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  Dragi cititori,

Nicolae Iorga spunea că scrisul trebuie să fie „ca rășina ce curge 
din brad: viață revărsată”. Revista școlii este parte din viața acesteia. 
Asimilând și valorificând experiența celorlalte două numere publicate, 
între coperțile ei vor „curge“, prin cuvinte și  imagini, interesante 
și utile informații în articole captivante, sensibile versuri create 
de elevi, entuziaste trăiri și intense emoții descoperite la activități 
literar-artistice sau comemorative.

Numărul 3 al revistei Liceului Tehnologic Metalurgic oferă 
astfel o imagine de ansamblu a acțiunilor și  proiectelor educaționale  
desfășurate în școală, a parteneriatelor cu instituții și agenți economici, 
pe parcursul semestrului  I al acestui an școlar.

Pășind pe drumul deschis de oportunitatea oferită de ambițiosul 
proiect ROSE, continuăm să publicam referate și articole variate, 
creații originale, glume si curiozități din diverse domenii și, pentru 
toate acestea, le mulțumim colaboratorilor revistei!

       Colectivul de redacție  
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P
e 5 octombrie, în întreaga lume, se sărbătoreşte 
Ziua mondială a Educaţiei. Cu acest prilej, la 
Liceul Tehnologic Metalurgic s-au desfășurat 
activități cultural-educative care au avut ca 
scop familiarizarea elevilor cu semnificația zilei 
de 5 octombrie, evidențierea rolului dascălilor 

în dezvoltarea noilor generații și recunoașterea meritelor 
acestora în formarea culturii, valorilor și moralei unei societăți. 
Au fost prezentate materiale despre Spiru Haret, „omul școlii” 
considerat organizatorul școlii moderne românești. Activitatea 
lui Spiru Haret a fost una complexă, realizând o adevărată 
reformă a sistemului de învățământ în mai multe etape. 
Evenimentul a ținut să ne reamintească faptul că o educație 
de calitate reprezintă cheia unei reușite profesionale.

Prof. Cojocaru Annemarie Magdalena

Ziua Educației 
sărbătorită la Liceul 
Metalurgic, Slatina

A C T I V I T Ă Ț I L E 
N O A S T R E

05
10
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A
ctivitatea a vizat promovarea și informarea 
elevilor cu privire la implicațiile asociate 
traficului de persoane. Acțiunea a avut drept 
scop creșterea nivelului de conștientizare a 
problemei și crearea unui mesaj comun pentru 
a preveni acest tip de crimă organizată. Elevii 

au confecționat pancarte cu mesaje emoționante, s-au purtat 
discuții iar aceștia au insistat asupra înăspririi legislației în 
domeniu.

Prof. Cojocaru Annemarie Magdalena

Ziua Europeană  
de Luptă Împotriva 

Traficului de Persoane

A C T I V I T Ă Ț I L E 
N O A S T R E

18
10
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D
evenită simbol al tuturor bătăliilor și eroilor 
neamului românesc, data de 25 octombrie 
a rămas întipărită în sufletele românilor ca 
zi în care țara își sărbătorește armata și pe 
cei aflați în slujba ei. Ziua Forțelor Armate 
Române a fost sărbătorită, pentru prima 

dată la 2 octombrie 1951, iar din anul 1959 a fost stabilită 
ca zi aniversară ziua de 25 octombrie. Este o zi de cinstire a 
eroismului armatei române care și-a îndeplinit misiunea 
nobilă de a apăra unitatea națională și integritatea teritorială 
a statului român.

Ziua de 25 octombrie a fost sărbătorită și de elevii Liceului 
Tehnologic Metalurgic care au prezentat o serie de materiale 
despre semnificația acestei zile speciale: au fost realizate 
prezentări PowerPoint, au fost citite poezii patriotice, s-au 
purtat discuții, au fost ascultate melodii patriotice.

La mulți ani, Armatei Române!

Prof. Cojocaru Annemarie Magdalena

Ziua Armatei

A C T I V I T Ă Ț I L E 
N O A S T R E

25
10
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Aflat în cel de-al doilea an de implementare, proiectul “Pas 
cu pas către un bacalaureat promovat” (derulat prin Proiectul 
Privind Învățământul Secundar – ROSE) urmărește atingerea 
obiectivului major propus, și anume, creșterea motivației pentru 
învățare, a participării elevilor la procesul instructiv – educativ și a 
progresului școlar pentru îmbunătățirea rezultatelor la examenele 
de bacalaureat.

Proiect ROSE
anul II

În data de 23 octombrie 2019, doamna inspector școlar, 
Gabriela Șerban, în calitate de îndrumător al proiectului, s-a 
întâlnit cu toți cei implicați în derularea în condiții adecvate 
a activităților planificate în acest an școlar. Discuțiile au 
urmărit mai întâi obținerea unui feedback asupra acțiunilor 
întreprinse de cadrele didactice și didactice auxiliare în 
primul an de proiect, asupra metodelor de predare – învățare 
utilizate de profesorii implicați în activitățile remediale, 
asupra modalității de desfășurare a activităților de consiliere 
și a activităților extracurriculare(vizite de studiu, excursii 
tematice, activități literar-artistice și competiții sportive) și au 
fost finalizate prin fixarea obiectivelor specifice urmărite în 
anul al II- lea de implementare a proiectului (an școlar 2019 
– 2020).

A C T I V I T Ă Ț I L E 
N O A S T R E
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La data de 4 noiembrie 2019 au început activitățile remediale la limba și literatura română 
și matematică la toate grupele (a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a) și la biologie (numai la grupele de 
a XI-a și a XII-a). Activitățile remediale se vor desfășura pe perioada a 20 de săptămâni  câte 
2 ore pe săptămână la fiecare disciplină. Anul acesta școlar au fost formate 2 gupe de clasa a 
XII-a și câte o grupă la clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, în total 75 de elevi implicați. La acestea se 
adaugă două grupe a câte 10 elevi pentru activități de consiliere. Activitățile de consiliere se vor 
desfășura începând cu luna februarie 2020, timp de 10 săptămâni , câte o oră pe săptămână.

Pentru buna desfășurare a activităților remediale și de consiliere, elevii au primit rechizite 
(caiete, pixuri, creioane, carioci și trusă geometrie) și masă caldă la cantina liceului.

Activitățile remediale la limba și literatura română, matematică și biologie se desfășoară 
după un program prestabilit, după planificări întocmite de profesori în conformitate cu 
programele școlare aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt utilizate materiale și 
mijloace didactice variate, cât mai atractive pentru elevi: fișe de lucru, prezentări PowerPoint, 
ecranizări după opere literare consacrate, auxiliare etc.

      Echipa de implementare a Proiectului ROSE
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O
veche zicală spu-
ne că „Toamna se 
numără bobocii” 
În fiecare toam-
nă, Liceul Tehno-
logic Metalurgic 

Slatina organizează Balul Bo-
bocilor, un prim eveniment al 
noii vieți de licean, cu prilejul 
căruia aceștia și-au pus în 
lumină talentele, carisma și 

Balul Bobocilor 2019

inteligența pentru a câștiga 
titlul de Miss și Mister. 

În cadrul acestui eveniment 
au concurat 10 perechi for-
mate din elevii claselor a IX-a. 
Probele în urma cărora au 
fost aleși câștigătorii au pre-
supus eleganță, stăpânire de  
sine, controlul emoțiilor și,  
bineînțeles ore și ore de 
repetiții. Nu au lipsit proba 
valsului, cea a ținutei de zi 
și de seară. La final, au fost 
desemnați câștigătorii: 

Miss Boboc - Preduț Georgiana 
Mister Boboc - Indrieș Alexandru

A C T I V I T Ă Ț I L E  N O A S T R E

Liceul Tehnologic Metalur-
gic Slatina a demonstrat încă o 
dată virtuozitatea și măiestria 
pe care elevii și profesorii de 
aici le au în arta spectacolului 
odată cu ediția din acest an a 
Balului Bobocilor. 

 Prof. coordonator:  
Cojocaru Annemarie Magdalena
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R 
eprezentanţii 
Biroului In-
formare Re-
crutare ai Cen-
trului Militar 
Judeţean Olt au  

prezentat în data de 15 noiem-
brie 2019 o informare privind  
activitatea de recrutare a  
tinerilor candidaţi, băieţi 
şi fete, absolvenţi ai învăţă-
mântului liceal cu diplomă 
de bacalaureat, în vederea 
şcolarizării în instituţiile mili-
tare de învăţământ. Activitatea 
a avut loc la biblioteca liceului 
iar la activitate au participat 
un număr de 50 de elevi, din 

Alege cariera militară

clasele a XII-a A, a XII-a J şi a 
XI-a J. 

Reprezentanţii Biroului In-
formare din cadrul Centrului 
Militar Judeţean Olt au infor-
mat elevii privind etapele pe 
care candidaţii care doresc 
să se înscrie la concursul de  
admitere, trebuie să le par-
curgă: prezentarea pentru 
luarea în evidenţă la Sediul 
biroului, efectuarea unui 
examen medical, susţinerea 
probelor de selecţie (evaluare 
psihologică şi evaluare a 
aptitudinilor fizice), urmate de 
un interviu de evaluare finală. 
De asemenea, elevii au fost 

A C T I V I T Ă Ț I L E 
N O A S T R E

informaţi că, după promovarea 
probelor de aptitudini, vor 
susţine concursul de admitere 
care constă într-un test de 
cunoştinţe, precedat de o 
probă eliminatorie la o limbă 
străină.     

Bibliotecar:   
Voiculescu Mihaela
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În anul școlar 2019-2020, în luna noiembrie, activitățile 
din cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de limba și 
literatura română au fost organizate de către cadrele didactice 
din  liceul nostru.

O excursie la Casa memorială de la Ștefănești – Argeș a adus 
în prim plan o personalitate a literaturii române interbelice, 
a poeziei tradiționaliste, și anume, pe Ion Pillat. Înrudit cu 
familia Brătianu datorită mamei sale (fiica lui I.Brătianu), 
viitorul poet și-a petrecut copilăria la moșiile Florica și 
Miorcani(Argeș), locuri mirifice care i-au inspirat creația 
poetică.

În concordanță cu anotimpul în care a avut loc întâlnirea 
profesorilor de limba română, activitățile  desfășurate au 
reliefat tematica cercului: “Accente autumnale în lirica lui Ion 
Pillat”.

Vizitarea Casei memoriale a trezit emotii, participații fiind 
vizibil impresionați de “povestea“ conacului și a proprietarilor 
săi, de farmecul locului în care se află casa (pe un deal, 
înconjurată de păduri seculare), de sobrietatea, bunul gust 
și confortul interiorului acesteia. Au atras atenția îndeosebi 
salonul în care, deseori, oameni politici ai vremii luau decizii 
importante pentru țară, micul salon în care familia servea 
ceaiul, fără excepții, în fiecare după-amiază, biblioteca 
etajată, cu scara interioară sculptată în lemn. 

În vastul balcon-terasă al conacului, acolo unde Ion Pillat 
obișnuia să-și petreacă timpul și unde a creat multe dintre 
poeziile sale descriptive incluse în volumul “Pe Argeș în sus“, 
au fost prezentate referatele metodico-științifice de către 
profesorii participanți.

Prof. Crețan Mihaela

A C T I V I T Ă Ț I L E  N O A S T R E

CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR 
DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
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A C T I V I T Ă Ț I L E  N O A S T R E

Printre activităţile de voluntariat desfăşurate  
la Liceul Tehnologic Metalurgic din Slatina, un 
loc aparte îl ocupă campania socială intitulată  
„Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”, din 
cadrul Strategiei Nationale de Acţiune Comunitară 
(SNAC).

Şi în acest an, în perioada 25-29 noiembrie, elevii şi cadrele didactice ale şcolii s-au mobilizat 
exemplar pentru a veni în sprijinul copiilor de la Căsuţele de Tip Familial “Sfântul Andrei” din 
Slatina, precum şi unor elevi mai nevoiaşi ai şcolii noastre.

Prin această activitate s-a urmărit încurajarea participării 
elevilor la acţiuni de voluntariat; sensibilizarea lor faţă de 
persoanele aflate într-o situaţie mai dificilă, implicare în 
viaţa comunităţii locale, precum şi însuşirea de valori civice: 
solidaritatea şi munca în echipă. 

Elevii şi profesorii au participat cu mult interes şi 
entuziasm, fiind mulțumiți că au putut oferi câte ceva celor 
care au atât de multă nevoie de ajutor.

