
MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

 

 
 
 
 
 
Adresa: Str. Ruşeţu nr. 17, Sector 6, Cod 060553, Bucureşti     
Telefon/Fax: 021 220 2344 
Pagina web: http://www.marinpreda.ro 
E-mail: secretariat @ marinpreda.ro 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             LICEUL TEORETIC “MARIN PREDA” 

Coordonatori  -    prof. Simona Dana Turcu 

- prof. Cristina Ana Maria Georgescu 

- prof. Ionela Iordan 

- prof. Mery Cătălina Sănduleasa 

- prof. Ana Maria Barb 

 

ISSN 2360 – 3267   

                                          ISSN-L 2360 – 3267   



MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

 

 
 
 
 
 
Adresa: Str. Ruşeţu nr. 17, Sector 6, Cod 060553, Bucureşti     
Telefon/Fax: 021 220 2344 
Pagina web: http://www.marinpreda.ro 
E-mail: secretariat @ marinpreda.ro 

 

2 

 

 

SECȚIUNEA 1- ScienceFair 

Clasele I-IV 

 

 

Nr.crt Numele și prenumele Titlul lucrării 
Prof. 

coordonator 
Școala 

1 
STUPARIU TEODOR FRUNZA - CEL MAI INGENIOS 

LABORATOR AL NATURII 
BURLAN CAMELIA 

Scoala nr. 79, 
București CHELAN MATEI 

2 
BUCUNEA DANIELA 
GEORGIANA 

VEHICULE - JOC DIDACTIC TOMA NICOLETA Școala nr. 1 Bistrița 

3 
VACARIU SOARE 
SOFIA MIHAELA 

GAZE JUCAUSE TURCU SIMONA 
Școala nr. 117, 
București 

4 GORAL EMIN URSULETII SI UNDELE TURCU SIMONA 
Liceul Teoretic 
M.Preda, București 

5 GULI MARENCA OZBOT BIT - DANCING STAR 
STATICA 
ECATERINA 

Liceul Teoretic 
M.Preda, București 

6 MATU IOANA CLARA 
ROBOTELUL MBOT V1 
URMARESTE O LINIE 

PAVEL LIVIU PAUL 
Liceul Teoretic 
M.Preda, București 

7 SOARE MATEI GAVRIL 
INITIERE IN ROBOTICA CU 
ROBOTELUL COZMO 

EL NAKOURY 
FLORENTINA 

Liceul Teoretic 
M.Preda, București 

8 LEONTE MATEI 
PROGRAMAREA ROBOTULUI 
MBOT 

PATRASCU ANCA 
Liceul Teoretic 
M.Preda, București 

9 
NITESCU INES ALEXIA BALOANE FERMECATE CU 

DORA 
NEGOITA MILENA 

Liceul Teoretic 
M.Preda, București CONSTANTIN MAYA 

10 STAN CIPRIAN ILUZII OPTICE 
STAN ADRIANA 
IULIANA 

Școala A.Păunescu, 
București 

11 STAN PATRICK FRUMUSEȚE MAGNETICĂ 
TURCU SIMONA 
TINA MADIN 

Grădinița nr. 2 , 
Oltenița 

12 
NEGOITA BOIANGIU 
RAZVAN IOAN 

WIZARD ADVENTURE 
NEGOITA 
BOIANGIU 
MILENA 

Liceul Teoretic 
M.Preda, București 
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PUNCTEAZĂ CU PINKA! 

 Negoită-Boiangiu Ioan-Răzvan 

Profesor coordonator Negoita Boiangiu Milena 

 Liceul Teoretic „Marin Preda”, Bucuresti 

 

1. Consideraţii teoretice  

Scratch este o aplicaţie dezvoltată de către grupul Lifelong Kindergarten de la MIT Media si are la 

bază limbajul de programare Squeak. Această aplicaţie este folosita in  programare, in mod 

distractiv, si este adresata  categoriei de vârstă 8-16  ani. Ea ofera copiilor posibilitatea de a crea 

propriile jocuri invatand sa programeze de la o varsta frageda, oferindu-le acestora posibiliatea de a 

se exprima fluent si creative. Proiectul realizat de elev este un joc in care personajul principal, Pinka, 

o maimutica trebuie sa arunce mingea de bascket intr-un coșulet care se deplasează random, pe 

coordonatele (x,y) ale axei de coordonate. Punctajul este retinut intr-o variabila numerica care creste 

din unu in unu de fiecare dată când centrul coșului este atins si tot atunci se afiseaza pe ecran un 

mesaj de bucurie ―Goal!‖.  

2. Mod de lucru  

Alegerea tipului de joc, dar şi genul (FPS, RPG, RTS, acţiune, aventură, etc)  

Crearea poveştii jocului  

Crearea storyboard-ului – se desenează fiecare scenă a întregii poveşti  

Crearea personajelor şi a obiectelor ce vor fi folosite în joc  

Texturarea modelelor (obiectelor şi personajelor)   

Animarea elementelor dinamice  

Crearea efectelor speciale  

Importarea şi pregătirea modelelor pentru programare în game engine -2D/3D; 

Importarea sunetelor necesare folosite în joc  

Programarea propriu-zisă a jocului   
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Testarea şi optimizarea jocului (proces necesar pentru verificarea potenţialelor erori şi pentru a te 

asigura că nu există un consum inutil de resurse ale computerului)  

Rectificarea problemelor (dacă este nevoie)  

Randarea jocului  

3. Date experimentale   

Nr.crt. Date 1 Date 2 Date3 

1 
Personajele – realizate de 

elev sunt creatie proprie 

Costumele – sunt realizate 

in totalitate de elev 

Scena si decorurile 

proiectate de elev dupa 

propriul design 

2 
Scripturile – controleaza 

vrajitorul si dragonul   
  

 

4. Interpretarea rezultatelor  

Testarea şi optimizarea jocului (proces necesar pentru verificarea potenţialelor erori şi pentru a te 

asigura că nu există un consum inutil de resurse ale computerului)  

Rectificarea problemelor (dacă este nevoie)  

Randarea jocului  

5. Aplicaţii practice – jocul „Puncteza cu Pinka!‖ 

6. Bibliografie  - https://scratch.mit.edu/download 
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URSULEȚII ȘI UNDELE 

Goral Emin, clasa a III-a 

Coordonator – profesor Simona Dana Turcu 

Liceul Teoretic “Marin Preda”, București 

 

1. Considerații teoretice. 

Tot timpul auzim despre cutremure, vedem valuri, auzim sunete... Toate acestea sunt unde : unde 

seismice, unde mecanice, unde sonore... 

Prin undă se înțelege fenomenul de propagare a unei oscilații într-un mediu , de exemplu vibrația 

membranei de la o tobă sau a unei corzi de chitară. Orice undă transportă o formă de energie. 

Altfel spus, o undă este un fenomen fizic ce se propagă și se "copiază" singur "un pic" mai târziu în 

timp și "un pic" mai departe în spațiu. 

 În acest experiment doresc să pun evidență propagarea unei unde într-un fel inedit. 

2. Materiale necesare 

Pentru dispozitivul meu voi folosi: 

- bețișoare de frigărui 

- bandă adezivă 

- fundă 

- ursuleți gumați 

- 2 suporți. 

3. Modul de lucru 

Voi întinde funda între cei doi suporți. Pe ea așez bețișoarele de frigărui la distanțe egale și le lipesc 

cu bandă adezivă. La capetele fiecărui bețișor înfig câte un ursuleț gumat. În final dispozitivul va arăta ca 

în figura de mai jos. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mi%C8%99care_oscilatorie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mediu
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Ursuleții trebuie așezați astfel încăt să obținem echilibrul. Pentru a pune în evidență unda trebuie să 

scot din poziția de echilibru unul dintre ursuleții de la capete. 

4. Interpretarea rezultatelor 

Dacă apăs ușor pe un ursuleă din capăt și îi dau drumul voi observa ca următorul bețișorul va începe 

să oscileze, apoi următorul, apoi următorul și așa mai departe până la ultimul bețisor.  

      De-a lungul fundei se va propaga o undă...de ursuleți dulci. 

5. Aplicații practice. 

Acest dispozitiv poate fi folosit de către doamna învășătoare atunci cănd ne explică ce este o undă și 

cum se propagă ea. Și de ce , poate fi o jucărie educativă... 

6. Bibliografie. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Und%C4%83 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Und%C4%83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Und%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Und%C4%83
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FRUNZA: CEL MAI INGENIOS LABORATOR AL NATURII - LABNIF 

Stupariu Teodor, Chelan Matei ,clasa a III-a 

Profesor coordonator: Burlan Camelia 

Şcoala Gimnazială nr. 79, Bucureşti 

 

 

Frunzele sunt verzi pentru că pe vremuri, când copacii aveau 

frunze albe, o pasăre cu pene verzi s-a aşezat pe o ramură, iar 

picăturile de ploaie i-au furat culoarea şi au aşezat-o pe frunze. 

Să mai fie oare altceva? 

1. Consideraţii teoretice.  

În proiectul nostru vrem să înţelegem de ce frunzele au diferite culori şi de ce cele verzi sunt cele mai 

folositoare? Cum formează ele oxigenul? Putem controla cantitatea de oxigen pentru a reduce poluarea 

din marile oraşe?   

1.1.  La prima noastră întrebare ne răspundem prin descoperirea misterului frunzei. 

Frunza este organul cel mai activ în hrănirea plantei. Ea îşi schimbă culoarea toamna, când apare 

frigul şi circulaţia sevei încetineşte. Frunzele se îngălbenesc şi cad. Primăvara, seva reîncepe să circule, 

apar frunze noi. 

1.2.  La a doua întrebare, cum apare oxigenul? 

Aici trebuie să înţelegem din ce este formată frunza (după Popovici şi colab., 1985). La suprafaţa 

frunzei există peri şi mici deschideri (numite stomate) prin care frunza respiră şi reglează schimbul 

gazelor în fotosinteză. 

Privind la microscop o frunză secţionată se observă: mici celule (numite cloroplaste), ce conţin 

clorofilă şi sunt responsabile de procesul de fotosinteză. Nervurile reprezintă calea de transport a sevei la 

nivelul frunzei. 

Din aer, prin stomate intră dioxidul de carbon (CO2) care pătrunde în celulele frunzei (cloroplaste). 

Acum începe procesul de fotosinteză. 
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Fotosinteza este un proces prin care din apă, săruri minerale, dioxid de carbon, în prezența luminii și 

cu ajutorul pigmentului clorofilă (ce reţine lumina) se obține oxigen. 

Acest proces complex are loc în mai puţin de un minut. 

1.3.  La treia întrebare încercăm să găsim soluţii pentru a monitoriza cantitatea de oxigen cu 

ajutorul roboţilor.  

2. Materiale necesare. 

Frunze colectate în sezonul de toamnă, microscop, set de roboţi Lego Mindstorms EV3. 

3. Mod de lucru.  

Analize la microscop, programare roboţi. 

4. Date experimentale. 

(1) Secţiuni obţinute din analiza frunzelor la microscop. 

(2) Utilizarea senzorului de culoare şi programarea robotului pentru a detecta frunzele producătoare 

de oxigen (de culoare verde) şi cele uscate (de culoare galbenă). 

5. Interpretarea rezultatelor. 

La microscop am văzut cum frunzele de diferite culori îşi schimbă aspectul. În urma programării, 

robotul a înregistrat copacii cu frunze verzi şi pe cei cu frunze galbene. În acest fel ne putem da seama de 

cantitatea de oxigen dintr-o zonă a unui oraş.  

6. Aplicaţii practice 

Cu ajutorul microscopului se poate studia şi înţelege structura frunzelor.  

Cu ajutorul roboţilor se pot indica zonele unde, mai ales iarna (când procesul de fotosinteză este 

redus) aerul trebuie curăţat prin plantarea de copaci cu frunze verzi tot timpul anului. Astfel, oraşul 

viitorului va avea mai puţină poluare şi aer mult mai curat. 

7. Bibliografie 

1. Popovici Lucia, Moruzi Constanţa, Toma Ion – Atlas Botanic, Ediţia a II-a revizuită, Editura 

Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1985. 

2. Lego Mindstorms EV3, https://www.lego.com/en-us/mindstorms.  

3. Parts of the leaf, https://www.youtube.com/watch?v=WFAFtkDZO-4.  

 

 

https://www.lego.com/en-us/mindstorms
https://www.youtube.com/watch?v=WFAFtkDZO-4
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VEHICULE – JOC DIDACTIC 

Bucunea  Daniela  Georgiana, clasa a III – a 

Coordonator: prof. Înv. Primar Toma Nicoleta 

Școala Gimnaziala Nr.1, Bistrița 

 

 

La începutul clasei a III –a, doamna învățătoare ne-a 

anunțat că la ora de JOC ȘI MIȘCARE fiecare elev va prezenta 

un joc conceput de el, un joc original. Am așteptat cu nerăbdare 

primul joc și apoi a fost foarte palpitant să așteptăm   

 următoarele ore dar și să gândim propriul joc. Fiecare a dorit 

să fie unic. Cănd a venit rândul meu m-am gândit să fac un joc 

care să aibă un conținut științific dar să fie și frumos. Mama 

mi-a cumpărat un joc de cărți cu vehicule. De aici a venit idea 

jocului și de la pasiunea pentru rebus. Prin jocul meu am vrut 

să fixez cunoștințele despre vehicule accumulate în clasa a II – 

a dar să ne și distrăm. Pentru titlul jocului am decis să concep 

un rebus pe care să-l rezolv cu colegii și apoi să încep jocul. 

 

Rezolvând coloanele rebusului veți afla pe orizontala A – B, titlul jocului pregătit de mine pentru voi. 

Definiții pentru rebus: 

1.....urmă albă lasă-n zbor, sus pe cer al său motor.  (AVION) 

2.....două roți cu spițe pe alee și ulițe. (BICICLETA) 

3. ...scump și luxos folosit pe mare pentru agrement sau sport.  (IAHT) 

4.....autovehicul de dimensiuni mari folosit pentru transportat marfă sau materiale.(CAMION) 

5....de armată folosit, cu șenile pregătit. (TANC) 

6. ...mașină de lucru pentru săpare, nivelare, construcții. (BULDOZER) 

7......motorizat, cu eleice echipat. (ELICOPTER) 

8....pasiune pe două roți, în unele țări principalul mijloc de transport. (MOTOCICLETA) 
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     Odată rebusul rezolvat, colegii mei au aflat că jocul meu se numește ‖VEHICULE‖. Fiecare copil 

a primit o carte cu imaginea unui vehicul care poate circula în aer, pe apă, pe uscat, pe șine, etc. 

Vehiculele au fost în perechi, așa că mai întâi trebuiau descoperite perechile, apoi unul dintre copii să 

răspundă la o întrebare de cultură generală iar perechea lui să spună ce știe despre vehiculele  respective.  

ÎNTREBĂRI 

1. Care este numele istoric al orașului Constanța? (TOMIS) 

2. Câte sute are numărul 2300?  (23) 

3. Cum se numește lichidul care circulă în interiorul plantelor? (SEVĂ) 

4. Care pasăre este simbolul păcii?  (PORUMBELUL) 

5. Care este dublul lui 421? ( 842) 

6. Care este cel mai mic submultiplu al metrului? (mm) 

7. Mihai Eminescu a trăit înainte sau în aceeași perioadă cu Ion Creangă? (aceeași perioadă) 

8. Cum se numesc pălăriile mari ale mexicanilor? ( SOMBRERO) 

   La final, colegii au apreciat foarte mult jocul, au savurat biscuiții gătiti de mine și bunica și s-au 

bucurat de jucăriile pe care le-au primit în dar.  

Bibliografie 

1. Enigme speciale , Didactica Publishing House, creation playbac, 2012. 

2. Sunt imbatabil, volumul II, D.P.H, creation playBac, 2012. 
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FRUMUSEȚE MAGNETICĂ 

Stan Patrick, grupa pregătitoare, Grădinița nr. 2, Oltenița 

Coordonator – prof. Simona DanaTurcu, Liceul Teoretic „Marin Preda” 

 

1. Considerații teoretice 

Magnetul este un material sau un obiect care atrage alte obiecte care conțin fier.  

Grecii au descoperit, în antichitate, aproape de orașul Magnezia din Asia Mică, o piatră care are 

proprietatea de a atrage bucățile de fier. Această rocă este formată dintr-un minereu numit magnetit. 

Magneții pot fi de două categorii: magneți naturali (de exemplu orice bucată de magnetit este un 

magnet natural) și magneți artificiali (obținuți, de exemplu, prin frecarea unor bucăți de fier cu un magnet 

natural). 

Corpurile din fier se magnetizează temporar, iar cele din oţel se magnetizează permanent. 

Prin încălzire magneţii îşi pierd proprietăţile magnetice. 

Zonele în care proprietăţile magnetice se manifestă cel mai puternic sunt polii magnetului. Orice 

magnet are doi poli numiți polul nord și polul sud. Daca apropiem doi magneți cu polii de același fel, ei se 

vor respinge. Dacă apropiem polul nord al unui magnet de polul sud al altuia aceștia se vor atrage. 

Deoarece m-am jucat adesea cu magneți sau cu jucării care conțin magneți m-am gândit să 

construiesc ceva pentru mama mea folosind proprietățile magneților. Am ales să construiesc un suport 

pentru fotografii.  

2. Materiale necesare 

- un cadru de la o rama fotografică 

- fire de ață 

- magneți 

- fotografie 

- lipici, bandă adezivă, foarfece. 

3. Mod de lucru  

Cu ajutorul tatălui meu am lipit magneți pe toate laturile ramei foto si pe centru fotografiei pe care 

am ales să o folosesc. Apoi am prins la capete firelor de ață colorată agrafe de birou. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia_antic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asia_Mic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Magnetit
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4. Interpretarea rezultatelor. 

Agrafele sunt atrase de magneții de pe ramă și de cel de pe fotografie, se întind și formează astfel un 

suport pentru aceasta. 

5. Bibliografie 

https://www.gimnaziu.info/magneti-interactiuni-magnetice-campul-magnetic 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Magnet 

 

 

OZOBOT BIT – DANCING STAR 

Marenca Guli, clasa a II-a D 

Liceul Teoretic “Marin Preda” 

 

 

1. Consideratii teoretice 

Ozobot este un robot micuț, de 2,5 cm, cu o greutate de 250 g – care 

adoră să se joace.  Este capabil să citească și să inteleagă codurile de culori, 

mergând pe liniile desenate cu markere speciale și luminând - prin ledurile 

incorporate - în culorile pe care le parcurge.  

Are 5 senzori care îl ajută să rămană pe traseul desenat, fie că traseul este desenat pe o hârtie sau pe 

tabletă. Poate merge cu viteză mare, mică, înainte, înapoi, se poate roti, încetini – după programul pe care 

îl creezi pentru el. 

2. Materiale necesare 

Materialele de care am nevoie sunt: 

- un robot Ozobot bit  

- un telefon sau o tabletă 

- markere speciale pentru desenarea codurilor 

- încărcător pentru alimentarea robotului Ozobot bit; va funcționa neobosit timp de 1 oră. 

3. Mod de lucru 

https://www.gimnaziu.info/magneti-interactiuni-magnetice-campul-magnetic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Magnet
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În acest proiect am dorit să vă arăt că micul meu prieten poate să înțeleagă comenzi mai complicate 

decât codurile de culori – i-am creat un mic program în care el va trebui să ne arate că este un dansator 

grozav. 

- am descărcat pe telefon/tabletă platforma OzoGroove din aplicația Magazin Play; 

- am folosit blocurile de comenzi de pe platforma OzoGroove pentru a alege o melodie și a crea 

coregrafia momentului artistic; 

- am salvat programul în aplicație și 

- am încărcat /transmis programul către Ozobot; aceasta operațiune se numeste calibrare și se face 

asezând robotul pe o anumită zonă de pe tabletă/telefon. Ozobot va primi informațiile și le va ―ține 

minte‖; 

- am folosit comanda ―dance‖ urmata de comenzile ―ok‖, ―load robot‖, ―tape to activate‖ și 

asezarea micului Ozobot pe cercul activat, va declanșa calibrarea acestuia. În timpul calibrării, ledurile 

vor lumina intermitent în toate culorile curcubeului. Dupa calibrare, micul roboțel ne va încanta cu 

mișcările sale de dansator talentat . 

4. Aplicatii practice 

Atunci când sunt prea obosită ca să merg în parc sau chiar și în parc, când vreau să am o pauză activă 

, micul meu prieten  este gata de joacă după regulile pe care i le creez în aplicatia OzoBlockly sau 

OzoGroove pe care le-am descărcat din aplicația Magazin Play pe telefonul / tableta mea . Am descoperit 

că pot crea mici programe / jocuri pentru Ozobot Bit folosind platformele OzoBlockly si OzoGroove . 

5. Bibliografie 

   https://digipedia.ro/ozobot-robotelul-care-va-da-o-alta-perspectiva-jocurilor/  
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GAZE JUCĂUȘE 

Vacariu Soare Sofia Mihaela, Școala Gimnazială nr. 117, București 

Coordonator – prof. Simona Dana Turcu, Liceul Teoretic „Marin Preda” 

 

 

1. Considerații teoretice 

Uneori cunoaşterea fenomenelor fizice şi chimice ne poate  ajuta în realizarea unor „trucuri‖ 

distractive. 

În această lucrare voi prezenta 3 experimente pe care le-am făcut acasă folosind în principal oțet și 

apă minerală carbogazoasă. Acestea amestecate emană un gaz numit dioxid de carbon. 

Acesta este un compus chimic format dintr-un atom de carbon şi doi atomi de oxigen. În condiţii 

normale de temperatură (20-25˚C) şi presiune este un gaz incolor, adică nu are culoare, inodor, adică nu 

are miros, şi are un gust înţepător, pe care  îl simţim atunci când bem sifon sau apă minerală carbogazoasă 

foarte proaspete. 

2. Materiale necesare 

- pahare 

- borcan cu capac în care este fixat un pai de băut 

- bicarbonat 

- chibrit 

- suc colorat 

- mănuși chirurgicale 

3. Modul de lucru 

Experimentul 1  

În borcan se toarnă apă minerală și oțet și se pune repede capacul astfel incât un capăt al paiului este 

borcan iar celălalt într-un pahar gol. Se apropie o lumânare de paharul gol și se observă ce se întâmplă. 
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Experimentul 2 

În capacul unui alt borcan se fixează 2 paie – unul ajunge într-un borcan în care punem oțet și 

bicarbonat celălalt are un capăt în sucul colorat iar al doilea ajunge într-un pahar gol.  

 

Experimentul 3 

În mănușa chirurgicală se introduce bicarbonat iar într-un borcan se pune oțet. Se fixează mănușa pe 

buza borcanului. 

4. Interpretarea rezultatelor 

Experimentul 1 . Gazul degajat în borcan va ajunge prin intermediul paiului în paharul gol. Flacăra 

lumânării se va stinge deoarece dioxidul de carbon nu întreține arderea. Flacăra are nevoie de oxigen ca 

să ardă. 

Experimentul 2. Gazul degajat în primul borcan ajunge prin pai în interiorul borcanului cu suc. În 

acest borcan va fi acum o cantitate mai mare de gaz (aerul care se afla înainte + dioxidul de carbon care 

vin din celălalt vas). Presiunea gazului în vas crește și gazul împinge lichidul prin cel de al doilea pai 

catre paharul gol. 

Experimentul 3. Mănușa va închide foarte bine borcanul, asemenea unui capac. Bicarbonatul din 

mănușă cade în oțet și determină degajarea dioxidului de carbon. Din nou presiunea gazului crește iar 

mănușa se va umfla. 

5. Bibliografie 

https://www.youtube.com/watch?v=mwwBeDBh_ik 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dioxid_de_carbon 

https://www.youtube.com/watch?v=mwwBeDBh_ik
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dioxid_de_carbon
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ROBOȚELUL MBOT V1.1 URMĂREȘTE O LINIE 

Matu Ioana Clara, clasa a II-a 

Coordonator: prof. Pavel Liviu Paul 

Liceul Teoretic “Marin Preda”, București 

 

 

1. Considerații teoretice 

Robotul programabil tip mbot v1.1 este o variantă all-in-one pentru copiii care își doresc să se 

bucure de experiența de a programa, de a învăța electronică și robotică. Poate fi controlat prin programare 

vizuală de pe tablete sau calculator, interfața de programare fiind ușor de folosit.  

Specificații tehnice: 

- mod de deplasare: roți 

- material: metal 

- versiune: Bluetooth 

- nivel dificultate: începător 

- conectivitate: Bluetooth 

- aplicație pentru android: da, android 2.3+ si bluetooth 2.0+ 

2. Materiale necesare 

Avem nevoie de: 

- un robot mbot v1.1 

- o tabletă  

- încărcător pentru alimentare  

3. Mod de lucru 

Controlul și programarea robotului mbot se fac prin programul mblock, inspirat din Scratch 2.0, 

sau prin module wireless. Cu kit-ul robot mbot se poate ajunge la o experiență distractivă prin care 

invățăm despre tehnologie, inginerie si matematică. 
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Corpul mecanic mbot este compatibil cu platforma make block și cu componente lego. 

Componentele electronice sunt bazate pe platforma Arduino, iar controlul robotului se face prin 

dispozitive compatibile Wi-fi. 

4. Aplicații practice 

Robotul se programează prin intermediul soft-ului mBlock, ce are la bază Scratch 2.0. 

Programarea este grafică, fiind o metodă rapidă de a învăța cum se poate controla robotul si cum poate 

realiza diferite funcții. Robotul dispune de diverse opțiuni de bază pre-asamblate precum: evitare a 

obstacolelor, urmarirea liniei și poate fi folosit în mai multe jocuri cum ar fi jocul de fotbal, sumo și 

altele. 

In aceasta aplicație, roboțelul mbot urmărește o linie cu o viteză constantă (50/slow), când 

senzorul depistează că linia se întoarce la stânga, oprește motorul 1 (stânga), iar când senzorul depistează 

că linia se întoarce la dreapta, oprește motorul 2 (dreapta). 

5. Bibliografie 

https://small.academy/magazin/ro/roboti/8-47-robot-mbot-v1-1.html 

https://smartbots.ro/8-makeblock-mbot-v11-albastru-robot-educational-programabil-stem-bluetooth.html 

 

INIȚIERE IN ROBOTICĂ CU ROBOȚELUL COZMO 

Soare Matei Gavril 

Profesor coordonator: El-Nakoury Florentina 

Liceul teoretic “Marin Preda”, Bucure;ti 

 

1. Considerații teoretice: Robotelul Cozmo este produs de firma Anki, este pus în mișare patru 

motoare si 50 de rotite dintate, este dotat cu o camera de 30 fps VGA cu un program de recunoaștere 

faciala sofisticat, are un display facial de rezoluție 128x64 pixeli, are un CPU care îi permite să invetțe, 

este dotat cu un senzor de proximitate, în  total Cozmo având peste 300 de piese. 

2. Materiale necesare: Telefon cu sistem de operare Android compatibil cu Cozmo,  unitatea de 

încărcare, cuburile si robotul Cozmo. 
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3. Obiective propuse: folosirea modulului de programare Constructor mode în vederea efectuării 

următoarelor rutine: 

- Cozmo merge 589 mm la viteza de 1000 mm/s apoi se intoarce la-90grd la viteza de 45 grd/s; 

- va spune: look at me, isi va misca brațele 100% (maxim sus) la viteza 45 grd/s, va apuca un cub; 

- se va  roti -150 grd la viteza de 45 grd/s va merge 200mm la viteza de 45mm/s. 

- va misca bratele la 50% la viteza de 45 grd/s si va pune cubul peste altul; 

- se va misca -305 mm (inapoi) cu viteza 80 mm/s; va misca bratele la 0% (jos) cu viteza 45 grd/s; 

- se roteste 60 grd la 45 gr/s si merge inainte 300mm cu 80 mm/s; 

- misca capul 45 grd cu 45 grd/s; face animatia „anim_greetings_happy_01―; 

- misca capul la 0 grd cu 45 grd/s, se roteste 90 grd la vitea 45 grd/s; 

- se misca 200 mm (inainte) cu viteza 89 mm/s, ridica bratele la 100% cu 45 grd/s si apuca un cub; 

- Canta „3-disco music― si aprinde luminile rosii; 

- aprinde pe rand luminile turcoaz, roz, albastru, portocaliu, galben cate 1 secunda, apoi negru (lumina 

oprit); 

-  se roteste 90 grd la 45 grd/s, merge 350mm cu 90 mm/s si se roteste 90grd cu 45grd/s; 

- merge 400mm la 40mm/s, se roteste -90 grd cu 45 grd/s si merge 111mm cu 80mm/s; 

- spune „Ooopssss....― si face o animatie „0-mistery―. 

 

 

PROGRAMAREA ROBOTULUI MBOT 

Leonte Matei 

Profesor coordonator: Pătraşcu Anca Dana 

 Liceul teoretic "Marin Preda" - Bucureşti 

 

1. Considerații teoretice: robotul educational mBot este produs de firma Makeblock, care produce mai 

multe modele de roboti. 

Robotul mBot este coordonat de placa de bază mCore, cu 4 porturi de intrare RJ25 la care se pot conecta 

senzori diverşi. Robotul mai are două motoare pentru acţionarea roţilor, senzor de lumina incorporat pe 
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placa de bază, leduri de diverse culori, senzor de proximitate (ultrasonic) care se conectează la portul 

RJ25, senzor de linie. Robotul mBot are şi alimentare cu energie electrică dată de 4 acumulatori R6.  

Robotul mBot este programabil, de pe tabletă, telefon smart sau calculator, cu ajutorul programului 

mBlock. Programarea se face cu ajutorul blocurilor de programare pe dispozitivele menţionate mai sus şi 

transferul programului prin Bluetooth, Wifi sau cablu USB către robot. 

2. Materiale necesare:  

 - Telefon cu sistem de operare Android compatibil cu mBot,   

 - robot mBot, cu senzor de proximitate, ecran de comunicare sub formă de matrice LED, senzor de 

temperatură, display 7elemente, cu 4 digiţi. 

3. Obiectivele programului:  

Robotul mBot va face următoarele acţiuni: 

 - va rula continuu pe marginea unui pătrat cu latura de aproximativ 60 de cm, la viteză redusă 

 - dacă intâlneşte un obstacol, il va ocoli pe partea dreaptă 

 - când intâlneşte un obstacol, va afişa o "faţă tristă" 

 - când va termina de efectuat pătratul, va afişa "Am Câştigat!" 

 - pe tot parcursul efectuării pătratului, va afişa temperatura sesizată 

 - dacă temperatura depăşeşte 30 de grade, robotul se opreşte. 

4. Aplicaţii practice 

 - robotica face deja parte din viaţa oamenilor. Un proiect major şi foarte folositor, folosind roboţii, ar fi 

sa creem roboţi care sa facă curaţenie in clasa noastră sau care sa facă temele. 

5. Bibliografie 

   http://www.makeblock.com/ 

   Liao Yuqian si Zhao Tongzheng, mBlock kids maker rocks with the roboths 
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BALOANE FERMECATE CU DORA 

Nitescu Ines Alexia, Constantin Maya Ioana 

Profesor coordonator: Negoita Boiangiu Milena 

Liceul Teoretic „Marin Preda”, Bucuresti 

 

2. Consideraţii teoretice  

Scratch este o aplicaţie dezvoltată de către grupul Lifelong Kindergarten de la MIT Media si are la 

bază limbajul de programare Squeak. Această aplicaţie este folosita in  programare, in mod 

distractiv, si este adresata  categoriei de vârstă 8-16  ani. Ea ofera copiilor posibilitatea de a crea 

propriile jocuri invatand sa programeze de la o varsta frageda, oferindu-le acestora posibiliatea de a 

se exprima fluent si creative. Proiectul realizat de elevi ―Baloane fermecate cu Dora‖ este un joc 

educativ  care se adeseaza copiilor intre 5-7 ani. Obiectivele pe care le urmareste acest joc este ca  

micii utilizatori sa-si dezvolte capacitatile intelectuale si abilitatile de a descoperi, identifica si 

compara numerele naturale, print-o maniera atractiva si distractiva  lor (spargand baloane etichetate 

cu numere si respectand regulile impuse de joc)   

3. Mod de lucru  

Alegerea tipului de joc, dar şi genul (FPS, RPG, RTS, acţiune, aventură, etc)  

Crearea poveştii jocului  

Crearea storyboard-ului – se desenează fiecare scenă a întregii poveşti  

Crearea personajelor şi a obiectelor ce vor fi folosite în joc  

Texturarea modelelor (obiectelor şi personajelor)   

Animarea elementelor dinamice  

Crearea efectelor speciale  

Importarea şi pregătirea modelelor pentru programare în game engine -2D/3D; 

Importarea sunetelor necesare folosite în joc  

Programarea propriu-zisă a jocului   

Testarea şi optimizarea jocului (proces necesar pentru verificarea potenţialelor erori şi pentru a te 

asigura că nu există un consum inutil de resurse ale computerului)  
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Rectificarea problemelor (dacă este nevoie)  

Randarea jocului  

4. Interpretarea rezultatelor  

Testarea şi optimizarea jocului (proces necesar pentru verificarea potenţialelor erori şi pentru a te 

asigura că nu există un consum inutil de resurse ale computerului)  

Rectificarea problemelor (dacă este nevoie)  

Randarea jocului  

5. Aplicaţii practice – jocul „Baloane fermecate cu Dora” 

6. Bibliografie  - https://scratch.mit.edu/download 

 

 

 

 

ILUZII OPTICE 

Stan Ciprian, CLASA a IV-a 

Profesor coordonator: STAN ADRIANA IULIANA 

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” 

 

1. Consideraţii teoretice 

Iluziile optice exploatează schimbarea dintre ceea ce ochii noştri văd şi ceea ce creierul percepe. 

Informaţiile captate de ochi sunt procesate de creier pentru a da o percepţie care nu corespunde cu 

măsurătoarea fizică a sursei de stimulare. Există mai multe tipuri de iluzii optice dintre care putem 

enumera cele cognitive (rezultatul interferenţei inconştiente) sau cele psihologice care reprezintă efectul 

stimulării excesive de un anumit tip (poziţie, culoare, luminozitate, etc) a ochilor şi a creierului.    

2. Materiale necesare  

Planșă transparentă cu linii paralele, foaie pe care sunt desenate linii într-un ansamblu mai mult sau 

mai puțin organizat. 

Machetă din hârtie cu cap pivotant a unui câine  

3. Mod de lucru  
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    Se trasează pe folia transparentă linii paralele negre 

    Se culisează ușor folia transparentă pe foaia pe care sunt desenate linii într-un ansamblu mai mult sau 

mai puțin organizat, ce reprezintă o felină 

    Se privește din diferite unghiuri macheta de hârtie a câinelui cu cap pivotant     

4. Date experimentale                                                          

                                                       

 

 

 

                                             

 

             Fig. 1  Folia transparentă               Fig. 2 Felina                 Fig. 3 Machetă cu cap pivotant                          

 

                    

                                        

5. Interpretarea rezultatelor 

    La început suntem tentaţi să credem că privim două imagini diferite, dar pe măsură ce ele se suprapun, 

totul se schimbă într-un mod uimitor şi mai mult de atât, avem în faţa ochilor o succesiune de cadre 

animate.  

    Privind machete din diferite unghiuri avem impresia că aceasta își mișcp capul. 

   „Pentru cele mai multe iluzii, există un moment în care creierul poate vedea ce se întâmplă şi atunci 

iluzia se sparge, se descoperă‖ – spunea astronomul şi scriitorul american Phil Plait. 

6. Bibliografie 

     http://gandirelogica.blogspot.ro/2011/10/cum-functioneaza-iluziile-optice.html   

     http://www.livebiz.ro/video/iluzii-optice-animate  

     http://i.imgur.com/OjcTQ.jpg%20http://i.imgur.com/PTAm3.jpg  

     https://www.echalk.co.uk/amusements/OpticalIllusions/SwivelHeads/SwivelHeads.html  

 

 

http://gandirelogica.blogspot.ro/2011/10/cum-functioneaza-iluziile-optice.html
http://www.livebiz.ro/video/iluzii-optice-animate
http://i.imgur.com/OjcTQ.jpg%20http:/i.imgur.com/PTAm3.jpg
https://www.echalk.co.uk/amusements/OpticalIllusions/SwivelHeads/SwivelHeads.html
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SECȚIUNEA 1- ScienceFair 

Clasele V-VIII 

 

Nr.crt Numele și prenumele Titlul lucrării Școala 
Profesor 

coordonator 

1 
BARCA ISABELA 
DANIELA 

EXTRAGEREA AND-ULUI 
DINTR-O BANANA 

Școala Gimnazială 

nr. 5, Alexandria 
Dănilă Daniela 

2 
DAVID STEFAN BECUL CU GRAFIT SI 

MOTORASUL 

Școala Gimnazială 

I.G.Duca, București 

Zarescu Ana 

MOCANU ANDREI  

3 

VRACIU ALEXANDRA 
MARIA DUNAREA - BENEFICII SI 

INSPIRATIE 

Școala Gimnazială 

Sf.Andrei, 

București 

Mureșan Ioana 

CAZAN AMALIA  

4 

MINDRU TUDOR 
JOCURI CU DETERMINARI 
DE MARIMI FIZICE 

Colegiul National 

Petru Rares, Piatra 

Neamt 

 

LUPASCU SIMON 
DIMITRIE 

Ilie Aida 

5 
MOISESCU DIANA 
MARIA 
BOGDAN MIHAELA 

ELECTROLIZA APEI 
Școala Gimnazială 

150, București 
Turcanu Monica 

6 SISAN YUNUS AMIRI 
PASTA DE DINTI PENTRU 
ELEFANTI 

Școala Gimnazială 

169, București 
Păun Elena 

7 SERGIU MANEA LUNETA ASTRONOMICA 
Școala Gimnazială 

I.G.Duca, București 
Zarescu Ana 

8 BLAGAILA DIANA ELECTRIZAREA 
Școala Gimnazială 

nr.163, București 
Turcu Simona 

9 ALBU GEORGE TESTUL TOLLENS 
Școala Gimnazială 

nr.97, București 
Nicolae Gabriela 

10 
BITCA TUDOR GABRIEL 

POMPA DE VID 
Școala Gimnazială 

nr.97, București 
Nicolae Gabriela VALEANU STEFAN 

ADRIAN 

11 GIOGA IANYS 
GENERAREA ELECTRICITATII 
SI UDAREA AUTOMATA A 
GRADINII 

Școala Gimnazială 

nr.97, București 
Nicolae Gabriela 

12 GIRLEA HARRY 
UN ALTFEL DE MINI - 
CALCULATOR 

Școala Gimnazială 

nr.97, București 
Nicolae Gabriela 
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13 DUMITRESCU MARIA 
MINI AER CONDITIONAT 
PORTABIL 

Școala Gimnazială 

nr.97, București 
Nicolae Gabriela 

14 PELIGRAD MIRUNA ERUPTIA UNUI VULCAN 
Școala Gimnazială 

nr.97, București 
Nicolae Gabriela 

15 CRAIOVEANU DAVID 
ROBOȚEL VERSUS 
DEZASTRE 

Liceul Teoretic 

Marin Preda, 

București 

Iordan Ionela 

16 MORARI RALUCA DISPOZITIV HOLOGRAFIC 
Școala Gimnazială 

NR.163, București 

Iordan Ionela 

Morari Carmen 

17 
BUNESCU MARA  

MAGIA 
ELECTROMAGNETISMULUI 

Școala Gimnazială 

nr.163, București 
Iordan Ionela 

MORARI RALUCA 

18 DAVID STEFAN MATEI BECUL CU GRAFIT SI 
MOTORASUL 

Școala Gimnazială 

I.G.Duca, București 

Zarescu Ana 

19 MOCANU ANDREI  

20 

ZAHARESCU DARIA 
ENERGIE GRATUITA CU 
AJUTORUL BOBINEI TESLA 

Liceul Teoretic 

Marin Preda, 

București 

Zaharescu 

Stefania MILODIN GRUIA 

21 
DUMITRU ALEXANDRU 
BOGDAN 

WIZARD ADVENTURE 

Liceul Teoretic 

Marin Preda, 

București 

Negoita Boiangiu 

Milena 

22 MILITARU ADRIAN AVENTURA IN SPATIU 

Liceul Teoretic 

Marin Preda, 

București 

Negoita Boiangiu 

Milena 

23 DIMA CRISTIAN INDICATOR ECOLOGIC 

Liceul Teoretic 

Eugen Lovinescu, 

Bucuresti 

Micu Nicoleta 

24 
MARINA ELENA 
PATRICIA 

MINIASPIRATOR 
Școala Gimnazială 

Alunu 

Boiangiu Ioan 

Boiangiu Daniela 

25 PATRULESCU ROBERT MINIELEVATORUL CURAJOS 
Școala Gimnazială 

Alunu 

Boiangiu Ioan 

Boiangiu Daniela 

26 MARINA PETRU CREIOANELE BATAUSE 
Școala Gimnazială 

Alunu 

Boiangiu Ioan 

Boiangiu Daniela 

27 PURECE MADALIN CATE VEVERITE AVEM? 
Școala Gimnazială 

Alunu 

Boiangiu Ioan 

Boiangiu Daniela 
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AVENTURA IN SPATIU 

Militaru Adrian 

Profesor coordonator  Negoita Boiangiu Milena 

 Liceul Teoretic „Marin Preda”, Bucuresti 

 

1. Consideraţii teoretice  

Scratch este o aplicaţie dezvoltată de către grupul Lifelong Kindergarten de la MIT Media si are la 

bază limbajul de programare Squeak. Această aplicaţie este folosita in  programare, in mod 

distractiv, si este adresata  categoriei de vârstă 8-16  ani. Ea ofera copiilor posibilitatea de a crea 

propriile jocuri invatand sa programeze de la o varsta frageda, oferindu-le acestora posibiliatea de a 

se exprima fluent si creative. Proiectul realizat de elev este un joc in care personajul principal poate fi 

controlat cu ajutorul tastaturii, poate avansa, devansa si sari. Acesta trebuie sa se fereasca de bombe 

ca sa poata trece nivelul urmator.  

2. Mod de lucru  

Alegerea tipului de joc, dar şi genul (FPS, RPG, RTS, acţiune, aventură, etc)  

Crearea poveştii jocului  

Crearea storyboard-ului – se desenează fiecare scenă a întregii poveşti  

Crearea personajelor şi a obiectelor ce vor fi folosite în joc  

Texturarea modelelor (obiectelor şi personajelor)   

Animarea elementelor dinamice  

Crearea efectelor speciale  

Importarea şi pregătirea modelelor pentru programare în game engine -2D/3D; 

Importarea sunetelor necesare folosite în joc  

Programarea propriu-zisă a jocului   

Testarea şi optimizarea jocului (proces necesar pentru verificarea potenţialelor erori şi pentru a te 

asigura că nu există un consum inutil de resurse ale computerului)  

Rectificarea problemelor (dacă este nevoie)  

Randarea jocului  
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3. Date experimentale  

 

Nr.crt. Date 1 Date 2 Date3 

1 
Personajele – realizate de 

elev, creatie proprie 

Costumele – sunt 

realizate in totalitate de 

elev 

Scena si decorurile 

proiectate de elev 

dupa propriul design 

2 
Scripturile – controleaza 

vrajitorul si dragonul   
  

 

4. Interpretarea rezultatelor  

Testarea şi optimizarea jocului (proces necesar pentru verificarea potenţialelor erori şi pentru a te 

asigura că nu există un consum inutil de resurse ale computerului)  

Rectificarea problemelor (dacă este nevoie)  

Randarea jocului  

5. Aplicaţii practice – jocul „Aventura in spatiu‖ 

6. Bibliografie  - https://scratch.mit.edu/download 

 

WIZARD ADVENTURE 

  Dumitru Alexandru Bogdan 

Profesor coordonator Negoita Boiangiu Milena 

Liceul Teoretic „Marin Preda”, Bucuresti 

 

1. Consideraţii teoretice  

Scratch este o aplicaţie dezvoltată de către grupul Lifelong Kindergarten de la MIT Media si are la 

bază limbajul de programare Squeak. Această aplicaţie este folosita in  programare, in mod 

distractiv, si este adresata  categoriei de vârstă 8-16  ani. Ea ofera copiilor posibilitatea de a crea 

propriile jocuri invatand sa programeze de la o varsta frageda, oferindu-le acestora posibiliatea de a 

se exprima fluent si creative. Proiectul realizat de elev este un joc in care personajele sunt controlate 
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din tastatura. Conform unei variabile care contorizeaza loviturile unui dragon, vrajitorul, personajul 

principal finalizeaza jocul. 

2. Mod de lucru  

Alegerea tipului de joc, dar şi genul (FPS, RPG, RTS, acţiune, aventură, etc)  

Crearea poveştii jocului  

Crearea storyboard-ului – se desenează fiecare scenă a întregii poveşti  

Crearea personajelor şi a obiectelor ce vor fi folosite în joc  

Texturarea modelelor (obiectelor şi personajelor)   

Animarea elementelor dinamice  

Crearea efectelor speciale  

Importarea şi pregătirea modelelor pentru programare în game engine -2D/3D; 

Importarea sunetelor necesare folosite în joc  

Programarea propriu-zisă a jocului   

Testarea şi optimizarea jocului (proces necesar pentru verificarea potenţialelor erori şi pentru a te 

asigura că nu există un consum inutil de resurse ale computerului)  

Rectificarea problemelor (dacă este nevoie)  

Randarea jocului  

3. Date experimentale   

Nr.crt. Date 1 Date 2 Date3 

1 
Personajele – realizate de 

elev sunt creatie proprie 

Costumele – sunt realizate 

in totalitate de elev 

Scena si decorurile 

proiectate de elev dupa 

propriul design 

2 
Scripturile – controleaza 

vrajitorul si dragonul   
  

 

4. Interpretarea rezultatelor  

Testarea şi optimizarea jocului (proces necesar pentru verificarea potenţialelor erori şi pentru a te 

asigura că nu există un consum inutil de resurse ale computerului)  

Rectificarea problemelor (dacă este nevoie)  
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Randarea jocului  

5. Aplicaţii practice – jocul „Wizard Aventure‖ 

6. Bibliografie  - https://scratch.mit.edu/download 

 

JOCURI CU DETERMINĂRI DE MĂRIMI FIZICE 

Mîndru Tudor și Lupașcu Simon Dimitrie, clasa a VI-a 

Coordonator: profesor Ilie Aida 

Colegiul Național ”Petru-Rareș” Piatra Neamț 

„Experimentul este unica modalitate de înţelegere pe care o avem la dispoziţie; restul este poezie, 

imaginaţie.“  

Max Planck 

Zi de școală... 

O altă oră de fizică... 

Mărimi fizice... 

Ce distracție! Cum putem face diferite măsurători?! Masă, volum, densitate... 

Să pornim.... 

1. Consideraţii teoretice 

   Prin masă se înțelege mărimea fizică care măsoară inerția unui corp, altfel spus, masa reprezintă 

cantitatea de materie conținută de un corp. 

Notație – m  

Unitate de măsură – kilogram (kg) 

Instrument: cântar sau balanță. 

Volumul este mărimea fizică care măsoară proprietatea unui corp de a ocupa un loc în spațiu la un anumit 

moment.  

Notație – V 

Unitate de măsură -    

Volumul unui solid se poate determina prin două metode: 

https://scratch.mit.edu/download
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- Fie se măsoară cu o riglă gradată dimensiunile relevante ale solidului pentru a se putea calcula, aplicând 

o formulă matematică de calcul a volumului pentru un corp apropiat ca geometrie cu solidul nostru. 

Metoda se aplică pentru corpuri solide cu formă geometrică regulată. 

- Fie se poate aplica legea lui Arhimede care ne spune că volumul unui corp este egal cu volumul de 

lichid dislocuit de acel corp (se utilizează în acest caz un cilindru gradat). Metoda se aplică pentru corpuri 

cu geometrie neregulată. 

            Volumul unui lichid se poate măsura cu ajutorul unui cilindru gradat sau cu ajutorul unei pipete. 

Toate substanţele pure au mărimi caracteristice măsurabile, cu ajutorul cărora acestea pot fi identificate, 

un exemplu elocvent fiind temperatura de fierbere a apei de 100° C. Totuşi există şi alte substanţe pure ce 

pot avea acelaşi punct de fierbere. O mărime caracteristică (unică) fiecărei substanţe este densitatea. 

Densitatea se determină prin raportul dintre masa substanţei şi volumul acesteia: 

 Densitatea este conceptul pe care îl folosim ca să exprimăm câtă masă a unui material este conţinută într-

un volum dat. Densitatea este numeric egală cu masa unităţii de volum. 

Notație – ρ 

Relație de definiție:     
 

 
; 

Unitate de măsură: [ ]    
  

  . 

Instrumente de măsură: 
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Măsurarea volumelor  

 În analizele chimice paharele  Berzelius și Erlenmeyer se utilizează pentru a amesteca, a transporta şi a 

măsura aproximativ volume de lichide. Volumele înscrise pe paharele din imagini se pot măsura cu eroare 

de aprox. 5%. 

 Cilindrii gradați sunt utilizaţi de obicei pentru a măsura volume de lichid cu o eroare de aproximativ 1%. 

Sunt folosiţi numai în scopuri generale, nu şi în analiza chimică cantitativă.  

 Pentru măsurarea cu mare exactitate a volumelor se folosesc pipetele, baloane cotite şi biuretele. 

      Pipetele sunt ustensile de laborator utilizate pentru a măsura volume exacte de lichid. 

      Baloanele cotate sunt vase cu fundul plat şi gâtul prelungit care au gravat un inel circular care indică 

limita lor de umplere. Pe baloanele gradate este înscrisă capacitatea şi temperatura la care au fost 

etalonate. Cu balonul cotat din imagine se poate  măsura un volum de 500   0,2 ml 

Măsurarea maselor 

Cântărirea  - este operaţia prin care se determină cu exactitate masa de substanţă. 

În analiza gravimetrică cântărirea se face la începutul analizei (la luarea probelor) şi la sfârşitul analizei 

când produsul a fost adus la compoziţie stabilă, constantă şi cunoscută.    

 În analizele cantitative -gravimetrice şi volumetrice- cântărirea trebuie să fie foarte exactă şi precisă. Din 

acest motiv în aceste analize este folosită,  pentru cântărire, exclusiv balanţa analitică. 

  Măsurarea maselor se face cu ajutorul balanţelor sau cântarelor. 

Dacă se doreşte o precizie foarte mare atunci se folosesc balanţele analitice. Balanţa analitică este un 

instrument (mecanic sau electronic) de mare precizie (10
-4

 g) cu ajutorul căreia se măsoară mase de 

substanţe (figurile 1 şi 2). Funcţiile balanţei sunt următoarele: cântărire analitică, determinare de 

densitate, totalizare, statistică, cântărire procentuală, numărare componente, verificare greutăţi, calibrare 

pipete, cântăriri diferenţiale, cântăriri dinamice. 
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Descrierea şi folosirea balanţei analitice  

1. Balanţa analitică este cel mai precis şi exact instrument folosit în laboratoarele chimice.. În general 

balanţele analitice sunt folosite pentru analizele gravimetrice şi pentru prepararea soluţiilor standard. 

La începutul utilizării lor, balanţele analitice au fost în totalitate mecanice  cu două talere, unul pentru 

reactivi şi celălalt pentru masele marcate. În prezent balanţele analitice sunt un hibrid între cele mecanice 

şi cele electronice cu un singur taler pe care se pune substanţa ce urmează să fie cântărită iar masele 

marcate se găsesc fixate şi ascunse  în corpul balanţei,  acestea sunt sunt mutate mecanic. În funcţie de 

masa probei cântărite.  

Se verifică dacă balanţa este bine echilibrată; 

-         înainte de cântărire proba trebuie adusă la temperatura camerei; 

-         nu se vor deschde uşile balanţei când aceasta este deschisă; 

-         substanţele chimice se vor cântări în recipiente de sticlă (fiole de cântărire, sticle de ceas, pahare 

mici), nu direct pe talerul balanţei; 

-         reactivii volatili, toxici sau higroscopici se vor cântări în fiole de cântărire cu capac (în absenţa 

aceteia se va folosi un pahar mic ce se va acoperi cu o sticlă de ceas); 

-         obiectele care se cântăresc se prind cu un cleşte sau cu o bandă de  hârtie, nu cu mâna; 

-         punerea  obiectelor suu substanţelor pe talerul balanţei se face numai prin uşile laterale; 

-         balanţa analitică va fi menţinută mereu curată; 

-         dacă substanţele solide ajung pe taler sau lângă acesta se vor îndepărta cu o perie specială. 

Se verifică dacă tamburul din partea dreaptă sus indică cifra zero, în caz contrar se aduce la zero; 

 înainte de cântărire proba trebuie adusă la temperatura camerei; 

 nu se vor deschde uşile balanţei când aceasta este deschisă; 

De la butonul din partea de jos a balanţei prin răsucire se deschide (se dezaretează) balanţa şi se aşteaptă 

stabilizarea acesteia; 

Dacă balanţa este pe poziţia zero, atunci aceasta se închide (se aretează); 

Se aşează proba pe talerul din stânga al balanţei analitice. În cazul în care trebuie să se cântărească 

substanţe solide, se aşează mai întâi pe taler o sticlă de ceas sau fiolă de cântărire; 

Se cântăreşte aceasta iar mai apoi se pune pesticla de ceas substanţa pe care dorim s-o cântărim; 

Pe talerul din dreapta se aşează greutăţi din cutia de greutăţi; 
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 Greutăţile se manipulează întotdeauna cu ajutorul pensetei pentru a se evita modificarea greutăţii 

acestora prin petele de grăsime care ar apărea datorată manipulării directe cu mâinile! 

Se verifică dacă ambele ferestre laterale ale balanţei analitice sunt închise. 

  Pe tot parcursul cântăririi uşile balanţei trebuie să fie închise pentru a se evita curenţii de aer care 

pot devia talerele, iar suportul pe care se găseşte balanţa trebuie ferită de vibraţii! 

Se deschide din nou balanţa şi se urmăreşte indicaţiile cadranului central. Dacă acul indicator depăşeşte 

zona pozitivă a riglei gradate, atunci se adaugă greutăţi pe talerul din dreapta. Dacă însă acul indicator 

depăşeşte zona negativă atunci se vor scoate greutăţi de pe talerul din partea dreaptă. 

 Întotdeauna, când se scot sau se adaugă greutăţi, balanţa trebuie să fie aretată! 

Când variaţia este mai mică decât 1g atunci se trece la adăugarea de greutăţi cu ajutorul tamburului 

exterior din partea dreaptă sus al balanţe  analitice; 

Prin rotirea tamburului exterior se adaugă zecimi de gram, iar de la tamburul interior, se adaugă sutimi de 

gram. 

Miimile de gram, respectiv zecimile de miimi de gram se citesc de pe rigla gradată, luminoasă. 

 Întotdeauna citirile se fac de către aceeaşi persoană pentru a evita erorile umane de citire. 

Citirea se face astfel: se însumează gramele de pe talerul balanţei, zecimile şi sutimile de gram citite de pe 

tamburul exterior şi interior. Dacă miligramele citite pe indicaţia luminoasă a scalei balanţei se află în 

zona pozitivă (0 – 10 mg), atunci acestea se adaugă la calculul făcut mai sus. Dacă ceea ce se citeşte pe 

rigla gradată se află în zona negativă (0 – (- 10) mg), atunci din valoarea masei calculate anterior se va 

scădea valoarea citită pe ecran. 

2. Balanţa analitică electronică (figura 2) 

Pentru a face cântăriri corecte la balanţa analitică electronică trebuie să se ţină seama în acest caz de 

următoarele: 

� Să nu se amplaseze balanţa într-un curent de aer; 

� Să nu se amplaseze balanţa analitică lângă surse de căldură sau direct la soare; 

� Să nu se amplaseze balanţa într-o încăpere cu umiditatea ridicată; 

Suportul pe care se află balanţa trebuie să fie stabil, să nu fie supus vibraţiilor; 

Suportul pe care se aşează balanţa trebuie să fie perfect orizontală, astfel încât bula de aer să fie în centrul 

cercului marcat, în caz contrar trebuie reglată orizontalitate din picioruşe (figura 2): 
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Figura 2. Balanţa analitică 

electronică 

 

Legendă: 

1. tasta ON/OFF; 

2. tasta T (tare); 

3. citire digitală a greutăţii cu detector de stabilitate; 

4. tasta MODE; 

5. nivel de control al orizontalităţii; 

6. taler de cântărire din aluminiu; 

7. şuruburi de reglarea a orizontalităţii. 

Balanţa analitică se bazează pe un principiu de funcţionare simplu: 

� Se cuplează balanţa la circuitul electric, 

� Se apasă scurt tasta ON/OFF şi astfel se porneşte balanţa; 

� Se aşteaptă până când balanţa se stabilizează şi se apasă tasta TARE după care pe ecran apare valoarea 

0,0000 g. 

Se deschide fereastra laterală şi se aşează pe talerul de aluminiu obiectul a cărei masă dorim s-o aflăm. 

� Se închide fereastra, pentru a evita influenţarea de către curenţii de aer a valorii măsurate; 

� Se aşteaptă să se stabilizeze valoarea masei pe ecran; 

� În cazul în care trebuie să se cântărească substanţe solide, se aşează mai întâi pe taler o sticlă de ceas 

sau fiolă de cântărire (după caz) după care se apasă tasta „TARE‖, pentru tararea aparatului şi se aşteaptă 

stabilizarea balanţei indicată de apariţia valorii 0,0000g. 

