XI-a) 
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Tânărul Chimist 
 

 

 

 

  

 

Opţionalul ,,Tânărul chimist” îşi propune să stimuleze 

înţelegerea legăturii dintre noţiunile teoretice dobândite şi viaţa 

de zi cu zi. Opţionalul porneşte de la premisa că cea mai eficientă 

învăţare este cea practică, fapt pentru care partea teoretică este 

redusă comparativ cu cea aplicativă. 

 Zilnic întâlnim şi folosim produse chimice. Ne spălam pe 

mâini cu săpun, dar săpunul este un produs chimic; ne îmbrăcăm, 

dar stofele, încălţămintea sunt tot produse chimice; mâncăm 

produsele pregătite de mama - “chimista” casei - în “laboratorul” 

propriu-bucătăria, când suntem bolnavi luăm medicamente, care 

sunt de asemenea produse chimice, respirăm oxigen – substanţă 

chimică, etc..  

 Pentru toate acestea şi multe altele, merită să citim, să ne 

informăm, să căpătăm cunoştinţe din toate domeniile, nu doar din 

chimie, pentru că un om bine informat şi educat este un om 

puternic şi va fi preţuit pretutindeni. 

În cadrul opţionalului “Tânărul chimist”, am realizat 

lucrări practice prin care elevii au simulat fenomene naturale prin 

realizarea unui, ”Vulcan activ”, folosind bicarbonat de sodiu, oţet 

şi colorant alimentar. 

Totodată, în cadrul cursului opţional am descoperit tainele 

chimiei prin reacţii chimice care au pus în evidenţă diferiţi 

compuşi chimici coloraţi, învăţând în acelaşi timp şi unele noţiuni 

noi referitoare la depunerile ionice pe suprafeţe metalice. 

Temutele probleme de chimie au devenit mai plăcute 

punându-le în  practică, cântărind diferite cantităţi de săruri, 

formând soluţii de diferite concentraţii şi efectuând calcule 

specifice, încercând în acest mod să învingem teama de probleme 

la disciplina chimie.  

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” a fost o gazdă deosebită şi 

ne-a fost de un real folos în incursiunea noastră în lumea chimiei, 

punându-ne la dispoziţie laboratoarele de chimie şi analiză 

instrumentală, permiţându-ne să ,,tragem cu ochiul” la ceea ce 

lucrau studenţii şi cadrele de cercetare. Am plecat de acolo cu promisiunea că ne vor aştepta în luna 

aprilie cu activităţi specifice vârstei noastre.  

Ca o încununare a activităţii din semestrul I, am realizat fiecare din noi câte un proiect prin 

care am evidenţiat diferite aspecte ale acestei ştiinţe a vieţii.  

Cu speranţa că acest curs opţional ne va stârni interesul pentru lumea ştiinţelor exacte, ne vom 

strădui să învăţăm, să cercetăm şi să întrebăm… Ce? Cum? Când? De unde? De ce? 

       

 (Diana Lefter, clasa a VIII-a) 

 

 “…„Acele ştiinţe care nu s-au născut din experiment, mama oricărei 

certitudini, sunt inutile şi pline de erori” 

(Leonardo Da Vinci) 

 

Științe - chimie 
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Plante și organe din corpul nostru  
 

 

Morcovul – seamănă foarte bine cu ochiul 

uman și conține vitamina A, esențială vederii; 

 
 

Ciupercile – se aseamănă foarte mult cu 

urechea umană și au rol în menținerea 

auzului; 

 

Roșiile – au 4 camere la fel ca inima umană și ajută la 

prevenția bolilor cardiovasculare; 

 

 

 

Boabele de fasole – se aseamănă cu rinichii și au rol în 

scăderea tensiunii și a zahărului din sânge;  

 

 

Măslinele – au forma unor ovare și previn cancerul 

ovarian; 

 

Avocado – substanțele active din acest fruct au rol 

regenerant asupra sistemului reproducător al femeii 

(uter) și previn infertilitatea; 