Campania a debutat cu formarea echipei de voluntari şi 
identificarea instituţiei sociale beneficiare a acţiunii, urmând 
crearea echipei de voluntari şi a echipei de lucru. În perioada 25-29 noiembrie s-a efectuat 
colectarea fructelor şi a legumelor în paralel cu promovarea campaniei la nivelul unităţii prin 
intermediul cadrelor didactice şi a elevilor voluntari. Fructele şi legumele colectate au fost 
distribuite în data de 27 noiembrie beneficiarilor identificaţi.

S-a reuşit colectarea a peste 100 kg de legume şi de 50 kg 
de fructe. Un număr de 20 

elevi voluntari s-au implicat activ în promovarea şi 
desfăşurarea campaniei. Activitatea a urmărit consolidarea 
abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o 
societate unită şi solidară, în care contează valenţele 
umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea. 

Toţi elevii s-au declarat  încântaţi de această campanie 
socială şi în special de ceea ce presupune activitatea de 
voluntariat. 

Feed-back-ul a fost unul pozitiv, atât din perspectiva beneficiarilor, cât si a elevilor şi 
profesorilor voluntari.

Coordonator S.N.A.C.,
 Prof.  Petrișor Raluca Gabriela

Implicare, bunătate, generozitate 
la Liceul Tehnologic Metalurgic 
din Slatina

„Chiar dacă e un lucru mărunt, 
fă ceva pentru cei  
care au nevoie de ajutor”

Albert Schweizer
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M
area Unire din anul 1918 a încununat 
aspirațiile de veacuri ale românilor de a trăi 
într-un singur stat. Acest lucru a fost posibil la 
finalul Primului Război Mondial când  s-au 
dezmembrat Imperiile multinaționale și s-a 
proclamat principiul autodeterminării. În 

acest context istoric s-a realizat unirea provinciilor istorice cu 
patria mamă.: Basarabia (27martie/9aprilie), Bucovina (15/28 
noiembrie), Transilvania (1 decembrie 1918). 

La edificarea Unirii a contribuit o generație importantă 
de oameni politici precum: Ionel Brătianu, Iuliu Maniu, Ion 
Inculeț, Vasile Goldiș dar și regii României, Ferdinand și 
Maria. Aceștia vor fi încoronați ca regi ai României Mari, la 
Alba Iulia la 15 octombrie 1922. După Marea Unire s-a creat 
mediul favorabil dezvoltării societății românești, intrată într-o 
nouă etapă a evoluției sale. 

Ca în fiecare an, elevii Liceului Tehnologic Metalurgic 
Slatina au desfășurat o serie de activități în cinstea Zilei 
Naționale: concurs tematic, expoziție de carte, prezentări 
PowerPoint, și au cântat cântece patriotice.

La mulți ani, România!

Prof. Cojocaru Annemarie Magdalena

Ziua Națională  
a României

A C T I V I T Ă Ț I L E 
N O A S T R E

01
12
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În anul școlar 2019-2020 se desfășoară proiectul județean **Singur Acasă** inițiat 
de C.J.R.A.E. OLT în parteneriat cu Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina, având ca scop 
identificarea copiilor înscriși în unitatea noastră ai caror părinți sunt plecați să muncească în 
străinătate, includerea acestora în programe de consiliere individuală și de grup și implicarea 
lor în activitați extrașcolare, concursuri.

 EFECTELE PSIHOCOMPORTAMENTALE ALE PLECĂRII PĂRINȚILOR LA MUNCĂ  
ÎN STRĂINATATE ASUPRA COPIILOR RĂMAȘI SINGURI ACASĂ

Experienţa în lucrul cu copiii singuri acasă precum şi teoriile psihologice ale dezvoltării 
arată faptul că, copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate pot dezvolta următoarele 
manifestări psiho-comportamentale:

•	 Deteriorarea conduitei şcolare (scăderea performanţelor şcolare, absenteism, risc de 
abandon şcolar, conflicte cu profesorii şi colegii) pe fondul lipsei autorităţii părinţilor 
şi ca o consecinţă a lipsei de aspiraţii pe termen lung;

•	 Sentimente de abandon, de nesiguranţă, tristeţe, anxietate, stări depresive, toate ca urmare a 
dorului de părinţi, a nevoii de afecţiune părintească, de apreciere din partea părinţilor 
şi pe fondul dezvoltării unor distorsiuni cognitive.

•	 Atitudine de indiferenţa, încăpățânare care poate merge uneori până la comportament 
agresiv ca rezultat al frustrării şi al nevoii de atenţie. În momentele dificile cu care 
se confruntă, copilul interpretează absenţa părinţilor ca o manifestare a indiferenţei 
acestora faţă de el şi de nevoile lui.

•	 Tulburări de atenţie (scăderea capacitaţii de concentrare pentru realizarea sarcinilor şi 
”evadarea din realitate”). Obiectul principal al gândurilor copiilor sunt părinţii plecaţi, 
situaţia lor, momentele când vor comunica cu ei, când vor primi pachete, etc.

•	 Absenţa aspiraţiilor pe termen lung (nu se pot proiecta în viitor) sau prezenţa unor 
aspiraţii nerealiste determinate de distorsiuni cognitive de genul: ,,ca să ai bani, nu 
trebuie să înveţi’’,  ,,când voi fi mare, voi pleca şi eu să muncesc în străinătate şi pentru 

Proiectul județean  
„Singur Acasă”

A C T I V I T Ă Ț I L E  N O A S T R E



15asta nu trebuie să ai carte.,, etc. Apariţia sau dezvoltarea acestei atitudini negative faţă 
de educaţie este favorizată în special de modelele oferite de acei părinţi care, deşi sunt 
absolvenţi de studii superioare, în străinătate efectuează munci necalificate. Copiii 
şi tinerii află aşadar că în străinătate, lucrând ca muncitor necalificat, poţi câştiga 
considerabil mai mult decât dacă munceşti în tară şi în domeniul în care ai calificare.

•	 Tulburări ale stimei de sine: supraapreciere faţă de alţi copii care nu au la fel de mulţi 
bani sau aceeaşi vestimentaţie sau accesorii pe care ei le primesc din străinătate, 
ori subapreciere în relaţie cu egalii lor ai căror părinţi sunt prezenţi la evenimentele 
importante din viaţa lor  (serbări şcolare, şedinţe cu părinţii, aniversări, sărbători, etc.)

•	 Toleranţă la frustrare de nivel prea scăzut sau, dimpotrivă, de nivel prea ridicat în directă 
relaţie cu capacitatea de adaptare a copilului, cu mecanismele de apărare ale acestuia.

•	 Lipsă de motivaţie, stări de apatie (indiferenţă faţă de ceea ce se întâmplă în jur), oboseală 
(lipsă de energie, de voință pentru a depune eforturi cognitive la școală, de a se implica 
în activităţi variate de timp liber specifice vârstei) fie pe fondul tristeţii şi al stărilor 
depresive, fie determinate de supraîncărcarea cu sarcini specifice adulţilor.

•	 Dificultăţi de adaptare. După plecarea părinţilor copiii traversează o perioadă de adaptare 
la noua situaţie, la schimbările apărute în viaţa lor. 

•	 În lipsa unei pregătiri adecvate a copiilor din partea părinţilor sau a unei consilieri, 
copiii pot dezvolta în această perioadă de adaptare intoleranţă la stres (copiii putând 
deveni anxioşi, depresivi, iritabili şi agresivi).

•	 Comportamente (pre)delincvente (aderarea acestora la grupuri delincvente, 
comportament agresiv, abuz de substanţe, implicarea în comiterea de infracţiuni 
frecventarea de localuri, săli de jocuri, etc.) este o modalitate de a suplini nevoile de 
apreciere, de atenţie şi afecţiune nesatisfăcute.,

•	 Conduite suicidare. Factorii determinanţi ai suicidului la copii și adolescenţi sunt: frica 
sau sentimentul de abandon, frica de pedeapsă, frica de eşec şcolar, imposibilitatea de 
adaptare la un ritm nou şi dificil de viaţă, tulburări de ataşament datorate separării de 
mamă care au creat sentimente de insecuritate şi angoasă, istoric de frustrări afective 
precoce, situaţia de copil nedorit şi de abandon (Cercetările lui Bowlby, 1951, constată că 
separarea prelungită de mamă este o cauză a delincvenţei juvenile. Cercetări ale aceluiaşi autor 
demonstrează că experienţa precoce a separării de mamă şi a amenintării conduce mai târziu 
la anxietate şi depresie).

Riscuri la care copiii singuri acasă sunt expuşi:

•	 Supraîncărcare cu sarcini: preluarea responsabilităţilor de adult (gătit, menaj, spălatul 
hainelor, plata facturilor lunare, etc.), îngrijirea şi creşterea fraţilor mai mici.

•	 Vulnerabilitate la abuzuri fizice, psihice, sexuale, exploatare prin muncă, trafic de copii 
şi prostituţie. Agresorii sexuali, traficanţii de persoane, adulţii sau copiii violenţi, 
persoanele care exploatează copii prin muncă îsi aleg victimele din rândul copiilor 
neglijaţi, nesupravegheaţi.

•	 Insuficienta dezvoltare a abilitaţilor de viaţă independentă necesare pentru a face faţă 
dificultăţilor viitoare ca adult: independenţă în luarea deciziilor, încrederea în forţele 
proprii, abilităţi de management al timpului şi al banilor, controlul şi exprimarea 
emoţiilor, relaţionare şi comunicare, etc.

•	 Însuşirea deficitară a normelor etico-morale: în absenţa unui model familial funcţional, a 
unui mediu sigur şi coerent, copiii singuri acasă pot internaliza modelul de neglijare 
afectivă din cadrul familiei de origine pentru a-l aplica ulterior la vârstă adultă.

•	 Debut precoce al vieţii sexuale: în special puberii şi adolescenţii vor căuta afecţiunea şi 
aprecierea de care au nevoie nu numai în grupul de prieteni ci şi în relaţiile intime. Lipsa 
unei educaţii adecvate privind viaţa sexuală, lipsa supravegherii, supraaglomerarea 
cu sarcini, în familie pot conduce la relaţii intime, fugă de acasă, concubinaj, 
comportamente cu risc crescut pentru contractarea unor infecţii cu transmitere sexuală 
sau chiar apariţia de sarcini nedorite la vârste fragede.

 
Consilier școlar:

CĂPRARU Ionela Liliana
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A C T I V I T Ă Ț I L E 
N O A S T R E

P
erioada pregătitoare a Crăciunului este în spaţiul românesc ortodox un anotimp 
al colindelor. Peste tot întâlnim grupuri de colindători care vestesc prin 
concerte sau direct la casele creştinilor bucuria Naşterii Domnului. Colindele 
sunt cântece de bun - venit adresate lui Hristos, cântece de leagăn adresate 
Pruncului Iisus, fiind de o rară bunătate izvorâtă din împlinirea poruncii iubirii 
faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. 

Şi în acest an, în apropierea vacanţei de Crăciun, elevi ai Liceului Tehnologic Metalurgic, 
îndrumaţi de profesorul de religie al şcolii, au pregătit un program de colinde menit să creeze 
acea atmosferă aparte, de bucurie şi emoţie specifică sărbătorii Naşterii Domnului. 

Într-o atmosferă festivă, încărcată de emoţie, 
corul de colindători al liceului nostru a adus această 
veste minunată profesorilor şcolii, care la sfârşit i-au 
răsplătit cu tradiţionalele cadouri, ca răsplată pentru 
efortul depus şi bucuria adusă.

Activitatea s-a desfăşurat pe data de 17 decembrie, 
în cancelarie, colindele interpretate fiind următoarele: 
Creştinilor, noi astăzi, Sculaţi, voi gazde mari!, Sus, boieri, 
nu mai dormiţi!, Colindăm, colindăm iarna.

Prof. Petrişor Claudiu Bogdan

Iată, vin colindători!
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R E F E R A T E  M E T O D I C E

Legislația școlară - prieten și partener 
în activitatea cadrului didactic

Considerente personale de coabitare personală 

Î
n mod tradițional și în concordanță 
cu politicile și modelele furnizate, 
unitățile de învățământ au reprezentat 
și reprezintă un mediu important de 
furnizare a educației tineretului. În 
prezent, activitatea în școli și grădinițe 

este reglementată în principal în baza Legii 
educației naționale nr. 1/2011, actualizată.

Plecând de la premiza, normală și firească, 
că oricare legislație este concepută și trebuie 
aplicată conform legilor în vigoare, continui 
prin a menționa faptul că orișicare lege 
poate fi perfectibilă (evident, în contextul 
corespunzător).

Revenind la temă, în continuare voi încerca 
a prezenta doar câteva considerații personale 
legate de legătura dintre legislația școlară și 
relația existentă în desfășurarea activității unui 
cadru didactic.