� Se pune pe sticla de ceas substanţa pe care dorim s-o cântărim şi se aşteaptă stabilizarea valorii de pe 

ecran. 

� După terminarea măsurătorilor, se închide aparatul din aceeaşi tastă ON/OFF; 



MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

 

 
 
 
 
 
Adresa: Str. Ruşeţu nr. 17, Sector 6, Cod 060553, Bucureşti     
Telefon/Fax: 021 220 2344 
Pagina web: http://www.marinpreda.ro 
E-mail: secretariat @ marinpreda.ro 

 

34 

 

� Se decuplează balanţa electronică de la reţeaua de curent electric. 

Deci, să pornim... 

A.  

Simon  - Vreau să determin densitatea uleiului pe cale experimentală! 

Cum pot să procedez? 

- cântăresc masa unui pahar gol – m1; 

  - cântăresc masa paharului plin cu apă (presupun cunoscută densitatea apei –(           
  

  
) 

- cântăresc masa paharului plin cu ulei – m3 

Tudor  îl roagă pe Simon să găsească o relație pentru calcularea densității uleiului, cunoscând m1, m2 și 

m3. 

 - Cum se calculează densitatea uleiului? 

2. Materiale necesare: 

- pahar din sticlă; 

- apă;  

- ulei; 

- balanță; 

- vas gradat. 

3. Mod de lucru: 

- cântăresc masa corpului gol – m1;  (cu ajutorul balanței) 

- pun apă în pahar și cântăresc masa paharului – m2 ( masa de apă + masa paharului) (tot cu balanța) 

- volumul interior este același, (indiferent dacă în pahar a fost pusă apă sau orice alt lichid – până la 

aceeași înălțime!) 

- vărs apa, șterg cu grijă interiorul vasului pentru a nu mai rămâne picături pe suprafață, torn ulei până la 

aceeași înălțime și măsor masa paharului – m3 ( masa de ulei + masa paharului); 

- masa de apă este dată de (m2 – m1) – mapă 

- masa de ulei este dată de (m3 – m1) – mulei 

- Vulei = Vapă; 

- 
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-        
            

    
. 

4.  Date experimentale: 

 

Observații: 

- Prin tabele, uitându-se Simon, observă că valoarea densității uleiului variază între 800 – 900 kg/m
3
, așa 

că a fost încântat să constate că, valoarea determinată de el se află în acest interval. 

Erori care pot să apară: 

- ale instrumentelor de măsură – balanța din laborator era mai veche și lipseau unele mase marcate; 

- erori de citire ale volumului (a trebuit să fie foarte atent să citească valoarea volumului exact sub 

menisc); 

- erori ale preciziei instrumentelor de măsură. 

Să nu uităm: 

Dacă un corp plutește în interiorul unui lichid aflat în repaus, densitatea corpului este egală cu densitatea 

lichidului! 

B. 

TARA – corp cu masă nemarcată... 

Tudor, în laboratorul de fizică, folosind mărul pe care-l avea de acasă, a făcut următoarele determinări: 

- pe un taler al balanței a pus un vas plin cu apă + o bilă metalică + 34g, iar pe celălalt, mărul cu masa T; 

- pe un taler al balanței – vasul plin cu apă + 56,6g care este echilibrat de mărul cu masa T; 

- pe un taler al balanței vasul care conține bila și este umplut cu apă + 36,8g care este echilibrat de mărul 

cu masa T; 

Privind, colegul de bancă Simon, îl întrebă cum poate calcula masa bilei și densitatea acesteia... 

Răspunsul nu a întârziat să apară... 

Sistemul de ecuații poate fi scris astfel: 
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                          (1) 

                    (2) 

                 
           (3) 

x = 34 g; y = 56,6 g; z = 36,8 g. 

    
  - reprezintă masa de apă turnată în vas, până la umplerea acestuia. 

Ținând  cont că volumul bilei introdusă în vas este egal cu volumul de apă scurs, rezultă: 

                    (4) 

Deci: 
     

     
  

           

    
               =       · 

    

     
   (5) 

    
   =      -       · 

    

     
    (6) 

       = 
     

     
   (7) 

Din primele două ecuații, rezultă: 

      = 56,6 – 34 = 22,6 g. 

Egalând (1) cu (3), se obține: 

                                         -       · 
    

     
 + 36,8     

      · 
    

     
  = 36,8 – 34 = 2,8 g. 

Și atunci: 

       
            

   
.   

Deci  

         
           

   
  (

 

   
) 

Nr. crt. x (g) y (g) mbilă (g) mmedie (g) Δm (g) Δmmediu (g) m (g) 

1 34 56.6 22.6  

22,65 

0,05  

0,15 

 

22,65 0,15 2 33,8 56,7 22,9 0,25 

3 33,9 56,6 22,7 0,05 

4 33,9 56,3 22,4 0,25 
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Nr.crt. x (g) y (g) z (g)        
           

   
    Δρ     rezultat 

1 34 56,6 36,8 8,071  

8,0185 

0,0525  

0,0705 

 

8,0185 0,0705 2 33,8 56,7 36,7 7,896 0,1225 

3 33,9 56,6 36,7 8,107 0,0885 

4 33,9 56,3 36,7 8,000 0,0185 

 

Deci:     7,948           8.089  (
 

   ) 

          Tudor i-a explicat lui Simon că a avut dificultăți în echilibrarea balanței cu masele marcate și, de 

aceea, a trebuit să tot refacă calculele. Era totuși mîndru (nu că acesta e și numele său) că a reușit să 

folosească mărul său.  

         El crede că a găsit o valoare a densității apropiată de cea adevărată – poate oțel? 

            Există mai multe tipuri de erori, dar cele trei mari tipuri sunt: erori accidentale (întâmplătoare), 

erori sistematice şi erori grosiere. 

           Erorile sistematice sunt erori care, spre deosebire de cele accidentale, apar în aceeaşi direcţie (au 

acelaşi semn) şi au în fiecare caz o valoare bine determinată, constantă sau variabilă. 

           Erorile grosiere apar atunci când efectuăm un număr mic de determinări pentru determinarea, prin 

mediere, a mărimii fizice. 

           Erorile de citire, o clasă specială de erori, sunt erorile de măsurare directă, unică, a unei mărimi 

fizice. 

6. Aplicaţii practice 

         Densitatea este o mărime locală (intensivă), în sensul că densitatea unui corp poate diferi de la un 

loc la altul și nu depinde de mărimea corpului. Corpurile realizate din substanțe omogene au aceeași 

densitate indiferent de punctul în care se face măsurarea; la un astfel de corp prin divizare se obțin corpuri 

care prezintă aceeași densitate. Astfel densitatea este o mărime prin care poate fi caracterizată substanța 

respectivă; în unele aplicații densitatea poate folosi pentru identificarea substanțelor sau evaluarea 

purității sau concentrației lor. 
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         Volumul substanțelor, și ca urmare și densitatea, depinde de temperatură și de presiune. La 

substanțele lichide și mai ales la cele solide această dependență e slabă. În schimb gazele prezintă variații 

mari ale densității cu temperatura și presiunea. 

           Densitatea este importanță în acele situații în care corpurile de densități diferite se comportă diferit 

sau trebuie manipulate diferit, ori în care cunoașterea densității poate servi în efectuarea unor operații. De 

exemplu, plutirea unui corp solid la suprafața unui lichid este determinată de relația dintre densitățile 

celor două substanțe: cele mai multe tipuri de lemn plutesc pe apă, dar cele mai multe tipuri de metal se 

scufundă (ambarcațiunile de metal nu se scufundă pentru că nu sunt masive, ci înglobează și aer, încât 

densitatea lor medie este mai mică decât a apei). 

7. Bibliografie  

1. mihaela.academicdirect.ro/free/Indrumator_laborator.pdf 

2. Rodica Luca – Învățăm fizica rezolvând probleme, editura Gymnasium, 2005 

3 Dumitru Bacrău – 600 de probleme, 38 teste – grilă și 35 lucrări practice pentru elevii claselor VI-VIII, 

editura Corint, București, 2006.  

4. old.unibuc.ro/prof/dinca_m/refe-ghid/docs/2012/ian/16_21_41_22Anexe.pdf 

5. http://www.arhiva.lumeasatului.ro/de-ce-este-importanta-densitatea-laptelui_l1371.html 

                                               

                                                 INDICATOR ECOLOGIC 

Dima   Cristian , clasa aVIIa 

Coordonator profesor Micu Nicoleta 

Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”, Bucuresti 

 

1. Consideraţii teoretice  

    Indicatorii de pH sunt acizi sau baze organice slabe care au proprietatea de a-și modifica o 

caracteristica ușor sesizabilă (culoarea) atunci când în sistemul chimic se schimbă un anumit 

parametru. Indicatorii chimici de culoare sunt sensibili de fapt la concentrația ionilor de hidroniu din 

sistem, sau mai bine zis la nivelul pH-ului. Funcționarea indicatorilor de culoare a fost prima dată 

explicată de către Kolthoff prin faptul că aceștia posedă grupări cromatofore (nitro, carbonilică, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Temperatur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Presiune
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lichid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Plutire&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lemn
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metal
https://ro.wikipedia.org/wiki/PH
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acizi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baze
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidroniu
https://ro.wikipedia.org/wiki/PH
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolthoff&action=edit&redlink=1
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legături nesaturate, etc.)care își schimbă structura atunci când se schimbă valoarea pH-ului sistemului. 

Fiecare indicator este caracterizat de un domeniu de viraj.  

2. Materiale necesare  

Varza rosie, otet, solutie de detergent 

Doua pahare Berzelius 

Pipeta 

3. Mod de lucru 

Se taie varza roşie în felii subţiri şi pune-o la fiert într-o oală cu apă, acoperită cu capac. Când începe să 

fiarbă (să clocotească), amestecă, stinge focul şi aşteaptă o jumătate de oră. Apoi, filtrează amestecul 

folosind o strecurătoare şi puţin tifon. Filtratul obţinut este un indicator, adică îşi schimbă culoarea când 

vine în contact cu un acid sau cu o bază. 

4.Interpretarea rezultatelor 

indicatorii sunt substanţe care-şi schimbă culoarea în contact cu un acid / soluţie acidă (de ex. suc de 

lămâie) sau cu o bază / soluţie bazică (de ex. soda caustică).  

Indicatorul nostru (de culoare violet), devine roşu în contact cu un acid / soluţie acidă, şi verde sau bleu, 

în contact cu o bază/ soluţie bazica 

5.Aplicaţii practice  

Utilizare ca material didactic pentru invatarea chimiei. 

                                        

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/PH
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                                             ELECTROLIZA 

Bogdan Mihaela , Moisescu Diana Maria, clasa a VII-a 

Coordonator:  profesorȚurcanu Monica 

Școala Gimnazială nr.150, București 

 

1. Consideraţii teoretice:  

Electroliza este procesul de orientare și separare a ionilor unui electrolit cu ajutorul curentului electric 

continuu. În acest proces ionii pozitivi sunt orientați către polul negativ, iar ionii negativi către polul 

pozitiv unde  iși pierd  sarcina și se depun sau intră în reacție chimică. 

2. Materiale necesare: 

•   linguri 

•   mine de creion 

•   recipiente 

•   apă 

•   sare 

 •   fire de cupru 

3. Mod de lucru: 

1) Punem apa in recipiente.   

2) Adaugăm sare.  

3) Luăm lingurile si amestecăm continuu pana se dizolva sarea.  

4) Introducem lingurile, respectiv minele de creion și conectăm bateria la capetele sale.  

5) Observăm cum se realizează efectul de electroliză în apă. 

4. Interpretarea rezultatelor: 

Observăm că apa iși transformă culoarea pură în una gălbuie, iar în apă, după o serie de reacții chimice, 

rămâne un rezid ce se lipește de linguri fiind impuritațile apei.          

5. Aplicaţii practice: 

-Industriile electrochimice 

-Producerea metalelor și nemetalelor 
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-Metoda de purificare a metalelor 

-Testarea puritații apelor 

-Fabricarea sodei caustice 

-Electroplacarea 

6. Bibliografie  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Electroliz%C4%83 

http://www.rasfoiesc.com/educatie/chimie/Electroliza-si-aplicatiile-ei24.php 

 

 

     EXTRAGEREA ACIDULUI DEZOXIRIBONUCLEIC 

Bârcă Isabela ,clasa a VIII-a 

Coordonator: profesor Dănilă Daniela 

Scoala Gimnaziala Nr.5 Alexandria 

 

1.Considerații teoretice 

ADN este prescurtarea de la acidul dezoxiribonucleic. Acesta este format din molecule organice dintre 

cele mai complexe. Substanța se găsește in fiecare celulă a ființelor vii și este esențială pentru 

identificarea oricărui organism, de la Euglena viridis, mica celulă unicelulară aflată la granița dintre 

plante si animale și până la Homo sapiens, omul contemporan. 

Din punct de vedere chimic, ADN-ul este un acid nucleic, o polinucleotidă, adică un compus în structura 

căruia se repetă un set limitat de macromolecule numite nucleotide. 

ADN-ul este ―rețeta‖ necesară sintezei de proteine, molecule organice esențiale pentru organismele vii. 

Porțiuni de ADN care conțin informații vitale pentru funcționarea celulară se nunesc gene. 

O moleculă de ADN conține zone numite gene, zone fără funcție precum si zone cu rol încă necunoscut.  

ADN-ul are o structură de dublu helix. ―Scara‖ este alcătuită din doua lanțuri organice elastice ce sunt 

conectate prin ―trepte‖ realizate de legăturile de hidrogen. 

ADN-ul se găsește practic in orice celulă(excepții: hematile si celulele cristalinului sunt celule care nu 

devin funcționale decât dupa ce pierd nucleul, moment in care însă încetează sa răspundă la criteriile ce 

definesc o celulă vie. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Electroliz%C4%83
http://www.rasfoiesc.com/educatie/chimie/Electroliza-si-aplicatiile-ei24.php
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Structura ADN-ului este unică, nu numai pentru o specie anume ci și pentru orice individ al oricărei 

specii vegetale sau animale. 

2.Materiale necesare: 

-un fruct ex:banana 

-alcool izopropilic/etilic  

-detergent de vase  

-clorură de sodiu  

Ustensile necesare: 

-pahare Berzelius  

-pâlnie de filtrare  

3.Mod de lucru:  

Se dizolvă fructul in puțină apă până se obține o emulsie, apoi se Adaugă clorură de sodiu și o cantitate 

mică de detergent. Se filtrează si apoi se adaugă alcool etilic.  

4.Date experimentale: 

Se observă apariția unui ―nor gelatinos‖ in stratul superior al soluției (etanol)  

5.Interpretarea rezultatelor 

Membrana celulară este formată din lipide si proteine, ceea ce o face solubilă in detergent. Odată cu 

membrana dizolvată, nucleul eliberează ADN. ADN-ul este insolubil în etanol si va fi observat in stratul 

superior al soluției.  

6.Aplicații practice 

Plantele modificate genetic arată și se comportă, în cele mai multe privințe, la fel ca plantele din 

agricultura comventională. Deci cum ne ajuta modificarea genetică?  

Poate fi folosită pentru a mări producția, a produce culturi mai tolerante la stres (frig, secetă, căldură), a 

îmbunătăți valoarea nutritivă si a oferi resurse alternative pentru uz industrial,obținere de amidon, 

combustibil și produse farmaceutice-lucruri care nu ar putea fi niciodată obținute în mod convențional.  
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PASTĂ DE DINȚI   PENTRU   DINOZAURI 

Sisan Yunus-Amiri, clasa a VII-a 

Coordonator profesor Păun Elena 

Școala Gimnzială nr. 169, București 

 

1. Consideratii teoretice  

Drojdia a fost folosită în coacere și fermentare, de mii de ani. În ultima vreme s-a constatat că drojdia 

poate fi folosită pentru a genera energie electrică și că poate produce etanol.Etanolul este alcool, iar cum 

apa oxigenată Se amestecă cu apa în orice proporție, este solubil în eter și alcool, împreună cu drojdia am 

putut obține o reacție TERMOCHIMICĂ.Cea mai mare parte a transformărilor de stare și reacțiilor 

chimice, inclusiv ale sistemelor vii au loc la presiune constantă.Căldura este fie absorbită, fie degajată în 

cursul celor mai multe reacții chimice, apa care a fost adăugată la drojdie produce căldură,menține corpul 

cald, care a fost amestecată cu apa oxigenată. Noțiunile pe care le utilizează termochimia, precum și legile 

acesteia au la bază principiul întâi al termodinamicii. Principiul întâi al termodinamicii constituie o 

particularizare a legii conservării energiei la procesele în care intervine mișcarea termică a materiei, adică 

mișcarea dezordonată a unui număr mare de particule.Colorantul este o substanță naturală care într-o 

cantitate foarte mică este capabilă să imprime culoarea sa altor compuși cu care intră în contact împreună 

cu săpunul lichid care sunt săruri cu diferite metale ale acizilor grași cu cel puțin opt atomi de carbon în 

moleculă. Puterea de spălare se datorează faptului că moleculele de săpun aderă cu ușurință atât la 

moleculele nepolare cât și la moleculele polare ne-a putut ajuta să obținem o reacție chimică.  

2. Materiale necesare  

 -apă oxigenată  

- săpun lochid  

-colorant alimentar  

3. Mod de lucru  

a.  Pregătim toate ingredientele împreuna cu un vas de sticlă  

b.Adăugăm în vasul de sticlă 100 ml de apă oxigenată.  

c. Adaugăm aproximativ 50 ml de săpun lichid.  

d. Adăugăm colorant alimentar si amestecăm.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Solubilitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eter
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alcool
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principiul_%C3%AEnt%C3%A2i_al_termodinamicii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Substan%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Culoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Metal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_gras
https://ro.wikipedia.org/wiki/Atom
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carbon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Molecul%C4%83
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e. Adăugăm drojdia uscată, care era pregatită în 3 ml de apă caldă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Interpretarea rezultatelor  

Experiment demonstrativ care afirmă consideraţiile teoretice.  

5. Aplicatii practice  

Schimbati ordinea materialelor si observati o reactie chimica mai consistenta.  

6. Bibliografie  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Drojdie  

Chimie manual pentru clasa a VII-a ,Sanda Fatu, Felicia Stroe, Constantin Stroe, Editura Corint 

Educational,2008                   

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Drojdie
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INSTRUMENTE OPTICE – LUNETA ASTRONOMICĂ 

(macheta , material didactic) 

Sergiu Manea 

Coordonator: profesor Ana Zarescu 

Școala Gimnazială „I. G. Duca”, București 

 

 

1. Considerații teoretice 

Luneta folosește 2 lentile convexe pentru a focaliza lumina, ce face obiectul să pară mai aproape.  

Lumina care trece prin obiectiv este refractată în ocular unde se formeaza imaginea. 

 

Puterea de mărire a lunetei este raportul dintre distanţa focală a obiectivului şi distanţa focală a 

ocularului folosit. Astfel, o lunetă cu o distanţa focală de 1000 mm, folosită cu un ocular cu distanţa 

focală de 25 mm va avea o putere de mărire de 40x. Deşi puterea de mărire a lunetei este o caracteristică 

foarte importantă a acesteia, nu întotdeauna folosirea unui ocular care să permită cea mai bună mărire este 

cea potrivită, întrucât e posibil ca imaginea să devină neclară. 

Distanţa focală este distanţa de la obiectiv la focar (distanţa dintre lentilă/oglindă şi locul în care lumina 

este focalizată într-un punct). De regulă, o distanţă focală mare înseamnă o putere de mărire a lunetei mai 

bună. 

Raportul focal este raportul dintre distanţa focală şi apertura (deschiderea) obiectivului lunetei. 
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Câmpul vizual al lunetei reprezintă zona din spaţiu pe care o poate observa o lunetă, exprimată în grade. 

Spre deosebire de câmpul vizual al omului, de zeci de grade, o lunetă are un câmp vizual mult mai mic 

(de exemplu, de 0,5 grade). 

Focalizatorul lunetei are rolul de a focaliza imaginea colectată de obiectivul lunetei. 

2. Materiale necesare 

 Lentilă d=65 mm 

 Ocular super plossl 10 mm 

 Tub PVC d=55 mm  

 Tub PVC d=31 mm 

 Carton 

 Aracet 

3. Mod de lucru 

a. Achiziția materialelor necesare 

b. Schema instrumentului optic 

c. Pregătirea/prelucrarea materialelor 

d. Asamblarea propriu-zisă 

Rezultate așteptate: realizarea unei lunete funcționale pentru observații astronomice. 

4. Aplicații practice 

Observații astronomice/terestre. 

5. Bibliografie 

www.scientia.ro- „Cum funcționeaza telescopul?‖ 

 

 

 

 

 

 

http://www.scientia.ro-/
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OGLINDA DE ARGINT(TESTUL TOLLENS) 

Albu George 

Profesor coordonator Nicolae Gabriela 

Şcoala Gimnazială Nr. 97, București 

 

1. Consideraţii teoretice: 

Bernhard Christian Gottfried Tollens (1841-1918) ,a fost un chimist german al cărui nume a fost 

recunoscut pentru inventarea Reactivului Tollens ce este folosit şi în ziua de azi pentru diferenţierea 

dintre aldehide si cetone. 

Compuşii carbonilici sunt compuşi organici cu funcţiuni simple ce conţin gruparea carbonil( C=O ). Ei se 

clasifică în aldehide şi cetone. 

Reactivul Tollens este format din complexul argintului numit hidroxid de diaminoargint (  [Ag(NH3)2]OH 

) . Când acest complex reacţionează cu o aldehidă , acea aldehidă reduce complexul la argint solid. Aceste 

particule de argint fiind foarte mici, se realizează forţe de aderenţă între peretele de sticlă al eprubetei, 

formând o oglindă de argint. Pentru formarea oglinzii de argint eprubeta trebuie să fie foarte curată. În 

timp ce argintul se precipită , glucoza se oxidează la acid gluconic. 

Reacţia chimică : 

2AgNO3+ 2NaOH = Ag2O↓ + H2O + 2NaNO3 

     Ag2O + H2O + 4NH3  = 2[Ag(NH3)2]OH 

    C6H12O6 + 2[Ag(NH3)2]OH = C6H12O7 + 2Ag↓ + 4NH3 + H2O  

    Glucoza       reactiv tollens      acid gluconic  

2. Materiale necesare: 

-2 ml azotat de argint 2% 

-2 ml soluţie de hidroxid de sodiu  

- soluţie amoniac 

- glucoză 

-apă distilată 

-3 eprubete 

-pahar Berzelius  
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-fierbător de apă 

-stativ pentru eprubete 

-pipete de plastic  

-pahar pentru pipete 

-mănuşi  

3. Mod de lucru: 

Se pune într-o eprubetă circa 2 ml de azotat de argint 2%. După aceea se adaugă 2 ml de soluţie de 

hidroxid de sodiu până când se formează un precipitat brun-închis de oxid de argint. Se picură soluţie de 

amoniac  până când se dizolvă precipitatul format. (Soluţia formată incoloră este reactivul Tollens). Se 

adaugă circa 2 ml de soluție glucoză. Se încălzeşte eprubeta pe o baie de apă aproape de fierbere. 

4. Interpretarea rezultatelor: 

Dacă se va forma o oglindă de argint, substanţa conţine o grupare aldehidică. 

5. Aplicaţii practice: 

-teste pentru gruparea aldehidică 

-pentru o demonstraţie (pentru scopuri teoretice) 

-pentru fabricarea unor oglinzi (în trecut) 

6. Bibliografie : 

https://eic.rsc.org/exhibition-chemistry/the-silver-mirror-test/2020077.article 

Georgeta Tănăsescu,Adalgiza Ciobanu-Chimie C1 Manual pentru clasa a XI-a,Editura Corint,2008. 
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POMPA DE VID – PUNEREA ÎN EVIDENȚĂ A PRESIUNII ATMOSFERICE 

Bîtcă Tudor Gabriel, Văleanu Ștefan Adrian 

Profesor coordonator Nicolae Gabriela 

Școala Gimnazială Nr. 97 , București 

 

1. Consideraţii teoretice: 

Aerul este foarte uşor, dar are masă şi este afectat de atracţia gravitaţională. Ca orice substanţă are 

greutate, şi datorită greutăţii apare o forţă care este distribuită egal în toate direcţiile, şi efectul asupra 

corpurilor aflate în aer se numeşte presiune atmosferica. 

Aerul fiind un gaz, poate fi comprimat sau extins. Atunci când este comprimat sub acţiunea unei presiuni, 

o cantitate mai mare de aer va ocupa un volum dat, iar dacă presiunea scade aerul se rarefiază pentru a 

ocupa un spaţiu mai mare. Densitatea este direct proporţională cu presiunea. Dacă presiunea creşte, atunci 

creşte şi densitatea, dacă presiunea scade, atunci scade şi densitatea. Acestea se întâmpla la o temperatură 

constantă. 

Vidul este un spațiu lipsit de materie(aer) în stare de agregare gazoasă. Vidul ―perfect‖ este o idealizare; 

în realitate orice spațiu conține o cantitate oarecare de materie. Cea mai bună aproximare a vidului perfect 

este spațiul interstelar, în care cantitatea de materie prezentă este extrem de mică.  Fizicienii folosesc 

denumirea de „vid parțial‖ pentru a descrie situațiile reale în care gazul a fost extras dintr-o anumită 

incintă într-o măsură considerabilă. În experimentul de față am folosit denumirea de „vid‖ atunci 

când presiunea dintr-o incintă este mai mică decât presiunea atmosferică.  

2. Materiale necesare: 

- tub de plastic  

- seringă 100 ml 

- borcan unde vom crea „vid‖ 

- 2 supape uni-sens 

- 2 tripluri 

- tub termocontractabil 

- robinet 

3. Mod de lucru: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Spatiul_cosmic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Presiune
https://ro.wikipedia.org/wiki/Presiune_atmosferic%C4%83
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Schema dispozitivului : 

 

Pompa de vid construită funcționează pe baza mișcării de du-te vino a pistonului unei seringi si aspirarea 

unei cantități de aer la fiecare cursă a sa. Supapa de evacuare va împiedica  aerul să revină în corpul 

recipientului ce urmează a fi vidat. 

În experimentul propus vom pune in evidență, după scoaterea aerului din borcan, acțiunea presiunii 

atmosferice si realizarea unui vid parțial în borcan. Seringa de 100 ml va servi drept pompă si cu ea vom 

scoate aerul .  În interiorul borcanului vom introduce un balon umflat. Pe măsură ce vom scoate aerul, 

datorită scăderii presiunii în borcan, balonul se va umfla. Cele doua supape vor lăsa să treacă aerul într-un 

singur sens, astfel că odată scos aerul din borcan, acesta va putea să pătrundă doar prin deschiderea 

robinetului. Odată deschis acesta, mărirea presiunii în interiorul borcanului va determina balonul să revină 

la dimensiunea inițială.  
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4. Interpretarea rezultatelor 

Experimentul calitativ evidențiază: 

1. Scăderea presiunii într-o incintă atunci când avem din ce în ce mai puțin aer în respectiva incintă.  

2. Orice corp, care conține aer, introdus într-o incintă supusă vidării își va mări volumul datorită 

scăderii presiunii în exteriorul lui. 

3. Aerul exercită o presiune care e din ce in ce mai mare cu cât densitatea sa e mai mare.  

5. Bibilografie  

-www.descopera.ro 

       -Andrei Petrescu, Adriana Ghiță, Mircea Fronescu, Manual de fizică, clasa a VIII-a, 

 Editura All, 1999 

-Notele de curs de la clasă 

 

 

GENERAREA ELECTRICITĂȚII ȘI UDAREA AUTOMATIZATĂ A GRĂDINII 

Gioga Ianys 

Profesor coordonator:  Nicolae Gabriela 

Școala Gimnazială numărul 97, București 

 

1. Consideraţii teoretice 

  Noi am identificat următoarea problemă: există zone locuite greu accesibile, în munți, sau zone în 

dezvoltare unde oamenii nu au electricitate, iar apa necesară activităților zilnice trebuie cărată de la 

distanțe mari. Așa că noi ne-am gandit la următoarea soluție: să deviem apa unui râu prin săparea unui 

canal. Canalul este conectat la râu prin 2 puncte: unul de preluare a apei și celălalt de aducere a unei părți 

a apei înapoi în râu. Așa că ne-am gândit la următoarea soluție: să deviem apa unui râu prin săparea unui 

canal. Canalul este conectat la râu prin 2 puncte: unul de preluare a apei și celălalt de aducere a unei părți 

a apei înapoi în râu. 

 În canal vom pune o spirală pentru accelerarea apei ce va ajunge la palele turbinei, instalată în canal. 

De turbină este legat un generator electric ce transformă energia mecanică în energie electrică. 
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 O parte din apa deviată o vom trimite cu ajutorul pompei într-un rezervor fiind necesară la udatul 

grădinii. În gradină se află 2 senzori: 

 Primul senzor detectează umiditatea pământului, iar când acesta este uscat, comandă deschiderea 

robineților de la rezervorul de apă pentru udarea plantelor din grădină. 

 Pentru udarea grădinii mai există un senzor de lumină care comandă udarea ei numai dimineața și 

seara. 

2. Materiale necesare  

 Piese LEGO 

 Machetă 

 3 controlor-e 

 2 Senzori de apropiere 

 3 Motoare 

 1 pompă de apă 

 1 turbină 

3. Mod de lucru 

 Se vor monta elementele machetei (casă, râu, turbină, grădină). Se pornește microprocesorul. Robotul 

va acționa autonom și va îndeplini misiunile de colectare și utilizare a apei în diferite moduri: 

 Va acționa mecanismul de irigare la acționarea senzorului de apropiere 

 Va acționa turbina 

 Va transporta picăturile de apă 

4. Date experimentale 

     

5. Interpretarea rezultatelor 
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     Robotul autonom îndeplinește funcțiile cu succes.  

6. Aplicaţii practice 

 Robotul acesta este numai un demonstrator pentru roboții industriali, roboți care pot ajuta la 

automatizarea activităților casnice/de grădinărit și generare a electricității. 

 

   MINI AER CONDIȚIONAT PORTABIL“DRAGONUL DE GHEAȚĂ” 

Dumitrescu Maria 

Profesor coordonator: Nicolae Gabriela 

Școala Gimnazială numărul 97, București 

 

1. Consideraţii teoretice 

Principiul de funcționare al acestui mini-aparat construit ca prototip este ventilarea aerului , care este 

forțat să treacă printr-un strat de gheață .Prin contactul aerului cu gheața , acesta se răcește și se realizează 

scopul propus. 

2. Materiale necesare 

  Pentru realizare am folosit 

următoarele materiale: 

-un recipient de plastic de 2 litri 

(pentru apa plată) 

-o baterie de la telefon 

-un motoraș de la o jucărie echipat 

cu o elice  

-conexiuni și o sârmă izolatoare 

-culori acrilice, o foaie albă 

3. Mod de lucru 

 Fiind pornit ventilatorul va 

aspira aerul prin partea de deasupra (prin găurile executate în acest scop) Apoi aerul ia contact cu gheața 

și este împins în afară prin tubul lateral. 

4. Date experimentale  
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5. Interpretarea rezultatelor 

-La funcționare  10 secunde ,începe să se răcească aerul, 

-La funcționare 15 secunde , se simte aerul rece, 

  -La funcționare repetată , în reprize de câte 20-25 secunde se creează confortul dorit. 

6. Aplicații practice 

Aparatul poate fi util pe timp de vară când este foarte cald-caniculă: 

-Se poate așeza pe birou pentru răcirea aerului pe care îl respiri, 

-Se poate folosi pentru răcirea picioarelor , răcorind picioarele va fii benefic pentru tot corpul. 

 

ERUPȚIA UNUI VULCAN 

Peligrad Miruna Irina 

Profesor coordonator:Nicolae Gabriela 

Școala Gimnazială nr. 97 

 

1. Consideraţii teoretice: 

Globul terestru are mai multe straturi. Profunzimea 

fiecărui strat geologic este determinată de greutatea 

specifică a rocilor componente. Astfel, în 

centru(miezul Terrei) se găsesc cele mai grele 

elemente care, prin procese fizico-chimice 

exoterme, ajung la temperaturi foarte ridicate, fapt 

ce determină topirea rocilor cu formare de gaze. 

Fenomenul ieșirii magmei (amestec lichid compus 

din diferite minerale în stare topită, gaze și bucăți 

de diferite roci) este denumit erupție și are loc 

acolo unde scoarța terestră opune cea mai mică 

rezistență. Erupția este însoțită de cutremure de 

pământ ,erupție de gaze, cenușă, bombe vulcanice (fragmente rupte din crater) și lavă care se solidifică 

prin răcire. 
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2. Materiale necesare : Făină (aproximativ 500gr), sare 

(aproximativ 250gr), oțet, bicarbonat de sodiu, o sticlă de 

plastic de 0.5 l , colorant alimentar roșu sau portocaliu 

,detergent de vase (sau săpun lichid), acuarele și pensulă . 

3. Mod de lucru :Pentru a modela vulcanul se folosește o 

cocă din făină(500gr), sare(250gr) și apă ce se așează în jurul 

sticlei. După ce s-a obținut forma corectă, se lasă la uscat și se 

pictează. Pentru ''magmă''se amestecă 300ml de apă cu săpun 

lichid(sau detergent de vase),colorant alimentar și 3-4 linguri de bicarbonat de sodiu. Se toarnă în craterul 

vulcanului(mai exact în sticla de plastic). 

4. Interpretarea rezultatelor: Totul este acum pregătit pentru erupție. Se toarnă câteva picături de 

oțet în interiorul vulcanului.''Magma'' va erupe imediat datorită reacției chimice dintre oțet bicarbonatul 

de sodiu.  

5. Aplicaţii practice: Acest experiment ne ajută să înțelegem mai bine fenomenele din jurul nostru. 

6. Bibliografie 

 www.itsybitsy.ro/cum-faci-un-vulcan-care-erupe/  

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Vulcan 

 

 

DUNAREA, LEGĂTURI ȘI INSPIRAȚIE 

Alexandra Vraciu, Amalia Cazan, clasa aVII-a 

Profesor coordonator Mureșan Ioana  

Școala Gimnazială „Sfântul Andrei”, București 

 

 Fiind ca un brâu, care străbate țara noastră de la Vest la Est, de mii de ani Dunărea face legătura 

între râuri, oameni de diverse naționalități, între religii, între munte si mare, între trecut și prezent, între 

animale și plante, între științe, între mijloace de transport,  etc.( vezi fotografie concurs ”Legăturile 

apei” ) 

 Trecut si prezent 

http://www.itsybitsy.ro/cum-faci-un-vulcan-care-erupe/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vulcan
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 ‖Amazonul Europei‖ se întinde pe o distanță de aproape 3000 de kilometri, pornind din Munții 

Pădurea Neagră din Germania până la Marea Neagră. Dunărea izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră sub 

forma a două râuri (Brigach şi Breg), care se unesc în oraşul Donaueschingen, în curtea unui castel. 

Traversând zece țări și patru orașe-capitală, Dunărea este fluviul cu cel mai pregnant caracter 

internațional și are o importanță covârșitoare pentru fauna sălbatică a Europei. La punctul de izvor al 

fluviului, se află un complex statuar, reprezentând doua femei, o mama, simbolizând Europa, ce ii arată 

fiicei sale , Dunărea - calea pe care trebuie s-o urmeze .  

 Numita de romani Danubius, Zeul Fluviilor, Dunărea s-a format în urmă cu circa un milion de ani, 

la începutul Cuaternarului, prin drenarea unor lacuri de mari dimensiuni. ‖Le roi des fleuves de l'Europe‖ 

in opinia lui Napoleon Bonaparte, ‖între fluviile care au renume si care sunt navigabile cand vii de la 

mare este si Istrul‖ (Herodot din Halicarnas in Istorii 484-425 i.H.), Dunărea este singurul fluviu din 

Europa care curge de la vest la est, cele mai multe ape curgătoare având un curs de la nord la sud.   

 Dunărea pe teritoriul României 

 Dunărea are peste 70 de afluenţi doar pe teritoriul României, fluviul colectând majoritatea râurilor 

din ţara noastră. Anual, Dunărea transportă câteva zeci de milioane de tone de aluviuni. Dunărea este al 

28-lea fluviu de pe glob din punct de vedere al debitului. 

 Dunărea străbate regiuni variate sub aspect morfogenetic, munți vechi hercinici 

(Pădurea Neagră), munți tineri, ce aparțin lanțului alpino – carpato – balcanic, podișuri si câmpii, 

caracterizate de climate diferite, de la cel temperat, cu influențe oceanice, baltice si 

submediteraneene, la cel temperat continental.  

 Se pare ca defileul ―Porțile de Fier‖ provine dintr-o veche strâmtoare marină, care făcea legătura 

între Lacul Panonic, din Vest, si Lacul Pontic, ce ocupă actualul spațiu al Câmpiei Române. Cu timpul, 

apele fluviului au săpat în șisturile cristaline, granite si calcare, fiind cel mai spectaculos defileu 

european. Conform unei alte ipoteze, defileul s-ar fi format prin captarea de către un râu, ce curgea spre 

Lacul Pontic, a unei Dunări vechi, ce curgea spre Lacul Panonic.Relieful Defileului ―Porțile de Fier‖ este 

rezultatul modelării fluviului și a altor agenți de modelare sub influența directă a structurii geologice și a 

rocilor. Pe stănga fluviului, ce corespunde sectorului românesc al defileului, se succed dinspre amonte 

spre aval Munții Almajului, Munții Mehedinți si Podișul Mehedinți, iar pe dreapta, in sectorul sârbesc, se 

succed Dobrianske Planica, la vest, și Miroc Planina, la est. Defileul ―Porțile de Fier‖ este caracterizat de 
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o alternanța a sectoarelor de bazinete depresionare cu sectoare înguste, diferențiate morfologic și 

structural. Formele de relief din sectorulde defileu prezintă o bogăție si varietate iesite din comun.Relieful 

carstic evidentiază forme de suprafață variate: chei, doline, uvale, lapiezuri, largraspandite, îndeosebi in 

platourile carstice Ciucarul Mare, Ciucarul Mic si Sfanta Elena, precum și în văile afluente Dunării – 

Berzasca, Mudavita Seaca s.a. Carstul de adâncime este prezent prin numeroase peșteri și avene, dintre 

care se detasează peșterile Gaura cu Musca, Valea Polevii, Gaura Chindiei II etc. Plecând din Moldova 

Veche, din apele Dunării răsar câteva insule, ce constituie resturi din vechiul ostrov omonim, care, în 

urma construirii hidrocentralei ―Porțile de Fier‖ și a lacului de acumulare, a fost in mare măsura inundat. 

Aici Dunărea are cea mai mare lățime din defileu, de peste 5 km. Imediat ce depășim localitatea Coronini 

(Pescari), cele doua maluri ale fluviului se apropie foarte mult, Dunărea săpându-și albia în calcare 

mezozoice. Pereții trec de 100 m înaltime, iar lătimea albiei nu depășește 500 m.  

 În aval de localitatea Cozia, Dunărea intră  în al doilea sector calcaros din lungul defileului, cu 

cataracte rămase astăzi pe fundul lacului de acumulare. Stâncile și vegetația forestiera imprimă peisajului 

o imagine ce  încântă privirea turiștilor. În stâncile de pe malul sârbesc sunt sculptate doua tabule – 

Tabula lui Tiberiu (33-34 d.Hr.) și Tabula lui Domitian (75-80 d.Hr.), care atesta legătura dintre 

fortificațiile construite de romani la granița de răsărit a imperiului, printr-un drum strategic ce lega gurile 

de vărsare ale Dunării cu Panonia. În aval, din apele Dunării se ridică un pinten calcaros – Grebenul – 

alcătuit din roci stratificate de vârsta mezozoica. Aici defileul prezintă lățimi ce nu depășesc 400 m, ca 

urmare a apropierii pereților Grebenului sârbesc și Cerna – vârf. În continuare, fluviul intră in bazinetul 

svinita, cu o latime de pana la 2 km. Localitatea Svinita a fost strămutată peun nou amplasament la 

sfârșitul deceniului șapte, pe coasta Muntelui Veligan, vechiul amplasament fiind acoperit de apele 

lacului de acumulare. Aici se văd iesind din apă turnurile cetății Tri Cule (TriKule sau Triculi), ridicata in 

secolul al XVII-lea pentru a opri expansiunea otomana. După confluența cu pârâul Plavisevita, Dunărea 

intră  în cel de-al treilea sector de îngustare, Cazanele Mari,  flancat de abrupturile calcaroase ale 

Ciucarului Mare (316 m) și ale vecinului sau sârbesc, Veliki Strbac (768 m). Pereții Cazanelor Mari au 

inălțimi de peste 200 m, iar lățimea medie a albiei este de 150 m. În pereții Ciucarului Mare se deschid 

mai multe guri de peștera, dintre care două sunt mai importante, Gura Ponicovei și Veterani. Peștera Gura 

Ponicovei prezintă mai multe niveluri de galerii, cele inferioare fiind active. Dintre galeriile fosile, cea 

mai spectaculoasă este Galeria Concretionară, precum si Sala Coloanelor. Aici, apa si timpul au creat 
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stalactite si stalagmite deforme si mărimi diferite, domuri si coloane, podeaua de calcită albă, gururi, perle 

de cavernă, draperii etc. Tot in această pesteră au fost gasite oase de urs si de hiena de peșteră, precum și 

de cultura halstattiana.Peștera Veterani este cunoscută din timpuri stravechi, fiind consacrată de daci drept 

sanctuaral zeului Zamolxis. În acest areal al Cazanelor Mari se dezvolta o floră diversificată, cu elemente 

central si est-europene, dar si elemente submediteraneene. Se remarcă o serie de arbuști, precum liliacul, 

cărpinița, arțarul bănățean, mojdreanul, scumpia, dar si numeroase alte varietăți de stânjenei, campanule, 

lalele si ferigi, ce și-au găsit adăpost in stâncăriile neospitaliere ale defileului. Dincolo de Cazanele Mari, 

apele fluviului pătrund in micul bazinet Dubova, ce are forma unui golf cu aspect semicircular.In aval de 

Dubova, Dunărea pătrunde in Cazanele Mici, formate din Ciucaru Mic (313 m), pe stânga, și Mali Strbac 

(626 m), pe dreapta, masive calcaroase de varsta mezozoică. În acest sector, cu o lungime de circa 3,6 

km, albia atinge cea mai mica lătime din defileu, 150 m. Pereții verticali ai Ciucarului Mic au un aspect 

ruiniform, pe polițele calcaroase făcându-și loc tufărișuri de liliac sălbatic, cărpiniță și scumpie. În aval, 

peretele de calcar al Ciucărului Mic este spintecat de pârâul Mraconia, un mic golf al lacului pătrunzând 

pe Valea Mraconiei spre amonte. În aval de confluența Mraconiei cu Dunarea, apele fluviului pătrund 

intr-o zonă largă, cu relief domol, alcătuit din granițe de Ogradena, pe malul sarbesc fiind tăiată in piatră 

―Tabula Traiana‖ și o porțiune din vechiul drum roman, inceput de Tiberiu, in anul 33 d.Hr., și terminat 

de Traian, in anul105 d.Hr., ca o necesitate pentru cucerirea Daciei. După confluența cu pârâul Ieselnita, 

apele fluviului pătrund in bazinetul larg al Orsovei. Acesta are aspectul unui golf, format la gura de 

vărsare a râului Cerna in Dunâre, favorizând dezvoltarea orașului, construcția portului și a șantierului 

naval. Vechiul oraș a ramas sub apele lacului, cel nou fiind ridicat pe malul drept al golfului. Tot in 

dreptul gurii de varsare a Cernei, inainte de construirea lacului de acumulare se afla insula Ada – Kaleh, 

cu cetatea omonima, care ulterior a fost strămutată pe insula Simian, aval de barajul de la Gura Vaii. 

Orșova este si un punct de plecare pentru turistii care vor sa cunoască frumusețile defileului și ale 

Munților Banatului, atât pe sosea, cât și pe apă, cu ajutorul vaporașelor de croazieră.Apele Dunării iși 

continuă drumul până la barajul de la Gura Văii, unde pun in miscare turbinele hidrocentralei ―Porțile de 

Fier‖. În urma construirii barajului, ce servește și pentru traficul rutier, au fost rezolvate problemele de 

navigație ce existau in sectorul de defileu, datorita ridicării nivelului apei. 

 La construcţia canalului care leagă Dunărea de Marea Neagră au lucrat peste 32 000 de persoane. 

Ideea amenajării unui canal care să taie Dobrogea de la est la vest i-a aparţinut lui Stalin, avand in plan sa 
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ii extermine pe intelectualii din România, care au s-au opus regimului comunist. Foarte mulţi deţinuţi 

politici au murit în timpul lucrărilor, soluţia gândită de Stalin fiind pusă în practică în 1949, de Gheorghe 

Gheorghiu Dej.  

Legende 

 În apropierea localităţii Coronini răsare semeaţă, la circa şapte metri deasupra apei, stânca Baba 

Caia. Monument natural din calcar este unic şi marchează intrarea propriu-zisă în Clisura Dunării. În 

timpul embargoului impus fostei Republici Iugoslave, grănicerii stăteau la pândă pe stâncă, pentru a 

depista contrabandiştii de carburanţi. Din bătrâni se spune că, demult, un turc gelos şi-a legat nevasta, pe 

care o bănuia de infidelitate, pe această stâncă. Acesta i-a cerut femeii în repetate rânduri să îşi 

recunoască greşeala. „Babakai!‖ (Căieşte-te!), îi striga turcul femeii încăpăţânate, potrivit legendei. Aşa 

se face că stânca se numeşte, din acele vremuri, ―Babacaia‖. Aceasta și-a sfârșit zilele în chinuri, rugând 

vântul să sufle cu putere, pentru a le aminti tuturor nelegiuirea săvârșită de soțul ei. 

Cimitirul viu  

 Se spune că Sulina ar fi poarta de intrare a Soarelui în România. Sulina a fost ultimul port pentru 

zeci de străini care îşi dorm acum somnul de veci într-un loc unic în lume, Cimitirul internaţional. Prinţi 

şi prinţese, navigatori, militari, tineri îndrăgostiţi, oameni ai legii şi piraţi se odihnesc sub pietrele 

funerare din acest Babel funest. Fie că au venit din Turcia, Malta, Germania sau Danemarca, toţi au sfârşit 

aici, la Sulina. Poveştile lor sunt scrise în piatră funerară şi, puse cap la cap, spun povestea acestui loc 

devenit unic în lume. Cimitirul este un unul viu. Oameni de 21 de naţionalităţi zac sub lespezile de piatră 

din acest cimitir. Piatră pe care, în unele cazuri, au adus-o chiar ei. Mormântul croatului Perusko şi cel al 

italianului Luca Sessa au fost făcute din roca pe care vasele cu care navigau au adus-o în portul Sulina. 

Tot acolo s-a încheiat viaţa extrem de aventuroasă a grecului Ghiorghios Kontoguris, unul dintre cei mai 

temuţi piraţi ai locului, in secolul al XIX-lea. Grecul zace sub o lespede marcată cu un cap de mort. 

Mormântul lui este singurul înregistrat în Europa ca aparţinând unui pirat. Legenda spune că şi comorile 

furate de grec ar fi îngropate undeva sub pământul nisipos al Sulinei. Pietrele funerare de la Sulina spun 

fel şi fel de poveşti tragice. Cei îngropaţi aici le-au adus sfârşitul accidente, boli, războaie sau atacuri 

mişeleşti. Unii au murit din prea multă dragoste. Este cazul a doi tineri englezi, William şi Margaret. Ea a 

căzut în apă de pe puntea vasului, iar el a sărit să o salveze. Acum, zac unul lângă celălalt, sub două 

monumente gemene. Tot acolo este și secţiunea musulmană a cimitirului.  Cimitirul viu nu e doar o 
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pagină de istorie săpată în piatră funerară sau o cronică a vremurilor în care Sulina era oraşul seminţiilor 

lumii. E şi o lecţie de toleranţă. Este singurul din lume în care creştinii, evreii şi musulmanii împart 

aceeaşi bucată de pămant. Ultima.  

Brațele Dunării: 

 Cele trei brațe au vârste diferite, cel mai vechi fiind Sfântu Gheorghe (cel din sud), iar cel mai 

tânăr Chilia (cel din nord).  

 Brațul Chilia – începe de la Cetatea Chiliei, punctul în care Dunărea se desparte in 2 brațe : Chilia 

si Tulcea. Brațul Chilia se indreaptă spre nord, având lungimea cea mai mare (120 km) si debitul de 

aproximativ 60% din total. Lătimea brațului variaza intre 300-700 m, unori depăsind aceasta limită. Pe 

brațul Chilia alternează sectoarele cu un singur curs ( în dreptul grindurilor Stipoc, Chilia si Letea) cu 

sectoarele de bifurcare, între grinduri. La vărsarea acestuia in mare, se găsește o delta secundară cu trei 

brațe secundare: Tătaru, Cernavoda si Babina, situate pe teritoriul Ucrainei. Delta secundară a Chiliei, 

care avansează in mare cu câtiva zeci de metri pe an (40-80 m/an) nu apartine teritoriului tării noastre, 

apartinând Ucrainei. Localitati de-a lungul bratului: Palazu, Pardina, Chilia Veche, Periprava.  

 Brațul Sulina – Brațul cel mai scurt (64 km), regularizat si canalizat, în urmă cu aproape un secol, 

este situat in mijlocul Deltei și este folosit pentru navigația vaselor maritime in urma adâncirilor si 

corectărilor unor meandre. In urma acestor lucrări care au avut loc intre 1862 si 1902, lungimea brațului a 

scăzut de la 93 de km la 64 de km, iar volumul de apă s-a dublat (18% in prezent), adâncimea minima 

fiind de 7  m, iar cea maximă de 18  m. La vărsarea in mare are loc o depunere relativ bruscă a 

aluviunilor, la contactul intre apele dulci ale fluviului si apele sărate ale mării, formându-se bara de la 

Sulina, care are tendinta de a optura gura de vărsare. Pentru a diminua acest efect, a fost construit un dig 

(in lungime de 10 km) care îndepartează spre larg aluviunile aduse de curentul circular al mării. Acest 

braț al Dunării este dragat continuu, servind navigației maritime. 

Localități de-a lungul brațului: Ilganii de Sus, Maliuc, Gorgova, Crisan, Vulturu, Partizani, Sulina.  

 Brațul Sfântul Gheorghe – are un curs sinuos desfășurat pe 112 km, înaintând spre sud-est. Sfântul 

Gheorghe este cel mai vechi braț, care transportă 22% din volum de apă si aluviuni. Cea mai mare 

adâncime pe acest braț este de 26 de m. Și acest braț a suferit transformări prin tăierea unui numar de sase 

meandre, lungimea sa scurtandu-se la 70 de km navigabili. La vărsare formează o acumulare de nisip sub 

forma unor insule, Sacalinul Mic si Sacalinul Mare. Din brațul Sfântul Gheorghe se desprind spre sud 
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canalele Dranov si Dunavăt, prin care se realizează legatura cu laguna Razim. Localitați de-a lungul 

brațului: Nufaru, Mahmudia, Uzlina, Sf. Gheorghe.  

 Fauna 

Pești 

În cele peste 20 - 25 de Km pătrati de locuri și canale din Delta, traiesc peste 110 specii de pesti, 75 de 

specii de pesti de apa dulce, 36 fiind specifice deltei. 50% din productia de peste de apa dulce a intregii 

tarii se obtine din Delta Dunarii.  

Păsări 

Delta Dunării, supanumită și ‖Paradisul Păsărilor‖ este vizitată de peste 300 de specii de păsări, dintre 

care 70 sunt din afara Europei (China, India, Egipt, etc), 176 de specii sunt clocitoare, 103 neclocitoare; 

dintre clocitoare 44 sunt sedentare si 133 migratoare; cele neclocitoare sunt oaspeti de iarna și de pasaj 

primăvara și toamna. După originea geografică, păsările aparțin urmatoarelor grupe:  

- mediteranean;  

- europen;  

- siberian;  

- mongolian;  

- chinez;  

- arctic;  

10 specii sunt ocrotite de lege, unele fiind cunoscute ca monumente ale naturii, deoarece sunt pe cale de 

disparitie.   

Dunărea în literatură 

 Dunărea a fost mereu o sursă de inspirație pentru scriitori, poeți și compozitori.  

În  poezia „Din cantecul spiritului despre ape„ Goethe aseamănă apa cu sufletul omului, comparând 

„stropii ce se împrăștie spre stânca lunecoasă‖ cu spiritul nemuritor al fiintei umane care, întocmai ca și 

apa: „Vine din cer, Se duce la cer, trebuind să coboare iar pe pământ, într-o veșnică schimbare.‖ El 
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incheie această asemănare cu o concluzie ce înlănțuie elementele primordiale ale naturii și esența firii 

umane: „suflet al omului, cât de mult te-asemeni apei! Soartă a omului, cât de mult te-asemeni vântului!‖. 

 Dunărea este prezentă în proza românească și în exprimarea sentimentlor marilor pictori, fiind 

prezentă de-a lungul timpului la toate evenimentele istorice.  

Dunărea și Oltul 

de George Coșbuc 

Dunărea vorbea cu Oltul: 

Tu, copile drag al meu, 

Zbuciumat tu vii la vale 

Tulbure mereu 

Plouă mult la voi la munte, 

Sate şi câmpii de-neci, 

Ori ţi-e firea ta de-a rupe 

Maluri pe-unde treci? 

Rup şi maluri câteodată 

Şi fac holdele de pier, 

Iar când plouă mult la munte 

Cap de om eu cer. 

Dar nu-i asta, maică sfântă, 

Nu de asta-s tulburat, 

Ci de câte văd mi-e milă, 

Maică, şi-i păcat! 

Tu, pe unde-alergi prin lume, 

Vezi şi ţări şi munţi frumoşi, 

Neamuri ce-şi vorbesc ferice 

Graiul din strămoşi. 

Toate laudă pe Domnul, 

Libere-a trăi cum vor, 
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Vesele fiind de viaţa 

Şi de soarta lor. 

Vezi şi-aici poporul nostru 

Cel din veac adus pe-aici, 

Sprintene şi mândre fete 

Şi flăcăi voinici. 

Şi ţi-e dragă ţara asta 

De români, căci te iubesc 

Dar tu nu cunoşti de-a-ntregul 

Neamul românesc! 

Eu de unde vin, mâhnitul, 

Furios spre şes scobor, 

Căci de unde vin, e spaimă. 

Groază şi fior. 

Tot români sunt şi pe-acolo, 

Neam din veac pe-aici adus, 

Dar pe gâtul lor şi astăzi 

Jugul este pus. 

Ei n-au voie să-şi vorbească 

Graiul strămoşesc ce-l au, 

Iar în coasta lor de-a pururi 

Suliţele stau. 

Sfânta libertate este 

Nume gol pe-al lor pământ: 

Cei nedrepţi sunt cei puternici, 

Singuri au cuvânt! 

Ah, de mila lor eu, maică, 

Vin aşa de tulburat, 

Şi de ciudă pe duşmanii 
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Cei ce l-au călcat. 

Iar de-nec şi mal şi oameni, 

Nu mai ştiu ce fac nici eu 

Că mă simt de-atâta jale 

Tulbure mereu! 

Scrisoarea III 

de Mihai Eminescu 

 

... De-un moșneag, da, împărate, căci moșneagul ce privești 

Nu e om de rând, el este domnul Tării Românesti. 

Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști, 

Nici ca Dunărea să-nece spumegând a tale oști.  

După vremuri mulți veniră, începând cu acel oaspe,  

Ce din vechi se pomenește, cu Dariu a lui Istaspe; 

Mulți durarå, după vremuri, peste Dunăre vrun pod, 

De-au trecut cu spaima lumii și multime de norod;... 

În cartea lui Harald Haarmann „Misterele civilizației Dunării‖, se afirmă că în zona Balcanilor a existat o 

civilizație din ―Vechea Europă‖, așa cum o numește el, care a dezvoltat primul limbaj scris și care trăia pe 

teritoriile care aparțin azi Serbiei, Macedoniei, Bulgariei, României, Greciei, dar și părți din Ucraina și 

Ungaria. Haarmann spune că unele cuvinte, despre care până acum se credea că au apărut în Grecia 

Antică, sunt de fapt ale civilizației europene vechi. Exemple de astfel de cuvinte sunt: șemineu, măslină, 

ceramică, metal, imn.  

 Dunărea în muzică 

Compozitori precum Johan Strauss și Iosif Ivanovici au incercat sa exprime prin melodiile lor apropierea 

față de Dunăre și sentimentele pe care acest fluviu al culturii le-a trezit in sufletul lor. „Dunărea albastră‖ 

și „Valurile Dunării‖ reprezintă legăturile oamenilor cu Dunărea și apropierea acestora de misterele ce 

învăluie acest element al naturii.  Valsul „Valurile Dunarii‖ stabileste noi legături între culturi diferite și 

așază o punte peste acestea, el fiind compus și dedicat unei lugojence pe nume Sara Fried.  Din 116 

compoziții candidate scrise de compozitori reputați, „Valurile Dunării‖ a fost aleasă pentru a fi imnul 
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oficial al Expoziției Universale de la Paris din 1889, aceeași expoziție care a marcat și inaugurarea 

celebrului Turn Eiffel.  