 

 

 

 

Rubarba – este bogată în vitamina D, Siliciu și 

Calciu și are aspectul unui os, ea ajutând la protecția 

oaselor; 

 
(Text – Magdici Monica, clasa a X-a; Desene – Ostafi Cristina, clasa a X-a)  

 

Știați că... 
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Lucruri interesante despre viețuitoare 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Text de Ivan Daniela și Ostafi Cristina, clasa a X-a; Desene de Roșioru Magda Maria, clasa a V-a) 

Urișii Koala nu mănâncă 

nimic altceva decât frunze 

de eucalipt. 
 

Dungile de pe tigri nu sunt 

numai pe blana lor,  

sunt și pe piele 
 

Muștele bâzâie ȋntotdeauna 

 pe nota Fa. 
 

Ȋn lume există aproximativ un 

milion de furnicuțe pentru 

fiecare om. Furnicile nu 

dorm și nu au plămâni. 
 

Pasărea colibri este singura 

care poate zbura ȋnapoi. Ea 

poate zbura cu 80 de bătăi ale 

aripilor, pe secundă. 
 

Tulpina nufărului de baltă poate 

atinge până la 5 m ȋnălțime. 

Floarea acestuia se ofilește ȋn 

momentul ȋn care este ruptă, chiar 

dacă, ulterior, este așezată ȋn apă. 
 

Girafele nu au corzi vocale 

iar limba lor este de culoare 

neagră sau albastră. 
 

Cel mai ȋncet animal este 

căluțul de mare. Acesta de 

mișcă cu 0,1 metri pe oră. 
 

Lungimea unui elefant este 

aproximativ egală cu 

lungimea limbii unei balene 

albastre. De asemenea, limba 

unei balene este mai grea 

decât un elefant adult. 
 

Balena albastră este animalul care produce cele mai 

puternice sunete (până la 188 de decibeli). Un astfel de 

sunet poate fi receptat prin apă la o distanță de până la 850 

km. 
 

 

Știați că... 

 

http://www.descopera.ro/dnews/4743796-bruno-elefantul-proboscidianul-fashion
http://www.descopera.ro/dnews/4910586-o-balena-albastra-in-marime-naturala-chiar-pe-monitorul-tau
http://www.descopera.ro/dnews/4910586-o-balena-albastra-in-marime-naturala-chiar-pe-monitorul-tau
http://www.descopera.ro/dnews/4910586-o-balena-albastra-in-marime-naturala-chiar-pe-monitorul-tau


  
53 

 
  

Animale – constructori 
 

Oare câţi dintre voi ştiţi ce constructori iscusiţi există în lumea animalelor? 

 

Pasărea-croitor este o pasăre neobişnuită, 

originară din India. Când vine timpul să scoată pui, 

pasărea-croitor coase la un loc două frunze folosindu-

se de "ac" şi aţă. Are un cioc subţire, pe care îl 

foloseşte drept ac când coase, iar aţa şi-o pregăteşte 

singură, torcând fire din puf vegetal.  

Făcând o găurică cu ciocul în marginea 

frunzei, micul croitor strecoară prin ea aţa  răsucită 

dinainte, după care înţeapă şi cealaltă frunză trecând 

şi prin aceasta firul de aţă. Uneori face cam zece asemenea împunsături, cosând bine laolaltă cele 

două frunze, asemenea unui leagăn micuţ. În interiorul leagănului verde, pasărea îşi pregăteşte un 

culcuş moale, aşternut cu puf şi firicele de lână.  

Păsările-croitor îşi duc viaţa în preajma aşezărilor omeneşti, în grădini şi pe plantaţii. Se 

întâmplă deseori să se instaleze şi pe terasele locuinţelor, unde pornesc să îşi "coasă" cuiburile chiar 

din frunzele plantelor de apartament.  