Astfel:
1.  „Legislația școlară” nu trebuie privită 

doar ca un „sistem din care nu ai voie cumva 
să ieși”, ci ca pe un „ghid” cu ajutorul căruia 
să poți parcurge „traseul” activității cotidiene, 
acest ghid având, printre altele, rolul de a te 
purta pe cărările (drumurile) care să te conducă 
către destinația finală (îndrumarea, educarea, 
învățarea tinerei generații).

2. „Înavuțirea” elevilor cu noi cunoștințe, 
cunoștințe care să-i „echipeze” cu bagajul 
necesar în obținerea unei integrări corespun-
zătoare în momentul accesării pieței de muncă, 
a societății propriu-zise, nu trebuie abordată de 
la ce „n-ai voie”, ci de la „cum să faci” pentru a 
reuși (onest, performant) în viață.

3.  Legislația școlară (precum și denumirea 
temei), trebuie înțeleasă ca un adevărat prieten; 
acest prieten este mai mult decât indicat a-l 
„provoca” pentru a-ți acorda tot sprijinul; 
apelează la el, ascultă-l, întrebă-l (ori de câte ori 
simți nevoia), consideră-l unul dintre cei mai 
buni prieteni, acel prieten pe care te poți baza și 
în care să ai încredere.

4. Prietenul de care aminteam anterior, 
poate și trebuie înțeles chiar mai mult decât un 
prieten devotat; el este (sau poate deveni) un 
adevărat „partener” în atigerea dezideratului 
reușirii în viață al tinerilor care „ne trec” prin 
viață în calitatea noastră de dascăli.

5. Un parteneriat reușit (încununat de succes) 
se regăsește atâta timp cât relația de coabitare 
profesională se bazează pe sinceritate, bune 
intenții, profesionalism, precum și pe un 
respect reciproc valabil.

6. Abordarea constructivă (și nicidecum 
distructivă) a relaționalui dintre legislația 
școlară și atitudinea (modul de manifestare) 
al cadrului didactic, reprezintă o adevărată 
forță motrice, pârghie care poate determina 
„creșterea” simultană, atât al personalului 
didactic, cât și al „materialului” didactic (elevii).

7. Indisolubilitatea relației legislație școlară 
– cadru didactic, mai trebuie abordată și din 
punct de vedere conceptual. Precum un cadru 
didactic reușește a percepe „forma” legislației, 
trecând prin filtrul gândirii și interpretării 
personale (în spiritul și numele legii), așa se va 
modela (în principal și în corelație directă cu 
ceilalți factori implicați în educație: familie, 
societate) și „materia primă” care îi încape pe 
mână.

8. Legislația școlară ar trebui să reprezinte 
„tatăl și mama”, iar perceperea sa, punerea 
în practică și adaptarea benefică, ar trebui să 
reprezinte „frații” (mai mari sau mai mici), 
care, cu toții împreună, să ducă la atingerea 
obiectivului principal: educarea tinerei generații 
pentru și în folosul societății de mâine.

Desigur, s-ar putea adăuga destul de multe 
alte aspecte, însă nedorind a depăși un anumit 
spațiu, mă voi rezuma doar la cele prezentate în 
cele de față.

Bibliografie :
*** Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 
actualizată.

Prof. Ing. Colpacci Corneliu
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Învățarea limbilor străine  
prin intermediul muzicii

R E F E R A T E  M E T O D I C E

C 
ând ați fredonat ultima oară o melodie în limba engleză? Odată fixată, acea frază 
muzicală a rămas în memorie  pentru totdeauna. Sigur nu ați  analizat din punct 
de vedere lexical sau gramatical fraza, ci pur și simplu a avut sens și fără să îți 
dai seamă ți-ai îmbogățit limbă engleză cu o expresie. Este oare aceasta puterea 
muzicii când vine vorba de învățarea unei limbi străine? Și dacă cel puțin la nivel 
intuitiv realizăm modul în care muzica facilitează învățarea, ce rol ar trebui să 

joace ascultarea sau folosirea cântecelor în clasă?
Cercetarea stiintifică susține cu tărie folosirea muzicii în educație, oferind în acest sens 

dovezi ale impactului pozitiv pe care îl are educația prin muzică asupra abilitătilor lingvistice 
elementare. Cercetări științifice recente arată că educația muzicală oferă sensibilitate fonemică, 
memorie verbală și un vocabular mai bun. Astfel de îmbunătătiri în funcționarea creierului 
în aceste zone sunt sursa corelațiilor dintre abilitatea muzicală și învățarea limbii străine; 
astfel, muzica ar putea avea un puternic impact pozitiv asupra copiilor care studiază limbă 
engleză. „Pentru școli, aceasta înseamnă că predarea prin muzică, valoroasă pentru trezirea 
potențialului artistic și muzical al fiecărui copil, poate de asemenea îmbunătăți substanțial 
nivelul de limbă al fiecărui copil”(Gromko, 2005)

Studiile din domeniul învătării unei limbi străine susțin ipoteza că versurile cântecelor sunt 
o sursă de învătare neprevăzută de cuvinte noi. Medina (1993) a studiat efectele muzicii asupra 
învătării vocabularului la un grup de 48 de copii de clasă a doua, cu un nivel limitat de engleză. 
Punctajele pentru vocabularul nou au fost deseori mai mari pentru grupele care au folosit 
muzică.

Avem tendința să le atribuim doar preșcolarilor lumea fascinantă a cântecelor și să o asociem 
cu inocența lor de a memora cântecele. Școlarilor le revin astfel doar metodele mai “serioase” 
de învățare. Însă, e demonstrat deja că avem nevoie de muzică la orice vârstă, atât ca formă de 
artă cât și ca unealtă de a accesa limba într-un mod diferit. Mintea noastră este asociativă, ceea 
ce înseamnă că este de ajuns să auzi un cuvânt pentru a aduce rapid la suprafață o întreagă 
frază dintr-un cântec. Astfel, prin intermediul muzicii, copiii își pot dezvolta vocabularul, pot 
accesa un nivel mai înalt de înțelegere dar, cel mai important, pot asista la un moment de 
învățare memorabil.

Un studiu făcut de cercetători Stanford (Gaab s.a., 2005) a descoperit că instruirea muzicală 
îmbunătăteste felul în care creierul procesează cuvântul vorbit. În special, studiul a descoperit 
că pregătirea și experiența muzicală ajută creierul să-și îmbunătătească abilitatea de a distinge 
sunete în succesiune rapidă, fenomen numit procesare auditivă. Această procesare auditivă 
este esențială dezvoltării sensibilității fonemice, aspect necesar al învățării limbii străine. 
Școlari de clasa întâi au fost testați atât pentru sensibilitate fonemică, cât și pentru sensibilitate 
la tonul muzical.

Cercetătorii au găsit o corelație puternică între sensibilitatea fonemică și discriminarera 
tonurilor. Abilitatea de a percepe diferențe minore între foneme ar părea să depindă de abilitatea 
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de a extrage informații despre frecvențele 
sunetelor vobite. Iată cum muzica oferă copiilor 
acces în lumea fonemelor și mai departe în lumea 
limbilor străine.

Indispensabilă în toate culturile, muzica poate 
avea beneficii surprinzătoare nu numai în achiziția 
limbii, îmbunătățirea memoriei și a atenției, dar 
și asupra coordonării fizice și a dezvoltării. Copiii 
care cresc ascultând muzică dezvoltă conexiuni 
care îi ajută să-și dezvolte abilitățile lingvistice.

Muzica joacă un rol foarte important în învățarea limbii native, dar și a altor limbi. În 
copilărie putem imita ritmul și structura muzicală a limbii noastre materne cu mult înainte 
de a putea rosti cuvinte. Majoritatea ne putem aminti cântece și rime învățate în copilărie. 
Muzica ne ajută să reținem cuvinte și expresii, iar secvențele repetitive din cântece ne ajută 
să ne îmbunătățim memoria. Copiii bilingvi, în special, pot beneficia de cântatul într-o limbă 
străină. Chiar dacă cuvintele nu sunt familiare la început, mimarea cuvintelor dintr-un cântec 
îl poate ajuta pe copil să exerseze producerea sunetelor într-o nouă limbă. În cele din urmă 
sunetele fac loc înțelegerii pe măsură ce sunetele sunt repetate de mai multe ori.

Abilitatea muzicală excepțională este comună în rândul persoanelor multilingve. De 
asemenea, muzicienii învață limbile străine mult mai ușor datorită abilității lor superioare 
de a percepe, a produce și a reproduce accente. Când ascultăm muzică urmărind versurile, 
melodia, ritmul și bătăile folosim ambele emisfere ale creierului.

S-a demonstrat că metoda de învățare a limbilor străine prin intermediul muzicii aduce 
rezultate remarcabile, motiv pentru care a ajuns să fie adoptată de tot mai mulți educatori 
pentru predarea cursurilor de limbi străine copiilor. Învățarea unei limbi străine de către un 
copil nu este un lucru tocmai ușor de realizat mai ales dacă micuțul este preșcolar și nu știe 
să citească. Pentru a nu plictisi copilul, lucru care duce la scăderea atenției și a concentrării, 
învățatul unei limbi străine trebuie sa fie distractiv. Prin intermediul cântecelelor, îndeosebi 
a clipurilor muzicale pentru copii, capacitatea de momorare a copilului va fi mult mai mare 
pentru că informația va intra în creierul acestuia atât pe calea auditivă cât și prin cea vizuală. 
O altă conexiune între limbaj și muzică este aceea că ambele au legătură cu versurile și 
rima. Acestea îl încurajează pe copil să devină conștient de cuvinte și de sonoritatea lor, ca o 
dezvoltare a abilităților lor literare. 

Prof. Vîntu Mădălina Iulia
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Perfecționarea cadrelor 
didactice de predare  
și didactic auxiliare 

Activităţile de formare continuă se sub-
ordonează conceptelor de educaţie continuă 
şi permanentă şi au următoarele atribute 
specifice fundamentale: - formarea continuă 
presupune cu precădere activităţii de formare 
profesională precum calificarea, specializarea, 
respecializarea, perfecţionarea sau reconversia 
şi mai puţin formarea şi dezvoltarea personală 
- formarea continuă presupune o prealabilă 
formare iniţială, de nivel colegiu, licenţă, 
master, doctorat.

Programele de formare continuă vizează 
dezvoltarea competenţelor şi aprofundarea 
cunoştinţelor profesionale dobândite într-o 
formă de instruire iniţială de tipul celor mai 
sus amintite. Acest fapt determină creşterea 
motivaţiei pentru profesie la cadrele didactice.

Autoperfecţionarea ţine de condiţia su-
biectivă a cadrului didactic, de nivelul aspi-
raţional şi motivaţional. Preocuparea pentru 
autoperfecţionare este una dintre coordonatele 
fundamentale ale activităţii cadrului didactic 
care cuprinde toate laturile personalităţii sale. 
Dacă premisele subiective ale autoperfecţionării 
asigură motivarea, cele obiective asigură con-
ţinutul şi modalităţile de realizare. Astfel, 
un loc important îl ocupă calitatea pregătirii 
iniţiale şi a stagiilor de perfecţionare. 

După mediul unde este organizată formarea, 
există trei forme de perfecţionare: perfecţionare 
internă, perfecţionare externă şi perfecţionare 
prin forme mixte. Cele mai productive s-au 
dovedit a fi modalităţile mixte.

Şcoala deţine un rol essential, fiind necesar 
să devină şi un mediu prielnic, suportiv pen-
tru perfecţionare, putându-se finaliza cu 
trecerea spre forme de autoperfecţionare. 
Autoperfecţionarea ţine de condiţia subiectivă 
a cadrului didactic, de nivelul aspiraţional şi  
motivaţional. Preocuparea pentru autoper-
fecţionare este una dintre coordonatele fun-

damentale ale activităţii profesorului care 
cuprinde toate laturile personalităţii sale. Dacă 
premisele subiective ale autoperfecţionării 
asigură motivarea, cele obiective asigură 
conţinutul şi modalităţile de realizare. Astfel, 
un loc important îl ocupă calitatea pregătirii 
iniţiale şi a stagiilor de perfecţionare. 

Cariera în educație reprezintă succesiunea de 
etape de pregătire, formare şi profesionalizare 
în câmpul educației, de modelare, dezvoltare 
şi rafinare a competențelor educaționale, 
a unor atitudini şi aptitudini specifice, de 
promovare a unor valori dezirabile. Cariera 
didactică presupune realizarea aspirațiilor 
profesionale în domeniu, precum şi obținerea 
unui echilibru între așteptările personale și 
cele profesionale.                         