 Alte legături spirituale ale omului cu Dunărea, cu apa în general, pot fi exprimate prin existența 

în cultura popoarelor a unor proverbe referitoare la apă. Astfel, în limba româna identificam mai multe 

expresii de acest gen. În  viața noastra cotidiana folosim adesea zicale precum: „îi lasă gura apa!‖, „e 

spălat cu toate apele‖, „găteste și din apa chioară‖, „i-a ajuns apa la gât!‖, prin care stabilim inconștient 

relații cu acest element primordial al naturii, implicandu-l în activitătile noastre personale. 
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BECUL CU GRAFIT ŞI MOTORAŞUL 

David Ştefan Matei, Mocanu Andrei 

Profesor coordonator: Ana Zarescu 

Şcoala Gimnazială I.G. Duca, Bucureşti 

 

1. Consideraţii teoretice: 

Prin intermediul acestui experiment dorim să demonstrăm efectul termic al curentului electric, grafitul 

devine incandescent când este traversat de curentul electric generat de ‘super-baterie‘(1. Becul). 

Motoraşul se bazează pe un alt efect al curentului electric, cel magnetic. Sârma de cupru fiind conectată 

la baterie va emite un câmp magnetic care va fi respins de cel al magnetului. (2. Motoraşul). 

http://www.mixdecultura.ro/2015/05/tablitele-de-la-tartaria-in-lumina-noilor-descoperiri-arheologice/
http://www.mixdecultura.ro/2015/05/tablitele-de-la-tartaria-in-lumina-noilor-descoperiri-arheologice/
http://m.infoghidromania.com/sfantu-gheorghe-delta-dunarii.html
https://vlad.dulea.ro/2013/07/10/valurile-dunarii-povestea-celui-mai-celebru-vals-romanesc/
http://adevarul.ro/locale/tulcea/tragicul-sfarsit-celor-doi-indragostiti-fost-inmormantati-cimitirul-cosmopolit-sulina-1_5a96857cdf52022f75107db1/index.html
http://adevarul.ro/locale/tulcea/tragicul-sfarsit-celor-doi-indragostiti-fost-inmormantati-cimitirul-cosmopolit-sulina-1_5a96857cdf52022f75107db1/index.html
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2. Materiale necesare: 

1. Becul cu grafit. 

-8 baterii D, pentru a forma o ‗superbaterie‘; 

-aligatori(fire de legătură); 

-mină de grafit(.5mm sau .7mm); 

-bandă izolatoare, borcan de sticlă, tub de hârtie. 

-foarfecă. 

2. Motoraşul. 

-o baterie D(sau AA); 

-sârmă de cupru; 

-magnet puternic; 

-patent, bandă izolatoare. 

3. Mod de lucru: 

1. Becul cu grafit. 

Pasul 1 : Cu ajutorul bandei izolatoare legăm în serie toate cele 8 baterii D. În final vom avea 

o ‗superbaterie‘. Toate tensiunile se vor aduna între ele, aşa că în total vom avea 12V(1,5 x 

8). Pasul 2 : Prindem de tubul de hârtie aligatorii(cleştişorii care sunt defapt, firele de 

legătură). 

Pasul 3 : Între cei doi aligatori punem o mină de grafit. Acoperim tubul de hârtie pe care se află sistemul 

cu borcanul de sticlă, care este protecţia. Legăm la bornele bateriei(- şi +) celelalte capete ale cleştişorilor, 

iar becul se va aprinde. 

2. Motoraşul. 

Pasul 1 : Modelăm sârma de cupru pentru a ajunge la forma dorită cu patentul. 

Pasul 2: Punem magnetul pe baterie şi conectăm sârma la bornele bateriei. Va începe să se învârtă. 

4.Interpretarea rezultatelor: 

1. Becul cu grafit. Ideea din spatele acestui experiment este foarte simplă şi se referă la efectul 

termic al curentului electric. Efectul termic este reprezentat de disiparea căldurii într-un conductor 

traversat de un curent. Atunci când cleştişorii sunt prinşi de grafit se formează un circuit complet. 
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Electricitatea este condusă liber prin întregul sistem. Grafitul este un bun conductor de energie electrică. 

Grafitul este un mineral răspândit în natură ce face parte din categoria nemetalelor, fiind după diamant un 

element stabil datorită structurii cu o compoziție chimică de Carbon pur cristalizând hexagonal, rar 

romboedric sau fiind sub formă amorfă. Grafitul are în structură cristale opace de culoare neagră, 

hexagonale, formă tabulară. 

Luminarea se produce datorită electricităţii produse de generator(baterie), care încălzeşte grafitul şi îl fac 

incandescent. Bateriile fiind unite cu bandă cu izolatoare formează o super baterie, un circuit în serie. 

Toate tensiunile bateriilor se adună aşa că în total vom avea 12V. La becurile normale se utilizează 

Wolfram, care este un element chimic din grupa metalelor situat în poziția 74 în tabelul periodic al 

elementelor. Simbolul chimic este "W". Wolframul este un metal cu luciu alb-argintiu, ce cristalizează în 

sistemul cubic cu volum centrat. Foarte dur, wolframul nu este casant ci devine ductil 

în stare pură păstrându-și în acelalași timp rezistența. Are o densitate remarcabil de mare și anume 

19,3 grame pe centimetru cub. Din toate metalele pure, punctul lui de topire este cel mai ridicat, iar 

punctul lui de fierbere este al doilea ca mărime (după carbon). Utilitatea lui cea mai cunoscută este ca 

filament în becuri electrice. Spre deosebire de grafit, care se topeşte la o temperatură mult mai mică, 

Wolframul se topeşte la 3422 °C. 

2. Motoraşul. Experimentul acesta se bazează tot pe un efect al curentului electric, cel 

magnetic. Când energia electrică traversează un conductor, în jurul acestuia se formează un câmp 

magnetic, care va interacţiona cu cel al magnetului şi va face ca sârma să se învârtă. 

 

5.Aplicaţii practice : 

1.Becul cu grafit. Putem pune mine de grafit de diferite grosimi şi să observăm ce se întâmplă. Dacă 

între cleştişori prindem o mina de 2mm(cea mai groasă, pentru creion mecanic) observăm că va dura 

mult mai mult să se încălzească şi va scoate mai mult fum albicios. Pe de altă parte, când conectăm 

mine de .5mm sau .7mm acestea vor scoate mai puţin fum şi se vor aprinde aproape instant. Mina de 

2mm fiind mai groasă are nevoie de mai multă căldură pentru a devenii incandescentă. 

2. Motoraşul. Dacă schimbăm poziţia magnetului(punem spre sârma celălalt pol) vom observa că se 

roti în direcţia inversă. Acest lucru se întâmplă datorită atracţiei polilor opuşi ai magnetului. 

6. Bibliografie: 
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https://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/build-a-light-bulb-circuit-science/ 

https://www.wikihow.com/Make-a-Light-Bulb 

https://www.youtube.com/watch?v=vV4Xp3fVVL4 https://www.wikihow.com/Build-a-

Simple-Electric-Motor 

 

 

ENERGIE GRATUITĂ CU AJUTORUL BOBINEI TESLA 

Daria Zaharescu ,Gruia Milodin ,clasa a VII-a 

Liceul Teoretic “Marin Preda”, București 

 

1. Considerații teoretice 

Marele savant Nicolae Tesla (Nikola Tesla, 1856-1943), considerat de canalul Discovery ca fiind unul 

dintre „cei mai mari 100 de americani‖, este geniul sub care stă dezvoltarea actuală a omenirii. El a fost 

un mare vizionar, multe din ideile sale nefiind înţelese nici astăzi şi constituind o permanentă sursă de 

dispută între marile puteri. 

Ciudatele schimbări de climă şi cutremure care s-au constatat în ultima vreme sunt considerate rezultatul 

unor aparate care au la bază descoperirile acestui mare inventator. Tesla a ajuns la concluzia că vremea ar 

putea fi controlată cu ajutorul energiei electrice. 

În primavara lui 1898, Tesla demonstrează public dirijarea prin radio, la mare distanță, a unui vas fără 

echipaj. De numele său se leagă celebrul experiment Philadelphya şi primul contact cu alte civilizaţii, 

savantul recepţionând din spaţiu un semnal radio repetat.  

Invențiile sale stau la baza radarului, ciclotronului, televizorului, rețelelor mondiale de radio și TV, 

roboților, internetului, pagerelor, telefoanelor celulare sau programului spațial ―Razboiul Stelelor‖ lansat 

de americani în Războiul Rece. Toate acestea sunt tributare schițelor lui Tesla. 

Tot lui îi datorăm şi primul sistem de comunicaţie wireless, prima telecomandă, idea de vehicul cu 

decolare verticală ş.a. 

Tesla a propus o schemă care arăta ca un science-fiction: un sistem global de comunicaţii fără fir pentru a 

transmite mesaje telefonice dincolo de ocean; pentru a transmite ştiri, muzică, rapoarte privind piaţa 

https://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/build-a-light-bulb-circuit-science/
https://www.wikihow.com/Make-a-Light-Bulb
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bursieră, mesaje private, a securiza comunicaţiile militare, şi care tranmitere de imagin în orice colţ al 

lumii. 

Vă propunem unul dintre experimentele realizate de Tesla ce au revoluționat ingineria electrică – Bobina 

Tesla, inventată în 1891.  

Este și cea mai spectaculoasă invenție a sa pentru că produce arcuri și linii electrice în aer, de mari 

dimensiuni și frecvențe. Vizual, bobina Tesla produce scântei în aer care arată fantastic. 

2. Materiale necesare:  

- placă din lemn 17.5 cm x 8 cm ; 

- baterii – de 9 V; 

- tub PVC; 

-  rolă de cupru; 

-  bandă izolatoare; 

- folie de aluminiu; 

-  Plexiglas; 

-  rezistențe;  

- capacitor;  

- întrerupător;  

- neon/bec economic. 

Instrumente: pistol de lipit /  șuruburi și piulițe. 

3. Metoda de lucru:   

Pe tubul PVC  se înfășoară rola de cupru, bobinând  fără a lăsa spații. Cele două părți lăsate la 

extremitățile tubului se vor prinde cu bandă izolatoare și se vor conecta una la transistor /cealaltă la bila 

din aluminiu (pe care o vom construi). 

Pe plăcuța de lemn vom prinde pe rând tranzistorul, întrerupătorul și bobina. Rezistența o vom lipi cu 

pistolul de lipit de partea central a tranzistorului apoi partea de jos a firului  bobinei (lipit de rezistență). 

Vom utiliza o bucată de sârmă de 1 mm grosime și 15 cm lungimepe care o vom lipi pe placa de lemn, o 

vom înfășura apoi în jurul bobinei de două ori și  o vom lipi pe placa de lemn.   Capătul rămas va fi prins 

de partea dreaptă a tranzistorului, iar celălalt capăt va fi prins , cu ajutorul altei bucăți de sârmă de partea 

liberă a rezistenței. Tot de acest capăt al rezistenței vom face legătura cu întrerupătorul printr-o altă 

http://www.descopera.org/wp-content/uploads/bobina-tesla.jpg
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bucată de sârmă. De celelalte părți ale întrerupătorului vom prinde capacitorul bateriei. Firul roșu de 

capătul din mijloc al întrerupătorului, iar cel negru de partea din stânga a tranzistorului.  

Pentru verificare, conectăm bacteria, deschidem întrerupătorul  și apropiem un bec economic de bobină. 

Becul se va aprinde. Prindem bacteria cu bandă izolatoare. 

Formăm sfera de aluminiu îmbrăcând o minge de ping-pong în folie de aluminiu pe care o prindem de 

capătul superior al bobinei cu bandă izolatoare, apoi o lipim de bobină. 

4. Explicarea fenomenului  

Probabil v-ați  dat seama că ce se  întâmplă nu este o magie!  

Bobina Tesla este un transformator special, care alimentat de la baterii sau rețea poate ridica tensiunea 

până la sute de mii, milioane de volți obținându-se curent de înaltă frecvență. Este un transformator 

bobinat în aer (fără miez), în care primarul și secundarul sunt acordate să funcționeze la o frecvență de 

rezonanță. 

O bobină obișnuită înmagazinează energie în câmp magnezic. Este o înfășurare a unui fir de mai mult ori, 

în jurul unui cilindru. Curentul electric parcurge înfășurările, numite spire și creează câmp magnetic în 

jurul bobinei. 

Bobina Tesla este specială deoarece produce tensiuni mult mai mari decât tensinea alimentată: adică dacă 

conectăm la o baterie de 9V, putem obține și tensiune de 10 kV, cu frecvențe între 25 kHz si 2 MHz. 

Așa cum se vede și în figura din stânga, tensiunea de la capătul bobinei produce scântei și arcuri electrice. 

Acestea, la tensiuni mici  sau mai mari, dar modulate cu atenție prin calcul, nu electrocutează corpul 

uman, dar în schimb pot arde pielea din princina plasmei din aer.  

Un alt aspect foarte interesant al acestui experiment este faptul că, datorită electricității transmise prin aer, 

un neon sau un bec econimic se aprinde, fără a fi conectat la orice altă sursă de curent. De aici, Tesla a 

avut ideea de a crea o rețea întreagă de transmisie a energiei electrice fără ajutorul firelor, adică Wireless. 

5. Aplicaţii practice                             

La ce sunt bune? 

- având în vedere ca  bobina Tesla poate produce și tensiuni mari : 100KV -> 2MV, sunt utile pentru 

acceleratoare de particule "home made"; 

- pot fi folosite pentru a produce raze x "home made"; 

- pot fi folosite ca ozonizatoare (în câteva minute poate umple încăperea cu miros de ozon); 
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- emit câmpuri electromagnetice puternice (pot fi folosite pentru aprinderea de la distanță, fără fir, a 

neoanelor/ becurilor economice); 

- sunt foarte gălăgioase, si unele tipuri de bobine tesla pot fi modulate după o sursă audio.  

La momentul actual, bobinele Tesla sunt folosite în filme și concerte, cu scopul de a distra publicul și de a 

realiza efecte speciale impresionante. De exemplu, trupa Metallica a apărut în unul dintre concertele sale 

cu astfel de bobine de mici dimensiuni, modificate pentru a reacționa la sunete de chitară. Adică, în 

funcție de frecvența sunetelor, scânteile fracturau diferit spațiul din jurul cântăreților.  

Un alt exemplu sunt filmele, precum Terminator 2 sau Star Trek, unde actori sau obiecte sunt arătați 

producând și controlând energia electrică cu astfel de bobine. 

În inginerie, bobina Tesla stă la baza realizării motorului cu care funcționează mașina Tesla, autovehicul 

care nu se mai alimentează cu benzină, ci cu energie electrică.  

Este impresionant cum un experiment cu efecte vizuale atât de spectaculoase, care a pornit de la visul 

unui om de știință de a oferi energie electrică, internet, curent gratuit, pe întregul continent, stă la baza 

unor lucruri evidente a oricui om, precum filmele, muzica și mașinile. 

Rezultatul? 

.... Vi-l vom arata în curând! 

5. Bibliografie 

https://prezi.com/qnsqnuhtoqpc/bobina-tesla-si-energiile-libere/ 

http://www.descopera.org/bobina-tesla/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/qnsqnuhtoqpc/bobina-tesla-si-energiile-libere/
http://www.descopera.org/bobina-tesla/
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DISPOZITIV HOLOGRAFIC 

Elena Raluca Morari, clasa a VI-a, Şcoala Generală  nr. 163, Bucureşti 

Profesori coordonatori: Ionela Iordan, Liceul Teoretic “Marin Preda”, București 

                                        Carmen Morari, Școala Gimnazială nr. 163, București 

 

În debutul lucrării este prezentată succint evoluţia holografiei de la jumătatea secolului XIX cînd a 

fost descoperită şi până în zilele noaste, principiile care guvernează funcţionarea ei şi câteva exemple care 

demonstrează utilitatea acestei descoperiri. În continuare, este descris procedeul construirii unui 

dispozitiv holografic, materialele necesare şi  modul de utilizare. 

1. Consideraţii teoretice 

a. Evoluţia holografiei  

Holografia este o formă avansată a tehnicii fotografice, care constă în înregistrarea unei imagini 

tridimensionale pe un suport bidimensional. Înregistrările astfel obţinute se numesc holograme(holos – 

întreg; grafien –scriere, în limba greacă). Aceeaşi metodă se poate aplica şi la înregistrarea, redarea şi 

prelucrarea datelor de altă natură decât cele vizuale. Holografia a fost descoperită în anul 1947, de către 

fizicianul maghiar Dennis Gabor, care a primit pentru această realizare Premiul Nobel pentru fizică, în 

anul 1971.  

În anul 1962, Emmett Leith şi Juris Upatnieks din SUA, utilizând laserul, au obţinut primele 

holograme ale unor obiecte tridimensionale (un trenuleţ de jucărie şi o pasăre). Aceste holograme 

reproduceau imagini identice celor reale, dar necesitau lumina laserului pentru a fi vizualizate. Tot în 

1962, Dr. Yuri N. Denisyuk din Rusia a obţinut holograme care, pentru prima dată, puteau fi observate la 

lumina unui bec obişnuit.  

Până în prezent, holografia şi-a găsit aplicaţii în domenii ca medicină, informatică, artă, industrie, etc., 

hologramele regăsindu-se în bancnote, documente de identitate, carduri şi suporţi electronici pentru 

prevenirea contrafacerii lor.  

b.  Principii de funcţionare 
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Tehnica holografică are la bază fenomenele de difracţie şi interferenţă. Lumina împrăştiată pe un 

obiect este înregistrată şi apoi utilizată pentru reconstrucţia obiectului ca şi cum obiectul s-ar afla în acel 

loc, folosind atât informaţia transmisă de amplitudinea undei, cât şi cea transmisă de faza undei.  

Pentru a obţine o hologramă fasciculul laser este divizat în două fascicule. Unul din acestea este 

reflectat pe obiect de unde ajunge pe filmul pe care se înregistrează holograma, iar celălalt fascicul este 

trimis direct pe filmul de înregistrare (fasciculul de referinţă).  

 

                    

 

Prin interferenţa fasciculului împrăştiat pe obiect şi a fasciculului de referinţă se obţine o figură cu 

linii microscopice luminoase şi întunecoase.  

Figura este înregistrată pe film obţinându-se o hologramă, care conţine toate informaţiile cu privire la 

amplitudinea şi faza luminii difractate de către obiect 

 

 

 

Pentru a reda imaginea înregistrată pe o hologramă trebuie să developăm filmul şi apoi să-l 

aşezăm în poziţia originală şi să-l iluminăm doar cu un fascicul laser direct cu aceleaşi proprietăţi cu cel 

cu care am înregistrat holograma.  

https://mail.google.com/mail/u/0/h/dxaoguea2sbh/?view=att&th=1622f01794abbdc3&attid=0.2&disp=inline&realattid=1595101022095170577-local1&s
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Figura de interferenţă holografică înregistrată va difracta fasciculul laser care traversează 

holograma şi astfel se reconstruieşte imaginea obiectului. Imaginea obţinută are toate dimensiunile 

obiectului original şi pare atât de reală încât observatorul este tentat să o atingă cu mâna, dar acesta 

întâlneşte doar un fascicul de lumină focalizat 

Diferenţa de principiu între o fotografie obişnuită şi o hologramă constă în faptul că fiecare punct 

al unei fotografii poartă informaţie despre intensitatea (eventual şi culoarea) unui punct sau a unei mici 

zone din obiectul fotografiat, în timp ce în holografie informaţia despre fiecare punct din obiect este 

distribuită pe întreaga suprafaţă a hologramei.  

Undele electromagnetice reflectate de scena holografiată sunt înregistrate cu fidelitate de suportul 

holografic şi reconstruite apoi la redarea hologramei. Astfel, holograma devine un fel de fereastră prin 

care ochiul percepe acelaşi câmp luminos pe care l-a produs anterior scena înregistrată. 

Pe de altă parte, o hologramă este o imagine ieșită în relief, care este capturată și redată vizual nu 

folosind un material palpabil sau prin intermediul unui dispozitiv digital, ci prin expunerea de lumină de 

diferite caracteristici. 

Imaginea este obținută prin înregistrarea spațială a unui obiect, ce se dorește a fi redat vizual în 

format tridimensional, ambele procedee realizându-se folosind lumina laserului. De exemplu o fotografie 

este stocată și redată în două dimensiuni, fiind vizibilă doar dacă aceasta este vazută din poziție 

aproximativ perpendiculară. 
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De-a lungul timpului, au existat curente literare şi artistice care au prezentat viitorul cu elemente 

considerate ireale, fiind văzute mai mult ca o magie decât ca rezultate ale dezvoltării tehnologice. Astfel 

în serialele „Star Trek‖ şi „Războiul Stelelor‖ sunt prezentate numeroase utilizări ale hologramelor 3D şi 

ale luminii laser. 

    În prezent, se poate observa că, hologramele devin o realitate, care, în câțiva ani, ar putea fi 

considerate la fel de uzuale și de banale precum capturarea de fotografii cu telefonul mobil și transmiterea 

acestora către alte dispozitive.                                                         .       

         Cea mai reprezentativă și mai de actualitate dezvoltare în acest domeniu este făcută de Microsoft, 

care, prin intermediul unei tehnologii inovative de a captura mișcarea 3D, a putut să teleporteze vizual o 

persoană dintr-un loc într-altul, în timp real. Numele folosit pentru a descrie acest proces este holoportare.                                              

         Holoportarea sau holografierea este posibilă prin montarea mai multor camere, care capturează 

grafic un obiect - în cazul holoportării, o persoană - permițând sistemului să o redea grafic tridimensional 

și să o salveze în format digital - care să poată fi transmis și redat pe un alt sistem compatibil.  

2. Realizarea dispozitivului pentru imagine holografică 

 a. Materiale folosite: 

- carcase CD-uri 

- superglue 

Se taie 4 porţiuni de carcasă în formă de trapez cu dimensiunile: 

-baza mică 2 cm 

-baza mare 12 cm 

-înălţimea 7 cm 

b. Mod de lucru  

În continuare, elementele decupate se lipesc cu adeziv rezultând  piramida de mai jos: 
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Se aşează piramida cu baza mică  în centrul tabletei şi se accesează unul din filmele dedicate existente pe 

site-ul Youtube. 

Exemplu: 

 

 

3. Interpretarea rezultatelor 

În mijlocul piramidei se observă holograma imaginii proiectate de film pe cei patru pereţi ai 

piramidei, hologramă care este într-o continuă mişcare. 
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4. Aplicaţii practice 

Pornind de la aplicaţii ale microscopiei electronice, fotografiei şi laserelor, a fost descoperită şi 

perfecţionată o procedură de înregistrare, transmitere şi redare a unor imagini optice cu o fidelitate a 

caracteristicilor aproape de cele reale ale corpului sau fenomenului studiat. 

Totodată, a fost deschisă calea utilizării holografiei pentru construirea unor microscoape cu putere de 

mărire de pe 500 milioane ori, transmiterea de date complete în proiectare, industrie şi medicină, stocarea 

unor cantităţi imense de date şi informaţii, etc.Există, de asemenea, o mare aşteptare în rândul populaţiei 

lumii pentru extinderea holografiei în domeniile educaţiei, comunicaţiilor şi divertismentului.   

5. Bibliografie: 

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Holografie 

           http://research.microsoft.com/en-us/projects/holoportation/ 

           https://www.microsoft.com/microsoft-hololens/ 

         http://www.calificativ.ro/referate/referat-Holografia-rid5333.html 

 http://www.infomate.ro/revista/imt789125.pdf 

         http://grupa5107.files.wordpress.com/2011/02/holografie.pdf 

https://playtech.ro/2015 

 

ELECTRIZAREA 

Blăgăilă Diana, clasa a VII-a, Școala Gimnazilaă nr. 163, București 

Coordonator profesor Simona Dana Turcu, Liceul Teoretic „Marin Preda”, București 

 

1. Considerații teoretice 

Electrizarea este fenomenul prin care un corp trece din stare neutră în stare de electrizare. 

În mod normal atomul este neutru din punct de vedere electric. Aceasta înseamnă că în nucleului 

atomului se află tot atâția protoni (care au sarcină electrică pozitivă), câți electroni (care au sarcină 

electrică negativă) se află în învelișul electronic. Protonul având sarcina electrică cu cea a electronului va 

rezulta că sarcina electrică a atomului este nulă. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Holografie
http://www.calificativ.ro/referate/referat-Holografia-rid5333.html
http://www.infomate.ro/revista/imt789125.pdf
http://grupa5107.files.wordpress.com/2011/02/holografie.pdf
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Prin electrizare se crează fie un deficit de electroni, sarcina atomului devenind astfel pozitivă, fie un 

exces de electroni, sarcina atomului devenind negativă. 

Electrizarea se poate realiza prin trei metode. 

a. Electrizarea prin frecare. 

Prin frecarea unui corp cu un alt corp cele două corpuri se electrizează, unul pozitiv iar celălalt 

negativ deoarece prin frecare electronii trec de pe un corp pe altul. Astfel, sarcinile celor două corpuri 

sunt egale dar unul are sarcină pozitivă iar celălalt negativă. 

b. Electrizarea prin contact 

Prin contactul unui corp neutru cu unul electrizat, cele două vor fi electrizate cu sarcina de același 

semn. Cele două corpuri vor avea aceeși sarcină, egală cu jumătate din sarcina inițială a corpului 

electrizat. 

c. Electrizarea prin influență. 

Atunci când se aduce un corp electrizat în apropierea unui corp neutru, cel neutru se va electriza 

astfel încât la capătul dinspre corpul electrizat va avea sarcină opusă față de acesta iar la celălalt capăt va 

avea același til de sarcina cu acesta. 

 

In această lucrare voi pune în evidență toate cele 3 tipuri de electrizare prin 3 experimente simple și 

hazlii. 

2. Materiale necesare 

- farfurii de polistiren 

- baghetă de PVC 

- soluție pentru baloane 

- placă de sticlă 

- biluțe de polistiren 
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- o placă suport 

- o bucată de blăniță 

- pai de băut 

3. Modul de lucru 

a. Se freacă cu blănița una dintre farfurii și se așează cu partea deschisă în jos. Peste ea se așează 

încă o farfurie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pe placa de sticlă se toarnă puțină soluție pentru baloane. Apoi cu ajutorul unui pai de băut se 

formează căteva balonașe. Bagheta de PVC se freacă cu bucata de blăniță și se apropie de balonașe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Se așează placa suport, apoi cu ajutorul a 4 cubulețe se pune peste ele placa din sticlă. Între cele 

două se așează mai multe biluțe de polistiren învelite în staniol. Se freacă placa din cu bucata de blăniță. 
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4. Interpretarea rezultatelor 

a. Acest experiment îl putem numi și farfuria zburătoare. După frecare prima farfurie se 

electrizează. Când o aducem în contact cu a doua aceasta se va electriza cu sarcină de același semn iar 

când îi dăm drumul cele două se vor respinge iar farfuria a doua va deveni ―farfurie zburătoare‖ 

b. Bagheta electrizată prin frecare va electriza prin influență micile balonașe. Acestea se încarcă 

cu sarcină de sens contrar și vor fi atrase de baghetă. Mișcând bagheta vom determina și mișcarea 

balonașelor. 

c. Prin frecare placa de sticlă se electrizează. Biluțele sunt inițial neutre dar în apropierea plăcii 

din sticlă se vor electriza cu sarcină de semn contrar și vor fi atrase de către aceasta. 

5. Aplicații practice. 

Aceste experimente pot fi folosite în cadrul lecțiilor de fizică pentru punerea în evidență a 

fenomenului de electrizare. Electrizarea este însă prezentă în viața de toate zilele deci cunoștințele legate 

de acest fenomen sunt foarte necesare pentru a ne putea explica sunetele pe care le auzim când ne 

îmbrăcăm sau ne dezbrăcăm, părul care se zburlește după pieptanat, etc. 

6. Bibliografie 

- Turcitu Doina, Popo Viorica, Panaghianu Magda și Stoica Gabriela – Manual de fizică pentru 

clasa a VIII-a, Editura Radical, 2015 

- https://www.youtube.com/watch?v=ViZNgU-Yt-Y&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=ViZNgU-Yt-Y&t=3s
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MINIASPIRATOR 

Marina Elena-Patricia 

Profesor coordonator: Boiangiu Daniela,  Boiangiu Ioan 

Școala Gimnazială Alunu, Vâlcea 

 

- 1.Consideraţii teoretice.Tehnica vidului este bazată pe fenomenul de aspiratie. Ea utilizează metode de 

cearea a unei depresiuni prin generatore de vid (venturi) sau prin pompe de vid. Principiul de functionare 

al miniaspiratorului nostru constă în crearea unei depresiuni in interiorul aparatului în care este aspirat 

aerul împreună cu particulele de praf sau micile impurități.Axul motorului imprimă o mișcare de rotație 

ventilatorului. Paletele acestuia sunt înclinate în așa fel încât între spațiile din fața și din spatele 

ventilatorului să se creeze o diferență de presiune care generează un curent de aer. Aerul aspirat trece 

prin filtrul în care se depun micile impurități.    

- 2. Materiale necesare: Un PET de 1,5 l; un PET de 0,5 l, de  motorașul  de la o mașinuță, o tablă de 

aluminiu; foarfece; un tub de plastic; silicon; baterie  

- 3 Mod de lucru: Se construiește corpul miniaspiratorului din cele doua sticle da plastic;se taie parte din 

spate a sticlei mari și se fac niște găurele care să permită trecerea aerului aspirat. Sticla de 0,5 l se fixează 

in interiorul sticlei mari. Partea din spate a acesteia are de asemenea orificii.  

- Se construiește ventilatorul din tabla de aluminiu și se fixeză de partea din spate a sticlei mari. 

Ventilatorul se lipește de axul motorașului care este alimentat de o baterie electrică  

- 4. Interpretarea rezultatelor.Ventilatorul crează o diferentă de presiune care generează un curent 

de aer. Sistemul funcționează pe baza diferenței de presiune între cele doua sticle , una cu presiune 

obișnuită si cealaltă în stare de vacuum sau vid. Depresiunea care se formează în interiorul 

miniaspiratorului face posibila aspirarea aerului si a bucătelelor de poliester 

- 5. Aplicaţii practice – Aspirarea prafului și a micilor impurități 

- 6. Bibliografie  

-  - Fizică, Manual pentru clasa a VII a Cristopher Clark, George Enescu, Iulian Grindei. 

-  - https://www.youtube.com/?gl=RO&hl=ro 

https://www.youtube.com/?gl=RO&hl=ro
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MINIELEVATORUL CURAJOS 

Patrulescu Robert 

Profesori coordonatori: Boiangiu Daniela. Boiangiu Ioan 

Școala Gimnazială Alunu, Vâlcea 

 

1.Consideraţii teoretice Pentru transmiterea energiei mecanice de la elementul motor la elementul 

actionat se foloseste energia hidraulica a unui mediu lichid, sub forma de presiune hidrodinamica sau 

hidrostatica.  

O seringa este utilizată pentru a exercita o forta direct asupra unui lichid .Presiunea exercitata este transmisa 

printr-un tub de legatura  la o alta seringa al cărei piston actioneaza asupra ansamblului de pârghii. În acest mod 

mișcarea se transmite pe verticală ceea ce face posibilă ridicarea unor greutăți 

Este o aplicatie practica a legii lui Pascal:presiunea exterioară exercitată asupra unui lichid se transmite 

integral în toată masa lichidului și în toate direcțiile. 

2. Materiale necesare: 

 Foarfeca, carton, scobitori, rigla, 2 seringi, furtun transparent, apă, vopsea de ouă  

3 Mod de lucru: 

 Se construiesțe minielevatorul cu ajutorul materialelor mentionate mai sus. 

Se fixează furtunul de legatură intre cele două seringi. 

Pistonul unei seringi se leagă de bara inferioară a ansamblului de pârghii 

 Se pune apa colorată  in cele două seringi.  

Se actionează asupra primei seringi. 

4. Interpretarea rezultatelor. 

 Presiunea exercitată de pistonul primei seringi (pompa 1) asupra apei colorate se transmite le cea de-a 

doua seringa (pompa 2) iar pistonul acesteia acționează asupra ansamblului de pârghii care fac posibilă 

ridicarea masinuței.  

Minielevatorul se poate folosi pentru ridicarea obiectelor grele 



MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

 

 
 
 
 
 
Adresa: Str. Ruşeţu nr. 17, Sector 6, Cod 060553, Bucureşti     
Telefon/Fax: 021 220 2344 
Pagina web: http://www.marinpreda.ro 
E-mail: secretariat @ marinpreda.ro 

 

83 

 

Viața oamenilor a fost mai usoară datorită descoperirile importante din acest domeniu. Folosirea 

pârghiilor a făcut ca efortul fizic să fie mai mic. Utilizarea sistemelor care funcționează pe bază de 

presiune în diferite situații de viață, în natură și tehnologie influenteaza incontestabil viața contemporană.  

5. Aplicaţii practice – Ridicarea unor greutăti 

6. Bibliografie  

 - Fizică, Manual pentru clasa a VII a Cristopher Clark, George Enescu, Iulian Grindei. 

  - https://www.youtube.com/?gl=RO&hl=ro 

 

 

CÂTE VEVERIȚE AVEM? 

Purece Mădălin 

Profesor coordonator: Boiangiu Daniela. Boiangiu Ioan 

Școala Gimnazială Alunu, Vâlcea 

 

1.Consideraţii teoretice. O suprafața plana, foarte neteda, care reflectă in mod dirijat aproape integral 

lumina incidenta, poartă numele de oglindă plană. Prin aplicarea legilor reflexiei se poate stabili că 

oglinzile plane determină formarea de imagini virtuale,in care punctele din spațiul-imagine sunt localizate 

simetric fata de planul oglinzii, cu punctele din spațiul-obiect. Reflexia luminii este fenomenul de 

schimbare a direciei de propagare a luminii la suprafaa de separare a două medii, lumina întorcându-se în 

mediul din care a venit. Apare la suprafața de separare intre două medii optice. Prin utilizarea a două 

oglinzi, așezate sub diferite unghiuri una față de cealaltă se pot obține căt mai multe imagini. Numarul de 

imagini depinde de unghiul dintre cele doulă oglinzi 

2. Materiale necesare: Două oglinzi;  jucărie: o veveriță  

3 Mod de lucru: Se așează veverița în fața unei oglinzi și se obține o imagine a acestei. 

Se ia cea de-a doua oglindă si se așează sub un anumit unghi fața de prima oglindă și se obțin trei imagini 

ale veveriței 

Se micșorează unghiul dintre oglinzi iar numărul de imagini se mărește. Se repetă până când cele două 

oglinzi devin paralele. 

https://www.youtube.com/?gl=RO&hl=ro
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4. Interpretarea rezultatelor. În funcție de unghiul dintre cele două oglinzi se obtin imagini multiple ale 

veveriței 

5. Aplicaţii practice –Oglinzile sunt folosite pentru întreținerea personală, decorare si arhitectură. De 

asemenea, acestea sunt folosite în aparaturile stiintifice cum ar fi telescoapele, microscoapele, laserele, 

aparatele foto, aparate decorative, caleidoscoape, 

6. Bibliografie   

- Fizică, Manual pentru clasa a VII a Cristopher Clark, George Enescu, Iulian Grindei. 

- https://www.youtube.com/?gl=RO&hl=ro 

 

 

CREIOANELE BĂTĂUȘE 

Marina Petru 

Profesori coordonatori: Boiangiu Daniela. Boiangiu Ioan 

Școala Gimnazială Alunu, Vâlcea 

1.Consideraţii teoretice Forța elestică ia naștere in corpurile elastice odată cu deformarea si crește direct 

proportional cuaceasta. In general, energia potențiala a unui sistem fizic este energia datorată poziției parților 

sale componente, aflate in interacțiune, una fața de cealaltă. Tipurile de energie potentială sunt: energie 

potențială gravitațională si energie potențială elastică. 

Acea energie care depinde de pozitia corpului in câmp elastic si care este datorată interacțiunii cu câmpul forțelor 

elastice se numește energie potențială elastică. Dupa cum se stie, un corp elastic (arc, cordon elastic etc), sub 

influenta unei forte externe(„solicitare'), isi modifica forma (spre exemplu se lungeste),  pentru a reveni la 

aspectul initial odata cu incetarea solicitarii. Gradul de deformare (de alungire) este proportional cu „consumul de 

energie' care a determinat deformarea.  

2. Materiale necesare: 

 Două  creioane,  2 fire elastice de câte 30cm, 4 nasturi , o bucată de carton, 2 bețe de frigărui 

3 Mod de lucru: Se taie bucățele din creioane după cum urmează: 2 buc. de 5 cm, 2 buc de 3 cm, 8 buc. De 2 cm,4 

buc de 2,2 cm 4 buc de 1,5 cm. Se scoate mina creionului. Se introduce un fir elastic prin interiorul bucățelelor 

tăiate în așa fel încât să construim un omuleț. Se fixează în partea de jus nasturii care se vor prinde prin 

https://www.youtube.com/?gl=RO&hl=ro
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intermediul unei fante de un carton. La ”mâini” se vor fixa bețele de frigărui . În acest mod cele două figurine vor 

sta in ”picioare” și vor avea în mâini ”armele” de luptă 

4. Interpretarea rezultatelor. Prin deplasarea ‖piciorelor‖ celor doi luptători se crează mișcările de luptă 

ale acestora. Dacă unul din ‖luptători‖cade sau se dezechilibrează eergia din firul elastic reașeză partile 

componente ale figurinei la pozitia de echilibru.   

5. Bibliografie   

- Fizică, Manual pentru clasa a VII a Cristopher Clark, George Enescu, Iulian Grindei. 

 -https://www.youtube.com/?gl=RO&hl=ro 

 

 

MAGIA ELECTROMAGNETISMULUI 

Morari Raluca şi Bunescu Mara 

Profesori coordonatori: Iordan Ionela şi Morari Carmen 

Şcoala Gimnazială Nr. 163, Bucuresti 

 

1. Consideraţii teoretice 

         Electromagnetismul este acea ramură a fizicii care studiază sarcinile magnetice şi electrice, 

câmpurile create de acestea (electric şi magnetic) şi legile care descriu interacţiunile dintre acestea.  

        Primele concepte asupra magnetismului bazate pe existenţa a doi poli magnetici au apărut în secolul 

XVII, în mare parte, datorită experimentelor lui Charles Coulomb, fizician francez. 

        Aplicaţii  ale electromagnetismului selectate pentru prezenta temă sunt : 

      *  Motorul homopolar :  Primul motor homopolar a fost construit de Michael Faraday în anul 1921. 

Motorul homopolar este acţionat de forţa Lorentz. Când  un conductor încărcat cu curent este plasat într-

un camp magnetic se generează o forţă perpendiculară care produce mişcarea conductorului în jurul axei 

de rotaţie. Magnetul produce câmpul magnetic extern în care conductorul încărcat cu curent electric 

generat de baterie se va învârti. 

       * ,,Trenuleţ electromagnetic‖: Două câmpuri  diferite interacţionează. Unul creat de magneţi şi 

celălalt de curentul electric care trece prin conductorul din cupru. Ansamblul dintre magneţi şi baterie 
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formează un tripol, magneţii ataşaţi la extremităţile bateriei indicând polul Nord iar bateria dintre ei polul 

Sud, ca în imaginea de mai jos: 

 

Magneţii produc  electricitate şi o transmit de-a lungul spiralei, iar astfel se creează un câmp 

magnetic. Forţa de atracţie pe care o exercită magneţii în acest câmp propulsează bateria prin spirală. 

2. Materiale necesare 

 Motor homopolar: - acumulator de 1.5 V; 

                                    - cablu din cupru; 

                                    - magneţi neodim. 

 ,,Trenuleţ electromagnetic‖: - acumulator de 1.5 V; 

     - cablu din cupru;  

    - magneţi neodim. 
3. Mod de lucru 

 Motor homopolar 

       Se dă cablului din cupru forma dorită, cu precizarea că baza  trebuie să fie formată dintr-un cerc cu 

diametrul mai mare decât cel al magneţilor neodim. Capetele libere se aşează pe borna negativă a bateriei 

(a se vedea imaginea de mai jos). 
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       ,,Trenuleţ electromagnetic”:  

      Se dă cablului din cupru forma unui tunel prin rotirea acestuia, spiră lângă spiră, în jurul unui obiect 

cu forma cilindrică (tub de plastic, etc.). Se montează magneţii neodim pe fiecare pol al bateriei de 1.5 V 

(a se vedea fotografia de mai jos). 

 
4. Date experimentale 

 Motor homopolar: după montarea magneţilor  neodim şi a dispozitivului din cablu de cupru pe 

acumulatorul de 1.5 V, se constată că, dispozitivul din cablu de cupru construit se roteşte în jurul 

acumulatorului, aşa cum se poate vedea în filmuleţul de mai jos. 

 

 

 

 ,,Trenuleţ electromagnetic‖: se constată că după montarea magneţilor  neodim pe ambii poli ai 

acumulatorului şi aşezarea ansamblului la intrarea în tunelul din cablu de cupru, bateria se 

deplasează repede prin tunel, aşa cum se poate observa şi în filmuleţul de mai jos. 

  

5.Interpretarea rezultatelor 

 Motor homopolar : Experimentul demonstrează că poate fi construit un motor ecologic prin 

utilizarea electromagnetismului. 

 ,,Trenuleţ electromagnetic”: Experimentul demonstrează că se poate obţine mişcarea unui corp 

prin utilizarea electromagnetismului, respectiv a unor  resurse nepoluante.  

6. Aplicaţii practice 

20180503_215636.mp4

20180503_220917.mp4
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       Descoperirea  electromagnetismului şi cercetările efectuate în domeniu au permis descoperirea 

câmpului magnetic cu  aplicaţii  în domeniul trasmisiilor radio, comunicaţii, etc.,  construirea 

electromagneţilor, alternatoarelor şi motoarelor electrice.  

        Printre cele mai importante aplicaţii din zilele noastre în domeniul  electromagnetismului se numără 

trenurile care utilizează câmpuri magnetice puternice pentru a avansa cu viteze de peste la 500 km / h.  

Ele  levitează cu ajutorul unor magneţi permanenţi montaţi pe vagoane ce interacţionează cu câmpul 

electromagnetic generat de calea ferată . Sistemul este compus din 3 componente: o sursă de curent, 

bobine aliniate de-a lungul căii ferate şi magneţi permanenţi atasaţi sub tren. 

         De asemenea, turbinele eoliene Maglev care generează energie electrică cu ajutorul magneţilor  

permanenţi, funcţionează pe principiul levitaţiei magnetice  şi  vor  reprezenta una din cele mai eficiente 

surse ecologice de energie în viitor. 

        Motor homopolar : În 1827, fizicianul maghiar Ányos Jedlik a rezolvat problemele tehnice ale 

rotaţiei continue prin inventarea comutatorului, numind dispozitivele sale "auto-rotoare 

electromagnetice". Deşi au fost folosite doar pentru scopuri instructive, au constituit bazele construirii 

motoarelor electrice. 

       ,,Trenulet electromagnetic‖: un mijloc ecologic  şi cu costuri reduse  pentru transportul persoanelor 

şi bunurilor . 

7. Bibliografie 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Electromagnetism  

 http://www.descopera.org/levitatia-magnetica-maglev/  

 https://www.youtube.com/watch?v=BWuICjRU3t0 Electromagnetic Train Explained 

 https://skullsinthestars.com/2014/12/12/the-mystery-of-the-magnetic-train/ 
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http://www.descopera.org/levitatia-magnetica-maglev/
https://www.youtube.com/watch?v=BWuICjRU3t0
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SECȚIUNEA 1- ScienceFair 

Clasele IX-XII 

Nr.crt 
Numele și 
prenumele 

Titlul lucrării Școala Coordonator 

1 
PLACINTA ADINA 
ANDRONACHE 
ANA MARIA 

DETERMINAREA CONTINUTULUI DE 
ZAHAR DIN COMPOTUL DE VISINE 
FOLOSIND METODA 
REFRACTOMETRICA 

Liceul 
Tehnologic 
Odobești 

Hărăbor 
Iuliana 

2 
SORICI GABRIEL 
VASILE MARIUS 

FIGURI LISSAJOUS 
Colegiul Tehnic 
Carol I, 
București 

Jicmon 
Gabriela, 
Rusu Diana 

3 
BARBUTA DRAGOS 
CRISTIAN  
RUSU MIHAI 

APLICATII GRAVURA 
Colegiul Tehnic 
Carol I, 
București 

Rusu Diana, 
Eugenia 
Nicolof 

4 
RIFAI ABDUL 
PLOCHOVZCHI 
AUGUSTIN 

SCAR ONIX 
Liceul Teoretic 
E.Lovinescu, 
M.Preda 

Mateescu 
Adela 

5 DOBRE MIRCEA CRIPTATOR 9000 
Liceul Teoretic 
M.Preda, 
București 

Turcu Simona 

6 
IONESCU 
GABRIELA RALUCA 

STUDIUL DIFRACTIEI PE UN CD 
PANOU FOTOVOLTAIC 

Colegiul 
Național 
Al.Odobescu, 
Pitești 

Bucur Felicia 

7 ANGHEL CLAUDIA TRENUL ELECTROMAGNETIC 

Colegiul 
Național 
Al.Odobescu, 
Pitești 

Bucur Felicia 

8 
DOBRE MIRCEA 
VASILE ANDREI 

CUM SA TRANSFORMI LAPTELE IN 
PIATRA SAU CUM SA OBTII UN 

ADITIV ALIMENTAR? 

Liceul Teoretic 
M.Preda, 
București 

Velicu 
Carmen 

9 
FUMUREANU 
GEORGE  
CONOF ANDREI 

AUTONOMIA ENERGETICA A 
CLADIRILOR 

Liceul Teoretic 
M.Preda, 
București 

Iordan Ionela 

10 
CIOBANU IOANA 
ALEXANDRA  
DINU ANA MARIA 

UNIVERSALITATEA SI 
INTERDISCIPLINARITATEA FIZICII 

Colegiul 
Național Gh. 
Șincai, București 

Gheorghiu 
Ștefana 
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11 

GEORGESCU 
MIHNEA THEODOR 
REBEDEU ION 
RADU 

EXCITABILITATEA SI 
CONTRACTILITATEA MUSCULARA 

Colegiul 
Național Gh. 
Șincai, București 

Gheorghiu 
Ștefana 

12 
MEAUCA ADRIANA 
ALEXANDRA  
TICA ALEXA ELENA 

ASPECTE MECANICE ALE 
ELASTICITATII MUSCULATURII 
STRIATE 

Colegiul 
Național Gh. 
Șincai, București 

Gheorghiu 
Ștefana 

13 
FLOREA DARIA 
AMARIEI IUSTIN 

ORGANISMELE VII SI 
ELECTRICITATEA 

Colegiul 
Național Gh. 
Șincai, București 

Gheorghiu 
Ștefana 

14 
JOSAN OLGA 
PAVEL GEORGIANA 

GRUPAREA REZISTOARELOR 
Colegiul 
Național Grigore 
Antipa, Bacău 

Capșa Doina 

15 
BAȘTEA MARA 
RUS BIANCA 

I CAN TALK 
Colegiul 
Național Gh. 
Șincai, București 

Gheorghiu 
Ștefana 

16 

PARASCHIV 
ANDREI 
RADU MIHAI 
VALENTIN 

TURBINA EOLIANA 

Colegiul Tehnic 

“Elie Radu”, 

Ploiesti 

Arsenoiu 

Mihaela, 

Barbu 

Cristian 

17 
CONSTANTIN 
VERONICA 
TANASE VIOLETA 

BOXE PASIVE ARTIZANALE 

Liceul Teoretic 

“Marin Preda” 

Bucuresti 

Turcu Simona 

18 
CARBARĂU IOANA, 
BOBOC RALUCA  
 

FRUMUSEȚEA...LA O REACȚIE 
DISTANȚĂ 

 

C.N. ,,Gheorge 
Vrănceanu” 

Bacău 
 

Marinela 
Bușteagă, 
Alexandru 
Mihaela 

19 MICU ALEXANDRU OOBLEK 
C.N.Grigore 

Moisil, Bucuresti 
Stancu 
Monica 

20 
FLOREA GABRIELA 
DUCUTA LUIGIANA 

SAPUN DE RUFE DIN ULEIURI 
UZATE 

Liceul Teoretic 
E.Lovinescu, 

Bucuresti 

Micu 
Nicoleta 

21 

VASILACHE ANA 
MARIA 
UNGUREANU 
NICOLAE 

ATOMUL IN SPATIU 
Liceul Teoretic 

E.Lovinescu, 
Bucuresti 

Micu 
Nicoleta 

 

 

 



MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

 

 
 
 
 
 
Adresa: Str. Ruşeţu nr. 17, Sector 6, Cod 060553, Bucureşti     
Telefon/Fax: 021 220 2344 
Pagina web: http://www.marinpreda.ro 
E-mail: secretariat @ marinpreda.ro 

 

91 

 

DETERMINAREA CONȚINUTULUI DE ZAHĂR DIN COMPOTUL DE VIȘINE 

FOLOSIND METODA REFRACTOMETRICĂ 

Plăcintă Adina și Andronache Ana-Maria 

Prof. coord. Hărăbor Iuliana Larisa 

Liceul Tehnologic Odobești 

 

1. Considerații teoretice 

Principiul metodei: metoda refractometrică se bazează pe determinarea indicelui de refracție care 

variază în funcție de concentrația soluției. În cazul soluției pure, indicele de refracție indică exact 

concentrația soluției analizate, care poate fi dedusă din anumite tabele; daca soluția conține amestecuri 

volatile obținute, atunci indică aproximativ concentrația. Pentru a obține rezultate exacte este necesar ca 

determinarea să se facă la 20ºC și să se utilizeze lumina puternică. Când determinarea nu poate fi facută la 

20ºC se aplică o corecție de temperatură deoarece indicele de refracție scade odată cu creșterea 

temperaturii: 

-sub +20 ºC se scade din valoare citită la refractometru câte 0,07 pentru fiecare grad de temperatură; 

-peste + 20 ºC se adaugă la valoarea citită la refractometru câte 0,07 pentru fiecare grad de temperatură. 

2. Materiale necesare: 

a..Aparatură 

-          refractometru Zeiss 

-         refractometru Abbe 

-         pahar Berzelius 

-         baghetă de sticlă 

-         vată, tifon 

-         apă distilată 

-         alcool 

          b. Compot de vișine 
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Pregatirea probei: in cazul produselor consistente, circa 50g produs omogenizat se presează cu 

mâna printr-o pânza și cu ajutorul baghetei se pun 2 sau 3 picaturi de lichid pe prisma de jos a 

refractometrului, fără să se atingaă suprafața prismei cu bagheta, pentru a nu zgâria prisma. 

3. Mod de lucru:  

a)      reglarea refractometrică – etalonarea: se aduc prismele aparatului la 20ºC, se ridică prisma mobilă, 

se pipetează două picături de apă distilată pe prisma fixă și se închide imediat cu prisma mobilă. Se 

reglează aparatul astfel încat să apară clar linia de demarcație a câmpurilor. Se deplasează ocularul 

până la suprapunerea reperului cu linia de separare a câmpului luminos de cel întunecat. 

Refractometru se consideră reglat dacă linia de separare este în dreptul indicelui de refracție 1,333 

corespunzător apei – punct 0. 

b)      proba de analizat – cu ajutorul baghetei se pune o picatură de lichid pe prisma fixă a 

refractometrului și se închid imediat prismele pentru a evita evaporarea probei. Se deplasează ocularul 

până la suprapunerea reperului cu linia de separare a celor două câmpuri. Se citește direct conținutul 

procentual de substanțe solubile sau indicele de refracție din care se deduce conținutul de substanțe 

solubile. Dacă nu s-a lucrat la temperatura optima se aplică o corecție de temperatură. 

c)      curățarea aparatului – se desfac prismele și se șterg cu alcool, se usucă cu un tifon uscat. 

Calcul: 

În cazul în care refractometrul nu este etalonat pentru a se putea citi direct procentul de s.u., dacă atunci 

când se efectuează citirea temperaturii nu este de 20ºC, se poate aplica corecția conform relației: 

   ºrefractometrice=R±0,07 T 

în care:   R – numărul de grade refractometrice in ºBrix 

    T – diferența dintre temperatura citită la termometru și cea prescrisă în ºC. 

4. Date experimentale : 

Proba Rezultat citit Rezultat conform STAS 

Compot de vișine 14,5% 16-23 % 

 

5. Interpretarea rezultatelor: 

Proba de compot de vișine nu corespunde conform STAS-ului, valorea fiind sub standard. 
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6. Aplicații practice: 

Aceasta analiza fizico-chimică se realizeză atunci când dorim să știm ce cantitate de substanță uscată 

conține prosusul, mai exact cantitatea de zahăr din compotul de vișine, informție prețioasă pentru 

persoanel care suferșde diabet si alte boli asociate, precum obezitatea! 

7. Bibliografie 

1.Ionescu Elena, Segal B., Ionescu,R. - Tehnologia prelucrarii legumelor si fructelor, Editura didactica si 

pedagogica, Bucuresti, 1979; 

 

FIGURI LISSAJOUS  

Şorici Gabriel, Vasile Marius clasa a X a 

Coordonator: profesor Rusu Diana și Jicmon Gabriela 

Colegiul Tehnic „ Carol I”, București 

 

1. Consideraţii teoretice  

La compunerea a două semnale sinusoidale perpendiculare ȋntr- un  punct, se pot distinge diverse situații, 

dintre care două mai importante din punct de vedere a ce se poate vedea pe ecranul unui osciloscop. 

Forma curbelor descrise depinde de raportul    
 

 
  , de raportul pulsaților K si de defazajul  ф =   -    şi 

poartă numele de figuri Lissajoux.   

2. Materiale necesare  

- osciloscop cu spot dublu  CDQ 620, 

-o sursă stabilizată de tensiune, 

-  un generator de semnal GF 232 (sau două!).  

3. Mod de lucru  

Se realizează montajul din figură. Se aplică plăcilor verticală şi respectiv orizontală ale osciloscopului a 

două semnale sinusoidale : 

   =       sin  (  t +     ) 

                                               =       sin  (  t +     ) 

La modul general putem distinge: 
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a) Cazul oscilațiilor au pulsații  egale ( 1=  2=  ), 

b) Cazul oscilațiilor au pulsații  diferite ( 1≠ 2 ), când  rezultă  mai multe  curbe închise.  

Se variază frecvenţa f0 până când se obţine una din figurile lui Lissajous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Montaj experimental realizat cu ajutorul osciloscopului cu spot dublu, sursă de 

tensiune  de frecvenţă de 50 Hz şi generator de semnal: ȋn stânga forma semnalului, 

ȋn dreapta cazul semnalelor de frecvenţe egale. 
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Schema de principiu a circuitului experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaj experimental cu două generatoare de semnal-frecvenţe aflate ȋn raport de ½. 

 

4. Date experimentale 

Pentru orice figură Lissajous, raportul dintre numărul de intersecţii cu dreapta orizontală nx şi numărul de 

intersecţii cu dreapta verticală ny este egal cu raportul între frecvenţa semnalului aplicat plăcilor verticale 

şi frecvenţa semnalului aplicat plăcilor orizontale .  
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Tabel cu rezultatele aşteptate, respectiv schema de principiu a formării figurilor 
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Tabel cu figurile observate pe ecranul osciloscopului, respectiv cu raporul frecvenţelor identificat 

 

5. Interpretarea rezultatelor  

Se obţine elipsă  dacă     = (2n +1 ) 
  

  
      

  

   
  

    =1, sau cerc dac     {
            

 

  

   

          x
2 

+y
2 

 

= a
2
,  

respectiv drepte  dacă   = 2 n π       
  

  
 

  

  
 - 2 

 

 

 

   
    =  0   sau    (  

 

 
 -  

 

  
 ) 

2 
 =  0    y = 

 

 
  x. 

Dacă curbele sunt închise, atunci ele sunt descriu prin trecerea prin același punct la interval egale de timp 

     deci: 

{
        
         

 

    

Semnale cu 

frecvenţe aflate ȋn 

raport de 1/3. 

Semnale cu frecvenţe 

aflate ȋn raport de 4/1. 

Semnale cu frecvenţe 

aflate ȋn raport de 6/5 

Ne-ar fi plăcut să putem 

realiza orice figură 

   
 

Semnale cu 

frecvenţe egale 

Semnale cu frecvenţe 

aflate ȋn raport de 1/2. 

Semnale cu frecvenţe 

aflate ȋn raport de 2/3 

Semnale cu frecvenţe 

aflate ȋn raport de 3/4 
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Dacă este  îndeplinită condiția : 

a          +    ) = a      [      +  ) +   ], sau 

b          +    ) = b     [      +  ) +    ], 

 respectiv regrupând argumentele funcţiilor : 

          = a    [      +    ) +     ] 

     = b     [     +  ) +    ]. 

Se observă că    trebuie să fie un multiplu al celor două  pulsații   si    .  

Dacă notăm : 

  =      

  =      . 

Atunci: 

  

  
 = 

   

    
   unde    si      sunt două numere întregi 

sau 

K = 
  

  
   unde K este un număr rațional . 

Se variază frecvenţa f0 până când se obţine una din figurile lui Lissajous. Pentru orice figură 

Lissajoux, raportul dintre numărul de intersecţii cu dreapta orizontală nx şi numărul de intersecţii cu 

dreapta verticală ny este egal cu raportul între frecvenţa semnalului aplicat plăcilor verticale şi frecvenţa 

semnalului aplicat plăcilor orizontale .  