Preluat din “Animale - constructori”, Igor Akimuşkin 

 

 

Invenţii & inventatori 
Penicillina 

Inventator: Alexander Fleming 

An: 1928 

Cum s-a întâmplat: Aflat la jumătatea unui experiment cu bacterii, Alexander Fleming a lăsat totul 

deoparte și a plecat în vacanță. Neglijent din fire, el a lăsat un vas Petri murdar în chiuveta din 

laboratorul său. 

Marea descoperire: Când s-a întors, el a descoperit că bacteria crescuse pe toată farfuria, mai puțin 

în locul unde crescuse mucegai. 

Rezultatul: Această descoperire a dus la două lucruri: 

1) penicillina și 2) Dl Fleming și-a angajat o menajeră. :D 

 

Anestezia 

Inventator: Horace Wells 

An: 1844 

Ce s-a întâmplat: În zilele când mânca salată, oxidul de azot era o “jucărie” pentru el și  aceasta 

pentru că îi făcea pe oameni să urle ca niște hiene. Un prieten al dentistului a luat prea mult din 

această substanță la un spectacol de comedie și și-a tăiat piciorul. 

Marea descoperire: Prietenul acesta nu realizase că s-a rănit. 

Rezultat: Oxidul de azot a devenit o formă primară de anestezic. 

 

Zaharina 

Inventatori: Constantin Fahlberg și Ira Remsen 

An: 1879 

Ce s-a întâmplat: După ce și-a petrecut o zi studiind derivații din smoala de cărbune, Fahlberg a 

părăsit laboratorul său Johns Hopkins laboratory și a plecat la cină. 

 

Invenții & Inventatori 
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Marea descoperire: Unul din lucrurile ce le-a gustat la cină avea un gust foarte dulce, gust depistat 

dintr-un compus chimic ce îl scuipase în palmă. Cel mai interesant lucru a fost faptul că acel produs 

era fără calorii. 

Ca rezultat: L-a lăsat fără cuvinte pe Remsen și a făcut milioane când în secret și-a lansat marea 

descoperire, zaharina. 

 

Cuptorul cu microunde 

Inventator: Percy Spencer 

An: 1946  

Ce s-a intâmplat: La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, inginerul Raytheon căuta o altă 

întrebuințare a magnetronului, care genera unde pentru sistemele radar. În timp ce stătea lângă un 

astfel de aparat, o ciocolată din buzunarul său s-a topit.  

Marea descoperire: Magnetronul a avut efecte și mai interesant cu porumbul. 

Rezultat: Orville Redenbacher s-a îmbogățit. 

 

Guma de mestecat 

Inventator: Thomas Adams 

An: 1870 

Cum s-a întâmplat: El făcea expeimente cu gumă, seva unui copac din America de Sud, ca substitut 

pentru radieră. După experimente eșuate, inventatorul a început să guste din acest substitut. 

Marea descoperire: I-a plăcut! 

Rezultat: Adams a devenit numărul unu mondial în producerea de gumă de mestecat.  

(Sursa: Internet) 

 

 

 

 

 

 

 

  

O adiere, o șoaptă ușoară pătrunde gândul meu 

tăcut și zboară… zboară în viitor. Doresc să ajung 

departe, un chirurg renumit dar… efortul pe care trebuie 

să-l depun e așa de mare… sute de informații, noțiuni și 

cuvinte medicale întortocheate și greoaie de abia reușești 

să le citești, trebuiesc memorate și înțelese.  

Cum ar fi dacă creierul meu ar memora cu 

ușurința unei camere foto fiecare imagine ce se perindă 

prin fața ochilor? Cum ar fi dacă ar exista o mașinărie 

care să scrie prin puterea gândului, fără a mai depune 

noi vreun efort suplimentar? 

Cum ar arăta orele de curs interactive în care 

hologramele să ne arate în mod practic, noțiunile 

abstracte și greu de priceput?  

Cum ar fi dacă am deveni inventatorii? 