Formarea continuă implică şi determină 
perfecționarea, iar aceasta la rândul ei, 
duce la dezvoltare profesională, ceea ce 
facilitează o carieră didactică în adevăratul 
sens al cuvântului. Toate acestea se află într-o 
relație de interdependență, influenţându-se  
reciproc, fiecare aducându-și aportul la pro-
gresul celorlalte. Astfel, stimularea uneia va 
determina modificări la nivelul celorlalte 
verigi. 

Pentru reușita proceselor de asigurare a 
calității pentru sistemele de formare este de 

R E F E R A T E  M E T O D I C E
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remarcat necesitatea unei abordări complexe, 
integrate şi interdependente la nivelul celor trei 
nivele (nivel de analiză, nivel contextual și nivel 
de conținut), astfel încât conversia elementului 
proiectiv într-o decizie de politică educațională 
să reflecte generalul, întregul și nu părțile sale 
componente. 

Este de dorit ca accentul la nivel strategic 
să fie pus pe proiectarea şi determinarea unor 
criterii, norme, standarde care să definească 
în termeni evaluativi calitatea unui proces/
program.

Reforma învățământului în România su-
bliniază importanța comutării accentului de 
pe latura informativă a procesului educativ 
spre cea formativă, ce are ca şi consecință 

armonizarea laturii cognitive a persoanei cu 
cea afectivă, atitudinală şi comportamentală. 

În fapt, scopul ultim al educației este 
pregătirea pentru viață a elevului, responsabi-
litate care revine cu precădere cadrului di- 
dactic. În calitate de actor principal al pro-
cesului instructiv – educativ, acesta se con-
fruntă continuu cu o serie de provocări cărora 
trebuie să le răspundă cu profesionalism şi 
tact pedagogic. Atât formarea profesională 
inițială cât şi cea continuă a cadrelor didactice 
constituie premisa care asigură calitatea actului 
de învățământ. 

Prof. Popescu Petruța 
Ghiță-Florescu Maria Luiza

R E F E R A T E  M E T O D I C E

Tinerii și spiritul  
antreprenorial

SPIRITUL ANTREPRENORIAL este  capacitatea de a vedea oportunități acolo unde alții văd 
probleme, dublată de acțiunea perseverentă pentru rezolvarea lor, ceea ce duce la realizarea 
de profit.

Mai mult decât oricare alt factor, dedicarea totală către succes ca antreprenor poate depași 
obstacolele. Determinarea si perseverența pot face un antreprenor să facă față oricăror greutăți 
pe care alte persoane le-ar considera insurmontabile și chiar pot compensa lipsa de experiență 
si de îndemânare a personalului angajat.

Antreprenorii examinează o situație, determină cum își pot mări șansele de câștig și trec 
mai departe. Ca rezultat, riscurile considerate mari de persoanele obișnuite sunt riscuri mari 
pentru antreprenori.

Antreprenorii eficienți sunt adesea descriși ca având capacitatea de a învata repede . Spre 
deosebire de alte personae , ei au și dorința puternică de a ști cât de bine se descurcă și cum 
iși pot îmbunătăți rezultatele. Feedback-ul este important deoarece antreprenorul dorește să 
invețe din greșeli și din experiențe anterioare.

Antreprenorul  nu este intimidat de situații dificile. Încrederea in sine si optimismul general 
îl fac să vadă imposibilul ca pe ceva ce doar necesită mai mult timp pentru a fi rezolvat. 
Problemele simple il plictisesc. Antreprenorii sunt extrem de persistenți, însă sunt realiști în a 
aprecia ceea ce pot și ceea ce nu pot să facă și unde au nevoie de ajutor pentru rezolvarea unor 
probleme dificile , dar de neevitat.

Antreprenorii au fost întotdeauna considerați persoane independente.Ei caută si preiau 
inițiativa, se pun in situații în care sunt personal răspunzători pentru succesul sau eșecul 
întregii operațiuni.Le place să se implice în probleme în care impactul lor personal sa poata 
fi măsurat.
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Un lucru care îi diferențiaza clar pe antreprenori este concentrarea spre oportunitate mai 
mult decât spre resurse, structură sau strategie.

Antreprenorii folosesc eșecul ca pe o experiență din care pot învața ceva .Cei mai eficienți 
antreprenori sunt cei care se așteaptă la dificultați și nu sunt dezamăgiți, descurajați sau 
deprimați de un eșec.

Deși antreprenorii întâmpină adesea obstacole majore, încrederea în abilitățile personale îi 
determină să le depășească și îi face pe ceilalți să-și mentină propriul optimism.

Antreprenorii știu unde vor să ajungă . Ei au viziune /concept despre ceea ce vor să fie firma 
lor.

Creativitatea a fost privită timp îndelungat ca ceva genetic, cu care te naști și nu o poți 
dobândi , însă un curent in continuă creștere afirmă că aceasta poate fi învățată.

Frustrarea în fața sistemelor birocratice, împreună cu dorința de a “face o diferența”, îi 
face pe antreprenori niște persoane foarte independente care doresc să faca lucrurile în mod 
particular.

INTERESELE-VARIABILE MOTIVAȚIONALE

Fiecare antreprenor are propriile sale motive/motivații pentru care a ales să se implice  în 
inițierea și dezvoltarea unei afaceri.Însă, dincolo de motivele particulare, există o serie de motive 
comune, care pot fi identificate în cadrul persoanelor care aleg o activitate antreprenorială.

În general, putem identifica patru mari tipuri de motivații:
• Supraviețuirea- este motivația celor care creeaza firme si întreprind activitați economice 

pentru ca au puține alternative.
• Antreprenoriatul ca mod de viață se referă la cei care aleg calea de a fi proprii stăpâni 

pentru a-și atinge scopurile personale.
• Antreprenoriatul creșterii economice include întreprinzătorii care au fost atrași, educați, 

și determinați să înceapă afaceri ca să creeze bogație si locuri de muncă în comunitate.
• Antreprenoriatul ca și carieră îi include pe cei care au pasiunea de a construi/gestiona 

sisteme și experimentează pe tot parcursul vieții mai multe afaceri. Uneori inițiază o 
afacere, o aduc la nivel de profitabilitate și apoi o vând. Capitalul obținut îl folosesc 
pentru a o lua de la capăt.

ÎNTREPRINZĂTOR ȘI MANAGER

Numit când lider sau manager, când inovator sau decident, întreprinzătorul este, în fapt 
„omul orchestră” care îndeplinește succesiv fiecare din aceste roluri.

PLANUL DE AFACERI

Planul de afacere este un concept foarte cunoscut în afaceri, iar motivul este simplu: este 
un instrument esențial pentru succesul unei afaceri. În lipsa lui, întreprinzatorul trebuie să fie 
un geniu al improvizației, ceea ce este mult mai dificil decât realizarea inițială a unui plan al 
afacerii si îmbunătățirea lui periodică.Toți întreprinzătorii își fac un plan înainte de a începe 
o afacere, chiar dacă deseori doar in minte. Un plan scris este solicitat  de către bănci si alți 
finanțatori.

Nu există o structură fixă a planului de afaceri, aceasta putând varia în funcție de cerințele 
informaționale cărora trebuie să le răspunda planul de afaceri  .De exemplu, în funcție de: 
destinatarul final( proprietarii afacerii și/sau  potențialii investitori), vechimea firmei(planul 
de afaceri pentru o firmă nouă va fi diferit de cel pentru un proiect al unei firme existente), 
specificul activității firmei, amploarea proiectului de afaceri.
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Există însă elemente de bază care se regăsesc în majoritatea planurilor de afaceri:
- scurta prezentare a firmei, a misiunii, obiectivelor si strategiei sale, descrierea produsului 

sau serviciului sau/ și a pieței căreia i se adresează, descrierea strategiei de vânzări, descrierea 
concurenței, diverse proiecții financiare.

Planul de afaceri destinat potențialilor finanțatori trebuie să îi convingă pe aceștia de 
viabilitatea proiectului propus. Autorul planului va trebui să aibe capacitatea de a pune în 
lumină avantajele afacerii, fără ca aceasta să dăuneze însă realismului planului prezentat.

Persoanele care vor examina planul au, in general, suficientă experiență pentru a detecta 
aprecierile exagerat de optimiste.Dacă dezvoltarea afacerii este mai lentă decât se aprecia, s-ar 
putea ca firma să fi atras prea multe resurse costisitoare; dacă aceasta e prea rapida, firma s-ar 
putea să nu poată utiliza întregul potențial din cauza lipsei de fonduri.

Realizarea planului de afaceri are câteva avantaje:
* Analiza detaliată a activitații viitoare pe care o presupune realizarea planului de afaceri 

permite evitarea multor greșeli cauzate de lipsa de informare (cunoașterea insuficientă a 
concurenților sau clienților, cunoașterea insuficientă a unor concepte economice sau tehnice 
implicate în activitate);

* Planul de afaceri indică, cu destul de mare precizie , investiția inițială necesară, în ce se 
va investi și cum va fi recuperată investiția. În acest fel, se reduce semnificativ riscul apariției 
unor probleme cu cash-flow - ul (fluxurile de numerar), una din cauzele principale de eșec in 
primele etape de funcționare ale noilor afaceri.

* Realizarea planului de afaceri întărește abilitățile de planificare ale întreprinzătorului. 
Chiar dacă planul de afaceri nu va putea fi pus in practică în toate detaliile sale, pentru că 
mediul economic este în continuă schimbare, întreprinzătorul va fi mai bine pregatit și capabil 
să se adapteze mai rapid.

BIBLIOGRAFIE:
Liviu Marin , Antreprenorii si antreprenoriatul , Editura EFI ROM , 2007

Economist, Teodorescu Iulia
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Carol cel Mare - Charlemagne, rege al francilor și 
împărat al Sfântului Imperiu Roman a fost cel mai 
influent lider militar al Evului Mediu, deoarece armatele 
sale au dominat câmpul de luptă, iar victoriile lor au dus 
la unificarea culturilor germanice,  romanice și creștine 
în ceea ce a devenit piatra de temelie a civilizației 
europene. Carol cel Mare nu a fost doar un cuceritor, 

a fost suveranul unei curți renumite pentru realizările artistice și științifice, îndeosebi pentru 
păstrarea educației clasice. Nepot al lui Carol Martel, care a împiedicat invazia islamică în Franța 
(Bătălia de la Poitiers -732), Carol cel Mare a urcat pe tronul Regatului Franc împreună cu fratele 
său Carloman, dar moartea acestuia din urmă în anul 771 face din Carol unic conducător. Carol 
cel Mare a început să construiască un regat creștin în cursul unei domnii care a durat 46 de ani și 
a purtat 53 de campanii militare. Au fost necesare 18 campanii militare și mai mult de 30 de ani de 
lupte pentru ca francii să-i înfrângă definitiv pe saxoni. Un deceniu mai târziu, a cucerit Bavaria, 
unificând, pentru prima oară, triburile germanice din vest într-o singură entitate politică. Din 
Bavaria, Carol cel Mare a pornit campanii militare împotriva avarilor (de pe teritoriul Ungariei și 
al Austriei de astazi) și a statelor slave de-a lungul Dunării. În 773, la cererea papei a intervenit în 
Italia împotriva longobarzilor, iar în 778 stăpânea deja Italia. În anul  778, a invadat Spania și, deși 
eforturile sale împotriva maurilor pentru a câștiga întregul teritoriu au rămas fără succes, a reușit 
totuși să ocupe partea de nord care a devenit cunoscută ca Marca Spaniolă. În timp ce francii se 
retrăgeau din Spania, ariergarda lui Carol, condusă de nepotul său Roland, a fost atacată de bascii 
creștini. Poemul epic medieval “Cântecul lui Roland” imortalizează bătălia. Carol controla cea 
mai mare parte a  Europei Centrale și  de Vest și conducea cea mai puternică armată a Vestului. 
În anul 800, în ziua de Crăciun, Carol a îngenuncheat pentru a se ruga în biserica Sfântului Petru 
din Roma, iar papa Leon al III lea i-a pus coroana pe cap, proclamându-l împărat al Sfântului 
Imperiu Roman restaurat. După anul 800, Carol a încetat să-și extindă imperiul, concentrându-se 
asupra amenintării vikingilor și danezilor la nord, a grecilor bizantini și a arabilor mediteraneeni 
la sud. Nu au mai avut loc bătălii importante, iar ultimii ani ai vieții sale s-au scurs în pace, Carol 
ocupându-se de problemele interne sau culturale. În afara realizărilor militare, Carol cel Mare a 
fost și un autentic sprijinitor al culturii: a încurajat educația, chemându-i pe învățați la curtea sa, 
a sprijinit mănăstirile și a îmbunătățit sistemul juridic. Carol cel Mare a solicitat încă din primii 
ani ai domniei copii ale textelor deosebit de rare, indiferent dacă erau creștine sau clasice. În 
mănăstirile și catedralele din toate teritoriile stăpânite au înflorit biblioteci și școli. La curtea sa 
de la Aix –la –Chapelle (Aachen),  Carol cel Mare a adunat cei mai aleși cărturari ai vremii: Alcuin 
de York, Pavel Diaconul, Einhard care a devenit biograful său, dar și alți învățați. Școala palatină 
carolingiană urmărea să dea imperiului funcționari calificați și administratori capabili care să 
servească în condiții cât mai bune Statul și Biserica. Deși acțiunile sale au încurajat războaiele 
religioase care au însângerat Europa și Asia în secolele  următoare, iar imperiul său nu a rezistat 
mai mult de treizeci de ani după moartea sa, lui Carol i se datorează în cea mai mare măsură 
fuziunea culturii germanice cu cea romană și cea creștină, care a avut drept rezultat ceea ce a 
devenit civilizația europeană.
Bibliografie:
1. Alessandro Barbero, Carol cel Mare, un părinte al Europei, Editura ALL, 2005
2. Henri Pirenne, Mahomed și Carol cel Mare, Editura Meridiane, București, 1992
3. Renée Mussot-Goulart, Carol cel Mare, Editura Corint, 2004