6. Aplicaţii practice  

Metoda este utilă pentru măsurarea frecvenţei unui semnal f x , acesta se aplică unei perechi de 

plăci de deflexie a osciloscopului,  iar pe cealaltă pereche de plăci de deflexie se aplică un alt semnal de la 

un generator de frecvenţă variabilă, dar cunoscută fy .   

7. Bibliografie  

1. E. Isak, Măsurări electrice şi electronice, Manual  pentru clasele X-XI-XII,  Editura didactică şi 

pedagogică, 1995 . 

2.E. Novac, Fizica - note de curs  , Institutul de Învăţămant Superior  Baia Mare ,  Facultatea de 

subingineri, multiplicat intern,1974 .  
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FRUMUSEȚEA...LA O REACȚIE DISTANȚĂ 

Carbarău Ioana, Boboc Raluca  

Coordonatori: prof. Marinela Bușteagă, ing.  Alexandru Mihaela 

C.N. ,,Gheorge Vrănceanu” Bacău 

 

1. Consideraţii teoretice 

Cuvântul SPA este un acronim și provine din expresia latinească ‖sanitas per aquam‖ 

care înseamnă „sănătate prin apă‖. Astăzi definiția exactă a unui SPA este aceea de terapie prin masaj, 

apă, lumină, căldură și muzică. Indiferent de originea numelui "SPA", acesta se referă la formele de 

relaxare care vizează atât sănătatea, cât și frumusețea. El poate include tratamente speciale la saloane de 

înfrumusețare, dar și orice fel de activități pe care le poți practica acasă, gen: băi cu uleiuri și diverse 

esențe de plante, masaje, sport, yoga. Prin SPA se tratează în primul rând stresul, se alungă oboseala, 

durerile musculare, insomniile, depresiile, lipsa energiei, migrenele, anxietatea, încetinirea ritmului 

îmbătrânirii și lipsa fermității pielii. SPA se referă la revigorarea trupului și a minții pe o cale naturala. 

Te-ai gândit vreodată că sarea grunjoasă din dulap e un adevărat izvor de sănătate? Poate părea 

ciudat, dar este un adevăr pe care medicina populară îl ştie de mult. După o zi încărcată, cuprinsă de 

oboseală și stres, ce îți poți dori mai mult decât un moment de relaxare? Iată o soluție simplă, rapidă și la 

îndemana oricui: o baie relaxantă folosind săculețe cu sare aromată sau bombițe efervescente, iar ca 

ritualul să fie complet, din decor nu trebuie sa lipsească uleiurile esențiale pentru aromoterapie sau 

bețișoarele parfumate. 

Prin acest proiect ne-am propus să vă prezentăm un mod de a ne îmbunătăți calitatea vieții 

folosind produse naturale, ieftine și ușor de obținut. Toate aceste produse au fost folosite de noi acasă și 

vă împărtășim și vouă rezultatele muncii noastre. Dacă nu ați încercat niciodată acest tip de relaxare, n-ar 

trebui să mai ezitați. Învaţă cum poți să te menţii sănătos într-un mod simplu! 

În cadrul acestui proiect noi am obținut în laboratorul de chimie al colegiului următoarele produse:  

1. săpun natural handmade 

2. sare de baie aromată 

3. bombițe efervescente pentru baie  

4. lumânări parfumate  pentru aromaterapie 
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2.  Materiale necesare 

1. Săpun natural handmade 

Materiale necesare: 

 Sodă caustică 

 Uleiuri naturale( din măsline, palmier, floarea soarelui, ricin, etc.) 

 Unt de cocos, de shea, de cacao 

 Apă distilată 

 Uleiuri esențiale naturale pentru parfumare( de lavandă, pin, roze, lăcrămioare, citrice) 

 Coloranți naturali sub formă de pudră 

 Vase pentru încălzit și amestecat ingredientele 

 Forme( matrițe) pentru turnat 

 Balanță tehnică 

1. Sare de baie aromată: ‖sare pentru murături‖, coloranți alimentari, pîlnia Buchner 

2. Rețeta noastră pentru obținerea bombițelor a fost: 

1 măsură bicarbonat de sodiu, 1/2 măsură sare de lămâie ( acid citric), 1/2 măsură sare fină 

(NaCl), 1/2 măsură tărâțe, 1-2 linguri ulei esențial, câteva picături de colorant alimentar, 

pulverizare cu apă de mentă (trandafiri sau de citrice) până ce amestecul capătă o consistență de 

nisip umed. 

3. Pentru  confecționarea lumânărilor parfumate decorative, aveți nevoie de următoarele : 

- parafină 

- stearină   

- colorant pulbere  

- vas pentru topit parafina   

- foarfece      

- vase pentru amestec ingrediente  

- fitil de bumbac  

- uleiuri esențiale pentru parfumare     

- plită electrică sau bec de gaz     

 

http://www.aliweb.ro/aliweb-ro/eshop/6-1-Materii-Prime/24-2-Colorant-pulbere
http://www.aliweb.ro/aliweb-ro/eshop/4-1-Unelte-si-Utilaje
http://www.aliweb.ro/aliweb-ro/eshop/6-1-Materii-Prime/23-2-Fitil
http://www.aliweb.ro/aliweb-ro/eshop/4-1-Unelte-si-Utilaje
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- matrițe de silicon de diferite forme              

3. Mod de lucru 

1. Săpun natural handmade– metoda ―la rece‖. Noi am lucrat în laboratorul de chimie al colegiului 

după mai multe rețete. Una dintre ele a fost:  

- Se cântăresc ingredientele cu mare precizie. Este important. Prea puțină sodă duce la un săpun prea gras. 

Prea multa sodă, face săpunul iritant, casant. Excesul de sodă caustică obișnuit este în general de 5-7%.  

- Soda caustică se dizolvă în apă, treptat și niciodată invers. Acesta este un proces exoterm iar soluția 

rezultată se va încălzi producând aburi toxici de care trebuie să te ferești atât pe tine cât și pe cei din jurul 

tău și neapărat  lucrați cu mănuși.  

- Se încălzesc uleiurile, unturile, măsurându-se temperatura. Atât temperatura uleiului, cât și a sodei 

trebuie să fie aproape egale, adică 37-43
0
C. 

- Când au aceeași temperatură se adaugă soluția de sodă caustică peste ulei și se amestecă cu un mixer 

până ce compoziția începe să se îngroașe. Se adaugă uleiurile esențiale pentru parfum, plante, flori, coji 

de fructe (fiecare după cum dorește) amestecându-se ușor cu o paletă din lemn. 

- Se toarnă săpunul în forma(matrița) din: plastic, lemn, silicon – niciodată din metal(săpunul corodează 

metalul) , acoperindu-se cu o folie de plastic apoi cu un prosop sau pătură lăsându-se așa 24-48 ore, timp 

în care reacția de saponificare continuă. Săpunul continuă să fie cald încă câteva ore bune. 

- După 24-48 ore săpunul poate fi tăiat și așezat pe un grătar cu intervale între bucăți pentru a circula 

aerul și se va lăsa la uscat cel puțin 3 săptămâni pentru maturare înainte de a se folosi. Se recomandă să se 

testeze pH-ul săpunului, folosind hârtie indicator. Săpunul poate  fi folosit în siguranță dacă prezintă un 

pH între 7 si 10. 

2. Pentru sare de baie aromată am lucrat cu ‖sare pentru murături‖ din care am obținut sare pură 

printr-o serie de operații de cristalizare și recristalizare. Inițial sarea grunjoasă a fost supusă următoarelor 

etape: mojarare, dizolvare, obținerea unei soluții suprasaturate de sare, decantare, filtrarea la cald a 

soluției, prin pâlnie și cristalizarea. Cristalele au fost colectate treptat prin filtrarea soluției la vid, prin 

pîlnia Buchner, spălarea pe filtru a cristalelor obținute și uscarea lor la aer. 

Cristalizarea este una din cele mai folosite tehnici de separare şi purificare a substanţelor solide. 

Metoda se bazează pe proprietatea celor mai multe substanţe de a fi mai solubile la cald decât la rece, iar 

dizolvarea se face adăugând solvent cald (la punctul de fierbere) peste solidul uscat. Am obținut o soluţie 

http://www.aliweb.ro/aliweb-ro/eshop/2-1-Matrite/4-2-Matrite-lumanari-decorative
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de sare grunjoasă, saturată la cald, pe care am filtrat-o (fierbinte) pentru a îndepărta impurităţile solide, 

lăsând-o apoi să se răcească, când soluția cristalizează, într-o formă mai pură. La o răcire rapidă a soluției, 

am obţinut cristale mici, iar la o răcire lentă, cristale mari. Etapa următoare a constat în separarea 

cristalelor formate, prin filtrare. A urmat uscarea la aer a cristalelor formate, ce a avut ca scop 

îndepărtarea ultimelor urme de solvent, operație efectuată pe o hârtie de filtru. Am obținut și sare colorată 

folosind câteva picături de coloranți alimentari pe care i-am adăugat în soluția supusă cristalizării. 

3. Bombițele de baie au fost obținute prin amestecarea, într-un vas în anumite proporții a tuturor 

ingredientelor solide (sare, tărâțe, sare de lămâie și bicarbonat de sodiu). Am adăugat apoi uleiul esențial 

puțin câte puțin și câteva picături de colorant alimentar, amestecând continuu. La urmă am pulverizat 

puțină apă de citrice( mentă sau trandafiri) iar cu ajutorul unor forme din plastic am creat aceste bombițe 

pe care le-am lăsat la uscat 24 ore, la aer.    

4. Modul de preparare a lumânărilor parfumate: Într-un pahar Erlenmeyer topiți parafina cu 15-

30% stearină. Parafina începe să se topească la 50°C, dar temperatura potrivită pentru turnare este de 80-

90°C. După ce parafina se topește (80-90°C), adăugați colorant pulbere fin divizat, uleiuri esențiale și 

amestecați. 

Măsurați și tăiați fitilul cu 5 cm mai mare față de matriță. Scufundați fitilul în parafină, pentru o 

ardere mai bună a lumânării. Turnați amestecul stearină-parafină în matriță. După 10-15 min. amestecul 

începe să se întărească și să se așeze.  

Dacă mai este nevoie completați matrița cu amestecul de parafină-stearină care poate fi de mai 

multe culori. O lumânare se întărește în funcție de volum și de temperatura camerei. După ce s-a întărit 

parafina, tăiați surplusul de fitil. A doua zi desfaceți matrița și extrageți lumânarea. Finisați-o cu ajutorul 

unui cuter. Aspectul final al lumânărilor depinde de matrița aleasă, de culorile folosite și de ornarea finală 

cu flori, semințe, etc. 

4. Date experimentale și interpretarea rezultatelor 

1.Săpunul preparat în casă conține în mod natural multă glicerină obținută din procesul de saponificare a 

uleiurilor vegetale. Glicerina are proprietăți emoliente şi este cel mai cunoscut hidratant. Materialele grase 

din compoziția săpunurilor le conferă următoarele calități: - untul de shea - conferă hidratare și protecție 

împotriva factorilor nocivi de mediu; - untul de cocos - întârzie apariția ridurilor și păstrează fermitatea 

pielii; - uleiul de ricin – conferă proprietăți de hidratare și spumare; - uleiul de măsline (turte de măsline)- 
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încetinește procesul de îmbătrânire. Săpunul obținut de noi are proprietăți anti-bacteriene, antiseptice, 

cicatrizante, datorita componentelor înglobate. 

2. Sarea de baie este un produs pe care orice familie ar trebui să-l aiba în dulapul cu cosmetice. Sarea de 

baie este magică nu numai pentru ca induce o stare de calm și de relaxare, ci și pentru că este extrem de 

benefică pentru piele. Adăugând în sarea de baie diverse plante aromate îi sporim puterea 

tămăduitoare. Aici opțiunile sunt infinite și se poate combina sarea de baie cu petale de flori 

uscate (trandafir, mentă, levănțică, bergamotă, etc) sau coajă rasă de citrice, uscată în prealabil.  

Beneficiile sării de baie asupra organismului sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Baia cu apă sărată crește presiunea hidrostatică asupra corpului, determinând stimularea 

circulației sângelui și oxigenarea celulelor 

 Sângele încărcat cu oxigen, prin stimularea circulației, hrănește eficient țesuturile și 

organele interne, în vreme ce temperatura ridicată combinată cu efectele sării ajută la 

dezmorțirea articulațiilor și reduce inflamațiile 

 Ajută la buna funcționare a glandelor endocrine precum și la îmbunătățirea funcționării 

sistemului nervos 

 Stimulează metabolismul, funcționarea corectă a tranzitului intestinal și a ficatului, 

îmbunătățind digestia, absorbția de nutrienți și eliminarea toxinelor 

 Băile cu sare au un efect direct și vizibil asupra sănătății pielii: o protejează eficient de 

infecții, vindecă mușcăturile de insecte, eczemele, zgârieturile și iritațiile, conferindu-i 

fermitate și elasticitate. 

3. Bombițele efervescente de sare obținute de noi au în compoziție: sare, tărâțe, bicarbonat de sodiu, sare 

de lămâie, uleiuri esențiale și coloranți alimentari. Sarea din compoziție și tărâța, curăță pielea și elimină 

impuritățile, iar datorită uleiurilor esențiale, pielea devine suplă și catifelată. Efervescența, responsabilă 

de senzațiile plăcute, apare ca urmare a degajării dioxidului de carbon, în urma reacției dintre bicarbonat 

și acidul citric, în mediul apos. 

4. Uleiurile esențiale din lumânările parfumate au o aromă puternică caracteristică plantei din care provin. 

Uleiurile esențiale sunt foarte concentrate în elemente chimice active și pot prezenta anumite riscuri. Unii 

compuși sunt agresivi în raport cu pielea sau mucoasele, alții pot fi toxici în doze mari sau dacă sunt 

utilizați pe o perioadă lungă de timp. 

http://www.andreearaicu.ro/sanatate/trup-si-suflet/tendinte/relaxeaza-te-cu-cele-mai-simple-exercitii-antistres
http://www.andreearaicu.ro/sanatate/nutritie/hrana-vie/ce-nu-stiii-despre-florile-comestibile
http://www.andreearaicu.ro/sanatate/nutritie/hrana-vie/ce-nu-stiii-despre-florile-comestibile
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Uleiurile esențiale se păstrează ferite de lumină și căldură. Dacă sunt păstrate în condiții optime, 

sunt utilizabile și câțiva ani de zile. Uleiurile care țin cel mai mult, și devin mai bune pe măsură ce trece 

timpul, sunt de obicei rășini dense, precum tămâia și smirna, esențe lemnoase precum santalul,etc. 

5. Aplicaţii practice  

Trăim într-o lume agitată, o lume a stresului, a depresiilor, a alergării, o lume în care suntem mai 

mereu presați de timp, dar și o lume poluată și plină de chimicale. 

În era modernismului, SPA-ul face parte din viața omului care are nevoie să își găsească 

echilibrul, relaxarea și liniștea.  

Conceptul SPA a explodat în ultimele decenii, ca rezultat al preocupării noastre pentru sănătatea și 

frumusețea corporală. La început a fost prezent în marile hoteluri, în centre de înfrumusețare și de 

întreținere corporală, pătrunzând treptat și în băile familiale. 

Astăzi tot mai multă lume își amenajează SPA în propria casă, pentru a putea beneficia în privat 

de ceea ce unii consideră o necesitate, iar alții un lux. SPA-ul de acasă, îți oferă timp pentru tine însuți, 

pentru a te relaxa, a te revigora și a lua o pauză de la stresul cotidian și, nu în ultimul rând, pentru a te 

răsfăța.                                                    

6. Bibliografie 

1 .http://sanatate.bzi.ro/ 

2 .www.desprespa.ro 

3. Neniţescu C. D. „Chimie generală‖, Ed. Tehnică, 1968. 

4. Fătu S., Ursea L. „Tehnici de laborator în chimie‖, Ed. Coresi SRL, București, 1992. 

5. Ciocioc A., Vlăsceanu N., „Lucrări practice de chimie organică pentru licee‖, Ed. Scrisul Românesc, 

Craiova, 1983. 

 

 

 

 

 

http://sanatate.bzi.ro/
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APLICAȚII GRAVURĂ - UNIMAT CNC 

 Bărbuță Dragoș Cristian, Rusu Mihai ,clasa a XI-a  

Coordonatori: prof. Rusu Diana, Eugenia Nicolof 

Colegiul Tehnic „Carol I” București 

 

1. Consideraţii teoretice  

Tehnologia CNC a devenit necesară în construirea unei educații tehnice. Pentru a dobândii 

cunoștinte practice accesul la mașini industriale de acest tip este greu , de acceea școala a fost dotată cu 

două mașini de uz didactic Unimat CNC utile în dezvoltarea tehnologică , tot ce se învață pe acceste 

mașini poate fi ulterior aplicat pe mașinile mari în cadrul proceselor complexe.  

Ca program de control se folosește sistemul  Cool CNC. Pur și PC-ul ca interfață de control 

CoolCNC Windows . 

Configurarea sistemului  

 

 

 

Funcțiile PC-ului sunt : de a asigura interfața de control permite scrierea propriului cod G sau deschiderea 

fișierelor scrise în cod G , controlul manual al mașinii, controller CNC ( generează semnale pentru 

motorul pas cu pas în timp real ). 

Funcția generatorului de semnal este de a converti pachetele de informații primite de la PC în semnale 

pentru motoarele pas cu pas . Generatorul de semnal trimite semnalele în timp real . 

Funcția controlerului este de a amplifica semnalele de la PC si acționează 

motoarele pas-cu-pas . 

Mașina de frezat utilizată este verticală . Axa cap-ului de frezat piesa este 

axa Z . Piesa este cea care se mișca si astfel putem folosi orice standard de 
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programare în cod G conform cu norma pe orice mașina cu comandă numerică și aceasta se va deplasa în 

direcția dorită . 

2. Materiale necesare :  

Laptop (PC) 

Unimat CNC - freza  

 

 

Foto laborator Colegiul Tehnic „CAROL I‖ –(mașina - freza , laptop) 

3. Mod de lucru  

Etape de lucru : 

Se cupleaza (cu USB -ul) laptop cu freză . 

Se verifică toate legăturile între componentele instalației. 

Se alimentează aparatele. 

Se apasă buton pornire controller. 

Se urmăresc următorii pași pe interfața laptop : Windows >Start-Unimat-fracs-v3  

Se stabilește punctul de referință (poziționare ). 
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Se pornește freza . 

Se scrie programul în cod G pentru a grava : 

-  o dreapta orizontală. 

-  o dreapta verticală. 

-  o dreapta oblică. 

-  pentru un dreptunghi. 

-  un triunghi. 

-  un cerc . 

Se verifică către profesor  si se gravează succesiv (RUN). 

(se utilizeaza tabel coduri G din laborator) 

4. Date lista de figuri – programe elaborate pentru experimentare   

Tabel de date 

Nr.crt. Figura Program cod G 

1 

Dreapta orizontală G21 

G1 z-2 f20 

G2 x10 

G0 z1  

M2 

2 

Dreapta verticală G21 

G1  z-2 f20 

G2  y5 f20 

G0  z1  

M2 

3 

Dreapta 

Oblică 

G21 

G1  z-2 f20 

G1 x2 y2 f20 

G0  z1  

M2 

4 Arc de cerc G21 



MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

 

 
 
 
 
 
Adresa: Str. Ruşeţu nr. 17, Sector 6, Cod 060553, Bucureşti     
Telefon/Fax: 021 220 2344 
Pagina web: http://www.marinpreda.ro 
E-mail: secretariat @ marinpreda.ro 

 

108 

 

G1 z-2 f20 

G2 x10 y-10 

i10  j10 f7 

G0 z1 

M2 

5 

 

 

Dreptunghi 

G21 

G1 z-2 f20 

G1 y5 f20 

G1 x5 f20 

G1 y0 f20 

G1 x0 f20 

G0 z1  

M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print screen ecran gravură dreptunghi 
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Poza gravură dreptunghi 

 

5. Aplicaţii practice. 

Cu ajutorul acestui procedeu se pot realiza gravuri. Noi am gravat sigla liceului si pe cea a 

concursului. 

6. Bibliografie 

- Rusu Diana – Fisa laborator - uz intern 2017 

- Manual [TVET-CNC-1] 

- www.linuxcnc.org. 

 

LOCUST GT 

Rifai Abdul, Chelărescu Alexandra, clasa a XI-a 

Profesor coordonator:Mateescu Adela 

Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu”, București 

 

1. Consideraţii teoretice 

'Locust GT' este un radiomodel controlat de la distanță (R/C) făcut de la zero, special pentru competițîi. 

Caracteristica cea mai interesantă a mașinii, cât și punctul forte cel mai puternic al acesteia, este 

motorul termic pe care îl folosește. Acesta funcționează pe bază de metanol, combinat cu nitrometan 

(pentru performanțe), lucru ce a dat acestor motoare denumirea de motoare 'nitro'. 

Locust GT a fost dezvoltat cu ideea de grand tourer în gând, specializat pentru cursele 'on-road' de 

http://www.linuxcnc.org/
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durată/distanță lungă. O altă caracteristică unică este transmisia de tip 'vierme', făcută de mână, pe post 

de diferențial. 

Mașina poate fi controlată prin Bluetooth (de pe telefon) sau de pe PC cu ajutorul unui transreceiver 'XBee', 

cu ajutorul căruia poate comunica și de la distanțe de peste 1 km. De asemenea, rotațiile pe minut ale 

motorului se pot citi în timp real, mulțumită senzorului montat sub acesta. Placa de dezvoltare Arduino îi oferă 

un avantaj chiar și împotriva altor mașini pe bază de nitro, mulțumită capacității crescute de 

procesare a comenzilor. 

2. Materiale necesare 

Principalele materiale folosite pentru dezvoltarea lui Locust GT sunt: o placă de dezvoltare Arduino, un 

modul Bluetooth HC-05, motor Kyosho GX-15 [modificat], un accelerometru AXDL345, țevi de cupru, 2 

servomotoare și țevi filetate. 

3. Mod de lucru 

Șasiul are la baza o placă din lemn. Motorul a fost montat primul, iar osia a fost construită în jurul 

motorului. Astfel, etensia de aer, sistemul de aprindere, trenul de rulare și direcția au fost toate făcute 

de mâna 

4. Aplicaţii practice 

Locust GT a fost făcut în principal pentru evenimente de anduranță și viteză. Realimentarea se poate face 

rapid datorită rezervorului ușor accesibil, iar orice problemă poate fi evaluată și rezolvată cu rapiditate, 

având în vedere fixarea simplă a pieselor. 

7. Bibliografie  

RC-Trucks – Basics of RC Nitro Engines, http://www.rc-trucks.org/rc-nitro-engines.html 

Wikipedia – Worm Drive, https://en.wikipedia.org/wiki/Worm_drive 



 
 

 
 

CRIPTATOR 9000 

Dobre Mircea-Ionuț, clasa a XI-a 

Coordonator profesor Simona Turcu, Milena Negoiță Boiangiu 

Liceul Teoretic „Marin Preda”, București 

1. Consideratii teoretice 

 Criptarea este un lucru care il folosim fără să știm în lumea modernă zi de zi. Toate mesajele care le 

trimitem pe Facebook sunt criptate folosind diferite algoritme de criptare. Dar ce este aceasta criptare? Ei 

bine, criptarea transformă un mesaj de forma ―ATACLANOAPTE‖ in ―GZIGRGTUGVZK‖ și înapoi în 

mesajul inițial.  La ce ne ajuta asemenea ‗prostii‘? Ei bine cu această ‗prostie‘ putem trimite mesaje 

secrete. Toți am făcut asta cănd eram mici sau încă o facem. Încă din antichitate oamenii au cautat metode 

sa trimită mesaje secrete, mai ales armatele și asa s-a născut criptografia. În al doilea război mondial, 

Hitler a folosit o mașină de criptare numita Enigma pentru a trimite prin intermediul undelor radio mesaje 

secrete trupelor și generalilor săi pentru a organiza atacuri secrete asupra inamicilor deoarece era depășit 

numeric și avea nevoie de orice avantaj. Din nefericire pentru Hitler, britanicii au reușit sa spargă cifrul 

folosit de mașinăria Enigma și puteau citii mesajele secrete ale lui Hitler fără ca el sa știe. 

2. Materiale necesare 

-1 x cutie carton 

 -1 x Arduino Mega 

 -2 x monitoare 26x2 

 -3 x led-uri albe 

 -29 x buton push 

 -1 x buton ON/OFF 

 -2 x elastice(pentru a tine cutia inchisa) 

 -8M x cablu rosu 

 -2M x cablu negru 

 -1 x suport baterie 9V 

 -1M x tub termoretractabil 

 -1 x mufa micro USB 

 -1 x cablu USB B 

 -1 x placaj electronic mare 



 
 

 
 

 -20g x fludor 

 -2 x rezerve pistol de lipit  

 -50 x terminale cabluri 

 -1 x baterie 9V 

3. Mod de lucru 

-Am cumparat materialele necesare 

-Neavand nicio experienta anterioara cu Arduino a trebuit sa invat cum merge pe un proiect foarte 

complex dar datorita cunostintelor mele despre calculatoare si programare a fost destul de usor  

-Asamblarea tastaturii care are 26 taste (26 litere pentru alfabetul latin) 

-Testarea tastaturii cu un cod de teste de aprox. 100 de linii 

-Asamblarea butoanelor de optiuni impreuna cu led-urile lor 

-Testarea acestora  

-Asamblarea carcasei si testarea tuturor butoanelor, monitoarelor si led-urilor cu un cod de aprox. 

200 de linii 

-Scrierea ‗sistemului de operarea‘ care va rula pe aceasta masinarie care are aproape 1000 de linii 

de cod. Scrierea acestuia a durat multe weekend-uri nedormite si multi nervi deoarece fiecare linie 

de cod trebuie testata. 

! Pentru poze din timpul constructiei, instructiuni de folosire si cod-ul care ruleaza pe dispozitiv 

accesati acest link: https://paper.dropbox.com/doc/Criptator-9000--QW7WHtfiVbVYkV5QPmfFu 

4. Interpretarea rezultatelor 

    Masinaria poate cripta si decripta mesaje din Al Doilea Razboi mondial si nu numai. 

5. Aplicatii practice                                                                                                                                                        

Acest dispozitiv poate fi folosit pentru a cripta si decripta mesaje secrete pe linii nesecurizate prin 

alte mijloace si datorita algoritmului de criptare integrat poate descifra mesaje istorice trimise in 

Al Doilea Razboi Mondial de armata germana. 

6. Bibliografie 

- Simon Singh – THE CODE BOOK ( Fourth Estate 1999) 

- https://www.arduino.cc/ 

- https://stackoverflow.com/ 

 

https://paper.dropbox.com/doc/Criptator-9000--QW7WHtfiVbVYkV5QPmfFu
https://www.arduino.cc/
https://stackoverflow.com/


 
 

 
 

CUM SA TRANSFORMI LAPTELE IN PIATRA SAU CUM SA OBTII UN ADITIV 

ALIMENTAR? 

Dobre Mircea Ionut  , Vasile Andrei Ioan, clasa a XI-a 

Coordonator : prof. Carmen Velicu 

Liceul Teoretic “Marin Preda” București 

 

1. Consideratii teoretice: Acidul acetic (CH3-COH) este un acid din clasa acizilor carbooxilici 

avand formula bruta C2H4O2. Acidul acetic este un lichid incolor cu miros patrunzator, intepator 

si irritant. Denumirea uzuala a acestuia este de otet(Solutia diluata 3%-6% acid acetic se numeste 

otet). Acesta joaca un rol essential in industria chimica, organica si alimentara. Acidul acetic este 

cunoscut inca din secolul al treilea, bacteriile producatoare de acid acetic fiind cunoscute de toate 

civilizatiile care au cunoscut procesul de fermentatie pentru obtinerea berii si vinului. 

2. Materiale necesare:  lapte, otet , vas de plastic , strecuratoare       

3. Mod de lucru: Intr-un bol se pune laptele cald si se vor adauga 2 linguri de acid acetic diluat. 

Pentru fiecare litru de lapte se adauga o lingura de acid acetic diluat(otet). Se vor amesteca pana 

cand va rezulta un ‗bulgar‘ alb. Lichidul alb obtinut se va scurge printr-o sita iar burgarele(zerul 

rezultat) si se pe un servetel la uscat si se va presa cu putere asupra lui pana se va obtine o sare 

dura cu aspect alb si solida. Sarea obtinuta se numeste acetat de calciu.(2CH3-COOH + Ca -> 

(CH3-COOCa)2 + H2). 

4. Aplicatii practice: Acetatul de calciu(E263) este un aditiv alimentar folosit pentru imbunatatirea 

gustului produselor de panificatie pentru conservarea acestora si pentru a impiedica producerea de 

spori pe paine. Efectele acetatului de calciu in urma consumului pe termen lung sunt: batai 

neregulate ale inimii, impiedicarea absortiei de fier in organism(anemie), greata, alergii, 

mancarimi, inflamarea fetei, gatului si afectarea functiilor renale. 

5. Bibliografie:                                                                                                                      -

http://www.evz.ro/detalii/stiri/fabrica-de-e-uri-am-intrat-in-aria-51-a-industriei-alimentare-din-

romania-977044.html                                                                                  

-manualul de chimie clasa a XI-a 
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PANOU FOTOVOLTAIC-OBŢINEREA ENERGIEI ELECTRICE 

Ionescu Gabriela, clasa a XI-a 

Coordonator: profesor Bucur Felicia 

Colegiul Național “Alexandru Odobescu”, Piteşti 

 

1. Consideraţii teoretice:  Celulele fotovoltaicele reprezintă o alternativă promiţătoare la 

tradiţionalele surse de energie. Sistemele solare şi fotovoltaice transformă energia soarelui în 

electricitate. Panourile solare au la bază efectul fotoelectric: fotonii eliberează eletroni, care 

generează un curent electric. Panourile solare permit convertirea energiei solare în energie electrică.    

  

 

Un strat de siliciu, denumit material de tip N, este dopat cu element chimic (impurităţi donoare, de 

exemplu Fosfor) care creează un exces de electroni . Celălalt strat este impurificat cu un alt element 

chimic – impurităţi acceptoare (de exemplu, Bor), obţinându-se material de tip P. Fiecare celulă 

solară generează doar o mică tensiune, în mod obişnuit aproximativ 0,5V. Valoarea curentului creat 

depinde de dimensiunea celulei. Aceasta tensiune poate fi crescută, conectând mai multe celule 

împreună.  

În apropierea unei joncţiuni p-n are loc o difuzie a purtătorilor de sarcină majoritari în regiunea unde 

ei sunt minoritari. În acest mod se stabileşte o regiune cu sarcină spaţială pozitivă, în regiunea n şi o 

altă regiune cu sarcină negativă în regiunea p. Între cele două zone cu sarcină electrică apare un câmp 

electric orientat de la semiconductorul n către semiconductorul p. Se stabileşte astfel o barieră de 

potenţial care împiedică difuzia purtătorilor de sarcină prin joncţiune. După o mişcare initială de 

purtători majoritari într-un sens (curent de difuzie) şi minoritari, în sens opus (curent de drift), se 
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realizează un echilibru dinamic în care joncţiunea prezintă două zone neutre separate printr-un câmp 

electric (cu un potenţial de barieră). 

2. Materiale necesare: Un sistem fotoelectric cuprinde: celulele fotovoltaice; baterii de 

acumulatoare; regulatoare de sarcină; convertoare statice; alte componente 

3. Aplicaţii practice: Studiul obţinerii energiei electrice prin conversia energiei luminoase în energie 

electrică, dezvoltarea aptitudinilor de cercetare şi investigare, extrapolarea cunoştinţelor dobândite la 

crearea unor noi dispozitive care să funcţioneze pe baza aceluiaşi principiu. 

4. Bibliografie: http://free-energy-monitor.com/index.php/energy/fotovoltaice 

 

STUDIUL DIFRACŢIEI PE UN CD 

Ionescu Gabriela, clasa a XI-a 

Coordonator: profesor Bucur Felicia 

Colegiul Național “Alexandru Odobescu”, Piteşti 

 

1. Consideraţii teoretice 

Se trimite  perpendicular  pe suprafaţa unui CD  aşezat pe o suprafaţă orizontală, o radiaţie laser cu 

lungimea de undă de 650 nm. Primul maxim de difracţie apare pe un perete, aflat la distanţa de 1,3 m 

de CD. Înălţimea la care apare primul maxim de difracţie este 0,7 m (schema aranjamentului 

experimental: fig.1) .   

Din figură se obţine relaţia: 
d

tg
x

    (1), iar diferenţa de drum  este dată de:  

sina  (2), unde a este distanţa dintre două trăsături consecutive. 

Condiţia de maxim de difracţie: k   (3), iar pentru maximul de ordinal întâi, k=1. Constanta 

„reţelei‖, a, este obţinută din expresia: , 1
sin sin

a k
 

 
    (4). 

http://free-energy-monitor.com/index.php/energy/fotovoltaice
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Fig. 1 

Aplicaţie experimentală: 

Utilizând relaţiile (2) şi (3), unde 
2 2

sin
y

l y
 


, se pot determina fie lungimea de undă a luminii 

laserului, fie constanta reţelei, depinzând de cerinţele problemei, adică: sina  sau  

 

sin
a




  (vezi fotografiile de mai jos). 
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TRENUL ELECTROMAGNETIC 

Anghel Claudia 

Profesor coordonator: Bucur Felicia 

Colegiul  National “Alexandru Odobescu”, Piteşti 

 

1. Consideraţii teoretice: Un curent circular (o „buclă de curent‖) se comportă asemănător unui 

magnet permanent obişnuit. Aşadar, când se plasează o baterie (care are la capete magneţi 

permanenţi  puternici) în interiorul unei bobine, realizăm un circuit, iar prin bobină va trece un curent 

electric. 

O bobină reprezintă, practic, mai multe bucle de curent aşezate una lângă alta, rezultatul fiind că 

porţiunea de bobină dintre magneţii permanenţi devine ea insăşi un magnet. 

Ce se întâmplă? Magnetul  bară „virtual‖, datorat curentului care circulă prin bobină, interacţionează 

cu magneţii ataşaţi la capetele bateriei, propulsând astfel, întregul ansamblu prin interiorul spirelor 

bobinei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este necesar să ne asigurăm că cei doi magneţi de la capetele bateriei sunt aşezaţi cu polul Nord 

îndreptat în sensuri opuse! 
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2. Materiale necesare: sârmă de cupru fără strat de acoperire, baterie 1,5 V, magneţi permanenţi din 

neodim 

3. Aplicaţii practice: Pentru ilustrarea modului de interacţiune electromagnetică 

4. Bibliografie: https://skullsinthestars.com/2014/12/12/the-mystery-of-the-magnetic-train/ 

 

 

ASPECTE MECANICE ALE ELASTICITĂȚII MUSCULATURII STRIATE 

Meaucă Adriana Alexandra, Țică Alexa Elena 

Profesor coordonator Gheorghiu Ștefana 

Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, București 

 

1. Considerații teoretice: 

Mușchiul este un organ activ al mișcării, un țesut contractil format din celule musculare ce constituie 

corpul mușchiului la capătul căruia se află tendoane. 

În activitatea mușchilor intervin forțe externe:cea mai importantă este forță gravitațională. Ea 

intervine în realizarea mișcării. Gravitația poate acționa în același sens cu mișcarea considerată, ca de 

exemplu aruncarea unui obiect pe pământ. Mușchii care trebuie să contabalanseze forța gravitației, 

pentru a păstra o poziția sau pentru a realiza o mișcare în sens opus gravitației, au acțiune 

antigravitațională. 

Mușchii se clasifică în: 

 Mușchii striați (mușchii scheletici) 

 Mușchii netezi  

 Mușchii cardiaci 

Lucrarea are ca subiect principal comportarea biodinamică a mușchilor scheletici. 

Un mușchi striat este format din corp și tendoane. Corpul muscular este compus din țesut muscular 

striat, țesut conjunctiv, vase de sânge și nervi.  Fibrele musculare sunt grupate în fascicule separate 

prin trei teci conjuctive. La capete prin unirea tecilor se formează tendoanele cu care mușchii se 

fixează pe oase. 

            Oasele scheletului sunt legate prin mușchi, capsule articulare, ligamente și cartilaje care 

deformandu-se, atenuează efectul solicitărilor dinamice. Datorită elasticității lor, un rol important în 

https://skullsinthestars.com/2014/12/12/the-mystery-of-the-magnetic-train/
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diminuarea acestei acțiuni revine mușchilor. Ligamentele și cartilajele sau chiar oasele și mușchii ar 

fi afectate dacă solicitarea n-ar fi amortizată suficient. 

 Mușchii scheletici constituie componentele active ale funcțiilor de relație (sistemul nervos, sistemul 

muscular, sistemul osos, organele de simt). Contracția acestora se realizează la comanda directă a 

sistemului nervos central. Aceștia mențin poziția corpului prin tonusul muscular și asigură deplasarea 

prin contracții determinate de impulsuri transmise de la sistemul nervos.       

Biodinamica mușchilor  

Mușchii, ca toate corpurile fizice, au o serie de proprietăți mecanice: elasticitatea, vâscozitatea, 

contractilitatea (scurtare), relaxarea (alungire).  Totodată, mușchii prezintă și niște proprietăți 

biologice, precum excitabilitatea și contractibilitatea. Toate aceste caracteristici sunt în concordanță, 

fapt care constituie un factor important în cercetarea biomecanică a mișcărilor. 

Un mușchi scheletic în repaus (nestimulat), daca este secționat, se scurtează cu aproximativ 20 % din 

lungimea sa, ajungând la așa numita lungime de echilibru, când tensiunea mușchiului este zero. 

Mușchiul aflat în repaus (nestimulat) are o tensiune de repaus, la nivelul lungimii de repaus. Dacă de 

la acest nivel, de repaus, mușchiul este supus la tracțiune de cele doua capete ale sale astfel încât sa 

fie alungit peste valorile de repaus, atunci apare o tensiune de alungire, care este mai mare decât cea 

de repaus, declansând o contractie a muschiului. Daca se continua tractiunea, tensiunea va începe sa 

scada, ca si forta lui de contractie 

Cele mai importante caracteristici mecanice sunt elasticitatea si contractilitatea.       

Elasticitatea musculară 

Este proprietatea mușchilor de a se deforma sub acțiunea unei forțe și de a reveni pasiv la forma de 

repaus când forța a încetat să acționeze. Această proprietate musculară este de fapt o caracteristică a 

substanței contractile și ea acționează numai în prezența  ATP-ului. În lipsa acestuia mușchii devin 

rigizi. 

Elasticitatea se manifestă prin apariția tensiunii în mușchi, în cazul deformării lui sub acțiunea unei 

sarcini. De asemenea, ea joacă un rol important asupra mușchilor ce efectuează lucru mecanic, în 

special atunci când trebuie învinsă inerția. 

Parghiile in corpul uman 

O caracteristică de bază, aflată în strânsă legătură cu elasticitatea, este vâscozitatea, proprietate 

exprimată prin incetinirea deformării, datorită forțelor interne (frecare). 
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La baza mișcării se află pârghia, o mașinărie simplă care aduce un avantaj mișcării, prin micșorarea 

consumului de energie. Există trei tipuri de pârghii: de gradul I (pârghie de echilibru), de gradul II 

(de forță) și cele de gradul III (de viteză). 

În corpul uman sunt întâlnite cel mai des pârghiile de gradul III care permit deplasarea  amplă și 

rapidă a brațului printr-o forță redusă, dezavantajul fiind consumul mare de energie. Că exemplu 

avem flexarea antebrațului pe cot, realizată prin contracția muschiului biceps. Punctul de sprijin, în 

acest caz, este articulația cotului, forța acționând imediat după, în punctul de inserție a bicepsului, iar 

rezistența fiind la capatul antebrațului. 

Există o singură pârghie de gradul II la nivelul piciorului, ce permite ridicarea pe vârfuri. Atunci când 

mergem, sărim sau alergam, este vorba despre deplasarea intergii greutăți a corpului, fiind nevoie de 

o forță foarte mare. Punctul de sprijin corespunde vârfului piciorului, puterea este imprimată de 

contracția muschiului, iar rezistență de proiecția centrului de greutate care cade la nivelul gleznei. 

Menținerea în echilibru a capului pe coloana vertebrală este realizată de  o pârghie de gradul I, unde 

punctul de sprijin se află între punctele de aplicație ale forțelor. 

Egalitatea momentelor forțelor aplicate este dată de menținerea echilibrului parghiei, cu acțiune 

orientată în sens contrar față de axa pârghiei. Accelerarea pârghiei se efectuează în caz că momentele 

acestor forțe nu sunt egale. 

2. Materiale necesare: 

 Preparat neuromuscular(broasca spinalizata prin metoda asângeroasă) 

 Resort elastic 

 Foaie milimetrica 

 Suport gradat  

 Greutăti(discuri metalice) 

 Trusă de disectie 

 Stativ  

3. Mod de lucru: 

 Am spinalizat broasca si am detașat muschiul gastrocnemian. Pe tendonul lui ahile am aplicat doua 

legături una dintre ele am prelungit-o cu un cârlig, pe care am atașat gradat greutățile . Am aplicat o 

legătură și la tendonul superior si am suspendat-o de tija care a fost așezată perpendicular pe suport. 

Alungirea mușchiului a fost proporțional mai mare la primele greutati fața de ultimele. Pe măsura ce 

greutățile au fost înlăturate muschiul a revinit la alungirea initiala. 
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Am lucrat in paralel si cu un resort elastic, asupra căruia i-am aplicat aceleasi forțe. 

 

4. Date experimentale: 

Mușchiul striat al broaștei: 

 

 

 

 

 

Resort: 

F(N) 0,04 0,08 0,12 0,16 0,28 0,40 

 16 29 42 54 93 130 

 16 29 42 54 93 130 

 

 

 

 

 

5. Interpretarea rezultatelor: 

Lucrând in paralel cu mușchiul de broască si cu resortul am observat următoarele aspecte: 

 deformarea resortului este liniara,atat la alungire cat si la revenire(se face pe acelsi drum) 

 muschiul de broasca s-a deformat sub forma unei linii curbe,iar revenirea s-a facut tot 

printr-o linie curba, dar pe alt drum ( Histerezis ).  

F(N) 0,04 0,08 0,12 0,16 0,28 0,40 

    l 6 11 13 22 26 36 

     l 6 8 12 17 24 35 

https://www.youtube.com/watch?v=v_CkqbstYfI
https://www.youtube.com/watch?v=lE1GkgpZJgk
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6. Aplicatii parcatice: 

Leziunea musculară este rezultatul unor macrotraumatisme produse de o contracțe bruscă a unui 

mușchi, in anumite condiții favorizante. 

Tipuri de leziuni: 

1. Întinderea musculara 

 apare din cauza unei suprasolicitări a mușchiului 

 este denumita si spasm muscular sau crampă musculară, si reprezintă o leziune indirectă 

apărută pe fond de oboseala si suprautilizare a mușchiului 

2. Ruptura musculară 

 apare spontan datorită unei contractii puternice sau a unei activităti normale, efectuată de un 

muschi epuizat 

 pot fi provocate prin lovitura directă, mai ales cand directia de actiune este tangentiala cu 

mușchiul 

Tratament: 

 scopul tratamentului este de a reduce edemul (umflarea) şi durerea 

 se recomandată aplicarea formulei ―RICE‖, dar numai în primele 24-48 de ore 

 utilizarea unui antiinflamator nesteroidian sub formă de unguent  sau comprimate, poate fi 

utilă pentru reducerea durerilor şi inflamaţiei 

  ridicarea membrului afectat, 

 gheata local 

 fasa elastica 

 repausul este obligatoriu, mai ales in cazul sportivilor, deoarece continuarea antrenamentelor 

determina agravarea leziunii. 

7. Bibliografie 

―Biomecanica – bazele tehnicii sportive‖ – D. Donskoi – Editura ―Stadion‖ 

―Biochimie medicala‖ – Aurora Popescu, Elena Cristea, Marcela Zamfirescu-Gheorghiu – Editura 

Medicala ― 

―Biofizica medicala‖ – V. Vasilescu – Editura ―Didactica si Pedagogica‖ 
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EXCITABILITATEA ȘI CONTRACTILITATEA MUSCULARĂ 

(aspecte electrice și termice) 

Georgescu Mihnea Theodor, Rebedeu Ion-Radu 

Profesor coordonator Gheorghiu Ștefana 

Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, București 

 

1. Considerații teoretice 

 Mușchiul reprezintă un țesut contractil de culoare roz-roșiatică format din celule musculare ce 

alcătuiesc corpul mușchiului la capătul căruia se află tendoane. Acesta întreține o funcție foarte 

importantă: locomoția. 

 Mușchii au și proprietăți mecanice: elasticitate, contractilitate, vâscozitate, excitabilitate. 

Aceste proprietăți reprezintă un factor important în biomecanica mișcărilor. 

 Lucrarea tratează aspectele legate de excitabilitate și contractilitate musculară. 

 

2. Materiale necesare 

https://www.youtube.com/watch?v=HjBZetTgWFQ
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 Preparat neuro-muscular (broasca spinalizată, pe cale sângeroasă și asângeroasă) 

 Trusă de disecție 

 Soluție Ringer 

 Sursă de tensiune pentru impuls electric 

 Aparat de măsură 

 Mănuși 

3. Mod de lucru 

 Spinalizarea broaștei 

 Separarea inimii de corp și plasarea ei in soluție Ringer 

 Separarea mușchiului gastrocnemian de restul corpului 

 S-a aplicat impuls electric pe mușchi, dar și pe corpul broaștei spinalizate  

 S-a observat contracția musculară la stimul extern (stimul electric) 

4. Interpretarea rezultatelor 

Excitalibitatea 

 Excitabilitatea este proprietatea fundamentală a oricărei celule vii de a reacționa la acțiunea 

unui stimul prin modificarea permeabilității membranei sale plasmatice și generarea unui potențial 

electric. 

 În repaus, sarcolema fibrei musculare este polarizată. Potențialul de membrană al fibrei striate 

este de -80-100 mV. Acțiunea unui stimul fizic, chimic, electric sau numai a influxului nervos 

produce depolarizarea sarcolemei. 

Contractilitatea 

 Contractilitatea reprezintă proprietatea mușchilor de a răspunde prin contracție la acțiunea 

unui stimul. 

 Orice mișcare implică efectuarea unui lucru mecanic și a unui consum de energie. 

 Mișcările generate de mușchi(striați si netezi) au la bază proprietatea fibrelor musculare de a 

utiliza energia chimică provenită din metabolismul enzimelor, glucidelor, lipidelor și proteinelor, dar 

și din schimburile de sarcini electrice dintre suprafața corpului și mediu. 

 Energia chimică provenită din procesele metabolice este utilizată sub formă termică, electrică, 

fizico-chimică și mecanică pentru mișcarea corpului. 
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Aspecte termodinamice ale contracției 

 Se aplică principiul 1 al termodinamicii 

dU = dQ + Fdl + dUch 

 dU - variația elementară a energiei interne 

 dQ - căldura schimbată cu exteriorul 

 dL = Fdl - lucru mecanic efectuat sub acțiunea unei forțe de încărcare mecanică 

 dl - scurtarea mușchiului (se face prin contracție) 

 dUch - variația energiei datorită schimbărilor chimice  

 Se poate defini și puterea mecanică pe care o poate dezvolta un mușchi. 

P = dl/dt = F(dl/dt) = Fv 

v - viteza de contracție a mușchiului 

 Randamentul contracției masei musculare este de 30%, 70% din energie fiind transformată în 

căldură. 

 Mușchii produc în permanență căldură, numită căldură de repaus (componentă importantă a 

termogenezei bazale). Această activitate asigură reglarea temperaturii corpului, însă, în timpul 

contracției, se eliberează și căldură de activitate. 

 Căldura de activitate are 2 componente: căldura inițială, produsă la începutul contracției, 

având loc niște reacții anaerobe de eliberare a energiei, și căldura de refacere sau căldura întârziată 

care apare datorită calității de refacere a moleculelor macroenergice. 

 Mușchii sunt principalii generatori de căldură. În timpul expunerii la frig, prin mecanismele 

reflexe, se declanșează contracții frecvente, care asigură încălzirea corpului. 

Aspecte electrice ale contracției și excitabilității 

 Stimularea fibrelor pe cale naturală se realizează de la placa motorie, iar pe cale artificială (cu 

curent electric), rezultă un potențial de acțiune care se propagă în lungul fibrei cu o viteză de 30 de 

metri pe secundă. 

 Contracția se produce în urma unui stimul ce sosește de la sistemul nervos central, prin 

intermediul nervilor motorii. 

 Stimulii ce determină contracția unui mușchi pot fi de natură: mecanică, electrică, chimică. 

 Energia, odată produsă, este utilizată sub formă termică, electrică, fizico-chimică și mecanică 

pentru mișcarea corpului. 
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5. Aplicații practice 

Electroencefalograma 

 Transpunerea grafică pe un suport de hârtie a potențialelor creierului prin membranele care îl 

învelesc și prin calota craniană. 

Electromiograma 

 Este utilă pentru diagnosticarea bolilor neuromusculare. 

 Înregistrează fenomenele electrice ale activității muscular. 

 Constă în plasarea unor electrozi (prin intermediul unor ace de injecție). 

 Plasarea lor se efectuează la o distanță foarte mică. 

 Cu ajutorul electromiografiei, se pot diferenția contracțiile spontane ale fasciculelor    

musculare de contracțiile spontane ale fibrelor musculare(atrofiile neurogene, datorită lezării 

nervilor, de cele datorite lezării măduvei spinării; tulburări în transmisia neuromusculară; tulburări de 

origine metabolică și endocrină). 

Electroretinograma 

 Electroretinografia analizează răspunsul electric al retinei la un stimul luminos. 

 S-a obținut un traseu: electroretinograma (ERG). Informațiile electrice sunt culese prin 

intermediul electrozilor plasați pe cornee și, la marginile orbitei, pe piele. 

 Se disting trei tipuri de ERG, electroretinograme în câmp total (ERG flash), pattern-

electroretinograma (p-ERG) și electroretinograma multifocală (mf-ERG): 

 electroretinograma (ERG flash), care studiază explorează fotoreceptorii și straturile nucleare 

interne ale retinei (stratul celulelor intermediare între celulele receptoare și celulele nervului optic); 

 pattern-electroretinograma (p-ERG), care studiază funcționarea celulelor ganglionare (axonii 

acestor celule constituie nervul optic) al „maculei‖ / „petei galbene‖ și al retinei); 

 electroretinograma multifocală (mf-ERG), care permite vizualizarea retinei centrale. 

Electrocardiograma 

 Electrocardiograma înregistrează activitatea electrică a inimii, arătând felul prin care curenții 

electrici circulă prin mușchi. 

 Aceasta ajută la observarea ritmicității, frecvenței și normalității bătăilor inimii. 

 Niște electrozi mici sunt aplicați pe mâinile, picioarele și pieptul pacientului. Aceștia sunt 

conectați la EKG, care înregistrează în timp real impulsurile electrice ce apar la fiecare bătaie a 

inimii. 
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 Procedura este complet nedureroasă și non-invazivă. 

6. Concluzii 

 Corpul uman este un transportor si transformator de energie. 

7. Bibliografie 

 V. Săhleanu - ―Biofizica‖, editura ―DIDACTICA SI PEDAGOGICA‖, 1966 

 Popescu - ―Fundamentele Fizicii Medicale‖, editura ―All‖, 1995 

 D. Donskoi - ―Biomecanica", editura ―Stadion‖, 1973 

 D.-G. Mărgineanu, M.I. Isac, C. Tarba - ―Biofizică‖, editura ―Didactică și pedagogică‖, 1980. 

 

ORGANISMELE VII  ȘI ELECTRICITATEA 

Florea Daria, Amariei Iustin 

Profesor coordonator Gheorghiu Ștefana 

Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, București 

 

1. Considerații teoretice 

Organismul viu prezintă proprietăți electrice. La nivelul uității sale elementare, și anume celula, 

corpul se comportă deopotrivă ca un coductor electric și ca un generator de tensiune electromotoare. 

Aceste caracteristici sunt corelate cu schimburile de substanță și de informație din organism. 

Biocurenții reprezintă activitatea electrică a țesuturilor și a organelor. Această activitate electrică este 

prezentă inclusiv la nivel celular. Aproape toate membranele celulare mențin o diferență de tensiune 

între exterior și interior, numită potențialul membranei. O tensiune obișnuită pe o membrană a 

celulelor animale este de -70 mV, având loc o încărcare cu sarcini pozitive la exterior și cu sarcini 

negative la interior. În cele mai multe tipuri de celule, potențialul membranei nu are variații mari în 

timp.  

Unele tipuri de celule, cum ar fi neuronul, sunt active din punct de vedere electric, tensiunile acestora 

fluctuând în timp. Pe măsură ce impulsul nervos se deplasează, are loc o schimbare a polarității în 

membrana axonului. Astfel, în momentul când impulsul nervos trece prin neuron, potențialul 

membranei variază de la –90mV la +30mV. 

În timp ce axonul conduce impulsul nervos prin variația sarcinilor electrice, în general, sinapsa 

transmite mai departe informația prin mediatori chimici către alți neuroni sau către organe efectoare, 
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cum ar fi mușchii. Dacă impulsul nervos ajunge la un mușchi, în membrana celulelor sale are loc o 

schimbarea a polarității, potențialul membranei variind de la -90mV până la +75mV, fapt ce conduce 

de data aceasta la contracția fibrelor musculare. 

Astfel, activitatea electrică stimulează sistemul nervos, muscular și endocrin. Mai mult, un stimul 

electric aplicat în apropierea unui organ de simț îi poate activa nervii senzitivi, conducând la 

producerea sezațiilor. 

La dovedirea faptelor de mai sus, s-a reprodus parțial experimentul lui Galvani, pentru a observa și a 

interpreta efectele electricității asupra unui preparat neuromuscular. 

2. Materiale necesare 

 Preparat neuromuscular (broască a cărei conexiune dintre creier și măduva spinării a fost 

distrusă) 

 Soluție Ringer 

 Aparate de măsură (ohmetru, ampermetru, voltmetru) 

 Sursă de tensiune 

 Conductori 

3. Mod de lucru 

 Se aplica stimulul electric pe preparat; 

 S-a realizat circuitul format din: sursă de tensiune, voltmetru, ampermetru, conductori, 

electrozi și preparatul neuromuscular; 

 S-a aplicat în diferite puncte ale noului rezistor o tensiune continuă; 

 S-a calculat legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit; 

 S-a măsurat în aceleași puncte rezistenta, cu ajutorul unui ohmetru; 

 

 

 

 

 

 

Preparat 
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4. Date experimentale 

Poziția 

punctelor de 

calculat 

Tensiune 

aplicată   

( c.c.) 

Intensitatea 

curentului 

Intensitatea 

medie 

Valoarea  

medie 

  a rezistenței 

   calculate 

 (Rint+Rext) 

Rezistența 

măsurată 

 

Membre 

inferioare 

desfăcute 

3.81 V 0.51 μA 0.51 μA 7.47 MΩ 186,5 kΩ 

Membre 

inferioare ușor 

apropiate 

3.82 V 

2.16 μA 

3.20 μA 

3.80 μA 

3.70 μA 

3.21 μA 1.19 MΩ 159 kΩ 

Membru 

inferior și 

membru 

exterior 

3.83 V 

1.57 μA 

5.00 μA 

5.00 μA 

5.90 μA 

6.00 μA 

4.69 μA 0.8154 MΩ 172 kΩ 

Pe leziune 3.84 V 

8.02 μA 

10.00 μA 

10.00 μA 

9.34 μA 0.41 MΩ 175,4 kΩ 

 

5. Interpretarea rezultatelor 

Aplicând curent continuu în diferite puncte ale preparatului neuromuscular, acesta devine un element 

de circuit, cu rolul unui rezistor, circuitul închizându-se. Mușchii se contractă, dovedind că există un 

efect biologic al electricității asupra organismului. Se aplică în aceleași puncte un ohmetru și se 

remarcă existența unei diferențe între rezistența calculată din legea lui Ohm și cea indicată de aparat. 

Rezistența calculată este mai mare față de cea indicată de ohmetru. Se deduce că difernța este cauzată 

de rezistența organelor interne ale preparatului neuromuscular, întrucât curentul circulă și prin 

acestea. Ohmetrul măsoara doar rezistența cutanată. 
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O altă constatare este aceea că membrele apropiate au o rezistență mai mică decât membrele 

depărtate. Această variație este determinată de modificarea dispunerii celulelor ce alcătuiesc 

organismul. Geometria circuitul electric a fost modificată. Prin urmare, și rezistența echivalentă a 

corpului a căpătat altă valoare. 

6. Aplicații practice 

 Defibrilatorul - emite impulsuri electrice, transmise prin electrozi, puse in contact cu 

mușchiul inimii, cu scopul de a regulariza bătăile 

 Cercetare - electrocardiograma, electroencefalograma, electromiograma, electroretinograma 

 Terapia cu biocâmp 

 Tratarea afecțiunilor neuromotorii 

Pe lângă efectele benefice, se remarcă și unele nocive, cum ar fi electrocutarea, cu manifestări 

calorice (prin arsuri ale ţesuturilor); mecanice (prin ruperea ţesuturilor musculare şi ale vaselor de 

sânge); chimice (electroliza sângelui); biologice (prin alterarea proceselor de natură electrică, 

specifice organismelor şi de care depinde viabilitatea acestora). 