Ciudat! Dar, cine știe? 

(Calujac Luisa, clasa a VI-a) 

 

 

 

 

Invenții & Inventatori 
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Cum se formează imaginea 
 

Materiale necesare 

 Un pahar de hârtie (fie cumpărat, fie confecționat dintr-un carton flexibil) 

 Un ac; o foarfecă; o bucată de hărtie; o bandă adezivă 

 Tempera neagră; un creion colorat tip cariocă 

 O lumânare; un chibrit 

 O cameră întunecată 

 

Mod de lucru: 

Vopsește interiorul paharului cu tempera neagră. Perforează cu acul o 

gaură mică în mijlocul paharului, în centru.  Pune foaia de hârtie pe gaura 

paharului și fixeaz-o cu bandă adezivă, apoi aprinde lumânarea cu chibritul. Ține 

paharul în poziție orizontală în fața ta, astfel încât gaura din pahar să fie 

îndreptată spre flacăra lumânării (la o distanță de circa 50 cm) și tu să ai în față 

paharul cu hârtia lucioasă.  
 

Concluzii/constatări  

 Pe hârtie se formează imaginea răsturnată a lumânării.  

 Razele de lumină care vin de la lumânare intră prin orificiul 

din pahar și ajung pe capac, unde formează imaginea 

lumânării. 

 Imaginea apare răsturnată deoarece razele de lumină se 

propagă în linie dreaptă, deci cele care pleacă din vârful 

flăcării ajung în partea de jos a hârtiei, în timp ce razele care 

pleacă de la baza flăcării ajung în partea de sus. 
 

Informații/curiozități 

 Când privim un film, nu vedem intervalul dintre cadre; când acestea derulează cu o viteză mai 

mare de 12 cadre pe secundă, ochiul uman percepe o imagine continuă a obiectului sau a 

persoanei care se mișcă. 

 Albina capabilă să distingă până la 400 imagini/secunde, dacă ar privi un desen animat ar 

observa toate cadrele care îl alcătuiesc, ca într-o proiecție de diapozitive. 

 
 

Simularea inspirației și expirației cu un „aparat” construit din 

materiale reciclabile 
 

Materiale necesare: 

 sticlă de plastic de ½ litru 

 1 balon 

 plastilină/ dop de plută 

 bandă izolatore  

Mod de lucru:  

Taie cu un cuter treimea inferioară a sticlei de plastic, introdu în sticlă un balon pe care îl 

fixezi pe un pai. Paiul se fixează în gâtul sticlei prin intermediul dopului de plută sau al plastilinei. 

Aplică un balon peste partea tăiată a pet-ului și înnoadă balonul la capăt. Pentru a fixa 

balonul, aplică bandă izolatoare, izolând sticla în mod etanș. 

Introdu capătul balonului fixat de partea posterioară a sticlei și observă cum aerul iese din 

balon, iar pereții acestuia se comprimă. 

 

Experimente  
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Se trage de capătul balonului fixat de partea posterioa ră a sticlei și se observă cum aerul 

pătrunde prin pai în interiorul balonului fixat în pet, iar acesta se va umfla.  

Concluzii/ Constatări 

 pet-ul simulează cavitatea toracică, paiul de plastic simulează căile respiratorii, iar balonul 

reprezintă pământul. Balonul fixat de partea posterioară a petului reprezintă mușchiul 

diafragmă;  
 introducând capătul balonului fixat în interiorul sticlei se constată că aerul este eliminat din 

balon similar procesului de expirație; 

 trăgând de capătul balonului fixat de partea posterioară a sticlei, se observă cum aerul pătrunde 

prin pai în interiorul balonului fixat în pet, iar acesta se va umfla, similar inspirației; 

 când se dă drumul capătului de balon, se observă cum balonul din interiorul pet-ului se 

dezumflă, similar expirației; 

 când se trage de nodul balonului aplicat peste partea inferioară a petului, aerul pătrunde în 

balonul din interiorul pet-ului asemenea inspirației, în conformitate cu legea difuziunii gazelor, 

de la presiune mare la presiune mică. 
 