Prof. Cojocaru Annemarie Magdalena

Personalitățile care au modelat lumea. 
Carol cel Mare, Rege al Francilor  
(786-814)

„Să domnească pacea, înțelegerea  
și armonia între popoarele creștine... 

căci fără pace nu-i putem fi plăcuți 
lui Dumnezeu”

Carol cel Mare, Admonitio Generalis (789)

R E F E R A T E  M E T O D I C E
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Dispozitive de stocare a datelor.  
Unități de măsură pentru capacitatea de stocare

R E F E R A T E  M E T O D I C E

Doamna dirigintă a organizat o excursie cu clasa la Predeal. Ioana a luat cu ea în excursie 
și aparatul de fotografiat digital. Pe parcursul traseului, ea a făcut numeroase fotografii cu 
colegii ei. În prima zi după excursie, colegii îi spun Ioanei că vor și ei fotografiile. 

Oare cum va proceda Ioana pentru ca toți colegii ei să poată vedea acasă fotografiile? Le va 
tipării pentru fiecare copil în parte la un centru Foto -Video? Cam costisitor. Pentru rezolvarea 
problemei rapid și economic, ea va utiliza dispozitivele de stocare a datelor (carduri de memorie, 
stick-uri de memorie sau hard-disk-uri externe).

Dispozitivele de stocare a datelor sunt folosite pentru depozitarea datelor. 

Ioana va alege un astfel de dispozitiv în funcție de cât de mare este cantitatea de date, cât de 
des va folosi acele date, unde va avea nevoie de ele, cât de sigur poate păstra datele și câți bani 
costă dispozitivul.

Ioana cunoaște de la matematică multiplii și submultiplii kilogramului și se întreabă dacă 
și la Informatică și TIC avem unități de măsură pentru capacitatea de stocare a datelor și cum este 
memorată informația.

Informația este memorată pe dispozitivele de stocare sub formă de șiruri formate din 0 și 1 
(format binar – în baza 2). 

Cea mai mică unitate de măsură a informației este bit-ul. Un bit poate memora o valoare de 
0 sau o valoare de 1.

8 biți consecutivi formează un octet sau byte, adică 1 Byte = 8 Biți. 

Memoria internă poate fi văzută ca o succesiune de octeți (bytes).

Multiplii unui octet sau byte sunt:

  1 KiloByte(KB)=1024 Bytes =  Bytes
  1 MegaByte(MB)=1024 KB= KB
  1 GigaByte(GB)=1024 MB= MB
  1 TeraByte(TB)=1024 GB= GB
  1 PetaByte(PB)=1024 TB= TB
  1 ExaByte(EB)=1024 PB= PB
  1 ZettaByte(ZB)=1024 EB= EB
  1 YottaByte(YB)=1024 ZB= ZB

Exemplu: numărul 57

Se reprezintă pe un octet astfel:

0 0 1 1 1 0 0 1
Biții care formează un octet sunt 
numerotați de la 0 la 7

7      6      5      4      3      2     1     0

Bitul 0 reține 1, bitul 1 reține 0, 
bitul 2 reține 0,…..
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ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Codul Standard American 
pentru Schimbul de Informații) reprezintă un sistem de codificare a caracterelor, bazat pe 
alfabetul englez. Codurile ASCII reprezintă caractere text pentru computere, echipamente de 
comunicație și echipamente care lucrează cu text. Setul de caractere ASCII conține 128 de 
caractere: litere mari și mici, numere, elemente de punctuație. Fiecare literă este reprezentată 
de un număr. De exemplu, litera A este reprezentată prin numărul 65, în timp ce pentru litera 
z este alocat numărul 122.

Iată cum înțelege un computer numele IOANA tastat = I (73) O (79), A (65), N (78) A (65) =    
= 01001001 01001111 01000001 01001110 01000001

Ioana s-a interesat la magazin ce dispozitive de stocare există și face o comparație între ele 
în funcție de capacitatea de memorare a acestora.

1. Disc dur  (Hard-Disk sau HDD)  – este un dispozitiv de stocare 
a datelor. Pe discul dur se află inscripționate sistemul de operare, 
aplicații (programe), documente, muzică, imagini, filme, etc. Are  
capacitate mare de stocare a datelor și viteză mare de acces la 
informații.

În prezent, pe piaţă  se găsesc HDD-uri cu o capacitate de stocare de cel puţin 320 GB, cele 
mai întâlnite modele fiind însă cele de 500 GB şi 1 TB. HDD-urile sunt soluţia ideală pentru 
stocarea unei cantităţi mari de date, cum ar fi fotografii la rezoluţie mare, muzică, filme sau 
jocuri. HDD-urile pot fi interne sau externe.

2. Dischetă (Floppy-disk) – este folosită pentru stocarea datelor pe 
un disc magnetic flexibil rotitor. Pentru a putea folosi o dischetă, avem 
nevoie de o unitate de citire/scriere pentru dischetă. Discheta are o 
capacitate mică de memorare a datelor, de doar 1,44MB. Din această 
cauză, calculatoarele din noua generație nu mai au unitate floppy-disk. 

3. CD (Compact Disk) – este un mediu de stocare a informațiilor. 
Pentru a utiliza un CD, avem nevoie de un dispozitiv (unitate) pentru 
citire și scriere pe CD. Capacitatea de memorare a unui CD variază 
între 650 – 700 MB. Un CD se folosește în general pentru memorarea 
jocurilor, muzicii, fotografiilor, aplicațiilor etc. 

4. DVD (Digital Video Disk) – are o capacitate de memorare mai mare 
decât a unui CD. Pentru a folosi un DVD, avem nevoie de o unitate 
(dispozitiv citire/redare DVD). Capacitatea de memorare a unui DVD 
variază între 4,7 și  8,5  GB.   

5. Card de memorie – mediu de stocare a datelor folosit în general împreună 
cu telefoane mobile inteligente, tablete, camere video, aparate de fotografiat 
digitale, computere etc.,  atunci când dorim să extindem memoria standard  a 
acestora. Pentru a putea folosi un card de memorie, avem nevoie de un cititor 
de card. În plus, unele cititoare de card au nevoie si  de un adaptor pentru 
cardul de memorie. Capacitatea de memorare poate ajunge pâna la 2TB. 

6. Card de memorie cu port USB (Memory Stick) - este 
unul dintre cele mai folosite dispozitive de stocare a datelor, deoarece are 
dimensiune mică și capacitate mare de memorare și conectare ușoară la un 
computer (printr-un port USB). Capacitatea de memorare poate ajunge până 
la 2 TB. 

Prof. Profeanu Sanda
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R E F E R A T E  M E T O D I C E

Colindele în spiritualitatea 
poporului român

S
-a spus despre colinde că sunt 
vechi precum sufletul şi graiul 
românesc, fiind tot atât de preţi-
oase ca şi celelalte mărturii spi-
rituale ale poporului nostru. Plă-
mădite în vatra strămoşească a 

poporului român, colindele constituie zestrea 
culturală şi spirituală cea mai dragă sufletului 
românesc. 

Ele sunt cântece de bun-venit adresate lui 
Hristos, cântece de leagăn adresate Pruncului 
Iisus. Îndătinate atât de frumos în viaţa 
poporului nostru, aceste imnuri îşi au izvorul 
în Sfânta Scriptură şi în izvoarele nesecate 
ale sufletului românesc, ale credinţei şi vieţii 
poporului nostru care a tălmăcit cu atâta 
măiestrie şi limpezime adevărurile ortodoxe.

În această perioadă a sfintelor sărbători 
închinate Nașterii Domnului, Anului Nou şi 
Bobotezei, tinerii şi copiii colindă pe la casele 
oamenilor, ducând cu ei vestea mântuitoare a 
Naşterii şi venirii Mântuitorului pe pământ. 

Nu putem spune cu exactitate care dintre 
provinciile românești a dat mai multe colinde, 
ci doar că acestea sunt la fel de frumoase şi de 
bo gate în conținut. Când vorbim de originea 
populară a colindelor, ne referim la faptul 
că ele sunt creația anonimă a poporului 
român, deşi cei care le-au dat viață aparțin 
tuturor categoriilor sociale: clerici şi mireni, 
dascăli sau ţărani simpli cu credință creştină 
adâncă. Modul naiv, arhaic şi curat în care 
au fost alcătuite colindele certifică ethosul 
curat al poporului român, pentru care cre-
dința creștină transmisă acestuia de către 
Sfântul Apostol Andrei, iar mai târziu de la 
Constantinopol, a constituit liantul principal 
care i-a marcat destinul bimilenar atât de 
zbuciumat și care l-a făcut să reziste în faţa 
încercărilor istorice până astăzi.

Sursele colindului creştin popular tre-
buie căutate în textele sacre, vechi şi nou 

testamentare, în cântările liturgice de strană 
consemnate în cărțile de cult, în textul Sfintei 
Liturghii şi în chipurile luminoase şi pline de 
bunăcuviință ale icoanelor ortodoxe.

Dacă ar trebui să ne referim la mediul în 
care au apărut şi s-au dezvoltat colindul şi 
tradiția colindatului, trebuie subliniat faptul 
că satul românesc a reprezentat dintru-
început cadrul sau vatra formării sale. Mii de 
colinde şi cântece de stea, cele din urmă fiind 
de proveniență mai recentă, au fost culese de 
folcloriştii şi muzicienii români din secolele 
XIX-XX. Aceștia, ascultân du-le cântate de 
țăranii români de la sate, le-au notat pe 
portative, astfel înscriindu-le în tezaurul de 
cultură şi spiritualitate al credinței ortodoxe 
româneşti.

Prin colinde ni se transmite mesajul În-
trupării Fiului lui Dumnezeu. Adevărul 
dogmatic cu privire la Naşterea Domnului 
şi la Maica Sa este bine precizat şi cu multă 
claritate şi limpezime în colinde. În Sfânta 
Scriptură, pasajele evanghelice prezintă pe 
scurt istorisirea Naşterii Domnului, apoi 
drumul la Betleem şi călătoria în Egipt, dar 
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poporul român a înţeles că drumul este foarte 
lung şi destul de anevoios pentru o femeie 
care e gata să nască şi de aceea în colinde 
a brodat o mulţime de întâmplări şi fapte 
minunate. Colindele sunt colorate literar 
cu descrierea împrejurărilor şi a Ţinutului 
Sfânt, Betleemul, apoi spun despre venirea şi 
închinarea păstorilor, a magilor, apoi auzim 
despre imnurile îngereşti, mânia şi faptele 
înspăimântătoare ale lui Irod cu omorârea 
pruncilor, fuga în Egipt etc. În ele se arată 
grija neobosită a credincioşilor pentru Prun-
cul Sfânt, căruia îi vorbesc blând, îi caută 
un sălaş călduros pentru naştere, precum şi 
îmbrăcăminte împărătească.

În textul religios al colindelor, Iisus este 
deseori reprezentat ca fiu al familiei românești, 
născut şi crescut în spațiul românesc mioritic, 
fiind îmbrăcat în portul tradițional românesc: 
Mititel, înfășețel, în scutec de bumbăcel... 
Pe Pruncul Iisus, vântul bate nu-l răzbate, 
neaua ninge nu-l atinge, în sensul că, deşi 
este născut din Maica Domnului fără de tată, 
pe pământ, totuși, Dumnezeu fiind, toate 
stihiile și lucrările cosmosului i se supun 
şi îl confirmă drept Creator și Proniator, 
Atotțiitor și Atotputernic. El este Răsăritul 
Cel de Sus care a înlocuit vechea credință 
deşartă în cultul lui Mithra, zeitate de origine 
iraniană. El este adevăratul Soare al dreptății.   
Poliritmia creată de muzica şi versurile colin-
delor, întâlnită frecvent în cântecul popular, 
arată frumusețea, prospețimea, noutatea şi 
creativitatea românească. Mai mult decât 
atât, unele colinde sunt alcătuite în maniera 
doinelor şi baladelor bătrânești.