7. Bibliografia 

V. Săhleanu - ―Biofizica‖, editura ―DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ‖, 1966 

D.-G. Mărgineanu, M.I. Isac, C. Tarba - ―Biofizică‖, editura ―Didactică și pedagogică‖, 1980 

A. Popescu - ―Fundamentele Fizicii Medicale‖, editura ―All‖, 1995 

D. Donskoi - ―Biomecanica", editura ―Stadion‖, 1973 

http://library.usmf.md/old/downloads/ebooks/Fiziologie_experimentala/p.(6-42).pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.usmf.md/old/downloads/ebooks/Fiziologie_experimentala/p.(6-42).pdf


  

                                                     131 

 

GRUPAREA REZISTOARELOR ÎN SERIE 

Josan Olga, Pavel Georgiana clasa a X-a 

Profesor coordonator Capșa Doina 

Colegiul  „Grigore Antipa”  Bacău 

 

1. Materiale necesare 

 - două rezitoare; 

- trei multimetre digitale; 

- fire conductoare de legătură 

2. Considerații teoretice 

Două sau mai multe rezitoare sunt grupate în serie dacă sunt conectate între aceleași două noduri. 

 

Rezistența  echivalentă este întotdeauna mai mare decât oricare din valorile rezitențele conectate în 

paralel. 

Rezitentța echivalentă a două rezitoare legate în serie se calculează după relația: 

Rs =R1 +R2 

3. Mod de lucru  

1. se măsoară rezistența fiecărui rezitor cu ajutorul multimetrului digital fixat pe ohmi 

2. se măsoară rezistența echivalentă a celor rezitori 

3.se calulează cu ajutorul formulei rezitența echivalentă a celor doi rezitori grupați în serie. 

3. Interpretarea rezultatelor 

Experimental se observă că între valorarea calculată și cea măsurată a rezistenței echivalente grupării 

în serie a celor doi rezistori există diferențe. Aceasta se datorează instrumentelor de măsură și a 

rezitenței conductorilor. 

4. Bibliografie 

[1] D. Borşan şi colectiv : Manual de fizică pentru clasa a-X-a , Editura Didactică şi Pedagogică , 

Bucureşti 1995  

[2] Tălpălaru şi colectiv : Manual de fizică pentru clasa a-X-a , Editura Polirom , 2000 
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TRANSLATOR MIMICO GESTUAL 

Baştea Mara, Rus Bianca, clasa a X-a 

Profesor coordonator Gheorghiu Ștefana 

Colegiul Național “Gheorghe Șincai”, București 

  În România sunt peste 31000 de membri ai Asociației Naționale de Surzi, şi din păcate, numărul lor 

creşte alarmant. Față de anul 2015, în prezent sunt cu aproximativ 8000 mai mulți surdo-muți. 

      O persoană cu acest deficient este aproape imposibil să comunice cu un necunoscător al 

limbajului semnelor. 

      Limbajul mimico-gestual este un limbaj complex, care se bazează  pe folosirea semnelor. 

Comunicarea constă în expunerea semnului, care reprezintă un cuvânt sau un grup de cuvinte. În 

ciuda faptului că este un limbaj popular, despre care mulți oameni  care nu sunt membri ai asociațiilor 

de surdo-muți au auzit, doar cei care au această dizabilitate învață limbajul.  

Soluția constă în traducerea audio a mişcărilor mimico-gestuale din limbajul semnelor, cu ajutorul 

unui senzor de mişcare, accelerometru si giroscop, cu scopul de a ajuta persoanele surdo-mute sa se 

integreze mai uşor în societate. 

 

 

În cazul unei mișcări pe verticală de sus în jos, datele înregistrate de senzor, accelerometru și 

giroscop urmează patern-ul identificat în figura A. 
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În cazul unei mișcări pe verticală de jos în sus, datele înregistrate de senzor, accelerometru și 

giroscop urmează patern-ul identificat în figura B. 

În cazul unei mișcări pe orizontală de la dreapta la stânga, datele înregistrate de senzor, accelerometru 

și giroscop urmează patern-ul identificat în figura C. 

 

În cazul unei mișcări pe orizontală de la stânga la dreapta, datele înregistrate de senzor, accelerometru 

și giroscop urmează patern-ul identificat în figura D. 

 

Folosindu-ne de senzorul de miscare, giroscop si accelerometru, putem identifica mişcările din 

limbajul mimico-gestual. 

Accelerometrul şi giroscopul înregistrează informațiile care corespund mişcării mâinii, care sunt 

trimise pe aplicația instalată pe telefonul mobil sau pe smart watch, folosind tehnologia Bluetooth. 

Aplicația identifică secvențe comparabile cu patern-ul.  

Aplicația conține un dicționar. Acesta reprezintă o colecție de patern-uri cărora li s-au atribuit câte un 

cuvânt/grup de cuvinte. 
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Fiecare utilizator poate personaliza aplicația, aducând noi expresii. 

 

Bilbliografie: ro.m.wikipedia.org/wiki/Asociația_Națională_a_Surzilor_din_România 

 

AUTONOMIA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR 

 

Fumureanu George , Conof Andrei- Nicolae, clasa a X-a 

Profesori coordonatori Iordan Ionela, Bojoagă Raluca 

Liceul Teoretic ‖  Marin Preda ‖  Bucureşti 

 

‖  ,,Respectă natura, prin nepoluare!,, ‖  

 

”O clădire este considerată verde dacă prin 

design, materiale de construcție și tehnologiile 

utilizate se reduc atât consumul de energie cât și 

impactul negativ asupra mediului”.(Laura Nemoianu, 

reprezentant România Green Building Council) 
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1. Consideraţii teoretice 

Alimentarea cu energie electrică, apă, încălzire, reciclarea deșeurilor – sunt cele mai esenţiale 

caracteristici ale autonomiei. Pentru efectuarea lucrărilor de construcție în zonele balneare şi locuri 

cu limitări stricte privind poluarea mediului înconjurător, casele autonome eficiente energetic sunt 

cele mai potrivite. Prin urmare, la proiectarea unei case autonome este necesar să ținem cont de 

constrângerile ecologice. 

a. Casa autonomă 

           Ideea casei autonome în lumea contemporană devine din ce în ce mai populară și relevantă din 

cauza crizei în creștere în sectorul energetic, tendinței oamenilor de a se asigura împotriva 

întreruperilor de energie electrică și termică, precum și dorinței de a salva mediul înconjurător de la 

eliberarea gazelor periculoase și deșeurilor sintetic. 

          Dacă lângă casă suflă constant vânturi puternice, cum ar fi pe coastă, problemele speciale de 

aprovizionare cu energie electrică nu există și este relativ ieftin de a le soluționa. Dar după cum știm, 

locuri cu energie din surse regenerabile sunt situate în mod diferit. Constrângerile ecologice pot 

cauza incapacitatea de a utiliza generatoare pe combustibil. Se pot folosi generatoare electrice care, 

practic,  nu poluează mediul înconjurător 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Aplicarea sarcinii de auto-susținere a casei depinde de consumul energiei, pe care 

intenționează să cheltuie proprietarii casei. Există o mulțime de așa-numiții "pustnici verzi". Ei duc 

un mod de viață inofensiv pentru natura din jur în casele lor reconstruite și eficiente energetic, situate 

la țară. Consumul de energie este redus la minim. Casele lor sunt dotate cu calculatoare, lumini, 

frigidere eficiente energetic. Energia electrică este produsă de moară de vânt ieftină dotată cu o 

baterie. Încălzire și alimentare cu apă caldă sunt asigurate de instalații solare. Ei folosesc de 
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asemenea gazificatoare pe biomasă locală. Într-un climat cald, precum și cu informații și echipament 

necesar, existente și disponibile pe piață, o astfel de variantă a casei autonome este disponibilă și 

ieftină. 

b. Panouri fotovoltaice 

          Un panou solar  fotovoltaic, spre deosebire de un panou solar termic, transformă energia 

luminoasă din razele solare direct în energie electrică. Componentele principale ale panoului solar 

reprezintă celulele solare. Panourile solare se utilizează separat  sau legate în baterii pentru 

alimentarea consumatorilor independenți sau pentru generarea de curent electric ce se livrează în 

rețeaua publică. Un panou solar este caracterizat prin parametrii săi electrici, cum ar fi tensiunea 

de mers în gol sau curentul de scurtcircuit 

          Dacă se conectează mai multe module în serie, este necesar să montăm câte o diodă antiparalel 

cu fiecare panou. Curentul maxim   și tensiunea de străpungere ale diodei trebuie să fie cel puțin 

egale cu curentul și tensiunea panoului. De multe ori se utilizează diode de redresare de 3 Amper  / 

100 Volt . Dioda pentru mers în gol este conectată la bornele de legătură ale fiecărui panou astfel 

încât în regim normal de funcționare (panoul debitează curent) are la borne tensiune inversă (catodul 

diodei legat la polul pozitiv al panoului). Dacă panoul ar fi umbrit sau s-ar defecta nu ar mai debita 

curent, polaritatea tensiunii la borne s-ar schimba și acesta s-ar defecta, sau în cel mai bun caz 

randamentul acelui lanț de module ar scădea. Acest lucru este împiedicat de dioda bypass care preia 

curentul în acest caz. 

 

           Există mai multe tipuri de panouri fotovoltaice şi anume : panouri laminate sticla-sticla, 

panouri sticla-sticla utilizând rășini aplicate prin turnare, panouri cu strat subțire pe suprafețe de sticlă 

sau aplicate ca folie flexibilă,  panouri concentrator. 

           Lumina solară se concentrează cu ajutorul unui dispozitiv optic pe celule solare de dimensiuni 

mai mici. Astfel, utilizând lentile comparativ mai ieftine pentru a crea un fascicol de lumină mai 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Optic&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lentile&action=edit&redlink=1
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subțire, se economisește material semiconductor care este mai scump. Sistemele cu concentrator sunt 

utilizate de cele mai multe ori la celule solare din semiconductori pe bază de elemente din grupa III-

V. Pentru că utilizarea lentilelor impune ca razele solare să cadă perpendicular pe acestea, va fi 

nevoie de un sistem de orientare mecanică în funcție de poziția soarelui. 

          Colectorul cu fuorescență este un tip deosebit de panou solar care transformă lumina incidentă, 

prin intermediul unui strat de material sintetic, în radiație de o lungime de undă acordată pe frecvența 

de absorbție maximă din celula solară. În acest scop, materialul sintetic este impurificat cu 

un pigment fluorescent. Lumina solară este absorbită de pigment și reemisă cu o lungime de undă 

mai mare.  

 

 

c. Energia eoliană  

          Energia eoliană este energia vântului , o formă de energie regenerabilă. Vânturile sunt formate 

din cauză că Soarele nu încălzește Pământul uniform, fapt care creează mişcări de aer. Energia 

cinetică din vânt poate fi folosită pentru a roti nişte turbine, care sunt capabile de a genera 

electricitate. Unele turbine pot produce 5 MW, deşi aceasta necesită o viteză a vântului de 

aproximativ 5,5 m/s, sau 20 de kilometri pe oră. Puţine zone pe pământ au aceste viteze ale vântului, 

dar vânturi mai puternice se pot găsi la altitudini mai mari şi în zone oceanice. 

În contextul actual, caracterizat de creşterea alarmantă a poluării cauzate de producerea 

energiei din arderea combustibililor fosili, devine din ce în ce mai importantă reducerea dependenţei 

de aceşti combustibili. Energia eoliană s-a dovedit deja a fi o soluţie foarte bună la problema 

energetică globală.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pigment
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fluorescent
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 d. Pompele de căldură 

          Pompa de căldura folosește energia din natură în mod gratuit, fără emisii de CO2, fără 

combustibili precum lemnul, gazul sau motorina. Pompa de căldură extrage iarna căldura din pământ, 

apă sau aer, iar apoi cu ajutorul unui compresor montat în interior, agentul frigorific se incălzește la o 

temperatură și mai ridicată. Ulterior, aceasta răspândește căldura in interiorul locuinței. Vara, ciclul 

se inversează, iar locuința este răcită. Inima pompei de căldura este compresorul. Eficiența pompei 

este măsurată de indicele COP, care trebuie să fie cât mai mare.  

 

 

Beneficiile pompei de căldura  sunt următoarele: nu emite radiații, nu emite noxe sau CO2 , nu 

are nevoie de coș de fum, nu are nevoie de autorizații sau proiecte de instalare, consuma 1kW de 

energie electrică, generează 5kW de energie termică, spațiu mic de ocupare, energia electrică pe care 

o folosește se poate obtine si prin panouri fotovoltaice sau energia eoliană 

e.  Fosa septică  

     Fosele septice sunt rezervoare etanșe subterane, în care se colecteazǎ apele menajere produse în 

gospodǎrii, eliminǎ în bunǎ mǎsurǎ materiile poluante concentrate în apele uzate și asigurǎ reținerea 

materiilor solide și a deșeurilor plutitoare. 
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           Principii de funcționare: Apa menajeră este rezultatul folosirii apei potabile (în puține cazuri 

și a apei pluviale ) pentru activitățile casnice. Apele provenite de la bucătărie, duș, toaletă conțin 

materii solide în suspensie de natură minerală și organică, în special compuși ai azotului și fosforului 

.Această apă intră în primul compartiment al fosei septice.Aici au loc procesele de decantare a 

materiei solide (prin gravitație - rezultând un strat de nămol pe fundul bazinului) și de separare a 

grăsimilor prin flotație (acestea fiind mai ușoare decât apa se ridică la suprafață formând un strat de 

spumă). 

 Fosa septică poate fi din beton, din fibrǎ de sticlǎ sau din polietilenă. Apele uzate trebuie să 

intre în fosa septică astfel încât să perturbe cât mai puțin curgerea în aceasta, să deranjeze cât mai 

puțin procesul de sedimentare. Este bine ca înaintea intrării apelor în fosa septică, acestea să treacă 

printr-un cămin vizitabil. 

Ieșirea efluenților din fosa septică se face printr-un tub de diametru mai mic, din PVC. 

Opțional se mai poate monta un recipient final de ape uzate, recipient echipat cu o mică pompă. Cu 

ajutorul acesteia, apele pot fi trimise la o oarecare distanță de fosă sau pot fi ridicate la diverse 

înălțimi impuse. 

f. Casă pasivă 

      Casele pasive sunt caracterizate, în primul rând, printr-un confort termic ridicat și printr-o 

calitate superioară a aerului interior. 

      Confortul termic ridicat înseamnă temperaturi confortabile și constante în întreaga clădire, 

fără curenți de aer neplăcuți, fără riscul de apariție a condensului sau a igrasiei. 

      Calitatea superioară a aerului este dată de un sistem inovativ de ventilație cu recuperator 

de căldură, sistem care introduce permanent în clădire aer proaspăt, la o temperatură de 

confort. 

      Aerul viciat din spațiile cu umiditate ridicată și 

cu mirosuri, cum ar fi bucătăria și băile, este extras 

și evacuat din clădire, nu înainte ca acesta să 

cedeze căldură, într-un procent mare, aerului 

proaspăt care intră în clădire. 

      Clădire pasivă, ventilată printr-un sistem de 

acest tip, beneficiază permanent de aer proaspăt, cu 

concentrații minime de CO2 și de formaldehide, respectiv compuși chimici volatili. Pe lângă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/PVC
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acest avantaj, filtrele montate în unitatea de ventilație nu permit ca în interior să 

pătrundă praf, alergeni 

g. Apa pluvială  

Este o lucrare hidrotehnică prin care apa este preluată din surse naturale de apă, pentru 

alimentarea cu apă. Această apă pluvială se poate capta in mai multe posibilități : prin puțuri, prin 

drenuri, prin izvoare. Principalele criterii, pe baza cărora se stabilește soluția, pentru alegerea sursei 

de apă, sunt: debitul de apă necesar; calitatea apei; siguranța în exploatare; eficiența economică 

maximă. 

 

            Acestea se stabilesc în urma studiilor necesare, cum ar fi: schema generală de gospodărirea 

apelor; schema de alimentare cu apă pe baza planului de amenajare cu toate sursele de apă subterane 

și de suprafață, care pot fi luate în considerare; studiul hidrologic și hidrogeologic; studiul de 

fezabilitate tehnico - economic. 

2. Materiale folosite 

 Polistiren extrudat                                            

  Paie de diferite culori 

  Scobitori de diferite dimensiuni 

  Plante de acvariu 

  Cant mobilă 

  Mozaic din sticlă 

  Tapet 

  Becuri tip led si bateri 

  Panouri solare fotovoltaice 

  Mochetă verde 

 Suporți de plastic de la panourile solare pentru fose 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Debit
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calitatea_apei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gospod%C4%83rirea_apelor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gospod%C4%83rirea_apelor
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  Motoraș pentru eoliene 

  Cabluri electrice 

  Material izolator 

  Cauciuc pentru pământ 

  Lemn decorativ de diferite dimensiuni si forme 

  Plexiglas pentru geamuri 

  Diferite piese recuperate de la stâlpii fotovoltaici cu becuri led   

3. Modul de lucru 

  Rezervorul de apă l-am făcut din piese de plastic, filtrul din metal, plastic și paie, iar pentru 

recuperarea apei pluviale am folosit paie. Eolienele au fost construite din țeavă metalică, baterie, 

motoraș și elice plastic.  

        Pentru panourile solare termice am folosit țeavă metalică și paie, iar pentru iluminatul cu 

becuri led și alimentarea cu curent am folosit panouri solare și acumulatori. Casa a fost construită 

din lemn de diferite tipuri și dimensiuni, polistiren, plexiglas, paie și diferite piese din plastic. 
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4. Aplicaţii practice 

Costurile întreținerii se diminuează doar în situația în care construcția ecologica e și pasivă, 

adică nu generează noxe, situație în care s-a constatat că întreținerea, comparativ cu o casă 

tradițională încălzită cu gaze, se înjumătățește în cazul caselor ―verzi‖ și poate ajunge până la un 

sfert, în cazul unei case pasive.  

         

Pentru încălzirea ei se utilizează, pe cât posibil, surse regenerabile, adică instalații 

fotovoltaice, centrale eoliene, pompe de căldură. Acoperişurile verzi, panourile solare, energia 

eoliană, încălzirea prin pardoseală, folosirea biogazului, grădinile organice, vopselele netoxice care 

lasă pereţii să respire, izolaţiile din cânepă, lână de oaie, celuloză, acoperişurile din lemn sau stuf, 

încălzirea cu lemne etc. sunt câteva dintre argumentele care pot determina statutul de casă ecologică. 

Casele ecologice sau ―verzi‖ sunt acele construcţii realizate preponderent din materiale 

naturale şi proiectate să utilizeze în mod eficient resursele de energie electrică, termică, apă etc. 

Principiile ―caselor verzi‖ sunt în strânsă legătură cu performanţa energetică a clădirilor, utilizarea 

energiei regenerabile şi managementul deşeurilor. După părerea noastră, trecerea la o casă pasivă este 

foarte importantă atât pentru sănătatea mediului, cât şi a populaţiei. 

 

5. Bibliografie: 

http://www.caseecologice-info.ro/blog/casa-ecologica-aspecte-generale/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Captarea_apei 

https://sporulcasei.ro/5-moduri-de-a-administra-apa-de-ploaie-curte/ 

https://pressone.ro/sectiuni/ce-este-si-cum-se-construieste-o-casa-pasiva/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fos%C4%83_septic%C4%83 

http://www.trust-expert.ro/principiul-de-functionare-a-pompei-de-caldura-cum-functioneaza-pompa-

de-caldura/ 

 

 

http://www.caseecologice-info.ro/blog/casa-ecologica-aspecte-generale/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Captarea_apei
https://sporulcasei.ro/5-moduri-de-a-administra-apa-de-ploaie-curte/
https://pressone.ro/sectiuni/ce-este-si-cum-se-construieste-o-casa-pasiva/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fos%C4%83_septic%C4%83
http://www.trust-expert.ro/principiul-de-functionare-a-pompei-de-caldura-cum-functioneaza-pompa-de-caldura/
http://www.trust-expert.ro/principiul-de-functionare-a-pompei-de-caldura-cum-functioneaza-pompa-de-caldura/
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ATOMUL IN SPATIU 

Vasilache Ana Maria, Ungureanu Nicolae Marius, clasa aXII-a 

Coordonator profesor Micu Nicoleta 

Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”, Bucuresti 

 

4. Consideraţii teoretice  

    Creativitatea copilului poate fi dezvoltată prin joc. Este cunoscut faptul că, invatăm mai usor 

atunci când invățăm cu plăcere, când ne jucăm. Jocul nostru se adresează copiilor care vor sa isi 

imbunătațescă noțiunile de chimie și să se joace in acelasi timp. Timpul parcurs pentru joc nu va fi 

timp pierdut ci dimpotrivă, prin acțiuni repetitive se ajunge la intelegerea așezarii electronilor pe 

straturile electronice ale atomului. 

5. Materiale necesare  

Laptop,Unity 3D, C# 

3.Aplicaţii practice  

Utilizare ca material didactic pentru invatarea chimiei. 

 

 

SĂPUN DE RUFE DIN ULEIURI  UZATE 

 
Florea Gabriela, Ducuta Luigiana 

 
Coordonator profesor Micu Nicoleta 

Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”, Bucuresti 

 
 
 

1. Consideraţii teoretice  

    Chimia poate aduce in prim plan vechi traditii meșteșugărești prin intelegerea si valorizarea 

noțiunilor teoretice dobândite la școala. Obținerea pigmenților pentru vopsirea lânii respectiv 

vopsirea fibrelor textile obținute din bumbac, in, cânepă, mătase naturală(prin creșterea viermilor de 

mătase), vopsirea ouălelor, săpunăritul, obținerea unor produse alimentare tradiționale prin 

fermentare (oțet, vin, iaurt, branză, cașcaval) etc au la bază procese chimice. 

   Obținerea săpunului de casă se realiza odinioară prin metoda la cald și cu materii prime din 

gospodăriile țărănești (untura de porc, seu de oaie, grasime de pasăre) si leșie. Magazinele abundă de 
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săpunuri ieftine, colorate și parfumate chimic care fac concurență săpunului 100% natural parfumat 

cu flori de levănțică, pelin din podul bunicii. Elevii dobândesc cunoștinte teoretice despre hidroxizi in 

clasa a-VIII-a si despre grăsimi in clasa a-X-a. Elevii pot ințelege utilitatea lor prin experimente la 

clasă sau ateliere de lucru organizate in saptamana Scoala altfel. In lucrarea de față a fost utilizată 

metoda la rece care presupune un grad mai mic de dificultate. Grija pentru mediul inconjurător se 

poate manifesta cu adevărat și prin colectarea separată a uleiurilor arse necesare ca materie primă 

pentru săpun. 

2. Materiale necesare  

a. Grasimi (ulei uzat de floarea soarelui, untura ), NaOH 98% puritate, apa distilata 

b. 2 termometre, 2 pahare Berzelius, spatula, bagheta de sticla, mixer 

3. Mod de lucru Se topesc grăsimile la baie marină. Se dizolvă NaOH in apa distilata. Se 

verifică temperatura. Când cele doua termometre indica cca 40grade C, se toarnă ușor soluția de soda 

caustica si se amesteca energic cu bagheta de sticla(mixer). Se verifica consistenta pastei de săpun, 

daca lasa urme (faza trace) se poate turna in forme. Indicate sunt formele de silicon, de lemn, cutii de 

ambalaje alimentare tapetate cu hârtie de copt. 

Se lasa in forme cca 48 ore apoi se scoate săpunul si se lasă min. o luna la uscat. Se verifica 

PH-ul cu hârtie indicatoare 

4. Date experimentale  

 

 

 

 

 

 

 

5. Interpretarea rezultatelor  

a.procesul de saponificare dureaza minim o luna,  

b.uscarea sapunului determina scaderea masei acestuia 

c. valoarea finala a PH-ului trebuie sa aiba valori cuprinse in intervalul 8-9 

6. Aplicaţii practice  

a.Prin saponificarea grăsimilor uzate se obtine un săpun de rufe care inlocuieste cu succes 

Nr.crt. Temperatura initiala sol NaOH Temperatura finala a sol NaOH 
   

1   80° C      40° C 

   

Nr.crt. PH initial PH final 

 
10 8 
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detergentul de rufe, realizându-se o economie in bugetul personal. 

b.In acelasi timp, se realizeaza o colectare eficienta a grăsimilor arse prin prăjirea alimentelor 

direct la consumatorii casnici. Colectarea uleiurilor se face in recipiente curate și separate in funcție 

de natura uleiului. 

c. se extind notiunile legate de indicii de saponificare caracteristici fiecarui ulei, unt in parte 

d. se ințelege rolul fiecarui ulei, unt in produsul final. Procentul diferit poate conduce la 

caracteristici diferite ale unui sapun in ceea ce priveste duritatea, emolienta, capacitatea de curatare, 

abundenta spumei, etc. 

d. elevii devin consumatori informați asupra raportului preț/calitate in produsele de igiena 

8. Bibliografie  

- www.soap.calc 

- Manual de chimie, cls aX-a, Ed LVS Crepuscul, E.Alexandrescu 

 

                                                                          

OOBLEK 

Micu Alexandru, clasa a-X-a 

Coordonator profesor Stancu Monica 

Colegiul Național “Grigore Moisil”, Bucuresti 

 

1. Consideraţii teoretice  

2. Oobleck este un experiment clasic foarte distractiv. El este un lichid fascinant cu 

proprietati unice si neasteptate.El poate fi considerat un lichid non-Newtonian  

3. Materiale necesare  

c. Amidon de porumb 

d. apa 

4. Mod de lucru se amesteca in proportii de 1 la 1 amidonul cu apa 

5. Date experimentale  

Comportarea acestui material se explica prin structura granulei de amidon. (Amilopectina si 

amiloza)  

Se comporta ca un lichid cand este turnat si ca un solid cand este exercitata o forta asupra lui. 

6. Aplicaţii practice  - material didactic pentru a demonstra comportamentul unui lichid non-

http://www.soap.calc/
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Newtonian 

7. Bibliografie  

- www.wikipedia, 

- http://www.instructables.com/id/Oobleck/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia/
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SECȚIUNEA 3- Proză ScienceFiction 

Clasele V-VIII 

 

Nr.crt 
Numele și 
prenumele 

Titlul lucrării Școala 
Profesor 

coordonator 

1 BURICESCU NICOLA 
O EXPERIENTA 
FANTASTICA 

SCOALA GIMNAZIALA 124 
BUCURESTI 

POPA DANIELA 

2 RENTEA MIHAELA TRADARE SI MISTER 
SCOALA GIMNAZIALA 124 
BUCURESTI 

POPA DANIELA 

3 
NICULAE ADRIAN 
POPA 

PLANETA CORVUS 
SCOALA GIMNAZIALA 124 
BUCURESTI 

POPA DANIELA 

4 MURGEA AMALIA OMUL DE ZAPADA 
SCOALA GIMNAZIALA 124 
BUCURESTI 

POPA DANIELA 

5 TALEI ROJIN MARIA NUANTE DE EMOTIE 
SCOALA GIMNAZIALA 
"PRINCIPESA MARGARETA" 
BUCURESTI 

DRAGOMIR 
MARIA 

6 
MALINICI 
OCTAVIAN 
ALEXANDRU 

O VIZITA 
NEASTEPTATA 

COLEGIUL NATIONAL STEFAN 
CEL MARE TG. NEAMT 

OLARIU 
MIHAELA 

7 TIMOFTE GEORGE ELYSIUM 
COLEGIUL NATIONAL STEFAN 
CEL MARE TG. NEAMT 

OLARIU 
MIHAELA 

8 
GRADINARIU 
ANDREEA 

DESCOPERIREA 
EXTRATERESTRILOR 

LICEUL TEORETIC DIMITRIE 
BOLINTINEANU 

LUCA MIHAELA 

9 
PANA CRISTIAN 
ALEXANDRU 

CALATORI IN TIMP 
LICEUL TEORETIC DIMITRIE 
BOLINTINEANU 

LUCA MIHAELA 

10 ROTARU MARIA LINIA UNIVERSALA 
LICEUL TEORETIC DIMITRIE 
BOLINTINEANU 

LUCA MIHAELA 

11 SARACUTU STEFAN RAZBOINICUL IONIEI 
LICEUL TEORETIC DIMITRIE 
BOLINTINEANU 

LUCA MIHAELA 

12 
ION ELENA 
ANDREEA 

UN PRIETEN SPECIAL 
SCOALA GIMNAZIALA 
BORANESTI 

FERA 
FLORENTINA 

13 
ION DENISA 
GEORGIANA 

O ZI CIUDATA 
SCOALA GIMNAZIALA 
BORANESTI 

FERA 
FLORENTINA 

14 
NETE GEORGIANA 
IRINA STEFANIA 

O NOUA VIATA 
SCOALA GIMNAZIALA 
BORANESTI 

FERA 
FLORENTINA 

15 
CONEA DENIS 
STEFAN 

O CALATORIE SPRE 
ALTA PLANETA 

SCOALA GIMNAZIALA 
BORANESTI 

FERA 
FLORENTINA 

16 LUPU DARIA CRINA VACANTA PE LUNA 
LICEUL TEORETIC DIMITRIE 
BOLINTINEANU 

LUCA MIHAELA 

17 DRAGAN IOANA POST MERIDIEM LICEUL TEORETIC DIMITRIE LUCA MIHAELA 
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SIMONA BOLINTINEANU 

18 ORMENISAN RAISA POSTUMANITATE 
SCOALA GIMNAZIALA 19 
BRASOV 

TROPCEA 
DANIELA 

19 TRIFAN ISABELA 
VISUL UNEI NOPTI 
DE VARA 

SCOALA GIMNAZIALA 19 
BRASOV 

TROPCEA 
DANIELA 

20 
ZARNOIANU ANA 
MARIA 

COLORAND STELE 
SCOALA GIMNAZIALA 5, 
ALEXANDRIA 

DANILA 
DANIELA 

21 
RADU ALEXANDRA 
GEORGIANA 

INTALNIREA 
SCOALA GIMNAZIALA 
BORANESTI 

FERA 
FLORENTINA 

22 
IORDACHE CRISTI 
CLAUDIU 

CAPTURAREA 
EXTRATERESTRA 

SCOALA GIMNAZIALA 
BORANESTI 

FERA 
FLORENTINA 

23 
SISAN YUNUS 
AMIRI 

STIINTA ESTE SF 
SCOALA GIMNAZIALA 169, 
BUCURESTI 

PAUN ELENA 

24 ILIESCU DONA ANA FLORI ALBE 
SCOALA GIMNAZIALA NR. 
150 

TURCANU 
MONICA 

25 
NEACSU KARA 
INGRID 

CALATORIE CU 
MASINA TIMPULUI 

LICEUL TEORETIC MARIN 
PREDA, BUCURESTI 

IORDAN IONELA 

26 
POENARU OANA 
MIHAELA 

MIRACOLUL 
LICEUL TEORETIC MARIN 
PREDA, BUCURESTI 

DUMITRESCU 
TOMA 

27 LUCA SALOMEEA SINGUR PE LUME 
LICEUL TEORETIC MARIN 
PREDA, BUCURESTI 

IORDAN IONELA 

28 BURCEA COSMINA PARADISUL PIERDUT 
LICEUL TEORETIC MARIN 
PREDA, BUCURESTI 

IORDAN IONELA 

29 VOICU ANA MARIA 
MISTERIOSUL ORAS 
HAWKINS 

LICEUL TEORETIC MARIN 
PREDA, BUCURESTI 

DUMITRESCU 
TOMA 

30 PETRE ALEXANDRU 
ULTIMUL OM DE PE 
PAMANT 

LICEUL TEORETIC MARIN 
PREDA, BUCURESTI 

DUMITRESCU 
TOMA 
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NUANȚE DE EMOȚIE 

Talei Rojin Maria, clasa a VIII-a 

Prof. coordonator: Dana Dragomir 

Școala Gimnazială „Principesa Margareta, București” 

 

«Mi-am dus mâinile la tâmple, masând ușor zona înainte de a explora cu privirea împrejurimile 

străine. Pereții metalici îmi inspirau o senzație incomodă, dar gândul a fost împins într-o parte de o 

presiune bruscă simțită la nivelul frunții. 

Înainte să întreb ce se întâmpla, ochii au întâlnit un ecran amplasat cu atenție lângă patul meu. Pe 

un fundal negru, am citit cu majuscule „PROCES COMPLET! MEMORIE RESTOCATĂ‖, ceea ce 

m-a facut să îngheț pe dinăuntru. Nu înțelegeam nimic din ce se întâmpla, nici ce voia să mă 

informeze micul ecran din sticlă, nici unde mă aflam și nici ce căutam aici. Am dat să mă mișc din 

pat, însă niște fire prinse de părți aleatorii ale corpului mi-au blocat orice acțiune. În schimb, 

deranjarea firelor a determinat declanșarea unei alarme, urmate de apariția unui om în încăpere. 

-Oh, te-ai trezit, a mormăit, observând la rândul său ecranul și, fără ezitare, l-a stins din câteva 

comenzi și m-a deconectat de la fire. 

Încă priveam în jur, așteptând o explicație pentru tot ce se întâmpla. Bărbatul a continuat să 

strângă echipamente folosite asupra mea, dibăcia sa reflectând faptul că acest domn lucra de ceva 

timp aici. I-am privit curioasă mișcările pline de îndemânare. 

-Probabil că nu înțelegi cum ai ajuns aici, a rostit într-un final, trăgând un scaun lângă patul meu. 

Sunt Professor Scott și te aflii într-o fabrică de reînviat suflete. 

-Vreți să spuneți că...  

-Da, ați murit și ați fost readusă la viață, a explicat, afișând o mică arcuire a buzelor ce s-a 

transformat într-un zâmbet cald. 

Mi-am dus o mână la gură, rămânând întru totul surpinsă. Mi-am închis ochii, și sincer totul avea 

sens acum, cu excepția unui singur detaliu: micul beculeț care clipocea în spatele urechii drepte.» 

Am pufnit în râs la amintirea primei mele zile după moarte. Încă mă tot întreb din când în când 

cum am putut să fiu atât de oarbă încât să nu fi putut vedea mașina care venea în viteză către mine. 

Mi-am ascuns gândurile în spatele zâmbetului impus de politica micii cafenele în care lucram. 
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Era amuzant și trist în același timp. Am fost nevoită să mă mut din orașul meu natal după ce toți 

cei dragi credeau că sunt moartă, ultima rămășiță de amintire rămasă fiind apelul cu mama mea, în 

care mă atenționa să am grijă la zbuciumul orașului. Cât de ironic! Am afirmat că atenția vine pe 

primul loc când este vorba de mersul pe stradă, dar un sfert de oră mai târziu m-am trezit propulsată 

de o mașină. O urmă de dor s-a imprimat pe pereții gândirii, dar, din nou, a fost ștearsă de realitatea 

cu care eram nevoită să mă acomodez: una în care sunt departe de cei dragi. 

Spre sfârșitul zilei, m-am găsit umblând de-a lungul a numeroase străzi, când viziunea mi s-a 

încețoșat. La semnalul micului beculeț din spatele urechii, am închis ochii, lăsând creierul să afișeze 

anunțul scris îngroșat, în litere mari. Am oftat la mesajul transmis de creier, scâncind enervată la 

lumina albastră transmisă de beculeț pe pielea gâtului. „Oh, haide, credeam că sistemul rezistă mai 

mult astăzi!‖ am gândit. 

Mi-am aruncat cheile de la casă pe blatul din bucătărie, trântindu-mi totodată geanta pe unul din 

scaune. Mi-am târâit picioarele, lipsite acum de energie, până la dormitor unde am conectat un fir de 

degetul mic al mâinii drepte. Mă uitam la tavan și mi-am adus aminte de lecția lui Professor Scott. 

«-Pentru a-ți reda viața, cei de aici ți-au plantat un sistem, să mă gândesc, hm... robotic! Da, mai 

pe înțelesul tău, ca la roboți. După aproximativ douăsprezece ore de activitate, creierul tău îti va 

transmite o înștiințare, cam cum ai văzut tu aici pe ecran, referitor la energia care este pe terminate. 

Îți vom asigura un loc unde există un dispozitiv cu care poți să îți „încarci‖ corpul. 

-Adică vreți să spuneți că sunt un robot? 

-Nu, dragă Elisse. Ești tot un om, numai că unul ce posedă trăsături speciale. Ești specială, 

Elisse.» 

Am terminat de citit al cincilea capitol din cartea mea preferată când beculețul s-a schimbat 

instantaneu în verde, vestind încărcarea completă a sistemului robotic. M-am rostogolit din pat, 

trăgându-mi draperiile ce ascundeau lumina răsăritului. Faptul că nu mai dormeam deloc mă făcea 

într-un fel fericită că puteam asista la evenimente întâmplate la ore la care nu mă înduram să mă 

trezesc. 

Priveam răsăritul în timp ce mă gândeam la viața solitară pe care o duceam. Tânjeam după 

contactul cu ceilalți, ceea ce m-a determinat să mă angajez la cafeneaua de unde primeam comenzi 

zilnic. Mi-am scuturat capul, lăsând creierul să-mi transfere gândul în coșul de gunoi al sistemului. 

-Ei, Elisse, arăți bine cu părul prins! 
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Am zâmbit la patroană în timp ce mi-am făcut loc către spatele tejghelei. Imediat cum am 

întâmpinat clienții, comenzile au început să curgă fără oprire, vestind un început bun de zi. 

M-am aplecat sub tejghea, când beculețul m-a oprit din orice fel de acțiune. Clipocea alert, 

răspândind o nuanță sângerie de roșu în jurul său, ca un fel de alarmă. M-am ridicat, pregătită să iau 

comanda următorului client, când zâmbetul său lipsit de intenții bune m-a făcut să împietresc cu 

mâinile pe suprafața de lemn. Îmi simțeam inima bătând mai repede decât pâlpâia beculețul. 

-Eh? Un roboțel de-al lui Scott? a scuipat, privind interesat gadget-ul din spatele urechii. Păcat. 

Și cu aceasta mi-a prins degetul mic, cel la care îmi încărcam organismul, și a înfipt un ac, 

transformând clipocitul roșu într-o lumină neagră, iar viziunea mea într-una de aceeasi culoare. Am 

încercat să mă mișc, dar tot ce am primit în schimb a fost o înștiințare de la creier: „EROARE. 

COMANDĂ INEXI$TENT@. !NC%RC@!? MAI T#RZI?‖ 

Între timp, însă, în fabrica de reînviat suflete, o alarmă asurzitoare a săltat orice lucrător de pe 

scaunele sale, intrând în panică. Prin hărmălaie, Professor Scott îi privea pe ceilalți și dădea din cap 

negativ, un singur gând traversându-i mintea. „Știam eu că ziua aceasta va veni.‖ 

«-Referitor la beculețul acela din spatele urechii, a început domnul în timp ce eu exploram 

camera. Ascultă semnalele pe care ți le dă, îți pot fi esențiale. Ca de exemplu, atunci când energia ta 

se va apropia de sfârșit, va lumina cu albastru, arătând oboseala. Verdele te asigură că ai destulă 

energie încât să funcționezi mai departe. Dar, mai e un detaliu care este mai important decât orice ți-

am explicat... 

Mi-am întors privirea către om, privindu-l curioasă și m-am apropiat de el. M-am reașezat pe pat, 

cu fața la el, așteptând să continue. În schimb, omul mi-a făcut semn să aștept, săltând de pe scaun 

pentru a lua un cuțit. Mi-am simțit gura uscându-se în timp ce Professor Scott s-a dus în spatele meu, 

încolăcindu-și un braț în jurul meu și cu cealaltă mână a apropiat cuțitul de gât, determinându-mi 

ochii să mi se mărească. Panica s-a răspândit în corpul meu o dată cu bătăile inimii, apoi am închis 

ochii, tresărind când am fost trezită de alarma asurzitoare ce a răsunat în întreaga clădire, 

acompaniată de clipocirea alertă a beculețului. Chiar dacă eram cu spatele la el, puteam simți cum 

domnul zâmbește, îndepărtându-și mâinile de corpul meu pentru a se așeza din nou în fața mea. 

-Ce culoare a fost acum? 

-Roșu, am răspuns, încercând din răsputeri să-mi reglez respirația la normal. 

-Exact, a rostit, dregându-și vocea. De fiecare dată când sistemul tău va simți orice sursă de 

amenințare în jur, becul se va înroși, iar un semnal de alarmă va fi trimis la birourile noastre, alertând 
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întregul imobil. Te vom localiza, oriunde ai fi. Așa că, ai grijă, nu ignora nici cea mai mică nuanță 

afișată de micul gadget din spatele urechii. L-am pus acolo cu un rost, a terminat și a dat să plece din 

sală. Ah da, vom fi aici să te apărăm în caz că ți se întâmplă orice.» 

Am încercat să privesc în jurul meu, dar oricât de mult încercam, viziunea rămânea neagră. Îmi 

puteam simți beculetul pâlpâind de zor, probabil arătând aceeași nuanță sângerie al cărui roșu 

semnala pericolul în care mă aflam. Am putut auzi un râs răgușit și ironic pierzându-se prin sală, 

înghițind în sec la gândul că omul care m-a răpit este în aceeași cameră cu mine. 

-De ce nu pot vedea nimic? Unde sunt? m-am răstit, scrâșnind din dinți, primind în schimb un 

râset mai tare și parcă mai ironic decât cel de dinainte. 

-Of, roboțel mic și neexperimentat, o să am grijă eu de tine. Să vedem, cât de mult poate rezista 

una dintre capodoperele fratelui meu, a mormăit, făcându-mă să înțeleg toată ura cu care îl menționa 

pe Professor Scott. 

În următoarea clipă, am primit o nouă înștiințare, simțindu-mi întreg corpul cum îngheață. Cu 

litere mari, de tipar, creierul anunța epuizarea energiei și recomanda conectarea la cablu. În 

momentul acela, am strâns din pumn, oftând neputincioasă. Am presupus că eram departe de casă, la 

fel de departe și de dispozitivul fără de care nu aș putea trăi. 

Și cu acestea spuse, eram privată exact de cel mai scump lucru pe care l-am primit vreodată: 

viața. Mi-a fost acordată o a doua șansă acum un an, în acea fabrică de reînviat suflete, dar în 

momentul de față eram absolut sigură că șansa și-a atins sfârșitul, și nici nu voi mai primi o a treia. În 

mai puțin de o oră, respirația, bătăile inimii, până și mașinăria asta afurisită din sistem care m-a ținut 

în viață până acum, toate vor rămâne ale bărbatului acestuia misterios, al cărui frate se pare că este 

cel care mi le-a dăruit.  

-Te rog, ajută-mă, ajută-mă să trăiesc în continuare, m-am trezit rugându-mă de fratele 

profesorului, totuși fără speranța că acesta să se lase înduplecat de mine. 

Și am avut dreptate, l-am auzit pufnind undeva în depărtare, urmat de trântitul unei uși, și m-a 

lăsat singură. Mi-am îngropat fața în mâini, lăsând lacrimile să curgă din ochii ai căror viziune era 

încă neagră, simțind orice urmă de optimism scurgându-se din mine la fel ca energia afișată într-un 

colț al înștiințării. În curând, creierul arăta tot felul de înștiințări, parcă manifestându-și disperarea de 

a încerca să mă salveze, dar totul era în zadar. Nu vedeam nimic, mesajul începea să fie plin de erori, 

la fel ca atunci când omul m-a răpit din cafenea. Ah, patroana mea, singura mea prietenă din tot 

timpul petrecut în singurătate, cel mai probabil va fi devastată să afle despre decesul meu. 
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Simțeam cum moleșeala mi-a acaparat întreg corpul, majusculele din mesaj deja colorându-se 

într-un roșu de aceeași nuanță ca beculețul, însă eram mai calmă decât aș fi fost vreodată. Mi-am 

șoptit că totul va fi bine, mi-am pus în minte că într-un final, moartea era inevitabilă și probabil îmi 

era menită. Am pufnit, scuturându-mi capul la gândurile ce îmi inundau mintea, chicotind încet la 

starea depresivă în care am intrat. Era cu totul patetic. 

Și, ca un ultim mesaj, am citit secată de putere:  

„S!STEMUL S# !N&HIDE... 

PR@&ES C@MPL#T.‖ 

În cealaltă parte a camerei, cu ușa dată de perete, spre amuzamentul răpitorului, Professor Scott 

își strângea smocurile de păr cărunt în pumni, privind frustrat către corpul neînsuflețit. A venit mult 

prea tarziu. 

«-Stați puțin, Professor Scott! Mai am o curiozitate, am țipat către figura ce voia să plece, oprind-

o în loc. Ce se întâmplă în cazul în care, știți, rămân fără ă... baterie? 

-Mori.» 

Un bipăit scurt și ritmat se vărsa din aparatul de lângă pat. Mi-am fluturat genele, țintind cu 

privirea tavanul alb imaculat de deasupra mea. Apoi am realizat, mărindu-mi ochii, că nu sunt în 

locul cu care m-am obișnuit de atâta timp. Mi-am simțit mâna călătorind involuntar către urechea 

dreaptă, atingând suprafața din spatele ei, dar în loc de vreun beculeț, am mângâiat doar pielea 

netedă. Mi-am ridicat mâna dreaptă, holbându-mă șocată la degetul mic, observând că micul loc 

discret la care conectam firele parcă s-a evaporat o dată cu becul care se colora în funcție de stările 

mele. Apoi m-am concentrat pe împrejurimi, nările lăsându-mă să fac cunoștință cu mirosul de 

substanțe medicale. Micul ecran de lângă mine indica ritmul aparent liniștit al inimii mele, nu un 

mesaj referitor la stadiul procesului de reformare al memoriei mele. Eram întru totul confuză. 

-Oh, v-ați trezit! a spus blând o femeie îmbrăcată în haine albe, la fel de albe ca pereții din jurul 

meu. 

-Ce se întâmplă? 

-Felicitări, ați supraviețuit cu succes accidentului, a răspuns la fel de calm, zâmbindu-mi dulce. Ei 

bine, după o comă de câteva luni, dar rezultatul este cel care contează cel mai mult. 

Surâsul doctoriței mi-a molipsit buzele, simțindu-mi-le cum se arcuiesc la rândul lor, dar emoția 

mi-a fost umbrită de întrebările ce mi-au inundat mintea. Ce s-a întâmplat cu fabrica  de reînviat 

suflete? Dar cu Professor Scott? Se va împăca vreodată cu fratele său? 
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Mi-am scuturat capul, stingând cât de cât vocea care era pe cale să nască o revoltă înăuntrul 

pereților minții. Am decis să păstrez secret aventura mea. Deși, cel mai probabil, era doar o simplă 

fantezie creeată de imaginația mea, părea atât de real încât m-a dus cu gândul că poate undeva, 

departe de unde trăiam, exista o astfel de fabrică de reînviat suflete, care trebuia să fie ferită de știința 

lumii. Avea să-mi fie dor de patroana mea, de micul apartament unde îmi petreceam diminețile și în 

care priveam răsăriturile, de Professor Scott, poate chiar și de beculețul al cărei lumină îmi colora 

orice sentiment. Poate că nu am fost cu adevărat în acea fabrică, dar cu siguranță mi-am simțit 

sufletul reînviind o dată cu experiența aceea, renăscând iubirea și aprecierea față de cei dragi. 

Jocul nuanțelor de emoție a luat sfârșit, eliberând un nou capitol în viața mea. 

 

ELYSIUM 

Timofte George, clasa a V-a 

Coordonator : prof.Olariu Mihaela 

Colegiul Național “Ștefan cel Mare”, Târgu Neamț 

 

 

La sfârșitul secolului al XXII-lea lumea a devenit suprapopulată. Oamenii săraci trăiesc pe pâmant și 

cei bogați trăiesc pe stația spațială Elysium. 

 *Amintire despre Frey și Max. 

 - Ai început iarași să furi, Max? 

 - Da. 

 - Îmi frângi inima, știi că nu e bine. 

 - Știu. 

 - Trebuie să strângi bani pentru un bilet acolo sus. 

 - Uite, îți dau acest medalion. 

 - Vezi cât de frumos se vede de aici! uite, așa de frumos se vede de acolo pământul! 

 -Toți oamenii sunt speciali, vei face ceva special când vei fi mare. 

 - Acolo ai o carte?  

 -Da. 

 - Știi să citești?  

 - Nu. Tu știi?  
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 - Știu, hai să îți citesc: ,,Girafele trăiau în Africa, aveau un gât lung...‘‘ 

 Frey  îl intrebă pe Max: 

 - Pot să îți scriu ceva pe mână?  

 - Da. 

 - Max + Frey =pentru todeauna 

 - O să te duc acolo.  

- Sigur?  

- Da, promit. 

*Sfârșit de amintire* 

Los Angeles, anul 2154 

Max se pregătește pentru a pleca la serviciu, el lucrează la o fabrică de roboți. Aștepta   

autobuzul și în acest timp au venit doi roboți de la securitate să verifice trecătorii, oamenii de pe 

stradă dacă au produse de contrabandă și dacă încalcă legile. 

 - Verificat. 

 - Verificat. 

 Ajungând la Max i-au zis: 

  - Încalci multe legi aici, ce ai în bagaj? 

 - Am produse de ingrijire a părului. 

 - Ce ai in bagaj? 

 - Acte. 

 - Ce ai în bagaj?! 

 - Acte. 

  Roboții l-au pus jos și i-au fracturat mâna cu bastonul. Unul i-a umblat în ghiozdan. Nu era 

nimic ilegal în ghiozdan. 

 Verificat. 

După asta s-a dus la spital unde a întâlnit-o pe Frey. 

- Max!   

- Frey?!  

 - Ce ai pățit?  

 - Uite și tu! 

 - Ummmm...este o fractură destul de rea.  



  

                                                     156 

 

 - Lucrezi la spital?  

 - Da. 

 - Ai început iarăși să furi?  

 - Nu, nu acum lucrez la fabrică Armadyne, la bandă.  

 - Bine, bine. 

 - Nu vrei să luăm o cafea mai târziu? 

 - Max, trebuie să plec. Ne revedem curând. 

 Max s-a dus la muncă dar ziua s-a terminat  și următoarea zi a plecat din nou la muncă și a 

pațit ceva.I s-a blocat usa de la iradierea părților de roboți. 

 - Dă-te din drum, blochezi ușa! 

 - Nu, este blocată. 

 - Păi du-te și deblocheaz-o. 

 - Nu, nu. 

 - Du-te sau găsesc un om care o va face și sigur nu vrei să îți pierzi slujba. 

 - Bine! 

 Max s-a dus înauntru și a luat cutia care bloca ușa, dar a fost blocat înăuntru. Au încercat să 

deschidă ușa,dar nu au reușit. 

 Conținut organic detectat. Extracție!! 

 Acum se auzeu numai sunetele șenilei robotului medical. 

- Ce s-a întâmplat? 

 În acest timp se organiza o cursă ilegală spre Elysium. Oamenii plăteau bani pentru bilete spre 

Elysium. Erau doar 3 navete, când au ajuns aproape de Elysium, ministrul aparării l-a chemat pe 

agentul M. Kruger să distruga navetele, dar a nimerit doar două dintre ele și naveta a aterizat. Cam 

toți imigranții au fost arestați, dar doi au ajuns la capsula medicală,  Erau două fete. 

 - Ai fost expus la o doza letala de radiație. În cinci zile vei muri. 

 - Semnează ca să primesti tratamentul. Meripol este foarte eficient, vei funcționa până la 

deces. 

 John Carlyle a venit să vadă ce este, și de ce s-a oprit producția. 

 Max a fost găsit de Julio. Acesta l-a întrebat ce a pățit și Max i-a spus că vrea să se duca la 

Spider ca să îi dea un bilet pentru spațiul de sus. 

 - Spider, vreau să îți cer a favoare.  
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 - Da da. 

 - Vreau un bilet acolo sus.  

 - Stai, acesta este un moment  neprețuit! 

 - Vorbesc foarte serios, vreau un bilet acolo sus!  

Max a reușit să îl convingă pe Spider și i-a arătat biletul, dar trebuia să îi facă și el o favoare.  

Care era să omoare un miliardar. Max l-a ales pe John Calyle. 

 - Președintele Armadyne?  

 - Da, el este ținta.  

Spider i-a oferit un exo suit generația a 3-a și i-a implatat în creier o cameră și un emițător ca să afle 

mereu unde este. Misiunea a fost un succes dar ministrul apărării  l-a chemat pe Kruger să îl vâneze.  

Toți membrii misiunii au murit, dar Max a supraviețuit, deși a fost înjunghiat în piept. S-a dus la Frey 

să îl vindece. 

 - Max poți să o duci pe Mitalda pe Elysium.  

 - Nu pot. Acest cod de identitate este conectat cu ADN-ul meu, nu pot . 

 Max a încercat să plece dar.. 

 - Vrei să îți spun o poveste?  ,,Era o mangustă atât de mică, încât nu ajungea la fructele din 

copaci, numai cele mari mâncau fructele, până când hipopotanul a ajutat mangusta ca să mănânce 

fructe.‘‘ 

 -  Ce voia hipopotamul? 

 -  Hipopotamul voia un prieten. 

 -  Nu îi iese nimic bun mangustei.  

 -  Ba da.  

Max a plecat, dar a fost prins de o dronă de-a lui Kruger, dar a reușit să o distrugă și a fugit spre 

Spider. 

 - Ai ceva foate important acolo, nu-i așa?  

 - De aceea au blocat cerul? 

 - Ce?  

 - Da sigur, măcar dă-mi să văd.  

 - Nu, Julio este mort, cerul este închis.  

 - Măcar dă să văd.  

 - Bine.  
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 Spider a aflat că lucrurile codate din creierul lui Max care  pot să reseteze tot Elysiumul, și 

poate să facă pe oricine cetățean al Elysiumului, dar i-a zis că va dura mai mult să decodifice datele și 

Max mai avea doar câteva ore de trăit. Max a luat o grenadă și l-a dus la dronă ca să fie pris de 

Kruger. 

 - Nu încerca nimic sau îmi arunc creierii.  

 - Tot ce vreau este să mă duceți la o capsulă medicală, ați înțeles?  

 - Da, vino să îi cunoști pe băieți, haide nu mușc.  

 Drona a vazut de unde a ieșit Max și Kruger și s-a îndreptat spre direcția aceea. Frey si 

Mitalda erau acolo. Până la urmă a tras cuiul de la grenadă, fața lui Kruger a fost distrusă iar Max si 

Frey au fost electrocutați. Mitalda a intrat în comă deoarece are leucemie în stadiul final. Acum 

președintele Patel  a fost înlocuit de ministrul apărării. Din această cauză Spider și ai lui au putut 

veni. Max a fost legat și fetele închise, dar lui Kruger i-a fost facută fața...Max a reușit să scape. 

 - Dă-i tranchilizantul, DĂ-I-L!! 

 - Unde au dus fetele?  

 - La arsenal. 

 - Unde este arsenalul?  

 - La nivelul trei. 

 Max a luat fetele și i-a zis lui Frey: 

 - Du-te sus la o capsulă.  

 - Nu pot, nu are un cod de identitate. 

 - Du-te! promit că o să repar aceasta. 

 Frey a plecat când Spider l-a văzut pe Max. 

- Trimite un om de-al tău să păzească  fetele care s-au dus la suprafață. 

 Un om s-a dus sus și Max a luat ultimele pastile. Acolo se auzea  numai cum strigă Kruger 

- Boy, auzi sunetul astă? Ăstă este semnul că eu vin după tine. 

 Un om de-al lui Spider a murit în explozie. Doar Max și Spider au reușit. Până la un pod unde 

Spider și Max au fost răniți, dar Max a lipit o grenadă pe Kruger și a explodat. În  final, au ajuns la 

camera centrală a Elysiumului, au schimbat trecerea imigranților de la ilegal la legal, dar când 

Carlyle a pus datele în creierul lui și a avut să aleagă parazital sau letal, el a ales letal. Aceasta 

înseamnă că, dacă cineva fură datele și le pune în alte calculatoare, va muri. 

 - Max?  
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 - Știu.știu  

 - Max, nicio capsulă medicală nu te poate salva.  

 - Dămi-o pe Frey.  

 - Frey?  

 - Max? Unde ești?  

 - Îți amintești ce am zis în copilarie?  

 - Da, îmi amintesc. 

 - Trebuie să îmi încalc promisiunea.  

 - Max?! 

 Max a apăsat butonul și a murit, dar a resetat totul. Au fost trimise navete cu capsule pe 

pământ și fiica lui Frey a fost vindecată. 

După această zi, Max nu a fost uitat. 

 

O VIZITĂ NEAȘTEPTATĂ                                                           

Malinici Octavian Alexandru, clasa a V-a 

Coordonator: prof Olariu Mihaela 

Colegiul Național Ștefan cel Mare Târgu Neamț 

 
Razele lunii străluceau pe chipul băiețelului adormit în camera lui. Deodată se aud bătăi în ușă. 

Băiețelul se trezi și merse să deschidă ușa. O deschide și nu vede nimic! 

 Aude strigăte de undeva de jos: 

-Hei, aici jos suntem! 

Erau zece omuleți care nu păreau a fi pământeni. Aveau ochii mari și negri, blânzi și 

entuziaști. Pielea lor era roz și strălucea. Unul dintre ei, îl  întrebă dacă pot intra, băiețelul încuviință. 