Informații și curiozități 

 Plămânul este un organ pereche situat în cavitatea toracică, fibro-elastic, capabil să își modifice 

volumul în timpul respirației (inspir și expir). 

 Greutatea unui plămân variază între 800 și 1000 de grame, aproximativ 50% fiind sânge. 

 Plămânul se dezvoltă treptat în timpul vieții intrauterine. În prima lună de sarcină apar doi 

muguri tehnici ce se vor dezvolta în branhiile primare. Apoi, în fiecare saptămână acești muguri 

se vor divide, ajungând, după 28 de săptămâni, la 16 generații (ramificații) de bronhii – viitorul 

arbore bronșic . 

 După naștere, numărul alveolelor crește (până la vârsta de 3 ani), apoi se maturizează din punct 

de vedere funcțional, devenind alveole mature (până la vârsta de 8 ani). 

 În ambii plămâni există aproximativ 300 milioane de alveole. Ele au un diametru de 

aproximativ 0,2 mm. 

 Plamânii au mereu o cantitate de aer înăuntrul lor. Chiar și după o expirație forțată, în plămâni 

rămâne o cantitate de aer numită volum rezidual, de aproximativ 1500 cm
3 
de aer.  

 Diafragma este un mușchi ce separă cutia toracică de cavitatea abdominală. El are formă de 

cupolă și o suprafață de 270 cm
2
. 

 În expirație, cutia toracică revine la dimensiunile inițiale (diafragma urcă), crescând astfel 

presiunea intrapulmonară față de cea atmosferică, drept urmare aerul este eliminat (se realizează 

expirația). 

 Sindr omul de apnee în somn (SAS) = întreruperea respirației = tulburare respiratorie 

caracterizată prin crize dese și lungi de apnee în timpul somnului. În mod normal produce 

hipoventilație și episoade de apnee, dar acestea nu durează mai mult de 10 secunde. 

 

Experimente  

 



  
57 

 
  

 SAS apare datorită diminuării diametrului la nivelul căilor aeriene superioare (faringe). 

Bolnavii sforăie puternic, dar când se produce criza, sforăitul încetează până la 90 de secunde, 

producându-se o hipoxie severă și bolnavul se trezește. După câteva secunde pacientul 

readoarme. Dar episoadele de apnee apar cu o frecvență mai mare, de 200 pe noapte (6-7 ore), 

ceea ce face somnul dificil. 

 Consecințele SAS sunt: somnolența excesivă (nu se vor trezi niciodată odihniți), pierderea 

memoriei și tulburări de concentrare, hipertensiune și risc crescut de infarct de miocard și 

accident vascular cerebral. 

 Trecerea de la respirația placentară (cea din ulterul mamei) la respirația pulmonară (cea de după 

naștere) se face în câteva minute de la apariția pe lume, adaptările fiind foarte rapide. 

 La făt, aceste alveole sunt umplute cu lichid, care la naștere va fi eliminat, pentru ca noul născut 

să poată respira normal. 
 

Țurțurii din peșteră 
 

Îți poți face propriile formațiuni din rocă cristalină (stalagmite și stalactite) pentru a  

demonstra cum se manifestă chimia într-o peșteră. 
 

Materiale: 

 Apă fierbinte; 

 Două borcane de jumătate de litru; 

 Prosoape de bucătărie; 

 O căniță cu detergent de vase; 

 O farfurie rotundă; 

 Trei bucăți scurte de sfoară. 
 

Ce ai de făcut: Umple cele două borcane de la robinet, amestecă sodă în fiecare borcan până nu se 

poate dizlova. Răsucește prosopul de bucătărie și leagă-i capetele și mijlocul cu firele de sfoară. Pune 

capetele „frânghiei” pe care ai făcut-o în cele două borcane cu apă, obținând o punte. Ele trebuie să 

atingă fundurile borcanelor. Așază farfuria sub puntea din prosop, pentru scurgerea picăturilor. Lasă 

un răgaz de 3 până la 5 zile pentru formarea țurțurilor. 
 