Poporul român a arătat profunda sa iubire 
față de Pruncul Iisus întruchipat în colinde, 
încât l-a numit, cu ajutorul diminutivelor, 
Pruncuț, Pruncușor, iar pe Maica Domnului, 
Măicuță maică sfântă, așa cum întâlnim în 
colindul următor: O, Măicuță maică sfântă, 
Florile dalbe, Ție îngerii îți cântă... Românul 
şi-a exprimat supravenerarea, pioșenia şi 
dragostea față de Maica Domnului prin aceea 
că a numit-o Precista: Coborât-a Moș Crăciun, 
Din turla bisericii, la icoana Precistii...

Numeroase exemple de colinde alcătuite 
în vers simplu, clar şi curat sunt dovada clară 
şi indubitabilă a originii populare a acestora. 

Totodată, ele exprimă frumusețea şi credința 
curată a poporului nostru.

Colindatul are şi aspect de pelerinaj, căci  
întruchipează pelerinajul Sfintei Fecioare 
Maria, apoi pelerinajul magilor şi al Mân-
tuitorului, a cărui viaţă pământească este 
un pelerinaj continuu. Colindătorii sunt 
misionari ai bisericii, căci prin colinde ei 
nu fac altceva decât să istorisească cele 
întâmplate la Betleem, iar cei ce îi ascultă 
învaţă despre Naşterea Domnului. Astfel, 
colindul era o biblie deschisă, atunci când 
preoţii şi oamenii nu ştiau carte.

Colindele şi folclorul sunt cele mai vechi 
documente de limbă românească, fiindcă prin 
intermediul lor ni s-a transmis bogăţia limbii 
noastre. Şi, precum din icoane învățăm viața 
şi faptele mântuitoare ale Domnului nostru 
Iisus Hristos, tot astfel, prin cântul colindelor, 
ni s-a transmis până astăzi învățătura creștină 
ortodoxă. De aici decurge datoria noastră 
de a păstra, cultiva şi transmite generațiilor 
următoare, această moștenire sfântă ce stă 
drept mărturie a istoriei şi existenței de 
veacuri pe aceste meleaguri a neamului 
românesc. 
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Metaboliți ai plantelor și animalelor 
în lumea parfumurilor

R E F E R A T E  M E T O D I C E

INGREDIENTE PARFUMANTE DE ORIGINE ANIMALĂ
Viața ar fi tristă, greu de suportat, dacă n-ar exista diversele forme, culori și  sunete care ne 

înconjoară. Prin cele cinci simțuri luăm cunoștință de ,,frumusețea» vieții. În afara fenomenelor 
ce impresionează ochiul și urechea, o mare bucurie o constituie și aromele și parfumurile, care 
impresionează simțul nostru olfactiv. Ne lăsăm oricând încântați de artele propriu-zise, de partea 
,,artistică» a naturii, dar o neglijăm pe cea chimică. Pe  lângă artele propriu-zise (arhitectură, 
pictură, muzică, sculptură) există și o ,,artă» a parfumurilor și chiar o ,,artă culinară».

Cuvântul ,,parfum» are origine în expresia latină ,,per  fumm», care înseamnă prin intermediul 
fumului, cu referire la ritualul de a arde esențe parfumate ca ofrande aduse zeilor. Primul tip 
de parfum a fost tămâia. Ea a fost descoperită de către mesopotamieni acum 4000 de ani. Culturi 
antice au ars multe tipuri de rășini și lemn la ceremoniile religioase. Adesea ei înmuiau lemnul 
parfumat și rășinile în apă și ulei, apoi își ungeau trupurile cu acest lichid. 

Pentru a fi mirosită, o substanță trebuie să fie volatilă și solubilă în apă. Organul de simț al 
mirosului (nasul) recepționează informații din mediul înconjurător  și le transmite sub formă 
de influx nervos scoarței cerebrale, unde se transformă în senzație de miros.  Moleculele care 
generează senzația de miros plăcut se numesc generic esențe. Esențele se extrag prin antrenare 
cu vapori, macerare la cald, operație efectuată pentru prima dată acum 3000 de ani de o anume 
Maria; aceasta a introdus vasul care conținea ulei de măsline și petale de flori într-un alt vas 
cu apă fiartă (85° C); sistemul se numește bain Marie (baia Mariei), sau extracție cu solvenți 
din diferite părți ale plantelor.Esența sau amestecurile de esențe se păstrează dizolvate într-un 
solvent organic cu care formează o soluție omogenă cu aspect uleios. Se comercializează sub 
numele de uleiuri esențiale. Unele dintre ele sun folosite la fabricarea parfumurilor  utilizate în 
cosmetică, iar altele în industria alimentară.

Parfumul este un amestec omogen format din esențe dizolvate în soluție alcătuită din alcool 
etilic și apă.

Industria parfumurilor prosperă prin crearea de parfumuri noi, prin recombinarea esențelor 
naturale tradiționale, prin obținerea în laborator a unor compuși organici folosiți ca esențe sau 
amestecuri de esențe și prin adăugarea unor secreții animale (civetul, moscul) și mirodenii.

Ambra cenușie sau gri, a fost una din cele mai de preț mirodenii din antichitate. Grație 
calităților sale fixative unice, ambra cenușie este foarte apreciată în parfumerie, constituind una 
din materiile prime de bază pentru parfumeria de lux. Ambra cenușie sau gri este o concrețiune 
care se formează  în tractul intestinal al speciei de balene numită albastră sau cașalot (Physeter 
macrocephalus)

Cașalotul este cea mai mare balenă cu dinți. Familia 
balenelor cu dinți mai include și delfinul și balena 
ucigașă. Capul cașalotului conține o substanță ceroasă 
de culoare albă numită spermanțet. Aceasta, împreună 
cu ambra cenușie, fac ca aceste animale să fie foarte 
vânate. Denumirea acestei balene vine din francezul 
,,cachalot”, care este un arhaism pentru dinte. Cașalotul 
poate crește până la o lungime de 20,5 m și poate cântări 
până la 57 tone. Dimorfismul sexual este foarte accentuat 
la cașaloți, adică diferențele de mărime dintre masculi și 
femele sunt foarte mari. De obicei, masculii sunt cu 30-
50% mai mari decât femelele.   
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Culoarea acestor balene este de obicei cenușie, dar câteodată în lumina soarelui aceasta pare 
maroniu închis. În sălbăticie au fost de asemenea observate și exemplare albinoase. Cașaloții se 
scufundă mai adânc decât orice alt mamifer acvatic, coborând la adâncimi de 2000 de metri sau 
mai mult. Viteza de scufundare a balenei este în medie de 170 de metri pe minut, iar viteza de 
urcare la suprafață este de până la 140 de metri  pe minut.

Înainte de a se scufunda, balena expulzează aerul din plămâni pentru a reduce forța portantă. 
Pe măsură ce ajunge la adâncime mai mare, presiunea apei determină evacuarea aerului din 
plămâni, împingând resturile de aer în trahee, unde nu pot fi absorbite în fluxul sangvin. Astfel 
se împiedică apariția tulburării dureroase provocată de  bulele de azot care se formează în fluxul 
sangvin și sunt captate în creier.

Cașaloții au fost căutați în secolul al XIX-lea de navele ce vânau balene, datorită valorii 
comerciale mari a cerii de spermanțet obținută din cap, din care se produceau lumânări, 
săpunuri, cosmetice, ulei pentru lampă și multe alte produse.Cașaloții erau vânați și pentru 
carne și pentru grăsimea utilizată pentru obținerea de ulei, iar ambra cenușie din sistemul 
digestiv era folosită în producerea parfumului.Ambra cenușie se formează ca o consecință a 
unor dereglări ale sistemului digestiv al lor, dereglări ce rămân necunoscute până în prezent. În 
momentul formării, ambra cenușie reprezintă o masă moale de culoare întunecată sau neagră, 
cu miros neplăcut, fecalic. Bucățile de ambră cenușie se aseamănă cu niște pietre și pot cântări 
până la 100 kg. Este cunoscut un caz când o bucată cântărind 421 kg a fost găsită într-un mascul 
prins în Oceanul Înghețat.

Nimerind în apa de mare la moartea animalului sau pe alte căi, sub acțiunea îndelungată 
a luminii solare, a aerului și a apei de mare, ambra cenușie se decolorează și se solidifică 
treptat devenind de culoare gri deschisă și căpătând un miros unic, complex și foarte agreabil. 
Majoritatea parfumurilor de top includ în componența lor substanțe cu miros de ambră cenușie 
- Coco (Chanel), Dioressence (Dior), L’air du temps (Nina Ricci).

La inceput, ambra cenușie era găsită și colectată pe malul oceanelor, ca mai apoi, odată cu 
creșterea vertiginoasă a cererii, să fie obținută prin vânătoarea cașaloților, care cu timpul a 
devenit exagerată, punând în pericol existența lor ca specie. Ca urmare, vânatul cașaloților a fost 
interzis, ei bucurându-se acum de protecție completă prin moratoriul Comisiei Internaționale 
a Vânătorii de Balene. Este greu de știut cu precizie câte exemplare sunt în viață, deoarece sunt 
aproape imposibil de numărat, dar estimările sunt acum între 200000 și 2 milioane. În unele 
țări, de ex. SUA, a fost interzisă și utilizarea ambrei cenușii. Astfel,  industria parfumurilor a fost 
lipsită de o materie primă solicitată.    .

Moscul natural este o substanță cu miros specific, pătrunzător, deloc agreabil, secretată de 
glandele unui mamifer rumegător, singuratic (Moschus moschiferus) de mărimea unei căprioare, 
originar din Asia. Substanța este folosită din timpuri străvechi pentru proprietățile sale fixatoare 
și afrodisiace și este una din cele mai scumpe substanțe aromate din lume.

Pentru a se obține substanța cu miros miraculos, moscul este omorât, glanda este îndepărtată 
și lăsată la uscat. După ce se usucă, în interiorul ei se formează o pastă care se transformă apoi 
într-un material granulos. Acest material se macerează  în alcool și se obține o tinctură cu miros 
de animal, urină și excremente. Pare respingător, dar parfumierii spun că are o notă foarte 
vie, afrodisiacă, iar combinată potrivit duce la rezultate uimitoare.Din motive ecologiste s-a 
interzis uciderea masculilor, dar vânarea lor continuă încă. Motivul: 1 kg de mosc costă 100000 
de euro pe piața neagră. Deosebit de îngrijorător este faptul că de la un animal se pot extrage 
maximum câteva grame de mosc, fiind necesară uciderea a 160 de cerbi pentru a colecta 1 kg 
de mosc natural. Este posibilă și prelevarea glandei fără uciderea animalelor, dar din nefericire, 
braconierii aplică acest procedeu foarte rar, preferând să omoare cerbii.

Până în a doua jumătate a sec al XIX-lea moscul natural  a fost folosit extensiv în fabricarea 
parfumurilor, înainte de a deveni prea scump și prea controversat. Din fericire există unele 
plante care împărtășesc aceleași proprietăți odorante cu moscul animal,ele fiind capabile să 
producă lactone, compuși macrociclici cu miros moscat. Multe din aceste plante, cum ar fi 
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aglica de grădină (Angelica archangelica), floarea de mosc (Mimulus moschatus), abelmoscul 
sau semințele de ambretta (Abelmoschus moschatus) sunt astăzi larg utilizate ca substitute ale 
moscului animal.

Moscul îl întâlnim ca notă de bază în multe parfumuri orientale sau opulente și în Get together 
(Emporio Armani) și Tresore (Lancome).

Castoreum este o secreție galbenă a glandelor castorului (Castor canadensis și Castor fibes), 
aflată într-un buzunar de piele în apropierea anusului, care cu timpul capătă un miros gudronat 
de fum și piele. În parfumerie este folosit ca fixator de aromă în special în parfumurile masculine 
cu aromă de piele și tutun. Și acesta este considerat ca fiind afrodisiac, iar pe lângă asta, mai este 
folosit ca aditiv alimentar și aromatizant al țigărilor ( poate asta este explicația dependenței de 
tutun).