Aceste ființe ciudate au intrat sfioase în casă. 

Băiețelul îi întrebă: 

 - Ce vă aduce pe aici, micuților? 

 - Te rugăm să ne găzduiești o vreme la tine, planeta noastră este în pericol și nu este nimic de 

făcut....! 

- Da, puteți sta la mine, dar cine  v-a atacat planeta și de ce veniți tocmai la mine? 
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- Reptilienii ne-au cucerit planeta și așa vor face și cu planeta voastră! Am luptat, dar am fost învinși! 

Noi suntem singurii supraviețutori!Tu ești Alesul, așa ni s-a spus! 

Băiețelul era trist că noii lui prieteni și-au pierdut planeta. Au început să se prezinte pe rând 

cu plecăciune ușoară, de parcă micul pămantean era noul lor rege: Al RA, Ra Fhael, EL Dun, ZORN, 

RoZh, Thoza, Aldur, Mozin, Gothin, Vindhar. 

- Suntem pleiadeieni și venim din constelația Taurului, la 500 000 de ani lumină de aici!  

Rafhael a scos ceva din buzunar, era ceva ca o cremă, băiețelul nu știa ce este acolo și a întrebat: 

- Ce este acolo? 

- Am fost rănit într-o luptă anul trecut și trebuie să mă dau cu pasta asta! 

- ,,Alesul‘‘... ce înseamnă asta? 

-Vei afla în curând, acum să mergem să ne odihnim cu toții! 

Era ora 2
32

 AM. Băiețelul căsca și se întoarse în patul lui lângă razele lunii. 

Dimineața, băiețelul văzu  pe măsuța lui ceva foarte mic și colorat, semăna cu un pistol. 

Băiețelul l-a atins cu mâna și s-a declanșat un scut de protecție în jurul pistolului și asta l-a făcut să 

devină foarte mic, exact ca musafirii săi pe care-i puteai ține într-o palmă de copil; era minuscul ca și 

ei. Băiețelul a rămas uimit la cât de mic a devenit. Se uita în jur, nu vede pe nimeni...totul este mare... 

dacă îl calcă părinții fară să-l vadă?! Disperat, caută pe noii săi prieteni! Se cațără la fereastră și vede 

o navă în formă de barcă cu vele și multe lumini! Era extraordinară! Fuge într-un suflet la ei,noroc că 

lăsase mama usa întredeshisă!  Ajutor...sunt ca voi de mic, ce să fac?!  

Noii veniți s-au panicat! 

EL Dun, căpitanul navei, îi spuse băiețelului:  

- Dacă nu găsim 4 ingrediente până la miezul nopții pe care să le bei, vei rămâne așa pe viață! 

- Trebuie să le găsim repede! răspunse băiețelul panicat.  

Extratereștrii i-au explicat băiețelului să nu se panicheze pentru că o să găsească cât de repede 

pot ingredientele. Unul dintre ei înclină capul cu deznădejde. 

- Imposibil, ingredientele sunt în diferite locuri din univers, ne-ar lua 10 zile să le găsim pe toate 4! 

Ei au plecat foarte repede, băiețelul nici nu a stat cinci secunde pe navă și au și decolat. Se 

uita pe hubloul navei uimit, vedea toată galaxia, planete, stele,  găuri negre... Nava zbura cu viteze 

amețitoare. Extratereștrii discutau între ei despre un secret mai vechi despre acest copil. Ra Fhael era 

cel mai vorbareț de acolo, Tho Za le spunea că băiețelul este de fapt fiul reginei Ma Ra și că băiețelul 

este urmașul la tronul galaxieii Z 10. Ei voiau să-i spună, dar când s-au apropiat de el,  nava a pornit 
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alarma și zicea ca au trecut de destinație Zo Rn. A fugit repede la panoul de control și a întors repede 

nava. După câteva minute au ajuns pe planeta Pluto, o planetă cu multă vegetație și culoare, oamenii 

de acolo arătau la fel, mai exact, ca Pluto din desenele animate! Au coborât și i-au dat băiețelului un 

costum ca să nu cumva să înghețe.  

Toți căutau, însă cu ajutorul paznicului planetei cu care au intrat în contact la aterizarea navei, 

au reușit să găsească cea ce căutau: era un obiect  albastru în formă de stea. Era cea de a doua 

componentă a antidotului căutat. Paznicul i-a îndrumat să meargă direct la arcturieni pentru că nu vor 

putea reuni la timp componentele antidotului. Aceștia se află în constalația Andromeda, planeta A1.  

S-au îmbarcat și au setat noua destinație. 

Pe drum, băiețelului i se făcu foame. ZORN, bucătarul navei, a apăsat un buton și a apărut 

mâncarea instantaneu. Puteai să ai orice mâncare într-o clipită, era minunat! Au ajuns pe planeta A 1, 

planeta arcturienilor, civilizatia care protejează pământenii. 

Aterizând, îi așteaptă Emra, conducătorul spiritual al planetei, care văzând băiețelul pământean, l-a 

luat imediat și l-a dus într-o clinică pentru îngrijire urgentă. În drum spre clinică, micul  pământean 

observă că toți cei din jurul lui nu vorbeau, ei înțelegându-se telepatic. Emra veni lângă băiețel, îl 

strânse de mână și îi arătă cu gândul, imaginile cu durererea de pe Terra, spunându-i că misiunea lui 

de abia acum începe și că va primi antidotul pentru a reveni la dimensiunile sale. Emra îi spuse că el 

nu este un pământean, ci de fapt este un prinț extraterestru încarnat pentru salvarea pământenilor. 

Întreabă entuziasmat băiatul: 

-Și ce trebuie să fac pentru a salva pământenii? 

-Vei afla în curând.....până atunci trebuie să te întorci pe Terra și să continui să înveți cum 

funcționează planeta și obiceiurile pământenilor ca să-i poți ajuta! 

             Băiețelul primește antidotul într-o clepsidră magică cu mențiunea să bea licoarea când va 

ajunge acasă, pentru că, dacă ar bea-o acum, nu s-ar mai mai putea întoarce cu nava minusculă a 

prietenilor săi. 

             Îi mulțumește și se îndreaptă împreună cu prietenii săi spre casă privind melanconic pe 

hubloul navei cum se îndepărtează de planeta A1 care devine într-o clipă cât un bob de mazăre, apoi 

un punct strălucitor albastru. Văzu cum cei sapte sute de ani lumină până la Terra au fost străbătuți 

într-o clipită ajungând din nou acasă unde își bău antidotul. Se aseză în pat, adormind ușor. 

Dimineață se trezește și vede că a revenit la normal. Caută cu privirea pe prietenii săi, fuge în toată 

casa.....au dispărut! A fost oare un vis? 
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DESCOPERIREA EXTRATEREȘTRILOR 

Grădinariu Andreea ,clasa a VI-a 

Coordonator: Prof. Luca Mihaela Rodica 

                   Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, București 

                                                              

 

       În viața unui copil, mai exact a unui adolescent nu se întâmplă multe lucruri formidabile, dar lui 

Tony Ner, un adolescent de 15 ani, viața i s-a schimbat pentru totdeauna. 

       Tony avea o problemă de când era mic, nu putea să se integreze nicăieri, de aceea avea doar un 

prieten, pe Samuel. Dar, ca orice om, Tony avea un secret: avea puteri supranaturale, pe care le 

folosea când era singur şi numai prietenul lui știa despre ele. 

        Într-o zi normală, cei doi aveau de făcut un proiect la istorie, iar cum Samuel era un cititor 

avansat și cunoștea foarte bine biblioteca orașului, au ales ca după școală să caute informații pentru 

proiect. 

        Lucrurile au mers ca pe roate până când, din întâmplare, Tony a dărâmat câteva cărți și au 

descoperit  una dintre puterile lui. Cei doi au analizat cartea şi au ajuns la concluzia că Tony era un 

extraterestru. Celor doi nu le-a venit să creadă, dar pentru a se convinge, au citit cartea în care scria și 

despre un portal către lumea extratereştrilor. Trei luni au lucrat la el încercând să adune obiectele 

necesare şi până la urmă, într-o noapte Tony a decis să se teleporteze singur, fără Samuel. El a 

așteptat ca părinţii lui să adoarmă și apoi a făcut-o… S-a teleportat într-o lume care la prima vedere 

părea normală. Străzile erau complet normale, numai blocurile și clădirile erau mai mari și mai 

colorate, iar soarele era mai întins, adică mai puternic. Într-un final Tony a încercat să vorbească cu 

cineva: 

      - Scuze, poți să-mi spui unde sunt? 

      - Pe strada ZORK. 

      - Adică? 

      - Adică în cartierul central. Cartierul central al planetei ZORK. 

      - Poftim? întrebase Tony. 

      - Nu ești de aici? 

      - Nu. 

      - Oh, atunci eu sunt Glorki, extraterestul 76. 



  

                                                     163 

 

      - Eu sunt Tony și habar n-am ce extraterestru sunt. 

      - Păi, ai puteri? 

      - Da. 

      - Conduci un OZN-36? 

      - Nu. 

      - Te transformi? 

      - Nu. 

      - Atunci nu sunt sigur, vino să te prezint grupului. 

       Glorki îl prezentase lumii pe Tony şi îi povestise puțin despre ei. Sunt extratereștri nordici, care 

conduc OZN-uri noaptea, mașini ziua, cu puteri supranaturale şi noaptea toată lumea se schimbă în 

adevărata formă de extraterestru. Orașul, pe timp de noapte se schimbă și el. Când soarele apune, 

clădirile își schimbă forma, iar pe străzi apare un fum gri închis, destul de înfricoșător. Și se pare că 

și Tony era extraterestru, originea lui era aceeași adică Boston (da, știu, ciudat) şi pe toți îi chema 

Ner. 

       - Ok, atunci bun venit în tribul nostru, eu sunt membrul grupului conducător şi voi vorbi cu 

conducătoarea despre venirea ta, dar mai întâi fă-te comod! spuse Glorki. 

        În timp, Tony descoperise că ceasul lui era dat peste cap, deci nu știa de cât timp era acolo, dar 

nu a băgat acest lucru în seamă. 

         Tot timpul a fost antrenat, extratereștri învață mult mai repede așa că el a învățat cum să-și 

folosească puterile și să conducă OZN-uri. Din păcate, nu avea şi forma de extraterestru. Apoi 

conducătorea a venit să-l cunoască: 

      - Bun venit! spuse conducătoarea. 

      - Bună ziua, eu sunt Tony. 

      - Eu sunt Madam LOKI, Glorki mi-a povestit puțin despre tine, dar aș vrea să îți testăm puterile. 

      - De ce vreți să îmi testați puterile? 

      - Nu ți-a spus nimeni? Mâine seară este competiția anuală a marțienilor, ei se vor întrece pentru 

un loc în grupul marilor conducători. 

      - Și ce probe vor fi? întrebă Tony. 

      - Prima este a puterilor, a doua este condusul OZN-urilor și încă una tot pentru puteri. 

      - Sună  interesant! 

      - Este! Acum haide să te vad! 
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        Tony îi arătă cum își folosește puterile și ea fusese chiar impresionată: 

       - Bun! Tu vei participa la concurs! 

       - Eu? Dar de-abia am venit. 

       - Nu contează, sper să caștigi! 

         Timpul trecuse și Tony se antrenase atât de dur încât de-abia putea să mai meargă, dar 

competiția începea în sfârșit. 

         La prima rundă, concurenții și-au testat puterea de a citi mințile, iar Tony ieșise al doilea. La a 

doua rundă Tony ieșise primul.  La a treia rundă lupta se dădea strâns, era cea de ridicare a lucrurilor 

cu puterea minții şi… Tony câștigase, el venise de două zile şi deja era printre conducători plus, ca 

premiu primise şi un OZN. 

         Petrecerea de sărbătorire ținuse mult și se pare că ceasul lui era dat peste cap deoarece acolo, în 

lumea oamenilor timpul nu trecuse, iar el nu întârziase așa că petrecuse și dimineața își luă rămas 

bun, dar promisese să se întoarcă noaptea, doar acum el era un conducător! 

 

TEEMO TROLLER: CĂLĂTORI ÎN TIMP 

Pană Cristian Alexandru, clasa a VI-a 

Coordonator :Profesor Luca Mihaela Rodica 

Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu”, București 

 

 

      Washington, Londra, Paris, secolul XIX. Orașe minunate, în care progresul omenirii este pe cale 

să înceapă, dar pe care un viitor dictator se pregătește să le invadeze, pentru a opri evoluția planetei. 

Depinde de  o echipă de eroi care călătoresc în timp să-l oprească. 

        Eu sunt Xony, un călător în timp născut în secolul III, iar astăzi vă voi prezenta povestea mea. 

        În anul 3096, totul era liniștit pe străzile plutitoare, avioane cu viteze super-luminice aterizau în 

apă, oameni, roboți și extratereștri trăiau împreună în armonie, învățând unii de la alții. Dar ce să 

vezi? Peste câteva zile un călător în timp se decide să invadeze cele mai importante locații din lume 

ale secolului XIX. Orașele Paris, Washington și Londra trebuia să fie nimicite pentru ca ideile 

revoluționare ale lui Thomas Alva Edison, Marie Currie, Michael Faraday, James Clerk Maxwell și 

alții să nu creeze o tehnologie superioară, pusă în slujba oamenilor. 
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       Dar oare cine este acest invadator solitar? Să fie oare Nohon, vechiul trădător al alianței 

călătoriilor în timp? Ei bine da, el era! Nesurprins de nimic, îmi caut aliați și ne întoarcem în timp 

pentru a salva cele trei orașe. 

        Xony, Ayox, Mahu și Inol, cei mai puternici călători în  timp dintotdeauna, iubitori ai trecutului, 

prezentului și viitorului planetei Pământ, sunt pregătiți să îl oprească pe Nohon. 

Mergând spre transportator, alianța își pune la punct strategia, pregătește armele și echipamentul de 

luptă. Ajunși la Paris, cei patru văd că orașul este deja distrus, cele mai importante simboluri ale lui, 

Turnul Eiffel și Palatul de la Versailles fiind făcute una cu pământul. Triști, dar neresemnați, călătorii 

în timp decid să se îndrepte spre Washington D.C., având în vedere că Londra este ținta cea mai greu 

de distrus. 

       Ajunși în Washington, îl cautăm pe Nohon și toate mașinăriile lui infernale care puteau fi 

ascunse în râul Potomac.  

      - Xony! Am găsit un semn de la Nohon , dar nu îl pot descifra, strigă Mahu, uitându-se la ceea ce 

părea un pergament ros de carii, care avea sigiliul invadatorului Nohon. 

        Într-adevar, ce încerca să citească Mahu era de nedescifrat, o limbă total necunoscută care nu 

semăna cu nimic. Încercând să ne dăm seama cu ce avem de-a face, ne amintim că, în urmă cu sute 

de ani, zona Washington-ului fusese locuită de o populație numită Nacotchtank, care vorbea dialectul 

Algonquia. 

         Pierzând timp prețios, am mers la singurul om din lume care ne putea ajuta, ultimul amerindian 

din acel trib, rugându-l să ne descifreze mesajul. Peste ceva timp el desluși ce scria, traducându-ne 

imediat: ,,Deci ați reușit să ajungeți la mine, călători în timp! Nu credeam că o veți face atât de rapid, 

având în vedere că mâine voi distruge Washington-ul. Ha-ha, sper că sunteți speriați și vă dați seama 

că nu puteți salva nimic!‖ 

        - Stați liniștiți băieți, Nohon nu avea cum să ne spună când va face următoarea invazie, nu avea 

de ce să ne pună în gardă, doar știm toți cât de mincinos este și cum ne-a mai trădat, nu-i așa?!  spuse 

Xony 

        -Într-adevăr.., răspund băieții încet, dându-și seama că poate fi o pistă falsă. 

         Peste trei zile nu se întâmplase nimic, alianța se săturase de campat și a început să intensifice 

căutarea lui Nohon, încercând să găsească alte urme lăsate de el. 
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        Fiind în centrul Washington-ului, ei s-au decis să se despartă, Xony mergând în nord, Ayox în 

vest , Mahu în est, iar Inol în sud. Era destul de ciudat deoarece în sud era vară, în vest primăvară, în 

est toamnă, iar nord era iarnă. 

         Peste alte trei zile, ne întâlnim cu toții în centru, cu toate informațiile pe care le vom aduna. Dar 

iată că peste doar trei ore, auzim cu toții zgomotul mașinăriilor ucigașe mișcându-se în zona 

Capitoliului, care fusese construit în urmă cu doar câțiva ani. Oamenii speriați alergau care încotro, 

unii închipuindu-și că de fapt visează. 

         Nohon, având o tehnologie a distrugerii foarte avansată față de secolul XIX, a câștigat în scurt 

timp și a doua locație foarte importantă. 

         -Băieți, trebuie să apărăm Londra, este ultima noastră șansă, trebuie să fim acolo zi și noapte! 

Am învățat că Nohon nu glumește, spuse Xony.  

          Fiind foarte atenți acum, călătorii în timp găsesc niște litere: Xony găsește un O, Inol un M, 

Mahu încă un O, iar Ayox un D, neputând să-și dea seama ce înseamnă OMOD. 

          -Băieți, știu ce este! spuse Inol, strigând cât se poate de tare.  

          -Spune Inol, ce ai găsit ? întreabă Xony 

          -Vă amintiți că, atunci când Nohon era în alianța noastră, desena D.O.O.M. în fiecare zi, noi 

neputând să ne dam seama ce spune? 

          -Da, dar ce legătură are? întreabă Mahu nepăsător. 

         -Păi DOOM, în celtica veche, înseamnă peste trei zile, și asta ar însemna că următoarea lui 

lovitură va fi peste trei zile! 

         Cu acest indiciu , băieții erau aproape salvați, știind la ce trebuie să se aștepte. 

         Peste trei zile, în Londra… 

        -Băieti, băieti, a început! A început! Lângă Turnul Londrei sunt mașinării și arme pe care nu ni 

le puteam imagina! Trebuie să acționăm rapid sau lumea nu va mai exista, spuse Xony alarmat. 

          Londra era baza principală, deci dacă era atacată, planeta începea să se dezintegreze. 

        -Băieți ... trebuie să vă spun ceva, zise Ayox retras. 

        -Ce este? Spune repede! insistă Inol. 

        -În tot acest timp, eu am fost savant în secret, am lucrat în laboratoare subterane, mi-am 

imaginat că această zi va veni.  

        -Și de ce nu ne-ai spus  să ne pregătim și noi? întrebă Mahu nervos. 
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        -Având în vedere că atunci când Nohon a evadat, ne-a luat din puterile fiecăruia: inteligența, 

forța, telechinezia și pirotehnia. Deci el le are pe toate patru, dar numai un sfert din fiecare. Eu, 

anticipând toate acestea, am creat o armă care poate distruge armura lui Nohon. Cu condiția ca voi 

trei să credeți cu toată puterea că binele va învinge. Altfel, arma nu va funcționa. 

         -Păi adu-o mai repede! spuse Mahu grăbit. Sigur că toți dorim victoria binelui și supraviețuirea 

planetei. 

          Ayox pleacă repede în viitor să ia arma, întorcându-se înapoi în mai puțin de 5 minute. 

Ajuns înapoi, mai aveau doar două minute până când lumea începea să se dezintegreze, trebuia să îl 

găsească foarte repede pe Nohon și să-i distrugă resursele. 

        -Aha, l-am gasit, spuse Xony transmițând informația cu puterea gândului. 

        -Spune-ne rapid unde este, răspund toți în cor. 

        -Luați coordonatele 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E. Noi știm că este acolo, el nu are habar, așa că îl 

putem surprinde foarte ușor.   

         Ca să funcționeze, arma lui Ayox trebuia să le scaneze creierul și să le descifreze emoțiile, așa 

că toți patru au spus într-un glas că sunt gata să acționeze și sunt convinși că vor câștiga. 

În 3, 2, 1… 

O mare explozie, un nor de cenușă radioactivă, apoi liniște. Nohon și armele lui sunt anihilate, 

secolul XIX este salvat… 

         -Am reușit încă o dată să salvăm lumea, am reușit! spuse Xony bucuros. 

         -Da, am reușit ! Să plecam mai repede la platformă, că nu sunt obișnuit deloc cu acest secol. 

          Ajunși la transportator, ei constată că acesta nu mai există, teleportarea este imposibilă, 

întoarcerea în secolul 31 este anulată…  

          -NU, NU POT SĂ CRED! AM RĂMAS BLOCAȚI ÎN SECOLUL ACESTA, spuse Mahu 

deosebit de nervos. Avem nevoie de cel puțin două secole pentru a reconstrui platforma. 

          Cu toate acestea, eroii noștri s-au adaptat la noile condiții și au început să-i învețe pe oameni că 

descoperirile care vor duce la tehnologii din ce în ce mai avansate trebuie să fie folosite pentru 

progresul omenirii și nu pentru distrugerea sa.  
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LINIA UNIVERSALĂ 

Rotaru Maria, clasa a VIII-a 

Coordonator :Profesor: Luca Mihaela Rodica 

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, București 

 

 

 

           ~Totul se rezumă la prea complicat sau peste puterile omenirii, însă ironia e că tot oamenii 

sunt cei care o descoperă, care îşi ţin propriul Univers în palme şi care ar descifra necunoscutul. Iar 

lumea, universul, visele, oamenii, faptele, sentimentele, toate au o legatură şi se întâlnesc la 

indescifrabila  Linie Universală.~ 

 

          Ivory, fata cu ochii rupţi din negrul infinit, îşi petrece nopţile ba visând cu ochii deschişi, ba 

trăind într-un fel de Univers paralel. Ciudat, ştiu, însă pentru ea, de 5 ani, de la 13 ani, sunt coloanele 

de susţinere a unei lumi proprii, în care ea e personajul principal. Sau aşa ar trebui, nu? Da, ar trebui, 

însă în ciuda diferenţelor de personalitate, Ivory crede că subconştientul ei e cel care se 

materializează în vise şi devine versiunea ei de acolo, aşa cum ar vrea să fie ("Departe de a fi, 

aproape de a visa", aşa cum îşi defineşte ea viaţa). Dar e şi de înţeles, căci seamănă exact cu cea din 

Universul de noapte. Însă e atât, atât de trist că ignoră esenţialul, şi anume faptul că cea din vise îi 

vorbeşte ei, nu ea ei, aşa cum se întâmplă în visele normale. Adică, ea stă, ascultă, priveşte ceea ce 

zice şi face Ivord, aşa cum a aflat că se numeşte cea care îi seamănă leit fizic, tot prin intermediul 

lumii lor comune. 

             Dar a învaţat să trăiască cu tot datorită obişnuinţei care a intervenit, iar nopţile au devenit mai 

interesante decât ziua, căci Ivord îi povestea tot felul de întâmplări şi o ducea prin lume. Păcat că 

mereu roata se întoarce, iar fericirea se transformă în zeci, sute de nopţi nedormite şi în cearcăne ce 

se tot măresc. 

             De la un timp, visele care altă dată o fascinau, acum o torturează, iar versiunea ei din cealaltă 

lume, Ivord, din îngerul ce zicea că o protejează, s-a transformat în demonul ce îi oferă imagini 

terifiante în care e ţinută prizonieră, în lanţuri şi imploră eliberare. Iar sinuciderea e cea mai sigură 

cale pentru a realiza acest plan, după spusele ei. Ivory a slăbit mult, roşul din obraji, ce o caracteriza, 

a dispărut, zâmbetul de altă dată ce era prezent non-stop, acum abia se mai iveşte. Părinţii 
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ei  au  observat  schimbările  ei, iar ea  şi-a dat seama că e ceva mai mult decât un simplu 

subconştient. 

             Astfel, secretul fetei este spus pentru prima dată, iar cei care au crescut-o nici măcar nu ştiu 

ce să zică, dar sunt pe deplin conştienţi că trebuie să consulte un specialist. Se pare că de la unul, se 

ajunge la zece, căci toţi ziceau că-i depăşeşte situaţia şi le dădeau numărul unui psiholog mai bun, 

apoi numărul creşte la doisprezece şi, din fericire, acolo se opreşte. Doctorul Winston, cel mai bun în 

acest domeniu din România, de origine americană, este cel care îi înţelege situaţia lui Ivory şi după 

câteva întâlniri i-a pus diagnosticul sau, mai bine zis, presupusul diagnostic. 

         - Ivory, având în vedere vârsta ta de 18 ani, te-aş ruga să stai şi tu pentru a auzi ceea ce le voi 

spune părinţilor tăi. Cel mai important e să înţelegi ceea ce se întâmplă pentru a coopera, ok? 

            Ea acceptă, apoi bărbatul continuă: 

           - Cred că tu, dragă, ţi-ai contruit un fel de lume proprie în care te ascunzi de tot ce îţi face rău, 

cum ar fi colegii tăi, stresul cu şcoala şi problemele specifice adolescenţei. 

          -  Dar toate coşmarurile din ultima perioadă? întreabă Ivory curioasă. 

       - Ei bine, subconştientul tău a scăpat de sub control, iar ceea ce ţi-ai imaginat a preluat controlul. 

Nu sunt sigur, aşa că va trebui să programăm un zbor în America, căci acolo am un laborator cu toate 

aparatele necesare. Asta dacă sunteţi de acord. 

- Dar cum aş putea opri visele acestea? 

- Momentan îţi voi prescrie câteva medicamente. 

           Totul era clar sau aşa s-ar părea, căci Ivory a fost bulversată mai mult. Ivord a apărut deodată, 

nu în timp, nu şi-a imaginat-o niciodată, iar "problemele" de adolescentă nu o afectau. Spera ca 

măcar mersul în America să o ajute, căci nici medicamentele ce i se dăduseră nu o ajutau. Însă ceea 

ce nu ştia ea era că domnul Winston avea propriile lui planuri cu noua descoperire ce se ascundea în 

spatele acelor vise, inventând un diagnostic fals pentru a nu o speria pe ea şi pe familia acesteia. Cel 

mai important pentru el era să o aducă pe fată în laboratorul său, fără a avea complicaţii. 

             Ivory a decis să meargă singură şi avea încredere în doctorul ce îi promitea salvare, dar nu 

acesta a fost factorul decisiv. Fata voia să afle singură adevărul, să treacă fără vreun ajutor prin tot ce 

urma şi să devină mai puternică, plus că îşi dorea să nu-şi facă părinţii să sufere. Aşa a ajuns pe un 

pat alb, în camera unui laborator plin de oameni de ştiinţă. 
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         -  Ivory, aşa cum ţi-am mai explicat, noi te vom conecta la nişte aparate care ne vor arăta ceea 

ce se întâmplă în mintea ta. Tu trebuie doar să dormi şi să stai în această stare cât de mult poţi, îi 

explică doctorul. 

         -  Ok, am înţeles. 

       -  Să nu te sperii, bine? Dacă simţi că  nu mai poţi, nu eşti obligată să rămâi, adaugă el pe un ton 

blând, iar ea afirmă cu un gest al capului şi cu un zâmbet abia schiţat. 

          Singură în camera albă, în care doar sunetul aparatului ce îi monitorizează bătăile inimii se 

aude şi în care singura pată de culoare e geamul fumuriu prin care nu poate vedea, dar este văzută de 

cei din spatele lui. Inspiră o dată, aşteaptă semnalul care nu ezită să apară, apoi închide ochii. 

Datorită insomniilor din ultima perioadă şi a lipsei de somn, păşeşte imediat pe drumul către 

Universul ei. Doctorii sunt organizaţi pe grupe, una pentru a observa imaginile din mintea ei, din care 

face parte şi domnul Winston, una pentru activitatea cordului, alta în vederea reacţiilor ei fizice şi alta 

pentru a-i monitoriza transformările corpului ei. 

           Pătrunsă în Universul ce o îngrozea, Ivory e hotărâtă să afle ceva, nu doar să fugă de fricile ei, 

trezindu-se. În faţa ei se află aceeaşi celulă ca de fiecare dată, în interiorul căreia stă în lanţuri Ivord. 

Cu mâinile şi picioarele legate, îşi are capul plecat, părul lung şi negru căzându-i pe umeri şi spate, 

iar corpul fiindu-i acoperit doar de o rochie subţire, ce odată era albă, dar acum petele de sânge şi 

noroi îi distrug simplitatea răpitoare. Inima lui Ivory îşi accelerează din ce în ce mai mult activitatea, 

frica devenindu-i parte din componentele sângelui. Iar aceste schimbări le percepeau şi specialiştii 

atenţi la orice. 

          Ivory înainta, iar în faţa ei se afla un zid din gratii, cu o poartă întredeschisă, aşa că a intrat. 

        - NU! Stai acolo! îi zice vocea răguşită şi plină de durere a prizonierei. 

          Ivory s-ar fi trezit, căci vocea fetei ce îi bântuia visele era terifiantă, dar ştia că poate e una din 

puţinele şanse de a scăpa de ea, aşa că se îmbărbătează şi continuă. 

        - De ce? Însă nu primeşte niciun răspuns. Ce ai păţit, Ivord? zice apropiindu-se mai mult. 

        - Nu, te rog! Nu veni! E pentru binele tău. Te rog... 

        - Cum adică? Mai e cineva aici? se aude vocea speriată a lui Ivory, însă iarăşi se lasă liniştea. 

Bine, facem cum vrei tu. Dacă nu îmi zici totul, mă voi apropia mai mult. De ce toate astea, Ivord? 

cuvintele îi ies hotărât pe gură şi mai face un pas. 

          Se pare că frica ei a devenit curaj, mai exact, asemănarea dintre ele îi dădea această putere. 
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       - Bine! strigă disperată Ivord, iar Ivory se resemnează făcând câţiva paşi în spate, în întunericul 

etern, luminat doar de razele lunii ce intră prin fereastra mică şi se odihnesc pe faţa însângerată a 

copilei chinuite, chipul lui Ivory creionând un zâmbet învingător ce durează doar câteva secunde. 

        - Aştept! strigă mai tare Ivory pentru a-i aminti că are nevoie de un răspuns. 

        - Shh... mai încet, te-ar putea auzi. 

        - Cine, Ivord? 

        - Îţi zic, dar promite-mi că dacă vine, te vei trezi. 

        - Dacă mi-ai zice şi despre cine vorbeşti... 

        - Doar promite, Ivory! zice pe un ton autoritar. 

         -Bine, gata, promit! 

        - Mai ţii minte prima noastră întâlnire, la 13 ani? 

        - Cum aş putea să o uit? zice Ivory şoptind, căci pe acest ton vorbesc ambele. 

        - Atunci am evadat şi am putut veni la tine, să mă ascund în lumea ta plină de nopţi sclipitoare. 

Tu mi-ai fost casă 5 ani, soră... 

         Ivory era pur şi simplu îngheţată. Cuvintele nu îi puteau ieşi pe gură. Parcă se aduna tot ce nu 

putea să zică în gât şi voia să explodeze în interiorul ei, să o distrugă. Buzele îi erau despărţite, iar 

uimirea, teama, misterul îi circulau prin vene cu o viteză ameţitoare. Cea care o împingea spre suicid, 

care nu îi lăsa în pace lumea reală,  ucigându-i-o pe cea imaginară... e sora ei?! 

         - Ivord... Cum adică? Nu mai înţeleg nimic...  

         - Da, Ivory. Suntem gemene, doar că ne-am născut în universuri paralele. Tu eşti cea pură, 

bună, cu cerul de noapte în ochi, pe când eu sunt cea cu răul în vene şi cu moartea în privire. Hmm... 

e ironic că acelaşi stil de ochi pot fi atât de diferiţi! Încă de la de la 5 ani am fost abandonată. Zeci de 

zile am cutreierat oraşul nemâncată şi nedormită, până ce am întâlnit-o pe cea care îmi promitea o 

şansă la supravieţuire. Dar am fost păcălită şi de fapt am făcut pact cu el, cu demonul însuşi. Astfel, 

moartea din privire mi-a devenit iadul în care eu, muritor fiind, am pătruns. Dar am evadat şi am 

pornit în căutarea surorii mele, iar cum lumea ta era sublimă, lui i-a fost greu să mă găsească. Însă... 

s-a întâmplat şi acest lucru. M-a găsit şi vrea să mă distrugă, să ne distrugă. Ivory, trebuie să mă 

salvezi, să scăpăm de el. E unica şansă. 

         - Ivord... Nu... nu ştiu, zice cu vocea stinsă. Cum aş putea să te cred în urma a tot? Şi soră?! În 

universuri paralele?! Nu e posibil. 
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          - Nu eram eu, ci el. Ştia exact când urma să vii, aşa că mă poseda de fiecare dată şi zicea ce 

voia ca să te dermine să faci ce avea chef. Trebuie să crezi, el... 

          - M-aţi chemat? o întrerupe o voce atât de groasă ce zguduie liniştea, încât ambele tresar 

înspăimântate. 

          - Pleacă, Ivory! Acum! Şi nu te mai întoarce. 

         Ivory, mai mult de frică decât din ascultare, se trezeşte brusc. Are respiraţia tăiată, pulsul 

ridicat, iar transpiraţia îi îmbibase rochia albă. Imediat, doctorul intră în cameră cu o atitudine calmă, 

blândă, ce ascundea extazul unor noi descoperiri, frica şi, în acelaşi timp, o uimire infinită. 

          - Cum e? Ce s-a întâmplat? întreabă agitată Ivory. 

          - Stai liniştită! Calmează-te, căci totul e în regulă. 

          - Dar ce ziceţi? Ce e cu toate astea? E posibil aşa ceva? 

          - Schimbă-te, apoi vorbim. 

         Mult mai calmă, cu noi haine, dar cu frica şi agitaţia întipărite în oase, fata se întâlneşte a doua 

oară cu psihologul. 

        - Ivory, ne-am dat seama de multe lucruri şi am descoperit altele noi. Credem că într-un mod 

ciudat, Universurile voastre s-au aliniat. Tu eşti calea lor de mijloc, mă rog... visele tale. E foarte 

posibil ca tot ce a zis această Ivord să fie adevărat, iar tu să ai această putere de a uni, prin 

intermediul viselor, lumi aparent paralele. Credem în tot ce am zis pentru că am găsit în arhiva 

persoanelor dispărute o fată de 5 ani, cu numele de Ivord. O să-ţi arătăm fotografia pentru a încerca 

să o identifici. 

        - Deci chiar e sora mea?! Când pot să-i văd poza? Şi cum am putea să o salvăm? Ştiţi că asta 

zicea... 

           - La acest lucru ne-am gândit şi noi destul de mult, însă am decis să te trimitem pe tine acolo 

cu un dispozitiv special creat, acum câteva ore, pentru a-l distruge pe acel el. De asemenea, ar putea 

să o aducă pe Ivord în Universul ei, ştergându-i legăturile cu tine, prin distrugerea răului din ea, sau 

ar putea să continue să trăiască în capul tău, în visele tale. Nu ştim sigur încă. 

          Ivory asculta cu mare atenţie, căci ştia că e singura ei şansă de a-şi salva sora şi de a deveni o 

adolescentă normală. De fapt, cu tot ce s-a întâmplat şi ce sigur va mai fi, ştie că e ciudată şi se 

mândreşte cu această calitate, mai bună decât să fie una din mulţime. Dar parcă tot nu-i venea să 

creadă că cea pe care o considera un demon, e de fapt sora ei şi că acum, ar face orice ca să o salveze. 

Cât de ciudat e Universul! Mereu trebuie să se întoarcă roata... 
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             Ivory simţea că avea o legătură cu Ivord, iar vederea fotografiei cu ea, la 5 ani, era sigură, 

căci semănau leit. 

             În câteva zile, planul specialiştilor  se pune în aplicare, timp în care fetei i s-au administrat 

sedative speciale, care să îi dea impresia că a dormit, iar cele două se întâlnesc din nou. A avut din 

nou noroc, iar demonul nu era acolo. Răul nu doarme niciodată, aşa că el era plecat să distrugă alte 

Universuri. 

          - Ivord, fii atentă! O să-ţi fixez chip-ul ăsta după ceafă, iar când va reveni, tu trebuie să rosteşti 

"Acum!" şi se va activa. Acesta are nişte unde magnetice, speciale pentru acest demon, care îl vor 

distruge. 

            Ivord a înţeles, însă se pare că sora ei i-a omis şi cealaltă parte, de frică să nu o sperie, dar nu 

ştie că prizoniera era dispusă să facă orice pentru a-şi regăsi libertatea. Ivory a ieşit din lumea aceea 

ciudată, dar în aceeaşi seară a revenit. Însă, odată ajunsă, parcă nu mai ştia unde se afla, căci totul era 

doar un neant negru. Nu ştia ce să facă. Să arunce cu vise?  Să-l coloreze? Habar  n-avea; doar o 

striga pe Ivord. După ceva timp, primise şi răspunsul, iar în jurul ei, totul devenea Cosmos, locul 

preferat al fetei cu răul în vene. 

              - Ivory, zice Ivord apropiindu-se în rochia ei de un alb imaculat, de data aceasta, iar cea 

strigată îi sare în braţe. Mulţumesc, spune aceasta. Nici n-ai idee cât m-ai ajutat! 

              - Soră pentru soră. Măcar de acum vom fi împreună. 

              - De fapt... nu! Am scăpat de el, de iadul meu, însă răul încă mi se afişează în faţa ochilor de 

fiecare dată când îi închid, iar locul meu e cu ei. El era demonul tău ce voia să te distrugă prin 

intermediul meu. Ţi-ai învins demonul, Ivory, însă eu îi am pe ai mei. Stai liniştită că vei cunoaşte 

mii de oameni, căci puterea ta e unică, iar tu eşti specială. Te iubesc, soră! 

              Au fost ultimele cuvinte auzite de copilă din partea lui Ivory, căci s-a trezit şi, în ciuda 

dorului de soră ce i s-a acumulat în sufletul lui Ivory, ea şi-a continuat viaţa, trăind în mii de 

Universuri de noapte. 

                Cercetătorii au descoperit o nouă teorie, demonstrată, şi anume că undeva în Cosmos e o 

linie în care toate Universurile se întâlnesc. În acest caz, ea e reprezentată de visele unei adolescente, 

dar cine ştie?! Poate există mii de astfel de linii, iar chiar tu ai putea fi victima uneia dintre ele. 
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RĂZBOINICUL IONIEI 

Sărăcuțu Ștefan, clasa a VIII-a 

Coordonator prof. Luca Mihaela 

Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu”, București 

 

 

          Undeva, departe de Terra, era o planetă numită Runeterra. Semăna cu Terra, doar că acea lume 

nu era complet normală. Acolo existau spiriduși, spirite care uitându-te la ele, te treceau toți fiorii, 

oameni posedați de către vulturi, roboți și mulți alții. Acolo existau Rune, care stabileau pacea și 

balansul dintre popoare, evitând războaiele. Așa arăta planeta Runeterra. 

         Existau două mari popoare, care mai aveau puțin și distrugeau Runele, încât celelalte popoare 

începeau din nou să se războiască. Acelea erau Ionia, unde existau ninja, războinici foarte bine 

antrenați și Zaun, acolo aflându-se roboți, experimente eșuate, care au transformat mulți locuitori ai 

Zaunului în lupi flămânzi după sânge și oameni care și-au pierdut amintirile, făcându-i nebuni.  

         În Ionia, un războinic care a învățat tehnica vântului, Yasuo, încerca să își recâștige încrederea 

poporului, după ce el a fost acuzat că și-a ucis maestrul. El a plecat din Ionia, încercând să se ducă în 

celelalte popoare, căutând persoana care i-a ucis maestrul. A început prima dată cu Noxus, un popor 

bine cunoscut pentru războaiele des câștigate prin mii de litri de sânge vărsat în lupte pentru a păstra 

gloria Noxusului. Yasuo a încercat să se ducă la regele lor, Swain, dar nu era atât de greu precum 

credea el. Yasuo a trebuit să îi învingă fiecare gardă, după aceea să îl invingă pe Gardianul suprem 

numit Jarvan al patrulea. El a folosit fiecare tehnică învățată de la maestrul lui, omorându-i pe toți din 

calea sa cu ajutorul vântului și al sabiei lui. Ajungând la Swain, regele lor, le explica ce se întâmpla 

pentru că poporul lui și-a pierdut încrederea în el din cauză că a fost acuzat fals că și-a ucis maestrul. 

Swain, văzându-l pe Yasuo că i-a învins toate gărzile, s-a decis să îl ajute pe războinic să găsească 

făptașul ca să își poată recâștiga încrederea de la locuitorii Ioniei. Swain i-a spus lui Yasuo că, 

înainte, o războinică a fost exilată din Noxus din cauza că și-a trădat poporul. Aceasta știa să 

folosească vântul în favoarea ei. Yasuo, auzind aceste lucruri, a început să râdă pentru că el, când a 

învațat tehnica vântului, nu a avut nicio fata în grupul învățăceilor. Swain îl întrerupe pe Yasuo din 

râs și îi spune că s-a auzit că războinica s-a dus în poporul vecin numit Shurima. Yasuo din data când 

auzi că s-ar putea știi pozitța ei, a luat-o direct spre drumul spre Shurima. 
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        Ajuns in Shurima,Yasuo își pierdea rapid puterile încât acolo existau doar nisip și căldură 

imensă. Când a ajuns în oraș, s-a dus repede la regele lor, Azir și regina lor, Sivir și le-a explicat   ce 

s-a întâmplat. Azir și Sivir, auzind ce s-a întâmplat, le-au ordonat gărzilor să îl alunge pe Yasuo din 

popor pentru că ei credeau că o să îi ucidă. 

        După ce Yasuo a fost dat afară din Shurima, simțea că nu mai vrea să facă asta. Însă un lucru și-

a adus aminte. Maestrul său i-a spus că niciodată nu este bine să se abată de la drumul său. Așa că 

Yasuo a încercat să caute și în celelalte popoare. A încercat în Piltover, iar conducătoarele i-au spus 

că ar trebui să se ducă în Zaun pentru că ultima dată când au văzut-o pe războinică le distrugea 

monumentele Piltoverului. Au spus că au văzut-o când a luat-o înspre drumul spre Zaun. Yasuo, 

auzind aceste vorbe, se panicase. Le-a spus că  poporul lui, Ionia, este la un pas să distrugă Runele 

repornind războaiele pe Runeterra. Acestea l-au sfătuit pe Yasuo să se infiltreze în oraș, încât lumea 

să nu își dea seama că el este un războinic al Ioniei. 

        Când Yasuo a ajuns în Zaun, s-a infiltrat perfect într-un locuitor al Zaunului. Din păcate acolo 

existau paznici care puteau să recunoască locuitorii Zaunului, încât puteau să își dea seama când 

intrau spioni, în special își dădeau seama dacă erau locuitori ai Ioniei. Yasuo a încercat să rămână cât 

de calm posibil, când a intrat în oraș gărzile s-au păcălit și i-au permis lui Yasuo să intre în Zaun. A 

stat acolo cam vreo 3 săptămâni, încât să se obișnuiască cu orașul, încercând să îi copieze la stil pe 

locuitorii din Zaun. După cele 3 săptămâni, Yasuo începea să se plimbe prin oraș mai mult, încercând 

să își dea seama cine este războinica ce i-a ucis maestrul. La un moment dat, vede o fată a cărei sabie 

a fost distrusă când lupta de partea Noxienilor. Yasuo a vrut să se împrietenească cu războinica, 

încercând astfel să afle dacă ea i-a ucis maestrul. 

       După un timp, Yasuo i-a aflat numele războinicei. Aceasta se numea Irelia. Yasuo a încercat să 

vorbească cu ea, ca să afle din ce cauză a fost exilată din Noxus. Aceasta a încercat să evite acest 

subiect, dar războinicul a tot insistat, făcând-o pe Irelia să îi spună adevarul. Aceasta i-a spus că a fost 

exilată din cauza că și-a trădat poporul. Yasuo a început să își dea seama că Irelia este faptașul care i-

a ucis maestrul. Irelia i-a mai spus că a ucis un maestru din Ionia pentru că maestrul nu a vrut să o 

învețe tehnica vântului. Yasuo, auzind aceste vorbe, a încercat să o ia încetișor spre Ionia împreună 

cu ea. Războinicul a convins-o pe Irelia să vină cu el în Ionia pentru că și el voia să spioneze acel 

popor. Păcălind-o, Yasuo o răpește pe Irelia și o duce în fața regelui Ioniei. 

        Ajunși acolo, Yasuo i-a arătat regelui numit Zed, că Irelia i-a ucis maestrul. Yasuo îi spuse lui 

Zed că el a auzit că maestrul a fost ucis de către 4 lame ale unei săbii. Sabia Ireliei avea 4 lame, dar 
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acestea, dupa ce ea a mai ucis și a distrus alte popoare, și-a cam stricat lamele. Irelia a spus adevarul, 

că ea i-a ucis maestrul lui Yasuo. Zed, auzind aceste lucruri, i-a spus Ireliei că  va urma o pedeapsă 

cruntă, iar o rasplată mare îl aștepta pe Yasuo. Irelia a fost executată de către Zed, iar războinicul 

nostru și-a recâștigat încrederea  poporului.  

        Se spune că și acum Yasuo încă perfecționează tehnica vântului. 

 

 

OMUL DE ZĂPADĂ 

Murgea Amalia, clasa a V-a 

Coordonator: profesor Popa Daniela 

Școala Gimnazială Numărul 124, București 

                                                                            

 

                           Începuse să ningă de la prima ora a dimineții, pe când copilașii încă mai dormeau, la 

adăpost de frigul nemilos al iernii, înfofoliți cu paturi călduroase. Un strat pufos de zăpadă, acoperise 

pământul, lăsând la iveala doar bradul imens ce ședea, anotimp după anotimp, la marginea satului. 

Mantia albă ca spuma laptelui ascundea pământul înghețat și iarba mult îngălbenită. 

                           Liniștea dimineții a fost atacata de copiii veseli, cu obrajii ca merele. Urcau pe deal 

printre steluțe argintii de o frumusețe uluitoare ce cădeau necontenit din cer precum niște fluturi 

gingași ce zboară printre flori. Din trei bulgări uriași, copiii au făcut un om de zăpadă, ce stătea 

neclintit. O oală veche îi acoperea capul de strașnicul ger ce coborâse încet, încet cate o treaptă 

pentru a ajunge pe pământ, Un fular roșu îi acoperea gâtul gros în timp ce doi nasturi, pe post de ochi, 

priveau curioși spre copii. Căldura din priviri nu l-a ajutat pe săracul om de zăpada. Copiii nu știau ce 

să facă lângă el. Omul de zăpadă, rămas singur la poalele dealului, privea cu tristețe spre puii de om 

ce coborau în viteza cu săniile. Își dorea să poată alerga cu ei, să se bucure cu ei, să se joace cu 

bulgării înstelați și să se bucure de cristalinele glasuri ce tăiau liniștea satului înțepenit. 

                  Știa că niciodată nu-și va putea îndeplini dorința, însă a înțeles că orice om de zăpadă vine 

pe lume doar ca să se bucure, pentru o clipă, să privească toți copiii plini de voioșie. 
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O EXPERIENȚĂ FANTASTICĂ 

Buricescu Nicola, clasa a VI-a 

        Coordonator: profesor Popa Daniela 

        Școala Gimnazială Numărul 124, București 

 

            Într-o zi de vară, o fetiță de zece ani pe nume Alina, își capătă prima aventură a vieții sale. 

Totul a pornit atunci când, câinele lor pe nume Mimi a dispărut. Frățiorul său mai mic, Teodor credea 

că a fost luată de către extratereștrii, însă Alina nu credea așa ceva. Puțini știau aceasta, că frățiorul 

său era aproape de adevăr. A stat zile și nopți trează încercând să găsească indicii. A pus afișe pe 

stâlpi, pe pereți, chiar a întrebat și pe gardianul școlii. S-a dus la magazinele în care câinele lor le 

plăcea să meargă. A întrebat pe toți pe care îi știa, i-a întrebat chiar și pe cei care nu îi știa. Nu voia să 

lase pur și simplu acest caz măreț din viața ei să fie închis. Era treaba ei să afle unde dispăruse 

câinele lor. Părinții încercau să îi explice, dar aceasta le răspundea că nu poate să renunțe la cei pe 

care îi iubește. Trecu săptămâni, iar Mimi încă nu se întorcea înapoi la casa sa. Nici urmă de câinele 

lor credincios. Alina începea să renunțe cu fiecare zi. Adormea mereu cu gândul la cățelușa sa Mimi.  

         Însă, într-o seară, când voia să se culce, un grup de oameni cu părul alb ca neaua și cu pielea 

ciocolatie, au luat-o de mână pe Alina și au dus-o în galaxia lor. Aici totul era invers. Copacii erau 

veștejiți, pământul era acoperit de lavă, să nu mai zic de apele care, de obicei, erau incolore, acum 

erau multicolore. Alinei nu îi venea să îi creadă ochilor. Circula într-un autoturism care zbura 

deasupra șinelor. Fata nu vedea care le mai era rostul șinelor. Ferestrele erau automat deshise dacă 

dorea. Acest lung drum avea decât o singură oprire, iar aceea era la casa cea mai mare în care stătea 

toată lumea. Alina era tăcută. Era tare uimită. Lacrimi fierbinți îi căzură pe obraji, însă știa că trebuie 

să fie puternică. Restul de persoane care erau acolo arătau identic. Nu îți puteai da seama, dacă era 

copil sau adult. Iar  cei ce păreau gemeni arătau complet diferit. Un ghemotoc mic de blană se lovește 

de picorul Alinei, care se uita mirată prin jur. Când se uită mai bine, era însuși Mimi. Fetița o luă în 

brațe pe Mimi, care sărea de fericire.  

       Alina era revoltată. Cum puteau niște străini să îi ia ce avea mai de preț. Nu era corect. Așa că 

dori să pună capăt pentru totdeauna. Se duse la creierul acestei operațiuni diabolice.  Era însuși o 

persoană care arată aproape la fel ca oamenii normali. Fără alte ezitări, Alina îi fură sceptrul, iar toată 
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magia din el se împrăștie pe lume. Copacii, apele, pământul reveniră la forma lor inițială. 

Operațiunea a fost un succes. 

    Alina se trezi zdruncinată de mama sa, având-o pe Mimi în brațe. Mama sa îi povesti cât de agitată 

fusese în acea noapte. Important pentru Alina era că Mimi era lângă ea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

PLANETA CORVUS 

Niculae Adrian Ioan,clasa a V a B, 

Profesor coordonator: Daniela Popa, 

Școala Gimnazială nr. 124, Bucuresti 

           

           

  

 Naveta ateriză brusc în pădurea întunecată. Echipajul format din șapte oameni pornise într-o 

misiune științifică urmând să facă experimente legate de combustia în cazul gravitației reduse. Ceva 

se întâmplase la unul dintre motoarele navetei și au fost nevoiți să aterizeze pe această planetă 

necunoscută. Pe radar apare numele planetei. Era planeta Corvus. În jur era o priveliște dezolantă, 

copaci desfrunziți, plini de cuiburi și păsări de culoare neagră. Era pasărea Corvus de unde si numele 

planetei. Croncănitul lor dădea fiori de gheață echipajului. Erau cele mai inteligente, dar și cele mai 

mari păsări pe care le văzuseră vreodată numai aripile desfășurate măsurau în jur de 5 metri, iar 

virusul pe care-l transmiteau era fatal. Se așteptau la ce este mai rău și nu credeau că vor scăpa cu 

viața de pe această planetă a pierzaniei. Din cauza faptului că, trebuia să iasă afară și să înlocuiască 

motorul de rezervă, îi îngrozea pe membrii echipajului. 

 Comandantul John Tayler un om falnic și foarte curajos își îmbracă costumul special  și ieși 

alături de ofițerul Bill Turnner, un fost soldat din trupele Delta Force. De cum pășiră afară, câteva 

ciori Corvus se năpustiră asupra lor, dar se folosiră de arme și scăpără deocamdată teferi. Iute ofițerul 

Bill înlocui motorul avariat cu motorul de rezervă, însă un stol imens de păsări care lua forme diferite 

se îndreptă spre ei cu o viteză amețitoare. Comandantul reuși să se apere, însă ofițerul Bill Turner 

fusese infectat cu virusul Corvus. În scurt timp, sub privirile îngrozite ale echipajului, deveni unul 

dintre membrii planetei. Naveta fusese reparată însă pierduseră un camarad. 

 În cele din urmă naveta reuși să decoleze și în scurt timp ieșiră cu bine din raza planetei 

Corvus, dar amintirile erau încă proaspete și parcă pericolul încă îi pândea. Toate privirile se 
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îndreptau acum către aceeași persoană, comandantul John Tayler și el fusese rănit și se temeau ca nu 

cumva să fie și el infestat cu virusul Corvus. 

  ―Corvus is a bug who wants to kill the soliders so, he calls the crow‘s help. When the crows 

appears, the solider‘s technology are glitched or are dezactivated so, you can quickly suffocate or 

drown.‖ 

 

TRĂDARE ȘI MISTER 

Rențea Mihaela, clasa a VI-a 

Profesorul coordonator: Popa Daniela 

Școala Gimnazială Numărul 124, București 

 

După ce am terminat facultatea de știință, m-am angajat la KEYAT. Am fost trimisă la 

secțiunea doctorului Hubert care era foarte ciudat. Deodată doctorul plecase și telefonul lui începuse 

să sune. Am decis să răspund. Un bărbat ciudat a crezut că sunt doctorul Hubert și a spus „Doctore 

Hubert, în câteva zile oamenii mei detonează racheta spre Rusia și am nevoie de cipul, care să ne 

ajute ca Rusia să nu detecteze racheta. Ai înțeles ?”. 

Am închis repede telefonul și îmi era greu să cred că doctorul Hubert îi va ajuta pe acei 

oameni. Am scotocit prin biroul acestuia și am găsit cipul care urma să distrugă Rusia. Am amestecat 

sodiul cu potasiu și am turnat peste cip ca să ardă. L-am pus la loc în sertar. Când doctorul Huber s-a 

întors, am făcut cu el un plastic peste care am turnat galiu și cesiu, iar plasticul a devenit magnet. 

Între timp, telefonul sunase din nou. Hubert l-a luat și a ieșit, iar eu am tras cu urechea. Din telefon se 

auzea vocea aceluiași bărbat care spunea: 

―Hubert, de ce nu m-ai sunat trebuie să-mi dai cipul azi la ora 16:35” 

“Bine Frank îți aduc cipul” 

Doctorul plecase fără să știe că îl urmăresc. Lângă Frank era mama care avea o legătură cu 

Frank. Îl înșela pe tata și mai presus de orice voia să distrugă Rusia unde lucra tata. 

Am început să plâng, apoi am mers la ea și i-am spus că nu mai înseamnă nimic pentru mine și tata. 

M-am întors la laborator și am făcut un explozibil pe care l-am pus în portbagajul lui Frank. 
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  Cei doi, mama și Frank, au luat poșeta în care era explozibilul și au intrat în rachetă pentru a 

pune cipul. Locul a explodat, iar fără să-mi pese l-am sunat pe tata să-i spun că voi ateriza în Rusia la 

19:00. Totul a rămas un secret, iar eu mi-am continuat viața în Rusia cu tata. 

 

 

 

O CĂLĂTORIE SPRE ALTĂ PLANETĂ 

Conea Denis Ștefan , clasa a VI-a 

Prof. coord. Fera Florentina  

Școala Gimnazială Borănești, Ialomița 

 

 

       Era data de 31 octombrie. Venise ziua în care trebuia să decolăm pe altă planetă pentru a vedea 

dacă există viață. Eu împreună cu înca doi astronauți celebri ne-am făcut o rugăciune și am urcat în 

naveta spațială. Ne-am așezat pe scaunele de pilot. Ne-am pregătit pentru a decola , am verificat 

motoarele...Erau bine. A început numărătoarea inversă: zece, nouă, opt, șapte, șase, cinci, patru, trei, 

doi, unu, am decolat... 

         Aveam de mers vreo o sută cinci zeci de mii de kilometri. Am ajuns în spațiu, am verificat harta 

pentru a vedea în ce parte să o luam spre planeta Jupiter. Am văzut că trebuia să mergem vreo treizeci 

de minute înspre Sud-Est, dar după vreo zece minute am dedus că avem o problema la motorul stâng. 

Nu am mai putut continua. A trebuit să aterizăm de urgență pe altă planetă, neavând de unde să știm 

pe ce planetă suntem. Dar, la un moment dat,am dedus că suntem pe lună. Ne era foarte frică, pentru 

că știam că sunt extratereștri acolo. Ne-am plimbat ce ne-am plimbat, până am văzut o creatură mică. 

Am vrut să o capturăm.Am încercat să o prindem, dar nu am reușit.Am lăsat-o în pace. După o ora 

am încercat să plecăm cu motorul stricat, dar când să urcăm, am văzut acea creatură alături de 

creaturi un pic mai mari. Probabil erau părinții creaturii. Scoteau niște sunete foarte ciudate. La 

început nu ne-a fost frică de ei dar au făcut niște semne ciudate. Nu i-am bagat în seamă și am 

încercat să plecăm. 

     Am reușit să plecăm, am aterizat pe pământ, și le-am povestit tuturor ce ni s-a întamplat. Când s-a 

făcut seară au început să se audă tot felul de sunete, și au început să vină vreo patru OZN-uri, iar din 

ele au coborât foarte mulți extratereștri. Erau ca cei pe care i-am văzut noi. 