Ce se întâmplă: Apa şi soluția cu detergent străbat cele două părți ale frânghiei din prosop și picură 

partea de mijloc. Stropii se transformă în stâlpi duri de sodă, iar cele două coloane se întâlnesc la 

mijloc. Un proces asemănător are loc și în peșteri. Totuși, formarea depunerilor din peșteri durează 

sute de ani, în timp ce a ta durează doar câteva zile. 
 

De ce: Apa se deplasează prin frânghia din prosop prin umplerea tuturor golurilor minuscule de aer 

din țesătură. Soda de bucătărie e purtată de-a lungul „frânghiei” de apă care cade în stropi din partea 

din mijloc. Apa se evaporă și lasă în urmă stâlpi întăriți de sodă. Când amesteci soda în borcane până 

nu mai poate fi dizolvată, soluția se saturează. Apoi moleculele răcite de soluție se cristalizează sau se 

întăresc. 
 

Chimie în peșteră 

Majoritatea peșterilor sunt formate din calcar. Calcarul este o rocă ce poate fi ușor erodată de apă. 

De-a lungul a mii de ani, acest amestec de apă și bicarbonat de calciu a construit treptat camere vaste 

în bucăți imense de rocă. Chiar aceeași soluție picură prin crăpăturile tavanelor din peșteri. Pe măsură 

ce apa se evaporă în aer, se emană bioxid de carbon și se formează mineralul solid calificat. Aceasta 

se transformă în depuneri dure, adică țurțuri de calcar, numiți stalactite, care atârnă în încăperile 

peșterii. Stalagmitele sunt formațiuni de același fel, care se înalță din podea, formate datorită 

picăturilor căzute de pe vârful stalactitelor. 
 

(Narcisa Maciuc) 

 

Experimente  
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lucruri 

pe care poţi să le faci primăvara 
 

 

1. Seamănă câteva seminţe sau bulbi de flori 

Fie că stai la casă, fie că mergi la țară ori la bunici, vei fi încântat de activitățile 

din grădină. Poți să plantezi câţiva bulbi, să sădești o floare sau să le uzi pe cele deja 

plantate. Ai putea de asemenea să ajuţi la culesul buruienilor. Va fi uimitor să urmăreşti 

dezvoltarea plantelor îngrijite de tine. 

 

2. Fă o plimbare lungă 

Sunt atâtea locuri pe care nu le-ai vizitat încă. Fă o plimbare lungă şi descoperă 

lucruri noi. În parc, în pădure, sau în excursie, niciuna dintre destinații nu trebuie 

ratată la început de sezon. Este o ocazie de relaxare , dar mai ales poate fi un prilej 

nemaipomenit de a învăța câte ceva despre schimbările prin care trece natura între 

iarnă și primăvară. 

 

3. Nicio vază fără flori 

E timpul ca vazele care au “hibernat” o iarnă întreagă să revină la viață și să fie 

umplute cu cele mai frumoase flori din piață sau din grădină. E sezonul lalelelor, 

freziilor, zambilelor, narciselor și al altor minunății colorate și frumos parfumate. Este 

o oportunitate de a aduce un suflu proaspăt casei. 

 

4. Fii un adevărat fenologist 

Fenologia se ocupă cu studiul felului în care ploaia, vântul sau căldura 

influenţează dezvoltarea plantelor, a vieţii păsărilor şi animalelor. Înregistrează într-un 

carneţel toate modificările pe care le observi: florile de primăvară, păsările migratoare, 

mugurii copacilor, fluturi şi libelule, mormoloci şi alte schimbări care au loc în anotimpul 

primăvara. 