Parfumuri care conțin castoreum: Opium pour Homme (YSL), Chanel, Givenchy III, Magie Noir.
Civetul este un animal mic și drăguț originar din pădurile tropicale ale Etiopiei. Prin 

chiuretarea animalelor crescute în captivitate se obține un lichid de culoare galben deschis, 
care apoi este tratat cu alcool.Rezultatul are o aromă fecală, amoniacală extrem de pronunțată, 
dar care în diluție mare este extrem de feminină dând strălucire multor parfumuri care fără ea 
ar fi greoaie și înecăcioase. Este prezentă în peste 10% din parfumurile marilor case: Guerlain, 
Lancome, Schiaparelli.

ESENȚE DE ORIGINE VEGETALĂ
Planta cu toate părțile ei, de la rădăcină până la floare este principalul furnizor de substanță 

parfumată.Dar, din cauza prețurilor imense pe piața mondială (1 kg de ulei de trandafir costă 
10000 de euro) și a faptului că materia primă naturală se găsește în cantități limitate, astăzi nici un 
parfum nu se mai construiește în exclusivitate din substanțe naturale. Toate creațiile  cunoscute 
sunt forme combinate de imgredienți naturali și sintetici, de natură și chimie. De la unele plante 
sunt utilizate în parfumerie doar florile și coaja fructelor, altele însă sunt folosite integral.  

- ambra - provine din rășina prelucrată a numeroase conifere și are o aromă cu iz de fum, 
zgură și miere. 

Ex: Dune (Christian Dior), Obsession ( Calvin Klein), Diva ( Emanuel Ungaro).
- iasomia - are un efect erotic și fără mirosul ei impetuos și armonios nu ar exista astăzi 

aproximativ 90% dintre cele mai cunoscute parfumuri.
Ex: Carolina Herrera, Dolce&Gabbana.  
- lemnul de santal - este lemnul parfumat și delicat al unui copac din India căruia i se mai 

spune și ,,Arborele alb de Marabar”, considerat vreme de secole arbore sacru. Este utilizat în 
proporție aproape incredibilă de 22 % în Samsara (Guerlain).

- trandafirul - regina de necontestat a tuturor florilor este utilizat pe scară foarte largă în 
parfumerie, existând sute de soiuri, într-o diversitate uluitoare. O gamă largă de trandafiri 
formează inima parfumului Paris (Yves Sain Laurent).Trandafirul bulgăresc este considerat 
chintesența rozelor și din petalele sale se prepară cea mai scumpă esență uleioasă din lume: 
dintr-o jumătate de tonă de petale nu se obține mai mult de 1 gram de esență.

- tuberoza - floare cu miros extrem de puternic și persistent, nu face parte din familia 
trandafirilor cum greșit este considerată (datorită numelui probabil) ci este o specie de crin cu 
lujer înalt și inflorescență mică, albă. Este des utilizată în parfumurile florale aducând consistență 
și senzualitate aromelor: în proporție mai mare în Panthere de Cartier sau în combinație cu alte 
flori înmiresmate în Jardins de bagatelle  (Lancome).
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Temă pentru acasă - Componentă  
a activității de învățare

R E F E R A T E  M E T O D I C E

Procesul de formare al omului nu se termină odată cu absolvirea şcolii. Învăţăm nu numai 
ca elevi, învăţăm continuu. „Viaţa întreagă este o şcoală” – spunea şi marele pedagog, Jan Amos 
Comenius.

Şcoala nu se poate, deci, să se mărginească în a da elevului doar un bagaj de cunoştinţe; 
ea trebuie să-l formeze astfel încât el să dorească şi să fie capabil de a învăţa continuu prin 
mijloace proprii. Învăţarea nu este un scop în sine, ci o condiţie esenţială pentru împlinirea 
şi desăvârşirea personalităţii umane. Astfel este pe deplin motivată schimbarea de accent de 
la „a-i învăţa pe elevi” la „a-i învăţa cum să înveţe şi cum să devină”. În realizarea acestui scop, 
temele date pentru acasă au un rol primordial. Prin ele elevii îşi formează deprinderi de muncă 
şi independenţă, deprinderi care le vor servi în viaţă. Cine nu ştie să muncească în şcoală greu 
va munci în viaţă. De altfel, fără capacitatea de autoeducaţie procesul de formare şi modelare 
continuă a omului rămâne o ţintă greu de realizat, dacă nu chiar metaforică.

Definite drept sarcini încredinţate elevilor de profesorii de la şcoală, menite a fi îndeplinite 
în timpul orelor din afara şcolii, temele pentru acasă îndeplinesc funcţii multiple ale căror 
semnificaţii reunesc şcoala şi familia, învăţătorii şi părinţii, timpul pentru şcoală şi timpul 
liber.

Argumente pro

Argumentul 1. Ajută la însuşirea noţiunilor predate în orele de curs.
Temele pentru acasă conţin elemente învăţate de elevi în ziua respectivă şi sunt impuse 

tocmai pentru o mai bună înţelegere a noţiunilor. Aceste teme îl obligă pe elev să aplice partea 
teoretică într-o problemă de ordin practic. Astfel partea teoretică va fi înţeleasă şi învăţată mai 
uşor şi nu în mod mecanic. Acest lucru îi va fi viitorului membru al societăţii de un real folos 
pentru că va reţine noţiunile învăţate pe o perioadă mai lungă de timp şi va putea apela la 
acestea oricând va avea nevoie.

Argumentul 2. Temele pentru acasă reprezintă un mod eficient pentru un elev de a-şi 
petrece timpul.

Rezolvarea temelor pentru acasă va conferi elevului o 
creştere a nivelului de inteligenţă a acestuia, ceea ce va duce 
la obţinerea de rezultate mai bune în şcoală şi în viaţă. Tot în 
acest fel elevul va căpăta mai multă încredere în modul său 
de a raţiona. De asemenea, impunerea temelor pentru acasă 
reprezintă o modalitate satisfăcătoare de a-l împiedica pe copil 
să se implice în alte activităţi care s-ar putea să nu fie benefice 
pentru educaţia lui.

Temele pentru acasă trebuie să fie bine dozate. Deoarece 
elevii primesc teme la diferite materii, se cere ca durata 
acestora să fie armonizată cu alte obligaţii ale elevilor. Timpul 
instituţionalizat de învăţare să se încadreze în limita maximă 
a celor 8 ore pe zi şi a celor 5 zile lucrătoare pe săptămână 
stabilite pentru timpul de muncă instituţionalizat. La vârstele 
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mici ar trebui ca această limită să coboare la 6 ore pe zi sau chiar mai puţin. Trebuie avut în 
vedere acest lucru deoarece, un program impus de şcoală care depăşeşte acest timp, riscă să 
fie realizat parţial sau deloc, mai ales în ceea ce priveşte a doua parte a programului (temele 
de acasă).

Elevii îşi alcătuiesc propriul program aducându-l la „normalitate” sau reducându-l. În 
cazul în care cadrul didactic realizează în procesul predării o învăţare parţială ce ar trebui 
completată prin studiu individual şi muncă independentă, rămâne definitiv o învăţare parţială. 
Dar nu trebuie trecut nici în cealaltă extremă, a unui program redus, simplu şi nesolicitant, 
prea liberal care ar avea de asemenea consecinţe negative asupra elevilor. În ceea ce priveşte 
timpul acordat temelor, psihologii recomandă ca durata efectuării acestora să nu depăşească 
20-30 minute pentru elevii din clasa I în perioada postalfabetară, 30-40 minute pentru şcolarii 
de clasa a II-a, o oră pentru cei din clasa a II-a şi o oră şi jumătate pentru cei de clasa a IV-a.

Temele trebuie să fie atent selecţionate pentru ca să nu se repete prea multe exerciţii de 
acelaşi fel. Depinde de capacitatea şi interesul învăţătorului ca temele să se diferenţieze prin 
conţinut pentru a se evita monotonia.

Temele trebuie să vizeze completarea şi adâncirea cunoştinţelor predate. În clasă nu se 
predă totul şi nu se pot face toate exerciţiile necesare la lecţie. De aceea, diversificarea surselor 
de informare şi a temelor este o rezolvare în acest sens.

Argumente contra

Argumentul 1. Temele pentru acasă nu reprezintă o modalitate eficientă de educare a 
copiilor

Temele pentru acasă sunt ineficiente în contextul în care, acasă, copilul este înconjurat de 
numeroase tentaţii (calculatorul, televizorul). Pe lângă acest lucru, părinţii sunt prea ocupaţi 
pentru a-şi supraveghea în permanenţă copiii. Având în vedere aceste două elemente, oricât 
de bine intenţionate ar fi temele, atâta timp cât elevul le rezolvă uitându-se la televizor, acestea 
nu îşi îndeplinesc scopul pentru care au fost propuse. 

Argumentul 2. Elevul poate demonstra însuşirea cunoştinţelor în clasă.
Orice aplicaţie poate fi dată ca temă pentru acasă, poate fi redefinită pentru a fi lucrată în 

clasă. Dealtfel, dacă şcoala îl pregăteşte pe elev pentru viaţă, aşa ar şi trebui să fie. Tot ceea 
ce elevul are de demonstrat ar trebui să se petreacă la locul de învăţare. Odată ce se află în 
afara cadrului formal, va fi dificil pentru elev să ia în serios sarcina de lucru care i-a fost 
trasată. Mai mult, nu toate instrumentele de lucru de la şcoală pe care le asociază cu învăţatul  
pot fi regăsite acasă. Este preferabil aşadar ca activităţile de verificare a deprinderilor şi a 
cunoştinţelor să se petreacă în clasă. 

În concluzie, tema trebuie să fie interesantă, să stimuleze căutările, să provoace elevul, să 
evite monotonia, plictiseala şi superficialitatea.
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Using poetry to teach grammar

R E F E R A T E  M E T O D I C E

Many teachers ask themselves whether poetry is worth using in the language classroom 
since it has often been argued that it breaks the “rules” of language and has been characterized  
as “deviant from the norms of language” (Widdowson in Grigoroiu, 2000 : 104).

Scrivener (2005: 360) suggests that we should use poetry as often as possible since it 
“stimulates, makes us to see things in new ways, heat things in new ways, think of things 
in new ways.”  He goes on by saying that many teachers do not feel confident using poetry 
because they are not confident about reading it or writing it themselves.

Poems, like songs can be used successfully during a grammar lesson. Poetry is often spoken, 
repeated acting as an effective tool for practicing a specific grammatical structure. Repeating 
the poem, the grammatical structures become more deeply internalized. Thus, poetry not only 
represents a rich resource for structured practice of grammar, but also a good basis for review. 
If a poem that exemplifies a particular structure is also a good poem, catching the eye and 
the ear while also stimulating and moving us; this polymorphic effect makes poetry easier to 
memorize for many students.

Like songs, poems exaggerate the rhythmic nature of the language. Thus it is an important 
aspect to be taught, since English is a syllable timed language with stressed syllables being 
spoken at roughly equal time pauses, even in everyday speech. Poems have an enormous 
linguistic value as they provide authenticity and cultural views thus increasing its effectiveness 
as a teaching resource. Once a poem or song has been learned, they stay in the minds of the 
students for the rest of their lives, with all the rhythms, grammatical features and vocabulary.

However, poems are not constructed in a simple way and syntactically they are at a higher 
level than prose, thus it might be very difficult for a foreign language learner to comprehend 
them completely.

In the selection of a poem, the teacher should first consider the grammatical structure 
to be presented, practiced, or reviewed, then the level and the age of the students, next the 
theme and the length of the poem and its appropriateness to the classroom objectives. Many 
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teachers think it is advisable to select a poem from 20th century poets as older poems are 
more difficult in what concerns the lexicon and syntax. I agree that it is more convenient to 
use contemporary poems than older ones. Poems, which reflect cultural themes (love, death, 
nature, friendship), universal features, humanistic values, or emotional aspects, will be more 
relevant to the foreign language learners. 

Grigoroiu (2000: 104) mentions that the language teacher must face two problems when 
using poems:

Firstly, in order to make sense of what is a new, original use of  language the student needs 
some familiarity with the norms of rules from which this use deviates. However, many teachers 
feel that the knowledge of “correct” language is not sufficiently known by students for them to 
appreciate when the norms are not being respected.

Secondly, teachers might worry that exposing students to more creative uses of language 
could make them use “incorrect”  language in the classroom.

In my opinion, using poetry should not be seen simply as an activity done for its own sake, 
but as a way of improving language knowledge. To use a poem linked linguistically to a lexical 
or grammatical problem is an enjoyable way of reinforcing or revising that problem.

When planning a lesson using a poem it is useful to try to anticipate some of the problems 
the students may face while reading it. Here are some of the possible questions a teacher 
might ask himself when using a poem during the language class:

1. The background to the poem 
Do the students need to know about:
• Any cultural or historical information?
• The collection from which the poem is taken?
• The author’s life or other works?
• What genre the poem is or to what literary movement it belongs?