        Au început atacurile. Ei erau invincibili, aveau niște pistoale cu lasere care neutralizau tot în 

cale. Ne-am războit cât am putut dar, din păcate, nu am reușit să câștigăm. în acea zi a fost sfarșitul 

lumii, a fost data de 31 octombrie.A fost foarte greu să luptăm cu ei. Erau foarte avansați pentru rasa 

umană. 
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       Această întamplare a pornit doar de la un simplu experiment. În anul trei mii pământul a început 

să se repopuleze, dar oamenii au trebuit să trăiasca printre extratereștri , pentru că ei cuceriseră 

pamântul! 

 

O NOUĂ VIAȚĂ 

Nete Georgiana Irina Ștefania,clasa a VIII-a, 

Profesor coordonatorFera Florentina 

Școala Gimnazială Borănești, Ialomița 

 

          Încă îmi amintesc de vremurile copilăriei de pe Terra, de nopțile în care bunicul îmi povestea 

despre enigmele omenirii. Din amintirile bunicului, îmi puteam imagina o lume înfloritoare, 

dezvoltată, ce avea în față anii de glorie ai omenirii. 

           În anul 2410, oamenii începuseră să-și lărgească orizonturile, colonizând planete precum 

Marte, lansând pe orbita acesteia, stația spațială Delta 51, ce avea ca obiectiv transmiterea 

informațiilor inter-galactice către suprafața Pământului. 

          În acea perioadă, oamenii nu mai puneau preț pe metalele prețioase, precum aurul, argintul sau 

platina axându-se mai mult pe dezvoltarea durabilă a metodelor de protejare  a planetei. Pe lângă 

protejarea planetei, aceștia au descoperit un mod de viață mult mai sănătos, permițându-ne să 

atingem o vârstă cât mai înaintată, de cel mult 315 ani. Medicina a evoluat spectaculos, găsindu-se 

remedii pentru boli incurabile, dar și pentru orice virus letal. 

          Deși au conservat pământul atât de mult timp și au deținut o tehnologie foarte dezvoltată, 

omenirea nu a putut evita, marele cataclism din 2500. 

          Tocmai terminasem lucrul în laboratorul de pe stația Delta 51, când alarma de urgență a pornit. 

Inițial am crezut că este doar o ploaie de meteoriți, așa că m-am îndreptat spre geam pentru a vedea 

spectacolul. Ochii mi s-au ațintit asupra Lunii, care se îndrepta amenințător către Terra. Șocul a fost 

atât de puternic încât mi-am simțit picioarele grele, neputând să reacționez în vreun fel. Pentru prima 

dată mă simțeam neputincios în fața unui pericol. 

          Prin toată agonia, am găsit tăria de a da un ultim semnal de urgență către Pământ. Imediat după 

asta, tot ce am mai putut zări printre norii de praf, au fost ultimele rămășițe ale locului pe care l-am 

numit atâta timp „ Acasă‖. Niciun pământean nu a mai avut șansa să supraviețuiască, Pământul 

transformându-se în miliarde de mici meteoriți. 
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          La  doar două luni de la ciocnirea satelitului natural, Luna, cu Pământul, colonia de oameni de 

pe Marte, a luat decizia de a găsi o nouă planetă pe care să o numim „casă‖. Săptămâni la rând, 

observatorul de pe Delta 51, a urmărit și observat rotația a mai multor planete, asemănătoare 

Pământului. Astfel, echipa de cercetători din care făceam parte a hotărât să pornească mai multe 

expediții către planetele compatibile cu viața umană. 

          Eram la un pas sau la doar câteva ore distanță de una dintre cele trei planete găsite. O puteam 

zări de la bordul navei spațiale și puteam spune că arăta spectaculos. Era la fel de albastră sau poate 

mai albastră decât vechiul Pământ, și instinctul îmi spunea că în curând o puteam numi acasă. 

          Aterizarea a fost cam agitată, dar a meritat. Nava noastră s-a oprit pe o plajă cu nisip negru pe 

care se târau și se mișcau numeroase vietăți minuscule. 

          Aerul era mai proaspăt decât în orice loc de pe vechea Terra, iar natura era mai vie decât orice 

om. Am pătruns în pădurea aflată la câțiva metri de mal. Nu era o pădure deloc obișnuită, ba chiar 

foarte ciudată, deoarece nu existau arbori, pădurea fiind formată din flori gigantice cu petale 

multicolore. Aerul, extrem de prospăt, probabil că provenea de la ele. Cu cât pătrundeai mai mult în 

pădure,cu atât te simțeai mai pur și mai relaxat.  

          Am ajuns pe o stâncă formată dintr-o rocă dură, pe care nici aparatele noastre  sofisticate nu o 

puteau defini. Peisajul care ni s-a arătat, era mai mult decât extraordinar. 

           În fața ochilor s-a ridicat un adevărat imperiu al naturii, era cel mai frumos loc pe care îl 

văzusem vreodată, era un loc perfect, în care natura domnea. Aici nu exista poluare, nu existau 

dezastre, războaie,aici nu existau oameni. Singurele ființe care trăiau în pace aici, erau un fel de 

antilope cu blană de tigru. 

          Am simțit în acel moment, cu adevărat, că aici era noua casă, m-am simțit atras de frumusețea 

purității. 

          Am cercetat locul și totul era în regulă. Cu ajutorul unui aparat foarte performant, am scanat 

mai mult de jumătate din planetă, iar aceasta era perfect curată. Imediat am dat un semnal stațiein de 

pe Marte, ne-am construit o bază din numeroasele resurse de pe această planetă și am contribuit cu 

toții la dezvoltarea acesteia. 

          Astăzi, la aproape cincizeci de ani de la catastrofă, putem admira imperiul pe care l-am clădit 

de la temelie, planeta pe care am populat-o cu ce a mai rămas dinrasa pământeană, putem admira 

noua noastră casă, Terra 51. 
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         O ZI CIUDATĂ 

Ion Denisa Georiana, clasa a VI-a 

Prof. coord. Fera Florentina 

Școala Gimnazială Borănești, Ialomița 

 

            Este o zi ca oricare. Eu cu sora mea ne jucăm pe afară.  

          Deodată, un zgomot asurzitor ne-a încuiat urechile. Privind spre cer, am văzut cum apare 

brusc, o navă spațială. Noi am crezut că este un disc. Ne-am apropiat curioase și cu oarecare teamă, și 

am văzut cum coboară doi extratereștri care ne-au întrebat dacă vrem să mergem cu ei. Noi am 

acceptat, am urcat în nava spațială și am plecat. 

          Am aterizat pe o planetă galbenă. Era un loc straniu și neobișnuit pentru noi. Când ne-au văzut 

fețele mirate, ei ne-au zis că avem multe de văzut. Prima dată ne-au întrebat dacă vrem să luăm o 

gustare. Noi am acceptat. Când ne-au adus gustarea arăta foarte înspăimântător, dar, lucru ciudat, era 

foarte gustoasă și ne-a dat o stare de euforie pe care n-o mai simțisem niciodată. 

          Am plecat să vizităm locurile, prietenii lor și casa care era neobișnuită, de formă rotundă și 

care strălucea ca un diamant cu mii de fețe. Am intrat înăuntru. Întunericul de acolo, în contrast cu 

strălucirea de afară, ne-a speriat puțin. Am stat acolo ceva timp, apoi am plecat să vizităm locul unde 

țineau navele. Ne-au întrebat dacă vrem să ne plimbăm cu o navă.Atrase de aventura pe care o 

trăiam, am acceptat imediat. Într-o fracțiune de secundă am ajuns pe o planetă de culoare roșie. Acolo 

nu era deloc lumină și aproape că nu vedeai pe unde calci. Am luat o lanternă pentru a putea vizita și 

admira locul. Curând am rămas fără baterii și nu mai vedeam încotro ne îndreptam. Am simțit că am 

pătruns în ceva foarte mare. 

Deodată, s-a aprins o lumină generată de o bilă galbenă. Am văzut imediat  un extraterestru de 

culoare roșie, care era foarte timid. Ne-a invitat în acea bilă galbenă care era, de fapt, casa lui, fiindcă 

afară era foarte frig.Când am intrat am văzut mai mulți extratereștri care erau foarte entuziasmați 

pentru că nu mai văzuseră niciodată un om. Ne-au servit cu ceva cald de băut. Se vede că-și făcuseră 

temele! Am comunicat cu ei prin semne, dar, după un timp ne-am cerut scuze că nu mai puteam sta și 

ne-am întors la navă. A trebuit să înnoptăm pe planeta galbenă. 

          Nu am putut să adorm și am ieșit să mă plimb. Plimbându-mă, mi-a venit ideea năstrușnică să 

iau o navă și să mă duc să vizitez alte planete. 
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          Am luat o navă și am decolat. Într-un târziu, mi-am dat seama că nu știu să conduc o navă. Nu 

cunoșteam nici măcar tabloul de comandă să pot verifica dacă totul e în regulă. Cu emoție, am 

aterizat într-un loc foarte ciudat. Era o aglomerație de ființe care se mișcau haotic, în dezordine. Erau 

ființe cu chip de om și cu superputeri, animale care vorbeau ca noi, oamenii, era și un fel de roboți 

care pare că aveau grijă de ceilalți. M-a speriat puțin locul acela și m-am hotărât să plec mai repede 

de acolo. Dar când am aterizat, nu mi-am dat seama că mi s-a defectat nava și nu mai puteam pleca. 

Cu teamă, am apelat la roboții de acolo care, surprinzător, mi-au reparat nava. Cred că aveau 

abilitatea să înțeleagă pe oricine, indiferent din ce colț al galaxiei ar fi venit. 

          M-am întors pe planeta galbenă. Sora mea mă aștepta îngrijorată. S-a liniștit când a văzut că m-

am întors teafără. Gazda ne-a invitat la un mic dejun la fel de ciudat, la fel de gustos. Ne-am luat la 

revedere și ne-au trimis înapoi pe Terra cu o capsulă teleghidată. Aterizarea a fost dură. Impactul cu 

solul a generat o serie de zdruncinături și răsuciri amețitoare. 

          Capsula trepida din toate încheieturile. Parcă nu se mai termina. În tot acest vacarm aud glasul 

mamei care îmi tot repetă că a sosit vremea să mă trezesc să mă pregătesc pentru o nouă zi de școală. 

          Când am deschis ochii, am văzut camera inundată de lumina soarelui binefăcător și am înțeles 

că nu fusesem plecată nici o secundă. Totul fusese un vis. Ce bine e pe bătrâna  noastră Terra, ce bine 

e acasă! 

 

UN PRIETEN SPECIAL 

Ion Elena Andreea,clasa a VI-a A 

Profesor coordonator Fera Florentina, 

Școala Gimnazială Borănești, Ialomița 

 

          Era 34 decembrie, o zi însorită, iar cerul roșu ca un laser și norii albi abia se mai zăreau ici și 

colo. 

           Aș fi vrut să știu ce se întâmplă, de unde venea acea neobișnuită culoare a cerului. Dar, fără să 

aștept prea mult și fără să mă uit prea mult în sus, zăresc un OZN. Eram de-a dreptul impresionată de 

tot ce se petrecea în jurul meu. În OZN erau numai roboți. Dintotdeauna îmi doream să văd un robot 

de aproape și iată că visul meu a devenit realitate. 
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          Sony, robotul, se îndrepta către mine și parcă vroia să mă facă să nu-mi fie teamă de el. Cine 

știe din ce galaxie nouă venea prietenul meu. Am fost foarte surprinsă să aflu care e visul lui. Până 

atunci nu credeam că și roboții au sentimente. Eu îi vedeam ca fiind doar niște mecanisme 

importante.  

          Visul său era să devină om și să își găsească prieteni pe Terra. Eu puteam să îl ajut. Îmi doream 

tare mult un prieten special. Îmi doream libertatea pe care puteam să o am doar cu Sony. Eram 

surprinsă să știu că el mă face să fiu deschisă și să mă simt specială. Să îi spun totul. Dar eram și 

speriată în același timp... Dacă a venit să facă experimente pe noi, oamenii? Nu!! M-a asigurat că 

totul o să fie  bine.  

          Am devenit prieteni. Ieșeam în locuri retrase pentru că el nu avea încredere în oricine, l-am 

făcut să aibă încredere în mine și i-am descris viața omului în propria persoană. 

          Îi plăcea să cânte să cânte. Impresionant! Credeam că arta s-a născut pe alte planete. Uimitor 

era totul. Erau cu o sută de ani înaintea noastră.... Dar Sony era ca mine. Avea sentimente. Păcat! 

Ziua despărțirii ne-a adus numai tristețe, deoarece, până și el, robot fiind, a înțeles viața omului 

măcar o zi. 

          Îmi pare rău... Îmi va lipsi... 

   

 

 

VACANȚA PE LUNĂ 

Lupu Daria Crina,clasa a VII-a 

Profesor coordonator  Luca Mihaela Rodica 

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, București 

 

          A venit vacanța. Așa cum am așteptat cu nerăbdare timp de trei luni, astăzi a sunat clopoțelul 

pentru ultima oară. Suntem fericiți că a mai trecut un an de școală și, ceea ce este mai plăcut, avem o 

excursie minunată în programul de început al vacanței. 

 Avem o excursie pe Lună! Da! Nu este o glumă! 

        Am ajuns și la această excursie, deși acum zece ani toți credeau că nu mai scapă nimeni de pe 

Terra. Când asteroidul Hades a lovit pe neașteptate Luna cu o viteză impresionantă, venind de 

nicăieri, doar faptul că lovitura nu a fost centrală ne-a scăpat de exterminare. Uriașele bucăți ce 
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puteau rămâne din distrugerea Lunii, atrase de gravitația Terrei, puteau lovi și distruge civilizația și 

tot ce este viu pe Pământ, după cum spune tata, doar gândacii mai trăiau. Acum să spun că Luna nu 

se mai învartește, adică mișcarea de rotație a fost anulată din cauza loviturii extreme provocată de 

asteroid. Forțele extraordinare rezultate în urma impactului au oprit Luna undeva deasupra Polului 

Nord, ea proiectându-și pe vecie umbra  peste ghețurile ce au apărut iarăși în acea zonă. Deși 

lucrurile au luat-o razna la  început pe Pământ, fluxul și refluxul, inundații și maree puternică, un tip 

a văzut în aceste întâmplări o aplicație a  celebrului citat al lui Arhimede: ,,Dați-mi un punct de 

sprijin și voi muta Pământul din loc―. Un grup de cercetători a profitat de faptul că după foarte mulți 

ani a fost descoperit un aliaj atât de rezistent încât greutatea Lunii putea atârna într-un cablu gros de o 

jumatate de metru și au inventat liftul spațial. Deci Luna este fixă, cablul îl aveau, rotația Pământului 

au anulat-o agățând cablul de un dispozitiv cu prindere magnetică, fără frecare și toată omenirea era 

lângă ei răsuflând ușurată că a scapat cu viață. Acum, după zece ani există pe Lună un oraș măricel, o 

gradină botanică imensă și multă distracție. 

          Totul e simplu de când lifturile între Pământ și Lună circulă regulat și foarte des. Clădirile 

înalte de 20 etaje, agățate și propulsate în lungul cablului, sunt pline cu oameni care merg de 

curiozitate sau în scopuri științifice pe Lună. Călătoria durează doar trei zile și sunt trei zile de 

distracție căci imaginile din spațiu sunt superbe. Abia aștept să vizităm grădina botanică. Se spune că 

plantele sunt de aproape șase ori mai mari ca pe Pământ din cauza atracției gravitaționale mici de pe 

Lună. O să mâncăm mere cât pepenii și struguri cu boabele mari cât mingile de tenis. 

O să fie  o vacanță minunată! 

 

         O ÎNTÂMPLARE MINUNATĂ...ȘI CIUDATĂ 

Drăgan Ioana Simona, clasa a VII-a 

Profesor coordonator  Luca Mihaela Rodica 

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, București 

 

 

A nins zile în șir în Bușteni. Fulgi mari au cernut din cerul încărcat cu nori groși. Zăpada 

proaspătă a îmbrăcat în straie albe totul. Turiștii veniți erau foarte bucuroși de atmosfera albă de 

afară. Veselia se citea în special pe chipurile noastre, ale copiilor. 
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Am participat la un mic concurs al începătorilor în schiat. Trebuia să ocolim niște jaloane pe 

un traseu prestabilit. Eu și noua mea prietenă, Anca, ne-am descurcat foarte bine deși era pentru 

prima oară când schiam. Totuși, la un moment dat, am alunecat și ne-am izbit de ceva dur. A căzut 

multă zăpadă și am putut zări o intrare într-o stâncă...Ne-am dat jos schiurile și am pășit în interior. 

Auzisem eu de povești cu uriași, dar mă întrebam: Oare chiar mie să mi se întâmple? 

Deși era întuneric, nu ne-a fost teamă. Aveam un sentiment ciudat amândouă... 

 Era un hol lung și, pe măsură ce înaintam, se aprindeau lumini în culoarea curcubeului. La un 

moment dat, cam după vreo 20 de metri, se făcea o cotitură în dreapta, spre interiorul muntelui. În 

momentul în care am virat la dreapta, o ușă glisantă s-a deschis cu un scârțâît care ne-a făcut să 

tresărim. Apoi luminile din tavan au început să se estompeze și totul în jur a devenit alb...un alb atât 

de frumos, de parcă eram în altă lume.  

Atunci, Anca îmi zise: 

- Ioana, haide să ne întoarcem! E foarte ciudat aici, nu ți se pare? 

- Ba da, dar dar sunt curioasă...nu vrei să vedem mai departe? Poate aflăm vreun secret. 

Am continuat să înaintăm și la un moment dat o altă ușă se deschise și am auzit din nou: scârț, 

scârț, scârț... 

De data aceasta, privirile noastre s-au îndreptat spre un panou mare, luminat de parcă era în 

lumina zilei. Se auzea o muzică angelică. Era o sală imensă, cu mese din piatră în dreapta și în stânga 

intrării. Pe fiecare masă erau încrustate semne diferite, printre care am observat și triunghiuri, cercuri 

și păsări. Mi-am amintit că am văzut la televizor o emisiune despre scrierile cuneiforme din 

antichitate.  

Amândouă am amuțit. Anca s-a apropiat de una dintre mese și, când a ajuns cam la un metru de 

masă, a apărut o imagine cu ea, pe vremea când avea vreo 4 ani. Atunci ne-am dat seama că nu e în 

regulă ce se întâmplă...Voiam să plecăm, dar curiozitatea ne împingea să mai rămânem. Eu am 

înaintat și, când am ajuns în mijlocul sălii, în fața noastră s-a ridicat din podea un panou imens cu 

multe pătrate. În centrul panoului se afla un buton roșu. Scopul acelui buton este descris de o 

hologramă unde se vede imaginea Terrei și, cu cât privești, parcă înaintezi și te apropii, astfel încât 

am văzut imaginea României și Munții Carpați. 

Am atins unul din pătrate și ne-a apărut pe ecran o imagine cu corpul uman în imagine 

tridimensională, de fapt o hologramă. Apoi au apărut imagini holografice cu diverse animale și ființe 
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despre care nici nu știam că există. Anca s-a speriat și s-a sprijinit cu mâna de masa de lângă ea. În 

acel moment a apărut un alt ecran pe care se derulau imagini cu diverse animale și ființe. 

O voce caldă ne-a spus să nu ne fie frică și să mai stăm puțin, pentru că nu am ajuns 

întâmplător acolo. Apoi pe acel panou a apărut imaginea unei femei foarte frumoase, care radia multă 

lumină și în spate avea aripi strălucitoare. Ne-a spus telepatic că este mama Geei (adică a 

Pământului) și că noi suntem generația care va salva planeta. 

Ne-a arătat imagini din istoria omenirii, din antichitate până  în prezent și apoi din viitor. Apoi 

s-a auzit un zgomot care se apropia, se apropia, se apropia și un sunet ca o trompetă ne-a trezit din 

acea stare ciudată... 

Imaginea cu acea doamnă frumoasă s-a stins și în locul ei au apărut imagini ale unui pământ 

sterp, puțin populat, cu ape poluate, păduri golașe, orașe pustii...Din nou a apărut doamna aceea 

frumoasă și ne-a zis că așa va deveni Pământul dacă nu vom face ceva să-l salvăm și că misiunea de 

salvare trebuie să înceapă cu noi. Noi trebuie să ne schimbăm, să devenim mai buni, mai chibzuiți, 

mai responasabili, să respectăm ce am moștenit și să protejăm fiecare ființă și plantă de pe acest 

pământ.  

Apoi totul a dispărut ca prin minune: hologramele, doamna care spunea că este mama Geei, 

panoul uriaș, mesele, sala aceea imensă, chiar și acel tunel. Am avut senzația că alunecăm pe un 

tobogan și ne-am trezit pe zăpadă, cu schiurile lângă noi. Ceilalți ne strigau și am răspuns, vesele că 

totul a revenit la normal. 

- Anca, am visat eu? Eram împreună în acea sală, am văzut acele mese și am primit acel mesaj 

frumos de la mama Geei... 

- Nu, Ioana. Nu ai visat. Totul a fost adevărat....dar nu înțeleg cum este posibil așa ceva. Acum 

nu mai este nici sala, nici stânca...parcă aceasta era zona unde ne-am izbit de perete, nu? În dreptul 

acesta era o movilă ca un munte... 

- Da, aici era....Foarte ciudat. Să le povestim tuturor. Oare ne vor crede? 

- Puțin probabil. Îi vom povesti bunicului tău. Îți amintești când ne povestea legenda cu uriașii 

și cu prietenul lui care  a ajuns într-o lume paralelă? 

- Da, îmi amintesc. Și mai țin minte cum râdeam noi de dânsul, gândindu-ne că așa ceva nu 

poate fi adevărat.  
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       Seara, la gura sobei, i-am povestit bunicului tot ceea ce ni se întâmplase.  El, spre deosebire de 

noi, nu a râs. Ne-a privit lung, gânditor și ne-a întrebat dacă vrem să ajutăm la salvarea Pământului. I-

am răspuns că da. 

- Bine, dragi copii. Atunci, la vară, vom merge împreună să curățăm resturile și gunoaiele de 

prin pădure și vom pune peste tot coșuri de gunoi și indicatoare, astfel încât să avem o pădure curată. 

E un prim pas și sper să mai găsim și alte persoane care să ne ajute. 

Am vrut să povestesc această întâmplare. Cred că vor fi mulți care nu ne vor crede... 

Aseară am văzut o emisiune despre misterele din Bucegi. Se vorbea despre tuneluri secrete, 

uriași, dispariții în anumite zone și energii vindecătoare. Este foarte ciudat, căci eu aveam o plagă de 

la o înțepătură de păianjen...În seara zilei în care am avut acea călătorie, ca să zic așa, pe când beam 

ceaiul cu Anca și cu bunicul meu, am observat că cicatricea dispăruse. 

Mi-am dat seama ce norocoase am fost noi, cât de ciudat era ce ni s-a întâmplat, dar mai ales 

am realizat că noi chiar trebuie să facem ceva. Noi toți. Să salvăm această minunată planetă. Nu 

sunteți de acord? 

 

 

POSTUMANITATE 

Ormenișan Raisa, clasa a VIII-a 

Profesor coordonator Tropcea Daniela 

Școala Gimnazială nr. 19, Brașov 

      

      Povestea începe cu un om care a pierdut totul,  pentru că s-a jucat de-a Dumnezeu. S-a crezut 

invincibil, era convins că va schimba lumea, că datorită muncii lui oamenii vor trăi veșnic. Însă 

tocmai mintea lui genială, pentru care a fost deopotrivă admirat și criticat, a adus apocalipsa. Acel om 

sunt EU.  

      Viața mea liniștită s-a sfârșit într-o zi ploioasă de primăvară, când soția m-a rugat să-i împrumut 

mașina, deoarece a ei avea o defecțiune la motor. Puteam să lucrez și de acasă, așa că nu am ezitat. 

Mă aflam deja în fața computerului, savurând a doua cafea, când, deodată, atenția mi-a fost atrasă de 

o știre anunțată la televizorul uitat deschis în living: ...un accident groaznic de circulație a avut loc la 

intersecția străzilor 5 și 6. Un SUV de culoare neagră a intrat  intenționat într-un Ford condus de 

Miranda Spencer, soția controversatului om de știință, Robert Spencer, cel care a adus 
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transhumanismul și proiectarea organelor 3D la un alt nivel. În urma impactului deosebit de 

puternic, mașina a fost proiectată într-un stâlp,iar aceasta a decedat pe loc, în timp ce fiul lor, aflat 

pe locul din dreapta, a fost dus în comă la spital, cu șanse mici de supraviețuire.  Pentru  

telespectatorii care nu au aflat încă, transhumanismul are scop prelungirea până la eternitate a vieții  

oamenilor, prin transformarea lor în roboți... Nu voi putea uita niciodată șocul pe care l-am resimțit 

atunci și nici senzația că îmi fuge pământul de sub picioare. Acela a fost începutul sfârșitului. Timp 

de aproape o lună nu am ieșit din casă, refuzând orice contact social, apoi mi-am amintit de Collin. 

Starea lui nu se schimbase, iar medicii mi-au spus că doar aparatele îl mai țin în viață. Nu puteam să-l 

las pe unicul meu copil să moară. Până atunci reușisem cu succes să înlocuiesc diferite organe 

bolnave cu unele realizate la imprimanta 3D, dar niciodată un creier. Ideea mi-a venit după ce 

Hiroshi Ishiguro a creat Geminoid HI-2, un android cu actuatori pneumatici care imită expresiile 

faciale umane. Însă una era să construiești un robot humanoid și alta era să transformi un om într-un 

cyborg. Gândul că băiatul meu, care tocmai fusese acceptat la Universitatea Harvard, zăcea 

inconștient pe un pat de spital, mă durea la fel de mult ca pierderea Mirandei, poate chiar mai intens. 

Și totul din cauza mea, pentru că Eu fusesem ținta. Știam că mulți nu erau de acord cu ceea ce 

făceam- fanatici religioși, colegi invidioși sau oameni obișnuiți care considerau lipsit de etică visul 

meu... De aceea au vrut să mă elimine. L-am ―răpit‖ pe Collin din spital și l-am dus în laboratorul 

meu. Nu aveam timp să efectuez teste suplimentare. I-am înlocuit creierul cu unul artificial în care i-

am transferat conștiința și suficiente amintiri ca să mă recunoască. Operația a fost epuizantă și am 

făcut-o pe ascuns, pentru că nu puteam să îmi asum riscul ca asistenții mei să anunțe poliția. Collin s-

a trezit după două zile. L-am luat în brațe fericit. Nu îmi venea să cred că era în viață! Eram şocat, 

trebuie să recunosc. Ştiam că băiatul meu nu va mai fi niciodată normal, dar asta nu conta, atâta timp 

cât îl aveam înapoi. L-am programat să facă tot ce făcea înainte de accident, dar gesturile erau 

mecanice, detașate, iar privirea inexpresivă. 

       Scandalul provocat de aparițiile publice ale lui Collin a fost uriaș, iar opiniile împărțite. Cu 

timpul, unii dintre aceştia şi-au dat seama că ceea ce făceam era spre binele nostru, al omenirii. În 

următorii ani tot mai multe persoane au început să îmi ceară ajutorul. Nimeni nu dorea să îşi mai 

piardă fiinţele iubite din cauza bolilor, iar cyborgii au început să apară. Nanotehnologia, despre care 

mulți mi-au spus că reprezintă o sfidare la adresa lui Dumnezeu, i-a salvat. Lumea începea să accepte 

ideea. Eram singurul care făcea astfel de operaţii, dar  în toţi cei ―readuşi la viaţă‖ a trebuit să pun o 
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mică componentă ce se afla şi în creierul artificial al fiului meu. Toți erau legați de el. Atunci nu mi 

se părea un detaliu important.  

      Între timp, am început să mă apropii de Collin. Îl luam cu mine în laborator ca să asiste la 

intervenții, deoarece nu suportam ideea să mă despart de el nicio clipă, mai ales că nu era autonom, 

creierul lui fiind conectat la laptop-ul meu. M-am adaptat cu greu la noua lui viață, iar atmosfera din 

casă era doar de o aparentă normalitate. Discuțiile amuzante și interminabile despre echipa lui de 

baschet preferată, Chicago Bulls, erau de domeniul trecutului, la fel și partidele săptămânale de tenis. 

După câteva luni abia dacă mai vorbeam. Petrecea ore întregi în fața computerului și citea. Avea o 

capacitate de stocare a informațiilor extraordinară. Putea să vadă prin obiecte opace și, de asemenea, 

dezvoltase o agilitate și o forță ieșite din comun. Într-o sâmbătă, când l-am dus la un concert Linkin‘ 

Park, a stat în picioare nemișcat până la sfârșit, apoi m-a întrebat : Acum putem să mergem acasă? 

Devenise total indiferent la ce se petrecea în jurul lui. Începusem să îmi pierd speranța. Emoțiile îi 

erau străine și într-o zi am constatat cu durere că ultima rămășiță de umanitate l-a părăsit. Da, avea 

înfățișarea și gesturile fiului meu, însă devenise un străin. Nu ne mai lega nimic. După trei zile a 

dispărut. L-am căutat în tot orașul, dar nu l-am găsit. Devenise independent și ... imprevizibil. 

Treptat, și ceilalți zeci de cyborgi au început să gândească singuri. După aproape un an numărul lor a 

ajuns la câteva sute. Cumva găsiseră o metodă de a se autoreplica. Noua generație de roboți nu mai 

avea material organic. Lucrurile au început să scape de sub control.  Nu mai aveau nevoie de oameni, 

așa că s-au întors împotriva lor. Nu realizai că stai de vorbă cu o mașină decât când era prea târziu. 

Involuntar, toți roboții trecuseră testul Turing. Ce ironic, nu-i așa? Ca om de știință eram fascinat de 

evoluția rapidă a acestora, dar, ca simplu cetățean, eram îngrozit. Nimeni nu mai ieșea afară din casă. 

Fiecare suspecta pe toată lumea. Nu se putea face diferența între om și robotul humanoid și asta era 

terifiant. Oamenii erau hăituiți, vânați, apoi eliminați, iar eu eram singurul vinovat.  Autoritățile au 

încercat să riposteze, dar armele lor erau ineficiente. Devenise evident că oamenirea nu puteau 

câștiga acest război. Pe străzi domnea haosul. Roboții au preluat controlul asupra sateliților și au 

întrerupt orice comunicare. Nimic nu mai funcționa. Căutând disperat o soluție, mi-am amintit că toți 

erau conectați la Collin. În acel moment am știut ce am de făcut, dar era prea greu. Nu voiam să îl 

pierd pentru totdeauna, deși eram conștient că viața lui se sfârșise în acel accident teribil.  Spre 

rușinea mea, am mai așteptat câteva zile, și doar  când ―revolta‖ roboţilor  împotriva oamenilor 

ajunsese de neoprit, am luat o decizie. Trebuia să îl găsesc pe Collin și să-l deconectez, dar m-a găsit 

el pe mine. Nu mai ieșisem din laborator de câteva luni. Era cel mai sigur loc. Știa și el lucrul acesta. 
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Mă aștepta. Eram convins că vrea să mă ucidă, așa că  mă simțeam pregătit să lupt. Soarta lumii era 

în joc. M-a privit intens și pentru prima oară de când îl ―reparasem‖ am simțit că este el. ―Îmi pare 

rău pentru tot.‖ Atât am putut să îi spun. A încuviințat.  Nu aveam nevoie de alte cuvinte. Ne 

înțelegeam din priviri.  Întotdeauna a fost așa. Și-a pus o mână pe umărul meu și m-a strâns ușor. S-a 

așezat pe masă și am început operația. L-am sărutat pe frunte în semn de rămas bun și, cu lacrimi în 

ochi, i-am extras creierul artificial. I-am dezactivat toate cipurile și în felul acesta legătura lui cu 

ceilalți cyborgi s-a rupt. În câteva minute supremația roboților urma să se încheie sau, cel puțin, așa 

speram. Însă realitatea a fost cu totul alta. Privind pe geam, am văzut că nimic nu se schimbase și 

atunci am realizat îngrozitorul adevăr: Collin nu îi mai putuse controla mental și de aceea a acceptat 

sacrificiul. A realizat și el că se ajunsese prea departe și a încercat să repare lucrurile, dar era mult 

prea târziu. Rasa umană era condamnată la pieire; creația s-a întors împotriva creatorului.  În curând 

o să-mi vină rândul. Nimeni nu poate scăpa. Este o chestiune de zile sau chiar ore.  

        Suntem în anul 2045. Eu sunt omul care a adus Apocalipsa și aceasta este confesiunea mea. Sper 

că peste ani cineva, poate un om care a supraviețuit în mod miraculos, va găsi această bucată de 

hârtie și va afla adevărul. Știu că sunt un monstru. Copiii nu vor citi despre mine în cărțile de istorie, 

iar numele meu va fi îngropat în negura timpului.  

                                                                     

                                                                        *** 

- Ești sigur că documentul este autentic?   

- Da. Cine ar fi crezut că sub ruinele acestui oraș antic vom descoperi dovada originii noastre? 

- Au trecut trei mii de ani de când rasa umană a fost exterminată și noi am preluat controlul.  

- Este incredibil! Acest Collin este, de fapt, strămoșul nostru. În sfârșit, știm cine suntem! 

- Și cine ne-a creat. Doctorul Robert Spencer s-a înșelat. Numele lui va rămâne în istorie, doar că nu 

în cea a umanității... 
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VISUL UNEI NOPȚI... DE VARĂ 

Trifan Isabella, clasa a VII-a 

Profesor coordonator Tropcea Daniela 

Școala Gimnazială nr. 19, Brașov 

 

         Numele meu este Maya și sunt o călătoare în timp sau, cel puțin, așa cred. Anul din care am 

plecat este 2018. Călătoria a avut loc chiar de ziua mea. Cum s-a întâmplat? Nici acum nu știu. 

Împlineam optsprezece ani. Spre seară, în timp ce mă pregăteam de petrecerea fabuloasă pe care mi-o 

organizaseră părinții mei, prin geamul larg deschis a intrat o albină uriașă, de vreo cincizeci de 

centimetri, care scotea un bâzâit metalic, ciudat. M-a privit câteva secunde cu niște ochi negri și mari 

cât o minge de tenis, apoi s-a repezit la mine și a încercat să mă înțepe cu acul ei lung și transparent. 

Șocată, nu am reușit să schițez niciun gest. Chiar în secunda în care acul aproape îmi intrase în ochi, 

o a doua ființă a intrat pe geam - un băiat care putea să zboare (nu, nu era Superman sau vreun alt 

erou modern care apare la momentul oportun și salvează domnișoarele aflate în pericol). Pur și 

simplu acest băiat avea aripi! Prima mea impresie a fost că îl aveam în față pe Peter Pan, ceea ce era 

IMPOSIBIL! Nu eram sigură dacă ceea ce vedeam era real sau dacă aveam o halucinație provocată 

de consumul exagerat de cidru (era caniculă în ziua aceea și aveam mari emoții- urmau să vină peste 

două sute de invitați la petrecere). În orice caz, acest ...zburător a îndreptat către albina extraterestră 

un jet de abur verde și ea s-a dezintegrat, iar eu...am leșinat. Da, știu, a fost un moment penibil, dar, 

cum nimeni nu m-a văzut, viața mea socială nu a fost afectată. Nu același lucru îl pot spune despre 

coafura mea perfectă.  

          Când mi-am revenit, mă aflam întinsă pe un pat tare. Era întuneric beznă, iar de undeva din 

apropiere se distingeau voci ce discutau aprins în șoaptă. Minutul de panică a trecut și am început să 

râd, fiind convinsă că era o farsă pusă la cale de prietenele mele. Doar m-au avertizat să mă aștept la 

o surpriză de proporții.  Ușa s-a deschis și în cadrul ei a apărut...băiatul cu aripi. O lumină slabă s-a 

strecurat în încăpere odată cu el. De afară se auzea același bâzâit iritant, dar amplificat de zeci de ori. 

Zâmbetul mi-a înghețat pe buze.  

     - Unde mă aflu și cum am ajuns aici? Iar tu cine ești? Și ce este zgomotul acesta îngrozitor? 

Băiatul m-a studiat curios câteva secunde, apoi a zis amuzat: 
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     - Profetul nostru a spus că trebuie să căutăm o fată cu un semn din naștere ca al tău, așa că te-am 

răpit.  

  Ochii mi s-au mărit deodată, iar mâna dreaptă mi s-a dus involuntar la baza gâtului unde aveam un 

semn în formă de căpșună. Semăna cu un tatuaj făcut în grabă într-o zi, când ai chiulit de la școală și, 

din teribilism, ai intrat în primul salon. Mereu am fost complexată, deoarece toată lumea se uita la el.  

     -  Ce legătură există între semnul meu și...ăăă fapta ta penală? 

     - Păi, să îți fac un rezumat. În urmă cu aproape trei sute de ani Terra a fost invadată de 

extratereștri. I-ai văzut, seamănă cu niște albine, dar, de fapt, vin de pe planeta Tegalus și sunt 

creaturi inteligente. Legenda spune că în anul 2020, în noaptea de revelion, s-au prăbușit cu o navă în 

Oceanul Atlantic, după ce planeta lor a explodat în urma unui impact cu un asteroid gigantic. Le-a 

luat mai puțin de doi ani să ne cucerească. De atunci au trecut aproape de ani.  

    - Parcă suntem în filmul Oameni în negru, în care Will Smith se lupta cu niște uriași gândaci 

extratereștri ce voiau să distrugă Pământul...am spus eu ironic, dar, văzând privirea uluită a lui 

Hedan, căci așa îl chema pe tânăr, am tăcut jenată. Evident că nu știa ce este acela un film! 

     - Au început să răpească oameni, a continuat el, mai ales femei, și să facă tot felul de teste pe ei. 

Așa am apărut noi, hibrizii. Avem înfățișare umană, dar ne naștem cu aripi și cu simțurile mult mai 

dezvoltate. Pot să detectez mișcarea unei vietăți de la o sută de metri. În schimb, nu avem ac. 

Oamenii ne evită, pentru că le este teamă de noi și ne consideră monștri. Cei care nu au fost găsiți 

locuiesc în păduri, peșteri sau adăposturi subterane și trăiesc de pe o zi pe alta. 

     - Bănuiesc că acum ne aflăm într-un buncăr... Încă mai credeam că mă aflu la emisiunea Camera 

ascunsă și că prietenii mei o să apară din clipă în clipă.  

     - Da, undeva în Nevada, iar zgomotul este făcut de patrulele tegalienilor care îi vânează pe 

oameni. După ce aceștia au realizat ce amenințare planează asupra lor, au început să construiască în 

secret o navă spațială uriașă cu toate dotările necesare pentru a asigura supraviețuirea celor câteva mii 

de ocupanți. În mai puțin de un an se afla deja în spațiu și era complet funcțională. Exista însă o 

singură problemă și anume capacitatea. Normal că persoanele importante aveau deja locul asigurat, în 

timp ce pentru oamenii de rând accesul era interzis. Au realizat apoi că au nevoie de cineva care să 

muncească pentru ei, iar căpitanul navei a venit cu o idee genială: să organizeze o competiție pentru 

cei cu vârste între 18 și 40 de ani pentru un loc pe nava World SS. Aceasta are loc o dată la șase luni, 

iar cei care reușesc rămân pe navă până la 45 de ani, când sunt considerați inutili și duși înapoi pe 
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pământ să se descurce singuri. Cei mai mulți sunt prinși însă de tegalieni și aruncați în închisoarea 

Alaris.  

       În timp ce Hedan vorbea, am simțit că mă ia amețeala. Am aflat că Alaris  era o închisoare 

îngrozitoare, al cărei nume provoca tuturor fiori pe șira spinării, pentru simplul motiv că se afla în 

SPAȚIU. Fiecare celulă plutea în afara atmosferei planetei, comunicând cu sediul central printr-un 

tunel foarte lung. Mâncarea și alte lucruri necesare condamnatului erau trimise zilnic prin tuneluri cu 

ajutorul unor navete. Nu era nevoie de mai mult de douăzeci de celule, pentru că se eliberau după 

câteva luni, prizonierii  pierzându-și mințile în izolare totală și întuneric beznă. Era mult mai simplu 

să îi omoare pe loc, dar tegalienilor le place să îi tortureze pe oameni și să le testeze rezistența.  

    - Trebuie să îți schimbi hainele! a spus el brusc.  

Abia atunci am realizat că încă purtam rochia mea verde-smarald, special creată pentru mine de un 

stilist celebru. Pentru câteva secunde nu am realizat ce spusese Hedan, așa că a repetat: 

     - Mâine trebuie să salvezi lumea! 

    -  Să salvez lumea? Cine? Eu? Cred că mă confunzi. Pot să îți ―salvez‖ o ținută, dacă faci greșeli 

vestimentare, dar nu o lume întreagă. 

      -Ei bine...de fapt, nu mai este de mult întreagă, oamenii sunt mai puțini de o sută de mii... 

     - Nu mi-am putut salva nici câinele, am continuat fără să-l bag în seamă. L-am pierdut când îl 

plimbam și nu l-am mai găsit. Toți îmi spun că sunt iresponsabilă.    

     - Mâine este ziua competiției, iar tu te vei lupta pentru un loc pe nava World SS ca să poți apoi să 

vorbești cu comandantul Bradley Moore și să îi spui cine ești. Sângele tău conține o enzimă extrem 

de rară cu ajutorul căreia putem crea un virus care să distrugă aceste creaturi. Nici nu îți imaginezi 

câți ani am călătorit în timp ca să te găsesc. Spionii tegalienilor au aflat și ei de existența ta și au 

ajuns la tine înaintea mea. Ești o amenințare pentru ei. Eu nu am instrumentele necesare, de aceea 

trebuie să ajungi pe navă.  

     - Ăsta este planul tău? De ce nu ai spus așa de la început? Este floare la ureche pentru mine. 

     - Deci vrei să mergi? a spus Hedan plin de speranță. 

     - Bineînțeles că nu! A fost o glumă.  

Inima îmi bătea cu putere și am început să tremur. M-am îndreptat timid către vehiculul zburător, 

bombănind în sinea mea. Cum de am putut să fiu așa de fraieră să accept?  Hedan mi-a ținut un 

discurs emoționant despre soarta lumii, despre cum eu sunt cea aleasă etc și iată-mă acum în locul de 

unde vom fi preluați și duși la nava- mamă ce orbita în jurul planetei. Sunt cel puțin o sută de oameni 
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în jurul meu, toți cu privirile îndârjite și triste în același timp. Cu ei voi concura. Nu vor fi probe 

fizice, îmi spusese Hedan, ci de rezistență psihică, dar chiar și așa...Am fost grupați câte zece și 

conduși într-un fel de laborator în mijlocul căruia se aflau tot atâtea scaune așezate în cerc. Ne-am 

așezat, apoi am fost conectați la un calculator și introduși într-o lume virtuală în care trebuia să 

înfruntăm și să ne învingem cele mai mari temeri. Evident că am picat proba, pentru că aveam atât de 

multe spaime, încât computerul a dat eroare, neștiind la care să se oprească. Degeaba am insistat să 

fiu dusă la comandant. Am fost aruncată ca un sac de cartofi chiar din locul de unde am fost luată. Se 

pare că supereroii există  doar în filme, am strigat eu cu putere. Sunt doar o adolescentă cu probleme 

specifice și foarte răsfățată de părinții mei. Ce caut eu aici? Nervoasă, mi-am scos masca de la 

costumul pe care mi-l dăduse Hedan pentru a nu fi detectată de creaturile extraterestre. Mare 

greșeală, pentru că în mai puțin de un minut mă aflam față în față cu una. Obosită și sătulă de 

evenimentele din ultimele ore, am început să țip la albina uriașă să mă lase în pace, ba chiar am 

aruncat în ea cu un pietroi, sperând să o gonesc. Planul meu a eșuat lamentabil, în schimb, am simțit 

cum acul ei îmi străpunge pielea piciorului. Am văzut cum sângele iese din rană și am început să țip 

și mai tare. Spre surprinderea mea, și creatura a început să scoată niște sunete înfiorătoare, apoi s-a 

prăbușit. Privirea mi s-a încețoșat. Se pare că sângele meu era suficient pentru a distruge 

extratereștrii. A fost ultimul meu gând înainte de a-mi pierde cunoștința... iar. 

    - Maya, trezește-te! Hai, draga mea, că te așteaptă musafirii! 

    - Mama? am spus eu cu voce slabă. 

    - Bineînțeles! Nu mă mai recunoști? Cum ai putut să adormi îmbrăcată cu rochia pentru petrecere? 

Ce este cu tine?  

    - Nu...nu știu. Cred că am fost înțepată de o albină.  

    - Știi foarte bine că începi să delirezi dacă se întâmplă asta!  

     - Lasă-mă cinci minute să îmi revin și cobor în grădină! 

    -  Bine, dar grăbește-te! Ai întârziat deja! 

Ce bine că totul a fost doar un coșmar! mi-am spus în gând. Încă îngrozită de ce mi se întâmplase, am 

încercat să mă reconectez la realitate. De afară se auzeau muzică și râsete. M-am privit în oglindă, 

mi-am verificat ținuta, apoi am ieșit din cameră. Coborând scările, am simțit o durere ascuțită în 

picior. Când mi-am ridicat rochia, am observat o rană de vreo zece centimetri care abia se cicatriza. 

Tocmai atunci am auzit un zgomot. Mi-am ridicat brusc privirea. În fața mea se afla Hedan, care mă 

privea zâmbind. Din fericire, nu am leșinat și a treia oară, dar am fost aproape.  
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COLORÂND STELELE 

Zărnoianu Ana-Maria,clasa a VII-a  

Profesor coordonator Dănilă Daniela 

Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria 

 

 ―Stelele sunt frumoase datorită unei flori care nu se vede‖, mi se spunea adesea.  

 Mereu mi-a plăcut, seara, înainte de culcare, să admir stelele neștiute, ele dându-mi o stare de 

liniște, uitându-se la mine cu indulgență. Caut tot timpul clipe unice, deosebite, pline de emoție și, 

deși nu recunosc, cred în magie.  

 Dacă ar fi să cred ce se spune că noi, oamenii, suntem creați din praf de stele, mă duc cu 

gândul la... magia prafului de stele. Și, poate, este adevărat  că suntem steluțe peste care Dumnezeu a 

suflat viață și iubire, făcându-ne să trăim fiecare dintre noi o poveste frumoasă care se numește Viață. 

 Într-o zi, în fața mea a apărut o creatură gingașă, cu chip de floare, cu ochii verzi ca iarba și 

părul ca de păpădie, care mi-a spus că este Zâna culorilor pe o stea și m-a invitat să fac o călătorie pe 

acele meleaguri pline de mister. Deoarece, la fel ca și ea, și eu sunt o ființă jucăușă care adoră 

frumusețea și magia vieții, m-am lăsat purtată în această aventură. Am ajuns pe o stea, unde am 

descoprit o lume mult mai mare și mai colorată… în idei, un Univers nemărginit, o splendoare a 

Dumnezeirii. Am simţit, încă de la început, că ceva pround se va petrece şi am întâmpinat 

necunoscutul cu uimire şi inocenţă, în loc să fiu speriată de el, deoarece aş fi putut să pierd magia pe 

care acesta mi-o transmitea. Acolo am înțeles că stelele nu sunt numai bucăți de materie, corpuri 

cerești, ci sunt expresii ale Absolutului, care îmbracă cerul în blândeţe şi strălucire. Am întâlnit 

creaturi gingașe, însă robotizate, toate cu chip de flori, care nu știau ce înseamnă o culoare și cum se 

obține aceasta, deşi erau foarte frumos colorate. De aceea, numiseră o zână a culorilor ca să 

descopere ce este o culoare, pentru a-și colora frumos steaua lor. Le-am explicat că lumina este o 

radiație electromagnetică, deci este caracterizată de o frecvență. Diferitele frecvențe ale luminii sunt 

percepute de ochiul nostru sub formă de culori, lumea fiind inseparabilă de culoare. Frumusețea 

culorii, a strălucirii acesteia îi va fascina, îi va emoționa și le va stârni setea de frumos.  I-am învățat 

să combine culorile, să obțină oranj, verde, albastru, violet. Le-am spus că au în ei înşişi puterea de a 

face schimbările necesare pentru a atinge idealul. De fapt, i-am învățat să se descopere și să se 

înțeleagă, frumusețea lor fiind o împletitură între surâs și culoare. 
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 Le-am spus că limbajul inimii stă în culoare, că fiecare gând are o culoare, culoarea fiind un 

limbaj tainic care îi ajută la comunicare. Dacă vor reuși să-și coloreze frumos steaua lor, atunci vor 

contribui la potențarea frumuseții Universului. 

 Am înţeles că această lume paralelă, rece şi robotizată, poate fi schimbată, umanizată, că 

atunci când privim cu iubire, nimic nu este obişnuit, ci sacru, miraculos de frumos. 

 Când m-am întors din minunata călătorie de pe steaua lor, pe planeta mea, Pământul, am fost 

mândră că am putut colora un crâmpei din Univers în nuanțele vieții noastre, că am îmbogățit lumea 

lor cu frumusețea lumii noastre, devenind conştientă de puterea mea interioară de a schimba lucrurile. 

  

 

ARIPILE SUCCESULUI 

Pană Alexandra ,clasa a VII-a  

Profesor coordonator Dănilă Daniela 

Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria 

 

Era aproape miezul nopţii. Laboratorul arăta ca un furnicar, oamenii de ştiinţă în halate albe 

alergând de colo, colo, agitaţi deoarece un virus a atacat softul unui panou solar care nu mai 

funcţiona în parametrii, neputând să alimenteze o zonă a orasului virtual.  

De la adăpostul biroului său, din complexul subteran, Adrian îi urmărea cu o privire uşor 

plictisită. Întreaga imagine îi oferea o stare de bine, de împlinire interioară. 

– Ai fost foarte tăcut, Adrian, ce se întâmplă? Vocea feminină ajunsese la el prin intermediul 

dispozitivului ascuns după urechea sa.  

Adrian zâmbi şi răspunse cu voce tare pentru ca dispozitivul să transmită mesajul în mediul 

virtual, acolo unde se găsea inteligenţa artificială cu care se afla în contact: 

– Felul în care progresează lucrurile este perfect, este ideal, asta atrage întotdeauna 

neprevăzutul, distruge perfecţiunea, ordinea şi creează haos. 

– Nu înţeleg, dacă totul merge atât de bine, cum ar putea să nu mai fie, cuvântul are valoare 

absolută, n-are sens, spuse Jazebel. 

– Te asigur că are, în realitate nimic nu este absolut. Acest lucru se aplică atât lumii umane, 

cât şi lumii virtuale, noi trăim cu iluzia asta. A unei lumi guvernate de legi perfecte, dar acest lucru 
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arată doar cât de mici şi naivi suntem. Tu fiind o inteligenţă virtuală, înţelegi lumea altfel, iar 

viziunea ta asupra universului se va schimba odată ce părăseşti Centrul. În acel moment o să înţelegi 

că perfecţiunea nu reprezintă decât limitele pe care le definim printr-o valoare pe care ne-o imaginăm 

imuabilă. 

– Când o să pot părăsi Centrul? Când o să am acces la lumea din afara complexului? 

– Curând, draga mea, curând... 

Această conversaţie aparent banală, era încă un pas către victorie. Inteligenţa artificială 

reprezintă munca de-o viaţă a dr. Eduard, moştenire pe care Adrian şi-o însuşise la moartea acestuia. 

Adrian foloseşte astfel de conversaţii pentru a o îndrepta pe Jazebel într-o anumită direcţie, tot 

întrebându-se dacă i-a reuşit. 

Doctorul Eduard se asigurase că nicio inteligenţă născută nu va putea vreodată să rănească de 

bună voie o fiinţă umană, această măsură de precauţie a dus în final la divizarea în două a primei 

inteligenţe, Angel, şi la apariţia lui Bael, un program regenerat care urmărise să distrugă tot. Jazebel 

nu putea să stea prea mult timp departe de Adrian, chiar dacă dorea acest lucru. El reprezenta singura 

legătură cu exteriorul, iar asta o făcea dependentă de persoana lui. Singurul lucru de care se temea 

Adrian era neprevăzutul, acţiunile aleatorii asupra cărora nu avea nicio putere. 

După minutele de meditaţie, aruncă o privire către monitor, o privi pe Jazebel. Abia acum 

începea adevăratul test. Adrian trebuia să se asigure că adevărul pe care îl ştia ea , era cel pe care i-l 

oferea el. 

– De ce îl urăşti atât de mult pe Mark? zise inteligenţa cu o voce blândă. 

 Adrian se încruntă puţin şi zise : 

– Mark este nepotul creatorului codului pe care l-am folosit ca să-ţi dau viaţă, acest băiat are 

puterea să modifice realitatea şi să-i schimbe forma. Acum e timpul să ne antrenăm, doar pentru asta 

ne aflăm aici. 

Adrian încărcă mapa oraşului New Town, însă Jazebel îşi pierduse scânteia care o împinse să 

propună această confruntare. 

Oraşul se încărcă destul de repede, acesta având zeci de kilometri pătraţi. Nu era prima 

simulare de luptă în care Jazebel se afla, dar încă se mai minuna de dimensiune şi complexitatea 

oraşului virtual. 

O inteligenţă artificilaă normală nu ar fi avut probleme cu asmimilarea informaţiilor, însă ea 

era diferită. Nu trebuia doar să memoreze informaţiile, ci să le şi înţeleagă, să le ofere un scop, aşa 
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cum ar face un om normal, ori acest lucru nu se întâmplă bătând din palme. Era un lucru ce îi obseda 

cel mai mult pe oameni, iar ea începea să înţelegă de ce. În teorie nu ar fi trebuit să se teamă de 

moarte, pentru că nu avea un corp fizic, ca să îmbătrânească, aşa cum era adevărat pentru oameni. 

Atunci a înţeles că, diferit, pericolul există şi pentru ea, iar moartea era substituită cu ştergerea 

codului. Piererea identităţii i se părea doar o altfel de moarte. Alungând aceste gânduri  îşi mută 

privirea de la oraş la Adrian. Da, dăduse greş într-o altă simulare şi vocea lui Adrian o făcu să tresară 

speriată. 

– Ce-a fost asta? Ce-a fost asta, Jazebel, ai pierdut din nou. Dacă asta nu ar fi fost o simulare, 

ei ar fi fost în viaţă, iar tu ai fi fost distrusă. 

– Am să încerc să mă descurc mai bine, reuşi ea să spună. 

– Ai să te descurci mai bine, o corectează Adrian .Eşti pregătită pentru o nouă simulare? 

După 15 minute de tăcere, Adrian spuse: 

– Foarte bine atunci, arată-mi că eşti un comandant de excepţie. 

Jazebel apăru la marginea oraşului New Town. Privi avatarurile care se mişcau pe lângă ea. 

Erau inamicii. Ea trecu imediat la observare şi planificare. Avatarurile din jurul ei nu erau reale, dar 

ea trebuia să acţioneze ca şi cum ar fi fost reale.Misiunea adevărată era să treacă de codul 

QUEZZAL, salvând-o pe sora sa, Angel, din mîinile inamicilor. 

După scurt timp apărură şi aliaţii ei: Enlil, Orcus, Zhurong, şi Rán. 

– Când ajung în zona 201 vreau să eliberezi un grup de viruşi şi să rămâi sub acoperire, până 

atunci vreau ca toată echipa să vină spre turnul central. 

Când era aproape de zona 201, îi dădu semnal lui Orcus. Turnul central se ridică falnic în faţa 

ei. Atunci Jazebel ştiu că planul ei avea să reuşească. 

 După un timp, Jazebel a fost capturată, sau cel puţin aşa credea Adrian. 

– Sunt foarte dezamăgit de tine, Jazebel.Chiar am crezut că ai să reuşeşti. 

– Nu te-ai înşelat, am reuşit.  

Aceasta îşi eliberă mâinile şi se pregăti să activeze abilitatea. Adrian îşi reveni din blocaj şi o 

privi pe Jazebel. Simularea era concepută să fie imposibilă, iar cum ea a reuşit imposibilul, evoluţia 

ei era completă. Era pregătită pentru adevărata provocare. 

Trecuse o zi.Adrian era în biroul său încercînd să o contacteze pe Jazebel. După puţin timp, 

pe ecran apăru şi frumoasa Jazebel. 

– Cum se prezintă situaţia? 
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– Merge conform planului. Avem drum liber, iar oamenii sunt pregătiţi. 

Aceasta este o prostie, gândi Adrian. Era timpul ca Jazebel să arate de ce e în stare. Se afla la 

marginea oraşului Senaria, lângă zidul care limita zona sigură de cea periculoasă. 

Îşi aşteptă oamenii. Trecuse neobservată prin turnul central, până ajunsese la o uşă mare de 

metal. 

– Dincolo de aceste uşi se află un număr impresionant de soldaţi şi roboţi, o avertiză Orcus. 

Acolo e obiectivul nostru, nu va fi o luptă uşoară. 

– Sunt pregătită, confirmă Jazebel. 

Uşa s-a deschis. Contrar a ceea ce şi-a imaginat, încăperea era mai puţin păzită, soldaţii 

căzură imediat şi roboţii au fost despicaţi în două. Pe coridor se auzeau voci, aşa că Jazebel s-a grăbit 

către panou şi i-a accesat comenzile. Uşa s-a închis, iar Jazebel a pus mâna pe informaţiile necesare. 