5. Înalţă un zmeu 

Acum că soarele a revenit cu intenţii mai bune şi 

iarba a ţesut un covor verde în câmpii, în pădure sau în 

parc este momentul prielnic să înalţi un zmeu construit 

chiar de tine, va fi mult mai distractiv. 

 

 

 

 

 

Science for leisure time 

 

 

Știință pentru timpul liber 

 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIn4SC4KPLAhUGYZoKHR5hBdcQjRwIBw&url=http://www.cartim.ro/semnificatiile-cifrei-7/&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNGS4somIK3PiiVntSL7PxiD7tOzeQ&ust=1457068154477169
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6. Învaţă să desenezi lalele 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Memorează o poezie sau ghicitori despre primăvară 

Iată o sugestie: 

     Mâţişorii 
                                               de Otilia Cazimir 

 

A ieşit răchita-n drum. 

Ce-o mai fi şi asta oare, 

Că-i din cap până-n picioare  

Numai motocei de scrum? 
 

Cu mlădiţele plecate, 

Stă pe loc şi se socoate: 

S-ar întoarce – nu mai poate, 

S-ar ascunde – N-are unde! 
 

I-e ruşine de copii, 

Că din muguri aurii 

I-au ieşit, în loc de flori… 

Mâţişori! 
 

  (Mariana Lionte) 

 

Știință pentru timpul liber 
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Folosește codul și descoperă … 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s ș t ț u v x z 

ӝ Φ ◄ ▼ ● □ π ○ ▲ ► ☺ ◙ ♥ ♦ ♯ ♪ ῶ ᵿ ص ԏ ҩ җ ѣ ѩ ϣ ϗ 

 

Care este cel mai mare copac din lume? 

 ῶ ѣ ♯ ▲ ӝ  π ▲ π ӝ ♦ ҩ ● ص

              

 

Care este cel mai greu metal? 

 ◙ ѣ ▲ ♥ ص ♯

      

 

Care este cel mai ușor metal, folosit pentru construcția avioanelor Boeing și inspirat de structura 

oaselor umane? 

♥ ▲ ◄ ᵿ ♯ ◙ ӝ ҩ ҩ ▲ ◄ ● 

            

 

Care este acidul mai tare de un milion de ori decât acidul sulfuric? 

◄ ӝ ᵿ Φ ♯ ᵿ ӝ ♦ 

        

 

Care este cel mai mic os din corpul uman? 

 ӝ ᵿ ▲ ҩ ӝ ◄ ص

       

 

Care este cea mai mare celulă din corpul uman? 

♯ ѩ ѣ ◙ ѣ ◙ 

      

 

(Elisabeta Gherasim) 

 

Știință pentru timpul liber 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Circulaţia 

 

Știință pentru timpul liber 

 

1. Organ vital  

2. Conduc sângele de la inimă la corp 

3. Țesut conjunctiv fluid 

4. Conduc sângele spre inimă 

5. Cele mai mici vase de sânge 

6. Ce face sângele ȋn corp 

7. Se află ȋn partea de sus a inimii 

8. Cea mai importantă venă 

9. Vas mare și important de sânge 

10.  Artera aorta conduce sângele de la inima la ...  

11. Arterele pulmonare sunt conectate la...  

 

Regnuri

1. Regnul ... include organismele procariote – bacteriile şi cianobacteriile 

2. Regnul ... este un grup de microorganisme eucariote cu organizare celulară simplă.  

3. Regnul ... este o categorie sistematică care cuprinde, conform oamenilor de ştiinţă, organismele 

pluricelulare fotosintetizante, adaptate primar la viaţa terestră. 

4. Regnul ... sau Mycota este alcătuit din organisme eucariote, având corpul sub formă de miceliu 

5. ... este un organism  pluricelular, heterotrof, deci care nu îşi poate produce el însuşi substanţele 

organice necesare hrănirii 

 

(Ostafi Cristina, clasa a X-a) 



 

  