2. The language of the poem
Do students need help with:
• Unusual language that breaks the rules of language use?
• Unfamiliar words, syntactic features?
• Discoursal or formal features of the poem (e.g. rhyming, repetition)?
• Ambiguities in meaning?
• Figurative or symbolic meanings?
• Figures of speech or rhetorical devices?
• Aural or musical qualities in the poem (e.g. alliteration, assonance)?
3. Motivating and involving students
• How can the theme or topic of the poem be made relevant to students own experience?
• How does the use of a poem in class respects the requirements of the syllabus?
• What activities will most suit the learning styles of the students? 
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Regret

                                                        Elev: Voicu Cătălin 
                                                 Clasa: 9 E prof.

Profesor coordonator: Petculescu Dana 

O, zboară, gândule și ia cu tine
Speranța ce o port pentru ziua ce va să vie!
Porțile Infernului, deschide-mi-le iară,
Să mă pot afunda în el încă o dată!

Iubirea apusă s-o ard în foc,
Din durere să nu mai ramână niciun strop!
O, Iadule, tu, să-mi fii casă,
Lasă-mă să nu simt cum tristețea mă apasă!

Un dor greu, sufltetu-mi arde...
De l-ar simți fiecare în parte!
Un nor sumbru mi se arată,
E semn să îmi îngrop inima moartă.

D I V E R T I S M E N T
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Jocurile

Elev: Savu Crișu Cezar Alexandru Adrian
Clasa: a IX-a M

O mare parte dintre copii își petrec timpul pe calculator, telefon și alte aparate jucându-se 
iar părinți își fac griji cu privire la timpul petrecut aiurea crezând că nu învață nimic și nu o 
să îi ajute în viața de zi cu zi .

Ce nu știu părinții de fapt, e că orice joc ajută copiii la dezvoltarea mintală și înțelegerea 
lucrurilor mult mai ușor.

Găsirea unor strategii de a putea să câștige pune în aplicare gândirea copilului.Cu cât un 
copil găsește mai rapid o strategie, cu atât mintea lui este mai avansată. Dacă am compara un 
copil care nu se joacă și unul care se joacă 1 sau 2 ore, cel care se joacă poate gândi mult mai 
repede și mai eficient.

Majoritatea jocurilor au ca bază limba engleză (și, datorită acestui fapt) copilul va învăța 
engleză fără să se obosească prea tare, pentru plăcerea jocului.

Putem spune că jocurile ajută și la a ține copilul cuminte .
Să ne gândim că un copil chiar iubește jocurile și vrea să își facă propria companie de 

jocuri dar, la început de carieră, va trebui să investească ceva timp și bani pentru a se putea 
lansa în industria de jocuri. Pe parcurs, lucrurile se vor schimba iar compania va crește. 
Să zicem că scoate un joc pe piață în valoare de 12 lei iar jocul prinde bine și acumulează în 
doar o luna 500 de mii de descărcări și cu timpul crește.

Nu vreau să zic că jocurile în exces sunt bune dar, câteodată, un mic joc nu strică . 

D I V E R T I S M E N T
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Bancuri

* La ora de fizică, profesorul desenează pe tablă 
schema circuitului și întreabă:

- De unde se stinge lumina?
Elevii: - De la întrerupător!
            - De la comutator!
Bulă: - De la grajd! 
Profesorul: - Cum, Bulă, de la grajd?
Bulă: - Da! Când sting lumina, tata spune:
           ”Boul ala iar a stins lumina”

*Maria îl strigă de pe celălalt deal pe Ion:
- Ioane, hai să mâncăm!
- Pe acolo trecea un grup de turiști, care îi dau Mariei un binoclu, să-l vadă mai bine pe Ion.
- Ioane, hai la masă, șoptește Măria.

* - Doamna profesoară, să știți că fiul meu nu 
poate veni azi la școală!

   -Dar cu cine vorbesc?
   - Cu tatăl meu! 

* - Eu nu vorbesc prea mult, zise profesorul de 
matematică către elevul Ionescu. Când fac cu 
degetul așa, înseamnă că vii la tablă.

   - Nici eu nu vorbesc mult, domnule professor! 
Eu când dau din cap, înseamnă că nu vin la tablă.

* - Fiule, ți-am cumpărat manuale pentru școală, au fost scumpe, așa că ai grijă de ele!
   - Bine mamă, nici nu mă ating de ele!

* Profesorul întreabă clasa:
 - Dacă aveți un leu și-i mai cereți unul tatălui 

vostru, câți lei aveți? 
 Bulă ridică mâna, profesorul îl lasă să răspundă, 

iar acesta zice:
 - Un leu!
- Nu știi matematică, zice profesorul dezamăgit.
- Nici dumneavoastră nu-l știți pe pe tata.

D I V E R T I S M E N T
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Queen of Light

Elev: Neacsu Mihai
Clasa: a X-a

Prof. coordonator: Marcu Daniela Elena

Come out dear Spring,
Come out and play
And take the chill away
Bring your dear Sun King!

May he warm the Sky all
Who’s tears of joy will fall
Over the grass and flowers below
Who he’ll carefully grow. 

And spread your glamorous wings
Sweep a gentle breeze,
Let branches break and swing
Out of their death freeze.

May life be rebirth
For a new cycle on earth,
A cycle of centuries old
Such is the way of this world.

D I V E R T I S M E N T
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Jokes

Prof. coordonator:  Vîntu Mădălina Iulia
(Munteanu Cornel, Marinescu Ionuț, Andrei Florin Robert, Nedelcu Constantin- clasa XI-a A)

1. Teacher: Maria, go to the map and find America! 
Maria: Here it is!
Teacher: Correct!
Now class, who discovered America?
Class: Maria!

2.Teacher: Donald, what is the chemical formula for water?
Donald: H, I, J, K, L, M, N, O
Teacher: What are you talking about?
Donald: Yesterday you said it’ s H to O.

3.Teacher: Winnie, name one important thing we have today but we didn’t have ten years ago.
Winnie: Me!

4. Teacher: Millie, give me a sentence starting with” I”.
Millie: I is...
Teacher: Stop, Millie! It’s wrong. Always say „I am”!
Millie: Ok, I am the ninth letter of the alphabet.

5. Teacher: Alex, your composition on „ My dog is exactly the same as your brother’s. Did you copy his?
Alex: No, sir. It’ s the same dog!

6. „Can a kangaroo jump higher than the Empire State Building?”
„Yes, because the Empire State Building can’t jump.”

7. ‘’Doctor, will I be able to play the piano after the operation?’’
‘’Yes, of course.’’
‘’Great, I never could before!’’

8.Two children are talking:
‘’Meet my new born brother!’’
‘’Oh, he is so handsome. What’s his name?’’
‘’I don’t know! I can’t understand a word he says!’’

9. A very drunk man comes out of a bar and sees another very drunk man. He looks up in the 
sky and says: 
‘’Is that the sun or the moon?’’
The other drunk man answers:
‘’I don’t know. I’m a stranger here, too!’’

10. Teacher: ‘’How can I get some clean water?
Student: Bring water from the river and wash it!’’ 

D I V E R T I S M E N T
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If you do what you always did, you will get what you always got.

No one can make you inferior without your consent.

The distance between insanity and genius is measured only by 
success.

You can do anything, but not everything.

The starting point of all achievement is desire. 

The road to success and the road to failure are almost exactly 
the same.

Don’ t let the fear of living be greater than the excitement of winning.

Success does not consist in never making mistakes but in never making the same one a 
second time.

 When all is said and done more is said than done.

The purpose of our lives is to be happy.

Always remember who you are!

I can resist anything except temptation.

Enjoy every moment!

You can only be free when you have nothing to love.

Be loyal to the one who is loyal to you!

Never look back!

No gain without pain!

Behind the cloud, the sun is still shining.

Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

Fortune is easily found but hard to be kept.

Love is a serious mental disease.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

Happiness is not a destination. It is a method of life.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to 
smile.

 (Radu Emil, Dumitrașcu Andrei, - clasa XI  A)

Quotes

D I V E R T I S M E N T
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 Did you know...?

C U R I O S I T I E S

Did you know the typical wave height from Pacific tsunami is between 6 - 9 metres? 

Did you know Diet Coke was introduced in 1982?

Did you know the word ‚lethologica’ describes the state of not being able to remember the 
word you want?

Did you know every day, more money is printed for Monopoly sets than for the U.S. Treasury?

Did you know wearing headphones for just an hour will increase the bacteria in your ear by 
700 times?

Did you know55% of all movies are rated R?

Did you know there are 2 chickens for every person?

Did you know80% of burglaries are committed by people aged 13-21?

Did you know half of all crimes are committed by people under the age of 18?

Did you know Shakespeare invented the words ‚assassination’ and ‚bump’?

Did you know there are a million ants for every person on Earth?

Did you know over 100 people choke to death on ballpoint pens each year?

Did you know new born babies have 350 bones (by age 5 the amount of bones merges to 206)?

Did you know there is no proof as to who built the Taj Mahal?

Did you know that in the 17th century the value of pi was known to 35 decimal places (today 
to 1.2411 trillion)?

Did you know Tiger Woods’ real first name is Eldrick?

Did you know you use 72 different muscles while speaking?

Did you know coconuts kill over 150 people each year (more than sharks)?

Did you know it took Leonardo Da Vinci 10 years to paint Mona Lisa?

Did you know the most common disease is tooth decay?
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Did you know avocados have the most calories of any other fruit?

Did you know American’s eat 18 billion hot dogs a year?

Did you know emus can’t walk backwards?

Did you know half of all crimes are committed by people under the age of 18?

Did you know the Earth weighs 6,588,000,000,000,000,000 tons?

Did you know the average person goes to the toilet 6 times a day?

Did you know Jack is the most common name in nursery rhymes?

Did you know there are 7 points on the Statue of Liberty’s crown?

Did you know ‚Babe’ was played by over 50 pigs?

Did you know the most common time for a wake up call is 7am?

Did you know the giraffe has the highest blood pressure of any animal?

Did you know India has over 50 million monkeys?

Did you know Iceland was the first country to legalise abortion in 1935?

Did you know blue and white are the most common school colours?

Did you know ostriches have a 14 meter (46 foot) long small intestine?

Did you know your foot is the most common body part bitten by insects?

Did you know Japan is the largest exporter of frog legs?

Did you know the sun is 330,330 times larger than the Earth?

 Did you know elephants communicate in sound waves below the frequency that humans can 
hear?

Did you know giant tortoises can live in captivity longer than any other animal?

Did you know snakes can’t bite in rivers or swamps (they would drown otherwise)?

Did you know a blue whale can go up to 6 months without eating?

Did you know pelicans consume around a 1/3 of its body weight in a single meal?

Did you know gorillas can’t swim?

Did you know house cats have 18 claws?

Did you know giraffes can’t cough?

Did you know the Giant Pacific Octopus can squeeze its entire body through a hole the size of 
its beak?

Did you know deer don’t like hay?

Did you know shrimps are all born male but slowly grow into females?

Did you know the average elephant produces 22kg (50 pounds) of dunn each day?
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Did you know there are more than 50 different kinds of kangaroos?

Did you know the average lifespan of a squirrel is 9 years?

Did you know a platypus can eat its weight in worms every day?

Did you know fleas can accelerate 50 times faster than a space shuttle?

Did you know spiders have transparent blood?

Did you know mosquitoes prefer children to adults and blondes to brunettes?

Did you know only 4 out of 20,000 species of bees produce honey?

Did you know March 14 is ‚save a spider day’?

[Did you know there are over 10 trillion living cells in the human body?

Did you know the number 1 cause of blindness in the US is diabetes?

Did you know trees do not have life expectancies (most can grow indefinitely)?

Did you know rain contains vitamin B12?

Did you know over 500 meteorites hit the Earth each year?

Did you know clouds fly higher during the day than the night?

Did you know the Sun has a diameter of 1,390,176km (864,000miles)?

Did you know it takes a plastic container over 50,000 years to start decomposing?

Did you know every year over 98% of atoms in your body are replaced?

Did you know your blood is 6 times thicker than water?

Did you know clothes dried outside smell better because of a process called photolysis (sunlight 
breaks down compounds that cause odour)?

Did you know Mercury is the only metal that is liquid at room temperature?

Did you know the opposite of a ‚vacuum’ is a ‚plenum’?

Did you know sound travels 15 times faster through steel than air?

Did you know before 1850 golf balls were made of leather and were stuffed with feathers?

Did you know the most common Spanish surname is Garcia?

Did you know22% of people skip lunch daily?

Did you know the average person swallows 295 times during a meal?

Did you know 72% of people eavesdrop?

Did you know the most popular snack food is potato chips?

(Selea Georgiana- clasa XII J)