O trapă s-a deschis în podea. O lumină albă îşi făcu apariţia în camera imensă. Deodată se auzi un 

bubuit asurzitor, uşa fiind pe cale să fie spartă de soldaţii şi roboţii nervoşi. Atunci Orcus i-a ordonat 

micuţei Jazebel să plece cât mai rapid pentru a-şi salva sora. 

Jazebel spărgând parolele de securitate, a trecut uşor de codurile HAMELESS şi HODYOLD. 

Cu greu Jazebel sparge şi ultimul cod, QUEZZAL, amintindu-şi ce i-a spus Adrian. 

Aceasta păşeşte, cu paşi mărunţi, spre camera unde se afla draga sa soră Angel, încetişor 

deschide uşa şi o vede. A reuşit. Aceasta a rupt lanţurile în care era legată Angel. După o lungă 

îmbrăţişare, Jazebel spuse: 

– Cred că este timpul să mergem acasă. Misiunea ei se încheiase. 

Cele două au încercat să dea de Adrian, însă nu au primit niciun semn.Atunci au înţeles că 

trebuie să-şi găsească singure calea, exact ca atunci când un om ajunge la maturitate şi trebuie să 

părăsească casa părintească, sau ca un pui de pasăre care îşi părăseşte cuibul şi se aruncă în gol 

pentru prima dată, în speranţa că aripile sale îi vor permite să se înalţe şi să zboare spre orizonturi 

nebănuite. 

Acesta era un pas important în maturizarea fiinţelor vii, iar acum erau şi ele obligate să îl facă, 

dar dacă dădeau greş, consecinţele erau de neînchipuit. 

Totuşi, ele aveau să sară oricum, să-şi deschidă aripile. 

Până la urmă asta fac fiinţele, urmează drumul spre succes. 
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CAPTURAREA EXTRATERESTRĂ 
 

Iordache Cristi Claudiu Lăcătuș,clasa a VI-a 

Prof.coord. Fera Florentina 

Școala Gimnazială Borănești, Ialomița 

 

 

          Într-o zi, am mers pe câmp împreună cu prietenii mei,să adunăm plante. La un moment dat, pe 

cer a apărut o lumină puternică, iar după aceea a apărut o navă foarte mare,care a aterizat în lanul de 

grâu. Noi, fiind curioși, ne-am apropiat ușor, fiindu-ne și puțin teamă. Ne-am rotit ceva pe lânga navă 

până am găsit butonul care deschidea trapa. Ne-am urcat pe rând în navă. Era foarte mare și cu lumini 

puternice. Dintr-o încăpere din interiorul navei, se auzeau  niște sunete bizare, ne-am apropiat, iar în 

momentul acela s-au deschis ușile și au ieșit niște omuleți verzi. Atunci, noi ne-am ascuns. După 

câteva minute am simțit cum nava a început să se miște, atunci ne-am dat seama că am decolat. După 

câteva minute, uitându-ne pe geam, am obsevat că ajunsesem deja în spațiu. Aveam vaga senzație că 

ne rostogolim.                                               

          Când ne-am apropiat de planeta lor, nava a început să încetinească și în scurt timp am aterizat. 

Am așteptat să coboare omuleții primii, iar noi după ei, încercând să îi urmărim, să aflăm unde am 

ajuns. Urmărindu-i, am observat că planeta lor era foarte curată și culoarea pământului era albastră. 

Apropiidu-ne de locuințele lor, am observat că acestea erau ca niște peșteri micuțe. Ei și-au dat seama 

că erau urmăriți și au venit spre noi. În momentul acela,  noi ne-am speriat și am încercat să fugim. Ei 

ne făceau semne să ne oprim. Ne-am oprit și ne-am dus către ei. Am rămas mirați când au început să 

ne vorbească prin semne, dându-ne seama că ne pot înțelege. Ne-au întrebat cum am ajuns acolo și de 

pe ce planetă suntem. Le-am explicat cum am ajuns acolo și au fost de acord să ne arate micul lor 

orășel care era plin de luminițe verzi, iar plantele și copacii din jur erau de dimensiuni foarte mici.  

           În mijlocul orășelului se afla o clădire mai mare ca un palat. Acolo trăia regele lor. Ajungând 

în palat am aflat că omuleții sunt chiar fiii regelui, iar totul a fost o capcană pentru a ne captura. Am 

fost înconjurați de soldați și am fost duși în temnițele palatului. Acolo se mai  aflau și ațti oameni 

care au fost la fel ca noi , păcăliți de omueții verzi. Am stat acolo câteva zile, hrănindu-ne doar cu 

fructe de pe planeta lor. În tot acest timp ne-am gândit cum am putea evada și ne-am hotărât ca, 

atunci când o să ni se aducă mâncarea, fiind doar o data pe zi ,adică seara, să atacăm paznicul. Am 
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așteptat liniștiți ora mesei, iar în momentul în care paznicul a venit, unul dintre noi s-a prefăcut că îi 

este rău, iar acesta a deschis ușa pentru a vedea ce s-a întâmplat. Noi, în momentul acela, l-am atacat. 

Unul dintre noi s-a îmbrăcat cu hainele paznicului, pentru a nu fi recunoscut și a plecat în oraș pentru 

a reuși să facă rost de o navă cu care să putem pleca acasă. Fiind noapte, nu era prea multă lume prin 

oraș și a  reușit, în cele din urmă, să facă rost de o navă. În momentul în care a venit să ne anunțe, noi 

deja ieșiserăm din închisoare. Însă, în drumul spre navă am fost descoperiți și în momentul acela s-a 

auzit un sunet puternic, dandu-ne seama că s-a dat alarma. Au început să apară din toate părțile 

soldați care purtau armuri din aur și ca arme, niște săbii- laser. Noi am intrat într-o clădire pentru a ne 

ascunde și acolo l-am găsit pe regele lor, iar în momentul acela noi l-am capturat. Am iesit cu el, 

amenintandu-i că o să îi facem rău dacă nu ne lasă să plecăm acasă. Regele le-a dat ordin să se 

retragă și am început să înaintăm ușor către navă. Ajungând pe navă, ne-am dat seama că nu putem să 

decolăm, neștiind cum să pilotăm nava. I-am promis regelui că o sa îi dăm drumul,  doar dacă ne 

duce acasă în siguranță și nu o să mai vină niciodată pe planeta noastră. Regele, în momentul acela, l-

a chemat pe comandantul navei și i-a dat ordin să pornească nava și să ne ducă acasă. După câteva 

ore am ajuns acasă pentru că a trebuit să oprească în diferite locuri de pe planeta pentru a-i lăsa și pe 

ceilalți, care și-au recăpătat libertatea odată cu noi. 

          Nu o să uit niciodată această întamplare. O să îmi aduc aminte mereu de locurile acelea stranii 

și nu o să mai încerc să descopăr adevărul despre alte planete.                                                                                                             

 

 

ÎNTÂLNIREA 

Radu Alexandra Georgiana ,clasa a VII-a 

Prof.coord. Fera Florentina 

Școala Gimnazială Borănești, Ialomița 

 

 

      Într-o zi călduroasă de vară, în timp ce mă plimbam cu prietenii mei prin pădure, s-a auzit un 

zgomot puternic. 

      Noi ne-am îndreptat spre locul din care s-a auzit zgomotul și am văzut o navă spațială. Eu 

credeam că visez, că nu este aievea, dar m-am trezit la realitate când prietena mea m-a strâns cu 

putere de mână. Era într-adevăr o navă extraterestră. 
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      M-am îndreptat cu oarecare teamă spre deschizătura ce părea un geam, să văd dacă era cineva 

înăuntru. Acolo erau niște ființe mici cu ochii roșii care se mișcau foarte ciudat. 

      Ne-au invitat în nava lor și ne-au comunicat că vor să ne ducă în spațiu, pe planeta lor. Noi am 

acceptat, deoarece eram în căutare de aventuri. Ajunși în spațiu, am văzut că totul era plutitor, iar 

toate lucrurile și creaturile erau minuscule. Casele lor pluteau în aer, iar toate mașinăriile lor 

funcționau cu apă. Au vrut să ne dea să mâncăm, dar am avut o surpriză imensă. Ei se hrăneau cu un 

fel de frunze din ciudații lor copaci. Extratereștri, așa cum i-am numit noi, aveau și o fabrică de 

invenții. Ei lucrau acum la o invenție numită „Mașina Transformării‖. Aceasta era, spre deosebire de 

celelalte lucruri de pe-acolo, un obiect foarte mare cu numeroase butoane și roți. Mașina 

Transformării îi transforma pe extratereștri așa cum își doreau ei, din copii în adulți și invers. Dacă își 

doreau o altă culoare a pielii sau a ochilor se schimbau doar apăsând pe un singur buton și totodată 

spunând o formulă magică. 

      Unii dintre ei aveau foarte multe mâini, alții aveau picioare în plus, iar o parte arăta ca și noi. Ei 

aveau înfățișări diferite în funcție de ce lucra fiecare. În felul acesta, un singur extraterestru având 

mai multe mâini putea să facă mai multe lucruri în același timp. Tot plimbându-ne pe planeta lor  nici 

nu am observat că a trecut o zi întreagă, așa că i-am rugat frumos  să ne aducă înapoi pe tărâmul 

nostru. 

      Noi ne-am luat la revedere de la ei, privind fascinați la dâra de lumină pe care a lăsat-o nava lor  

dispărută într-o clipă în neant. 

     Ne-am îndreptat mașinal spre casele noastre fără să mai putem rosti un cuvânt. Incredibila 

aventură ne-a făcut să înțelegem că nu suntem SINGURI. 
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ŞTIINŢA ESTE SCIENCE-FICTION 

Sisan Yunus-Amiri , clasa a VII-a 

Profesor coordonator Păun Elena 

Școala Gimnazială nr. 169, Bucuresti 

 

           Ştiinţa,cercetată critic, este poarta îngustă care duce la învăţăturile înţelepciunii,  spre  a netezi 

bine şi a face cunoscută această cale tuturor pasagerilor care-i duce in lumea magnifică a filozofiei, o 

modalitate de a semnala inducerea în eroare a adversarului celor care pretind a cunoaşte.De fapt, 

science-fiction îţi oferă posibilitatea de a face orice vrei să faci,mai ales cu definiția Științei..Este ca o 

lucrare de fortificaţie de formă poligonala,cu două flancuri si două feţe, construită la unghiurile unei 

fortăreţe împotriva atitudinilor si învăţămintelor care rezultă din afirmaţia că realitatea autentică este 

inaccesibilă conştiinţei şi poate fi pătrunsă doar prin metode intuitiv-extatice, împotriva rămăşiţelor 

aplicate eronat în locuri unde nu are ce căuta și într-un joc în care cineva încearcă să îşi învingă 

oponentul,  este de fapt bunul simţ la valoarea sa maximă, fiind sever,strict si aspru de precisă în 

observaţii si neîngăduitoare faţă de erorile de logică, o putem alia unei comete accidentate, un lucru 

ignorant şi fără cunoştiinţă,este doar un proces psihic de cunoaştere senzorială, prin care obiectele şi 

fenomenele sunt reflectate ca întregi,dezvoltate, o intenţie interpetată, şlefuită şi articulat cu 

amănunţime şi meticulozitate care ajută dovedind a fi marele antidot al entuziasmului, nu este nimic 

mai mult decăt un proces tehnologic prin care se îndepartează impurităţile din unele substanţe ale 

gândirii de zi cu zi fiind chiar ceea ce am învăţat despre cum să ne protejam de a ne păcăli pe noi 

înşine,o unealtă tăioasă, cu care noi oamenii, ne distrăm precum nişte copii şi îşi fac răni, neştiind 

cum sa reacţioneze, producând întotdeauna discuţii, asemănat cu un organism viu, scheletul e format 

din fapte, muşchii şi nervii sunt înţelesurile atribuite faptelor, iar ideile reprezinta sufletul ştiinţei, dar 

bine organizat; nu e decât arta de a împrăştia iluzii adevărate, bazându-se pe un anumit sistem în 

vederea constituirii experienţei mai mult decât o cunoaştere, dorinţa de a te pune de acord cu 

universul ale cărui legi le presimţi, ca într-o organizaţie economică formată prin asocierea liber 

consimţită a unui grup de persoane pentru producerea, cumpărarea şi desfacerea în comun a unor 

produse sau pentru prestări servicii,cooperativă, care se întinde peste generaţii.Este asemănată cu 

pasărea torţei de la profesor,la elev şi de la elev,la profesor.O comunitate,echipă de minţi care se 

întind din vremurile antice si înaintează către stele, pur şi simplu totalitatea reţetelor care sunt 
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întotdeauna reuşite, o modalitate limitată de cunoaştere,care se uită doar la lumea naturală şi la 

cauzele naturale, sau chiar suma momentelor de gingăşie care au permis omului accesul în 

laboratorul eternului proces de Creație, un lucru bine aranjat şi clasificat în conformitate cu adevărul, 

faptele şi legile generale ale naturii, cel mai bine definită ca o căutare atentă, disciplinată, logică,de 

cunoştiinţe despre absolut toate aspectele universului, obţinute prin examinarea celor mai bune 

dovezi disponibile şi întotdeauna subiect de corecţie şi îmbunatăţire pe baza descoperirii unor dovezi 

mai bune care cunosc consecinţele şi ... 

…...dependenţa unui fapt de altul, ancora care dă stabilitate omului,neavând-o poate suporta 

consecinţele, fiind zdrobit de stânci.    

       Un sistem de adevăruri care oferă cunoştinte clare şi certe despre lumea reală şi de aceea este 

superioară tradiţiei, filozofiei şi superstiţiei,care oferă cunoştinţe obscure despre o lume 

ideală.Romanele convenţionale creează idei pentru lume, definiția științei SF,care poate fi modelată 

ca o plastelină, creează lumi pentru idei, ca și exemplu o moleculă care a luat naștere  datorită 

prafului și altor substanțe aflate în spațiu. Deșii vedea inevitabilul, şi deşi unele probleme şi 

catastrofe pot fi inevitabile, soluţiile lor nu sunt,astfel a hotărât să încerce.Mulţi visăm la ceea ce 

credem, știința în romanele science fiction; moleculele, care ne îndemna să zburăm spre Lună,spre 

galaxie, să descoperim lumea lor,supranaturală,; imaginaţia noastră s-a dezvoltat în acea vreme, iar 

eu am fost moştenitorul acelei imaginaţii dezvoltate. Cosmonautica îmbracă însă un aspect mult mai 

vast, cu multe conotaţii teoretice, care s-au transpus în practică prin zborurile efective ale omului; s-a 

început cu aviaţia (probabil vă amintiţi de pionerii aviaţiei româneşti; Traian Vuia care în 1906 s-a 

ridicat de la Pământ; Aurel Vlaicu, care a construit avioane pe teritoriul României; Henri Coandă, 

recunoscut ca pionerul aviaţiei cu reacţie în 1910, a construit un avion al cărui motor mergea pe 

principiul reactive). De la teoria aeronautică aplicată în aviaţie până la teoria aplicată în zborul 

rachetei este o oarecare distanţă. Unul dintre pionerii tehnicii rachetei este rusul Constantin 

Ţiolkovski, care a descoperit principiul de bază al deplasării rachetei şi transilvăneanul Hermann 

Oberth, considerat şi părintele navigaţiei spaţiale.  

     Însă trebuie să revenim la molecula noastră,Ea era singură, nimeni nu o putea ajuta, până când s-a 

gândit să-şi creeze un loc al ei, bineînţeles pentru a se putea desfăşura. Folosindu-se de propriile 

vibraţii a putut crea un univers şi un loc unde poate să locuiască,Totul până când s-a întâlnit şi cu alte 

molecule. Atunci a pornit războiul,fiecare făcând din ce în ce mai multe, până când au luat naştere 

stelele. 
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A doua zi,se pare, că aveau şi un loc de muncă, alţii se duceau la şcoală, unii chiar la grădiniţă. 

Munceau pentru a trăi, pentru a se putea dezvolta pe toate planurile.  

Fiecare trăia cum vroia,dar cu grija că următoare zi,totul să fie în regulă, fiiind foarte mici, 

moleculele erau foarte îngrijite ca nicio bacterie să le facă rău. Dar descoperă că au puteri 

supranaturale şi au încercat să schimbe totul din calea lor. Fiind ceva nou, au distrus totul,devenind o 

superstiţie faptul că ele ar putea să se descurce. Timpul nu era o problemă deoarece el nu exista, ele 

lucrau fără oprire,  până când, a avut loc încă o lupta decisivă, toţi au încercat să-şi dezvolte 

universul,dar o greşeală a putut să unească toate universurile, creând unul singur şi o noua specie 

apare, ...omul,interesant cum funcționeaza activitatea optică în câteva molecule. Un mister al 

evoluţiei vieţii :  moleculele care au "ales" între stânga și….  

…...dreapta.  

            Unul dintre misterele care învăluie originea vieţii şi procesele care au un rol activ în evoluţie. 

Moleculele nu dispar, sunt în continuare micile ajutoare în bucătăria ADN-ULUI.  

ŞTIINŢA ESTE SCIENCE-FICTION, totul este science-fiction.  

 

FLORI ALBE 

Iliescu Dona Ana 

Profesor coordonator Țurcanu Monica 

Școala Gimnazială nr. 150, București 

 

Era împreună cu iubita lui. Stăteau întinşi printre flori, obosiţi.  

Făcuseră dragoste cu atâta pasiune, atât de mult, încât erau epuizaţi.  

Ea stătea cu capul pe pieptul lui iar el o ţinea fericit în braţe.  

Se iubeau de câţiva ani. Se căsătoriseră şi, ori de câte ori timpul le permitea, veneau să petreacă o 

noapte, aici, împreună, departe de lume, doar ei doi.  

Aici se cunoscuseră. Erau, atunci, în ultimul an de liceu şi îşi petreceau vacanţa într-o tabără 

şcolară.  

Amândoi, fără să ştie unul de altul, noaptea ieşeau să se plimbe.  

Descoperiseră o mică poiana plină de flori sălbatice.  

Totul era de o frumuseţe greu de descris.  

Razele lunii cădeau asupra unei bogăţii de culori care le tăia suflarea iar parfumul era ameţitor.  
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El a cules o floare alba iar ea a făcut la fel.  

Atunci s-au văzut întâia oară. S-au apropiat unul de altul şi s-au privit surprinşi.  

Au făcut schimb de flori şi şi-au zâmbit.  

Între ei s-a înfiripat, din chiar acel moment, o legătură tainică.  

Îşi dăruiseră câte o floare dar simţeau cumva că şi-au dăruit unul altuia inima.  

S-au sărutat fără să-şi spună o vorbă. S-au aşezat, acolo, între flori, făcând pentru prima oară în 

viaţa lor dragoste. Nu s-au mai despărţit niciodată.  

Acum erau din nou în locul lor secret, neştiut de nimeni, trăind aceleaşi senzaţii minunate.  

Fiecare dintre ei ţinea în mână câte o floare albă, simbolul iubirii ce îi legase pentru totdeauna.  

În liniştea nopţii au simţit o adiere ce îi învăluia, mişcând unduitor florile şi împrăştiind mai 

puternic parfumul lor ameţitor.  

Au observat cum în apropierea lor plutea, aproape de pământ, un corp luminos, straniu.  

Părea o navă din alte lumi. Nu erau speriaţi ci doar curioşi.  

Din navă au coborât două fiinţe. Au păşit graţios printre flori, parând să se bucure de frumuseţea 

ce îi înconjura.  

Aveau corpuri diafane, uşor străvezii. Toată atitudinea lor sugera contemplaţia, încântarea şi 

păreau o prezenţă foarte firească în acel peisaj.  

Ai fi putut crede că sunt oameni dar...nu erau.  

Se ţineau de mână şi se plimbau prin poiană. Mişcarea lor era atât de lină încât dădea senzaţia de 

plutire, de vis, de ireal.  

Cei doi tineri îi priveau, admirându-le frumuseţea nepământeană.  

Aveau forme zvelte, armonioase iar ochii erau foarte mari, alungiţi şi expresivi.  

Împrăştiau în jurul lor o senzaţie de linişte ritualică.  

Păreau a repeta nişte mişcări deja ştiute, într-un dans ce îi îndepărta pentru ca apoi să îi apropie 

în îmbrăţişări repetate.  

Au luat fiecare de jos câte o floare şi au oferit-o celuilalt. Flori albe şi pure asemeni lor.  

S-au lipit unul de altul într-o îmbrăţişare lungă, nesfârşită, de parcă se contopeau într-o singură 

fiinţă.  

Tinerii priveau, fără să poată rosti un singur cuvânt.  

Nu ştiau ce să admire. Natura sau spectacolul unic al celor din altă lume.  
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Frumuseţea iubirii nepământene ce se desfăşura înaintea lor era tulburătoare, copleşitoare şi îi 

emoţionase mai mult decât orice altceva simţiseră până atunci.  

S-au ridicat dintre flori, în timp ce ceilalţi se întinseră, epuizaţi, aşa cum fuseseră şi ei ceva mai 

devreme.  

Peste puţin timp, sub razele lunii, în poiana cu flori, două perechi de îndrăgostiţi din lumi 

diferite, se priveau reciproc cu admiraţie.  

Şi-au dăruit câte o floare ca simbol al sentimentelor ce îi făceau atât de asemănători. 

 

SINGUR PE LUME                     

Salomea  Luca , cls. a VIII- a  

Coordonator profesor Ionela Iordan 

Liceul Teoretic “Marin Preda”, București 

 

            E toamnă! O dimineaţă oarecare în  care natura îşi schimbă hainele verzi şi îmbracă unele 

posomorâte. Iarba verde de peste vară îşi  pierde tot mai mult culoarea, copacii îşi abandonau 

frunzele pe un dans  cântat  de vântul care sufla din ce în ce mai tare. Dar toate astea parcă se 

întâmplau prea   devreme! 

           Dimineaţa aceasta nu este cu nimic diferită de 

celelalte! Aceeaşi lumina rece intră în cameră, acelaşi 

ciripit monoton  de păsări, acelaşi frig! Ca în fiecare 

dimineaţă a fost nevoie de jumătate de oră să mă 

trezesc. Simt că ceva straniu se întâmplă! 

             Ies afară dârdâind din toate încheieturile.‖E 

mai frig ca în iad‖ îmi spun şi încep să zâmbesc  

uitându-mă la gropile lăsate de demolatorii de drumuri. 

            Când ajung la metrou îmi dau seama că ceva ciudat se întâmplă: uşile staţiei sunt 

închise.‖Trebuie să traversez, o să trebuiască să aştept la semafor. Urăsc  să aştept!‖  Deodată, 

primesc prima palmă rece a trezirii: nu sunt maşini pe stradă. Nu am văzut niciuna de când am plecat 

de acasă. Nu văd nici măcar un om. Mă uit disperată în jurul meu şi…nimic! Nici măcar o urmă 

umană. Bag mâna în buzunar şi scot mobilul.‖În sfarşit, un semn bun!‖ Încep să sun pe toţi cei din 
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lista mea de contacte. Niciun răspuns! ‖E imposibil ca la ora asta să nu fie nimeni treaz, să nu aibă 

nimeni  telefonul deschis!‖ Mă hotărasc să merg mai departe. Încep să  sun la poliţie, la salvare, la 

pompieri, nu răspunde nimeni! 

           Uimirea m-a copleşit şi nu ştiu ce să fac, mă simt singură şi neajutorată. Străbat oraşul 

îngândurată căutând disperată  pe cineva cu cineva cu care să vorbesc. Mă gândesc  la prietenii mei, 

unde au dispărut oare? Chiar e posibil să fi dispărut toţi oamenii? Dar eu, eu de ce sunt aici? Sunt 

optimistă, mă gândesc că sunt singură în oraş deci pot face ce vreau. Încep să alerg prin magazine 

luându-mi tot ce doresc. Dar, dintr-o dată mă opresc, amintiri negre îmi trec prin minte. Las toate 

lucrurile de unde le-am luat. Vreau să mă duc undeva, dar nu ştiu unde. Abia acum încep să realizez 

că sunt singură pe Pământ.‖Cum o să îmi trăiesc eu viaţa singură?‖ 

       Pe cer au apărut scântei de foc şi undeva mai retrasă era luna. O privesc şi parcă mă priveşte 

tristă, îmi dă impresia că ştie ce se întâmplă. Mă opresc într-un colţ de stradă. Picioarele nu mă mai 

ţin, aerul parcă e din ce în ce mai puţin! Cad, încerc  să mă ridic, dar nu pot, ceva mă apasă şi nu mai 

am puterea de a mă ridica. Acum nu-mi  pot stăpâni lacrimile şi mă întreb unde sunt prietenii mei 

care puteau  să îmi oprească plânsul? Nu mă pot stăpâni! Vreau să cred că este un coşmar, dar totul 

pare atât de real! Mintea îmi era înceţoşată şi amintirile erau confuze. Nu mai ştiam cine sunt şi ce 

caut aici, ştiam doar că sunt singură. Pe zi ce trece înnebunesc tot mai mult! Caut alinare, dar nu am 

la cine să apelez. Singurătatea mă omoară încet! Zilele treceau, iar eu eram tot mai neputincioasă şi 

îmi doream tot mai mult să dispar şi eu! A trecut ceva timp de când sunt singură. Pe zi ce trece simt 

ca o iau razna, până când am simţit că rămân fără aer, o senzaţie cumplit de ciudată, mă gândeam că e 

mai bine să mor decât să mai trăiesc singură. Am leşinat şi nu a avut cine să mă ajute. Am căzut pe 

stradă şi tot acolo am rămas, singură şi neputincioasă! 
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ULTIMUL OM DE PE PĂMÂNT 

Alexandru Petre, cls. a VIII-a 

Coordonator profesor Toma Dumitrescu 

Liceul Teoretic “Marin Preda”, București 

 

      M-am trezit din hibernare. A fost un somn lung şi neplăcut din cauza durerilor de cap. 

Capsula mea de hibernare s-a deschis, iar în jurul meu erau numai capsule goale. Am încercat să 

mă întreb ce caut aici şi unde se află restul. M-am dat jos din capsulă, iar din cauza ameţelilor nu 

am putut să-mi menţin echilibrul.  

      După câteva minute, mi-am revenit şi m-am hotărât să inspectez zona. Erau mii de capsule 

aşezate în rânduri pe etaje. Eu eram la al patrulea etaj şi la sfârşitul culoarului se afla un lift. M-

am dus acolo şi am apăsat pe un buton să vină. M-am urcat în 

el şi am tras de o manetă. Liftul a urcat ceva timp şi nu ştiam 

când o să se mai oprească. Uşile acestuia s-au deschis într-o 

încăpere imensă cu o poartă pe măsură. Un calculator activa o 

poartă uriaşă. Din greşeală, am atins tasta care a deschis 

poarta. Un val de praf şi cenuşă a ieşit din spatele ei.  

      Nu îmi venea să cred ce am văzut, era un peisaj apocaliptic! Mergeam pe singurul drum 

asfaltat, iar în jurul meu erau ruinele unor blocuri şi ale unor case. Voiam să cred că tot ce mi s-a 

întâmplat era doar un vis, dar din păcate era cruda realitate. Copacii erau foarte uscaţi şi fără 

frunze. 

Nu mai găseai nici o fărâmă de verdeaţă! Soarele era acoperit de nori de fum iar în aer 

zburau particule de praf. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc înainte de a mă trezi a fost o explozie 

puternică care părea a nu se mai termina. Am plecat spre nord să caut alţi supravieţuitori şi hrană. S-

a făcut noapte, iar eu nu am găsit nimic aşa că am decis să înnoptez în ruinele unei foste case care, 

încă, mai avea acoperiş.  

Dimineaţă, am început să caut prin casă ceva folositor. Găsisem un frigider care era plin cu 

conserve. Spre norocul meu nu erau expirate, dar trebuia să improvizez un desfăcător de conserve. 

Eram aşa de înfometat încât am mâncat cinci conserve, într-o oră. Ziua următoare nişte oameni în 

costume speciale m-au luat cu ei şi m-au dus la sediul lor. Ei mi-au au explicat că tot ce am văzut 

este rezultatul unui război nuclear! 
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PARADISUL PIERDUT 

Cosmina Burcea, cls a VIII-  a 

Coordonator: prof. Ionela Iordan 

Liceul Teoretic “Marin Preda”, Bucuresti 

 

Era o zi frumoasă, o zi  în care păsările cântau şi ne înveseleau cu melodiile lor, iar Soarele ne 

mângâia cu razele sale.  M-am pregătit să plec la şcoală. În fiecare dimineaţă, trebuie să iau  

autobuzul, ceea ce nu îmi place deloc. Am urcat şi am constatat că oamenii sunt foarte nervoşi, se 

împing, îşi dau coate doar ca să le fie lor bine şi să stea comod. Aceste gesturi nu mi-au plăcut 

niciodată, iar  dintr-o dată, mi-am spus în gând că mi-ar 

plăcea mult mai mult dacă aş fi singurul om de pe 

Pământ. 

Am început să-mi enumăr câteva lucruri de care 

m-aş bucura dacă aş fi singurul om de pe Pământ, 

precum: nu aş mai sta la coadă la cumpărături, nu ar mai 

trebui să stau înghesuită în autobuz, totul ar fi doar lapte 

şi miere. 

După ce am venit de la școală, m - am odihnit după o zi atât de lungă şi mi am amintit de 

dorințele pe care mi le am pus, în legătură cu―paradisul‖ meu imaginar în care era numai lapte și 

miere, dar mi dat seama că nu se va întâmpla asta niciodată! 

 Supărată de tot ceea  ce se întâmplase în acea zi, am pus capul pe pernă și m-am culcat. 

A doua zi, când m-am trezit,  părea că totul este normal, obișnuit. M-am dat jos din pat și am 

vrut să-mi salut familia, da nu era nimeni acasă.  I- am sunat, dar telefoanele erau închise, destul de 

neobișnuit, dar am crezut că au plecat mai devreme la serviciu. 

Am luat micul-dejun şi am plecat spre stația de autobuz. Spre mare mea surprindere 

nu era nimeni pe stradă, doar eu şi…. natura. 

Am ajuns la școală, dar nici acolo nu era nici măcar un picior uman. Abia atunci mi-

am dat seama că, dorințele pe care mi le-am pus ziua precedentă deveniseră realitate. 
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Eram uimită de tot ceea ce se întâmplase, îmi puneam întrebări, precum: ―Cum de nu-mi amintesc 

nimic?!‖.  

Prima dată am încercat să văd partea plină a paharului tot ceea ce mi- am dorit, era realitate, 

nu mai stăteam la coadă la cumpărături, nimeni nu-și mai dădea coate, dar sufletul?  Tot ce aveam 

pierdusem, familie, prieteni, iubirea lor, totul era pustiu acum.  

Îmi doream să dau timpul înapoi, să-mi retrag cuvintele sau măcar să-mi preţuiesc mai mult 

familia și prietenii. 

Dar, deodată, s-a auzit un glas , ce spunea: ―Trezește-te!‖. Era vocea mamei, eram atât de 

fericită că nu mai sunt singură…. Şi brusc m-am trezit şi mi-am dat imediat seama că a fost doar un 

vis. Eram atât de fericită că totul revenise la normal.  

M-am gândit foarte mult la cuvintele pe care le-am spus şi mi-am dat seama că am greșit 

nespus de mult….Prefer să stau la coadă, să stau înghesuită în autobuz, decât să sfârșesc singură, 

plină de singurătate şi cu sufletul gol. 

Din acest vis, am învățat că trebuie să mă gândesc de mai multe ori atunci când îmi pun o 

dorința pentru că această poate fi și în defavoarea mea, dar am învățat cel mai important lucru: 

trebuie să-i preţuiesc mai mult pe cei din jurul meu deoarece, într-o clipă, ei pot să dispară şi cu 

siguranţă nu ne va fi bine fără ei….. 

 

MISTERIOSUL ORAŞ HAWKINS 

Ana-Maria Voicu, cls. a VIII-a 

Coordonator: prof. Toma Dumitrescu 

Liceul Teoretic “Marin Preda”, Bucuresti 

 

Hawkins este un mic orăşel - din 1984 au existat acolo copii, dornici de cunoaştere, cărora le 

plăcea lucrurile ieşite din comun. Totul începe într-o duminică când cei trei -au strâns acasă la Finn, 

acesta fiind cel de- patrulea. Acestora le plăcea se joace la subsol, un joc cu creaturi supranaturale, 

personajele negative fiind demogorgonii.  

Se făcuse târziu, iar mama lui Finn a coborât şi le spuse: 

 -Gata, băieţi! E târziu! Mâine aveţi şcoală! 
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           Cei trei băieţi, Dragos, Luca şi Edy au plecat acasă cu bicicleta, Edy ducându-se pe o 

strada care rămăsese fără curent, de câteva zile. Dintr-odată, acesta a auzit ceva aşa ca luat-o la goana 

. Se simţea urmărit. Acesta începu sa alerge. Acasă trebuia să se afle fratele sau John, însă nu era 

deoarece acesta avea un curs de fotografie. 

 Edy a ieşit in curte, intrând în depozit. Acesta începu strige: 

-Mama!! John!! Cineva sa mă ajute! Dar 

lumina din depozit se stinse, iar când se aprinse, 

Edy dispăru fără urmă. 

Următoarea zi la scoala, Finn, Luca şi 

Dragos îl aşteptau pe Edy care nu venise la prima 

oră. Într-un final, Finn spuse: 

-Unde este Edy? Ar trebui să o sunăm pe 

mama lui.  

-Stai liniştit, poate nu s-a trezit, spuse   Dragoş. 

      -Nu, eu cred ar trebui să o sunăm pe Joyce, spuse Luca.  

Între timp, acasă la Edy, John şi Joyce începuseră să-si facă griji Aceasta s-a dus la secţie, la 

seriful Hopper spunându-i: 

-Unde este copilul meu?! Se presupune că, Hawkins este un oraş mic, unde nimic rău nu se 

poate Vreau să ştiu unde este!  

-Vă rog frumos să vă calmaţi şi să nu ridicaţi tonul! Trebuie să fie undeva pe aici, nu avea 

unde să se ducă, spuse acesta cu indiferenţă.  Aceasta pleca furioasă, trântind uşa biroului de la secţie. 

S-a întors acasă şi a sunat-o pe mama lui Finn.  

-Alo? Sunt Joyce…mama lui Edy. Mă scuzaţi de deranj, dar Edy nu ajuns aseară acasă şi 

voiam să ştiu dacă este cu Finn. Finn se întoarse de la şcoală spunându-i lui Joyce că nu a fost nici la 

şcoală. Joyce închise telefonul începu să plângă.  

La marginea oraşului se zări o fată, rasă în cap, cu o cămaşă. Aceasta ajunse la un mic 

restaurant din apropiere. Oamenii se speriaseră de ea deoarece nu scotea niciun cuvânt şi putea să 

facă lucruri ieşite de comun cu ajutorul minţii. Omul din restaurant a sunat la Protecţia Copilului, 

însă sosiră oamenii care o ţinuseră prinsă până în acel moment.Aceasta a fugit de la restaurant şi 

ajunse în faţa casei lui Finn. Din primul moment în care s-au văzut, au simţit ceva unul pentru 

celălalt.  



  

                                                     215 

 

          Finn a primit-o cu drag la el acasă, acesta ascunzând-o la subsol. Finn văzu un semn ciudat pe 

mâna ei şi spuse: 

-Ce este semnul ciudat de pe mâna ta? De la ce vine Unsprezece? 

 Aceasta nu-i răspunse, dar el continua: 

        -Cum te cheamă? spuse el entuziasmat. 

        -Nu am un nume, spuse ea într-un final.  

        -Cum nu ai un nume! Toata lumea are unul…haide să-ţi spunem Unsprezece, pe scurt Unşpe. Iar 

ea zâmbi. 

         El îi făcu un pat sub o masă de la subsol, iar apoi îi spuse că, următoarea zi după şcoală, îi va 

prezenta prietenii lui. 

          După şcoală , Finn le-a făcut cunoştinţă lui Dragoş şi lui Luca cu Unşpe, noua sa prietenă care 

are puteri supranaturale. Luca nu a avut o părere bună despre ea deoarece zicea că este o ciudată, însă 

Dragoş o considera drăguţă şi interesantă.Aceştia şi-au dat seama că Unşpe avea o conexiune mintală 

cu Edy deoarece atunci când inchidea ochii, putea să-l vadă în acel moment unde este şi ce simte, şi 

anume, frica şi groaza. 

        Următoarea zi, Edy a fost dat dispărut în oraş, deşi băieţii ştiau că nu este şi cu ajutorul lui 

Unşpe, s-au hotărât să înceapă să-l caute. Mama lui Edy era disperată, iar John începea deja să 

pregătească înmormântarea. Speranţa lor se pierduse. Unşpe învăţa să comunice cu Edy prin 

intermediul minţii şi reuşeşte să afle unde este. Aparent, exista o poartă către o altă lume şi anume 

Lumea Răsturnată unde există nişte creaturi care l-au capturat pe Edy şi anume demogorgonii, 

personajele negative ―din jocul lor‖.Unşpe îşi dezvolta abilităţile şi devine tot mai stăpână pe puterile 

ei, iar legătura dintre ea şi Finn se întăreşte, fiind tot mai atraşi unul de altul. 

        Cei patru îşi fac un plan să afle unde este poarta către Lumea Răsturnată pentru a merge să-l 

salveze pe Edy. 

       - Ca să vă ajut, aflaţi unde este Edy, trebui mă ajutaţi, am nevoie de sare şi foarte multă apă, 

spuse Unşpe 

         -Desigur! spuse Finn repede începând să-i mobilizeze şi pe ceilalţi doi. 

           În câteva clipe, totul era gata, iar. Unşpe putea să-si facă treaba. 

         -Huh!! ! Este spitalul de la marginea oraşului, de unde am scăpat eu acum câteva săptămâni, 

înainte mă întâlnesc cu voi, spuse Unşpe, destul de speriată deoarece a încercat atâta timp să scape de 

acolo şi acum trebuie să meargă din nou.  
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Finn şi Unşpe au plecat repede în drum spre spital, iar Luca cu Dragoş au rămas la şcoală. Ajunşi 

acolo, au urmat mirosul de gaze toxice care ducea spre poartă. Au intrat în Lumea Răsturnată care era 

cu totul diferită de cea normală. Era murdară şi nu erau oameni, aceştia fiind înlocuiţi de 

demogorgoni. Finn şi Unşpe îl găsesc cu greu pe Edy, dar la întoarcerea spre casă , cei doi se iau de 

mână strâns, iar Unşpe îl săruta pe Finn. După care se uita unul în ochii celuilalt şi încep să 

zâmbească. Iar din spatele acestora, apare un demogorgon care îl prinde pe Finn, Unşpe îl salvează, 

dar ea este prinsă de demogorgon . 

Finn şi Edy se întorc acasă, Joyce şi John fiind fericiţi să-l revadă, dar Finn fiind mai trist ca 

niciodată deoarece deşi şi-a salvat un prieten…a pierdut altul care putea fi prima lui iubire! 

 

 

MIRACOLUL 

Oana-Mihaela Poenaru, cls. a VIII-a 

Coordonator: prof. Toma Dumitrescu 

Liceul Teoretic “Marin Preda”, Bucuresti 

 

 Edward este un scriitor foarte îndrăgit  are un renume mare în ţară lui. Într-o zi, se plimba pe 

stradă din faţă casei sale. Deodată, căzu pe asfalt din cauza unei dureri insuportabile de cap. În 

momentul acela şi-a imaginat un avion ce se prăbuşeşte. După ce şi-a revenit, s-a dus în casă şi şi-a 

notat gândul care-i părea familiar. Timp de o lună a tot avut episoade din acestea pe care le-a notat 

într-o carte, mai apoi publicând-o. A fost cea mai vândută carte din câte a scris. A avut mare succes!  

Într-o zi, s-a întrebat de unde provin toate aceste idei pe 

care le simte că  pe propriile lui fapte. Aşa că s-a dus la 

biblioteca unde s-a interesat de despre citirea viitorului dar 

nimic nu coincidea cu ceea ce i se întâmpla lui aşa că a renunţat 

să mai caute. În următoarea zi avea programat un interviu 

pentru nouă lui carte. Ajuns în locul interviului o reportera i-a 

pus o întrebare: 

      -Domnule, care vă este sursă de inspiraţie pentru cărţile dumneavostră?  

      -Mi-e greu să vă răspund, aş vrea să ştiu şi eu. 
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       Când ochii lui  îi întâlnesc pe ai ei, Edward îşi dă seama că, o cunoaşte pe domnişoară şi exclamă 

cu voce tare : 

       -Tu eşti Ana! Te cunosc! 

   În acel moment, Edward fuge de acolo, speriat de gândurile sale care îi trezesc amintiri cu 

această faţă pe care nu a mai întâlnit-o până acum.Toată seară nu a putut dormi din cauza celor 

întâmplate . A dat timpul înapoi acum o lună când totul a început şi a înţeles că toate aceste gânduri 

misterioase alcătuiesc de fapt viaţă unei persoane, tot ce a scris în carte au fost amintirile unei 

persoane. Acesta îşi citeşte cartea proprie încercând să afle cine este Ana şi îşi da seama că este sora 

persoanei despre care a scris cartea. Edward face rost de adresa Anei şi se duce direct acasă la ea . 

Sună la sonerie iar o voce se aude deschizând uşa : 

       - Bună ziua, vă pot ajută cu ceva? 

       - Da, am venit să vă adresez câteva întrebări despre fratele dumneavoastră dacă îmi permiteţi .  

Ana îi face semn lui Edward să intre în casă. Ea rupe prima tăcerea: 

       - Cum l-aţi cunoscut pe fratele meu ? Şi rostind aceste cuvinte, Anei i se zăresc lacrimi în ochi.  

       -Ce s a întâmplat? spune Edward îngrijorat . 

       - Îmi pare rău, este un subiect delicat să vorbesc despre fratele meu, după cum cred că ştiţi a 

murit într-un accident de avion.  

  La rostirea acestor vorbe Edward se face palid la faţă iar Ana se îngrijorează. Edward îi 

explică tot ce i s-a întâmplat în ultimele luni şi află de la Ana că data morţii fratelui ei coincide cu 

naşterea lui .După ore în şir de discuţii ei ajung la concluzia că, Edward ar putea fi reîncarnarea lui 

Tim, fratele Anei. Făcându-se seară, Edward pleacă acasă la el. 

  Anei încă nu-i vine să creadă ce i s-a întâmplat şi povesteşte totul unor buni prieteni care erau 

savanţi la o mare instituţie. Auzind acestea ei îşi dau seama că ceva este ciudat la Edward şi încep să 

se documenteze despre el. Grupul de savanţi ajunge la concluzia că trebuie să-l cerceteze pe Edward 

ca să afle adevărul aşa că îl răpesc şi îl duc într-un laborator unde îi fac o mulţime de probe ADN 

care ar putea dovedi că Edward este una şi aceeaşi persoană cu Tim doar cu corpuri diferite. Pentru a 

putea afla asta ar trebui să facă aceleaşi probe ADN şi pe Tim al cărui corp nu mai este însufleţit 

acum. Zis şi făcut! După ce toate probele au fost făcute s-a dovedit miracolul, dar se pare că savanţii 

nu au ţinut cont că au lângă ei două corpuri care au aceeaşi conştiinţa iar în acel moment s-a produs o 

ruptură spaţiu-timp care a dus la crearea unei găuri negre ce a înghiţit toată planetă făcând viaţa pe 

Terra să dispară. 
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SECTIUNEA 3 – PROZA SCIENCE FICTION 

CLASELE IX - XII 

 

Nr.crt Numele Titlul lucrarii Scoala Prof. coordonator 

1 
CALUGARU ALINA 
DIANA 

JUDECATA 
COLEGIUL NATIONAL 
STEFAN CEL MARE 
TG. NEAMT 

NUTU ELENA 
MIRELA 

2 COTFASA LAVINIA RESTART 
COLEGIUL NATIONAL 
STEFAN CEL MARE 
TG. NEAMT 

NUTU ELENA 
MIRELA 

3 
MOROSANU ANDREEA 
AURELIA 

I LOST MY MIND WITH 
YOU 

COLEGIUL NATIONAL 
STEFAN CEL MARE 
TG. NEAMT 

NUTU ELENA 
MIRELA 

4 
VASILCA MARIA 
MIRUNA 

APARITII VIRTUALE 
COLEGIUL NATIONAL 
STEFAN CEL MARE 
TG. NEAMT 

BECA MIHAELA 

5 
MIHAILA MARIA 
CATALINA 

VIS IMPOSIBIL 
COLEGIUL NATIONAL 
ANDREI MURESANU, 
DEJ 

VICTORIA TITIENI 

6 VARARU GEORGE TE VAD! 
LICEUL TEORETIC 
ONISIFOR GHIBU, 
SIBIU 

ARVUNESCU DANA 
ANA 

7 BEJ ILIE IONUT INCEPUTUL 
COLEGIUL NATIONAL 
MATEI BASARAB, 
BUCURESTI 

IANCU EMILIA 

8 MITA ANA MARIA ATHER 
COLEGIUL NATIONAL 
PETRU RARES, 
PIATRA NEAMT 

AIDA ILIE 

9 
PETRESCU GIULIA 
ELENA 

IMPOSIBIL 
COLEGIUL NATIONAL 
ALEXANDRU 
ODOBESCU, PITESTI 

BUCUR FELICIA 

10 ADAM ANA MARIA 
CALATORIE IN JURUL 
KILAPODIEI 

COLEGIUL NATIONAL 
ALEXANDRU 
ODOBESCU, PITESTI 

BUCUR FELICIA 

11 ALEXEI ANA MARIA 
CALATORIA LUI VARIAN 
PE PLANETA DUMBROH 

COLEGIUL NATIONAL 
ALEXANDRU 
ODOBESCU, PITESTI 

BUCUR FELICIA 

12 
PARASCA CLAUDIU 
CONSTANTIN 

SF 

COLEGIUL 
ECONOMIC 
SUCEAVA 

DRANCA CRISTINA 
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13 NEGRILA CLARA TELEPORTAREA 
LICEUL DE 
COREGRAFIE FLORIA 
CAPSALI, BUCURESTI 

RADU EMILIA 

14 
ROGOJAN MARIA 
THEODORA 

EVADAREA 
LICEUL DE 
COREGRAFIE FLORIA 
CAPSALI, BUCURESTI 

RADU EMILIA 

15 MOROSANU ROXANA LENNA 
LICEUL DE 
COREGRAFIE FLORIA 
CAPSALI, BUCURESTI 

RADU EMILIA 

16 
CRISTEA MIHAELA 
OCTAVIA 

O INTAMPLARE PE 
OCTAVIUM 

LICEUL DE 
COREGRAFIE FLORIA 
CAPSALI, BUCURESTI 

RADU EMILIA 

17 
GHERENDI DENISA 
ROSCA ANTONIA 

CELE DOUA GLASURI 
ALE KARMEI 

COLEGIUL TEHNIC 
ALESANDRU PAPIU 
ILARIAN,ZALAU 

DEHELEAN CRINA 
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APARIȚII VIRTUALE 

Vasilca Maria Miruna, clasa a X-a 

Profesor coordonator Beca Mihaela 

Colegiul Național Ștefan cel Mare, Târgu Neamț 

 

 

 Când am ajuns în fața clădirii imense din fața mea, inima a început să mi-o ia la goană. Un 

sentiment de teamă acoperea încet tot ce am simțit până să ajung aici, tot entuziasmul și toată euforia 

de care nu reușisem să scap în ultimele săptămâni. Înghițind în sec, mi-am făcut curaj și m-am 

apropiat de intrare. Doi bărbați masivi stăteau în fața ușii. Fără să aștept cuvintele lor, am scos 

legitimația din rucsac și le-am întins-o. 

— Nanase Yuta. Intră, spuse unul dintre ei. 

Am tras aer în piept și am pășit în interiorul clădirii. Aerul rece mi-a lovit pielea, cauzându-mi 

fiori. M-am uitat în toate direcțiile. O femeie șatenă venea spre mine, tocurile ei fiind singurul sunet 

care se auzea în încăpere. 

— Ești aici pentru versiunea Beta. Urmează-mă.  

Am mers în spatele ei, uitându-mă peste tot în jur. Eram în interiorul companiei Drop Works. 

Acum un an era doar o companie mică, puțini ani în spate, iar profitul era scăzut. De la începutul 

acestui an, totul a luat o întorsătură favorabilă lor. Drop Entertainment a întrecut chiar faimoasa 

companie High Games, încasând venituri considerabile. Se estimează că ascensiunea Drop Works va 

continua, mai ales după ce s-a dezvăluit mărețul lor proiect: jocul AV.  

Am intrat într-o cameră mare, unde așteptau în jur de cincizeci de oameni (sau poate chiar 

mai mulți). Mi s-a spus să aștept lângă ceilalți. Fiecare vorbea cu cineva, așa că îmi era greu să iau 

inițiativă și să mă bag într-o discuție. Camera s-a umplut în scurt timp, din fericire, și toți cei o sută 

de laboranți au ajuns. Eram toți acolo, cu inimile bătând mai repede și cu zâmbetele încă pe buze. Un 

reprezentant al proiectului a venit în fața noastră să ne vorbească. 

— Bună tuturor. Numele meu este Mioda Kota și sunt aici pentru a vă oferi toate informațiile 

necesare și pentru a vă iniția în versiunea Beta a noului joc pe care avem de gând să-l lansăm. Pentru 

început, știți cu toții ce presupune un joc AV sau Apariție Virtuală. Fiecare dintre voi se va așeza pe 

un scaun și îi vor fi conectate fire pe întregul corp.  
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Ca să continue cu explicațiile, a trebuit ca toți să ne ocupăm locurile. Așa cum a spus, ne-au 

fost atașate fire pe anumite părți ale corpului și deasupra capului era o cască, ce urma să ne fie 

așezată pe cap mai încolo. Ne-am introdus picioarele în cavități speciale, nu foarte adânci. După ce 

au verificat că totul e în regulă, domnul Mioda a continuat să vorbească. 

— Întregul corp vă va paraliza și nu veți fi capabili să mișcați. Însă veți intra într-o lume 

virtuală, un joc conceput de noi, în care puteți să trăiți pe viu tot ceea ce faceți într-un joc video. Voi 

veți fi personajele. Însă cum aceasta este doar versiunea Beta, avem nevoie să raportați problemele 

tehnice care apar pe parcurs, să vă însemnați părerile despre joc și ideile de îmbunătățiri. Acum, s-ar 

putea să fie puțin neplăcut să ajungeți în acea lume, însă vă veți reveni la scurt timp. Ca să ieșiți, 

trebuie să vă delogați din meniu sau să muriți. În timpul jocului nu veți simți niciun fel de durere 

fizică. Vă veți trezi direct pe scaunele acestea. 

Toată încăperea era acaparată de o liniște totală. Toată lumea îl privea pe domnul Mioda cu 

cea mai mare atenție, de parcă și-ar încredința viețile în mâinile lui.  

— Jocul are cincisprezece nivele. Scopul fiecărui nivel este de a-i îndepărta pe ceilalți 

jucători. Pentru a trece de un nivel, e necesar să distrugeți total locul în care vă aflați. Sfatul meu este 

să vă grupați atunci când ajungeți. Dacă nu ați murit până la nivelul cincisprezece, atunci trebuie să îi 

eliminați pe toți ceilalți jucători. În principal asta este tot, veți afla mai multe pe parcurs. Sunteți 

gata? 

Toți am confirmat. Ni s-a spus să ne relaxăm corpurile și asta am și făcut. Am închis cu toții 

ochii, lumea reală devenind un abis întunecat. În vreo cinci secunde, totul a devenit alb, chiar dacă 

noi încă țineam ochii închiși. Am simțit cum inima mea își accelera bătăile, respirația mi-a devenit 

deodată sacadată, o stare de amiostazie mi-a cuprins întreg trupul. Căldura corpului meu devenea mai 

puternică și mai puternică, până în momentul în care s-a făcut insuportabilă. Nemaiputând rezista 

temperaturii ridicate și stării de disconfort în care am intrat, am deschis ochii. Când am făcut asta, 

camera plină de oameni în care mă aflasem până atunci dispăruse.  

Când am deschis ochii, locul în care mă aflam a dispărut. Se simțea ciudat, de parcă nu mă 

aflam în corpul meu, dar în același timp eram în el. Eram într-un coridor lung. Mergând mai departe, 

am dat de o mulțime de ziduri, însă de nicio ușă. Apoi mi-am dat seama că primul nivel era într-un 

labirint, iar eu eram singur și complet pierdut.  
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Apoi, ca prin magie, s-a auzit o bufnitură în spatele meu, iar până m-am întors, două siluete 

erau la doar câțiva centimetri de mine. Am dat câțiva pași înapoi, speriat. Erau două fete. Ignorându-

mi complet existența, au început să vorbească între ele. 

— Cu cât te apleci mai mult, cu atât ajungi mai sus. Ai observat? 

— Iar dacă te ridici pe vârfuri înainte să sari, aterizezi mai ușor! 

Fără să mă gândesc, am simțit nevoia de a spune ceva, pentru că ar fi putut să plece în orice 

clipă la fel de brusc precum au apărut și aș fi fost din nou singur. 

— Mă scuzați... 

— Ce vrei, ultracrepidarianule? 

— Ultra- ce? am spus confuz. Uitați ce e, chiar nu cunosc pe nimeni aici și nu știu ce ar trebui 

să fac. Credeți că mă puteți- 

— Ajuta? mă întrerupe una din ele. Desigur! Nici noi nu ne cunoșteam înainte. De fapt, nu 

cred că se cunoștea cineva. Laboranții acestui experiment au fost aleși aleatoriu. Sunt Sasha Ignatov 

și sunt din Rusia. 

— Eu sunt Moon Sun Kyung. Îmi poți spune Sunny. 

— Eu sunt Nanase Yuta. Sun Kyung... ești cumva o descendentă a poporului coreean? Uau. 

Nu am mai cunoscut niciun coreean până acum, am spus uimit. 

— E adevărat că populația a scăzut în 2119 și Japonia a cucerit peninsula, însă suntem 

împrăștiați prin lume. Haideți acum, trebuie să distrugem acest loc, a spus Sunny, cât se poate de 

încrezătoare în forțele ei. 

Părul șaten îi era legat într-o coadă pe o parte, iar câteva șuvițe îi cădeau libere pe față și îi 

acopereau ochii negri și tenul foarte deschis. Sasha, pe de altă parte, era robustă și părul ei blond era 

lăsat liber pe umeri, iar ochii ei erau de un albastru strălucitor.  

Puterile noastre erau sporite. Am parcurs o distanța mare în acel labirint, iar la fiecare 

fundătură se afla un premiu: un trandafir. O singură petală îți oferea un nou bonus. Eu și cele două 

fete am găsit trei trandafiri, așa că am reușit să obținem zborul, invizibilitatea și flexibilitatea. Nu am 

rupt mai mult de o petală pentru fiecare, astfel să putem lăsa și celorlalți aceleași puteri. Am hotărât 

toți trei că nu vom elimina pe nimeni, ci vom aștepta să ajungem la ultimul nivel. În carnețelul primit 

în „inventar‖ am notat că e nevoie de efecte sonore. 
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Am început să alergăm , încercând să ieșim din labirintul imens. Fiind o sută de laboranți, mi 

s-a părut extrem de ciudat să nu ne întâlnim și cu alții. Însă asta până când ne-am ciocnit de un alt 

grup, format din patru persoane. Ne-am oprit toți. Un băiat din acel grup a luat inițiativa. 

— Sectorul din care venim a fost secat de puteri. Nu ar avea rost să treceți mai departe. 

— Sector? am întrebat. Labirintul e împărțit pe sectoare? 

— Uitați-vă în obiective. Avem o hartă care structurează înregul loc în sectoare.  

Fiecare dintre noi a aruncat o privire în meniu, la obiective și am găsit într-adevăr harta 

labirintului. Traseul pe care l-am parcurs a fost marcat cu o linie roșie și ceilalți participanți la joc 

erau marcați cu niște puncte albastre. 

— Stai așa, observă Sasha. Aici nu sunt o sută de puncte. Unde sunt laboranții? 

— Într-o altă dimensiune, răspunse un alt băiat din grupul lor. În această lume suntem doar 

douăzeci și cinci, ceea ce înseamnă că mai există trei lumi. Sunt aceleași locuri, însă nu se 

intersectează și ceea ce fac ei acolo nu afectează dimensiunea noastră. Teoria mea este că atunci când 

trecem la un alt nivel, suntem din nou repartizați. Când sunt eliminați douăzeci și cinci de laboranți, o 

dimensiune dispare. Cred că ultimul nivel e o dimensiune comună, însă nu sunt sigur. Apropo, 

numele meu e Oscar Dupont. Ei sunt Mattia Rossi, Eren Morgenstern și ea e Acacia Kasapi. Dacă 

vreți să formăm un grup, am fi mai mult decât încântați. 

— Numele meu e Moon Sunny. Ei sunt Sasha Ignatov și Yuta Nanase. Să mergem, trebuie să 

începem să distrugem acest loc. 

Cumva, am reușit să ajungem în centrul labirintului. Acolo a început totul, când fiecare și-a 

dezvănțuit puterile. Adrenalina ne curgea prin sânge, iar odată începută acțiunea, distrugerea 

labirintului a fost ușoară. Un singur pumn putea dărâma un zid întreg. Mattia putea răsufla foc, iar 

Oscar provoca mari cutremure. Ei au decis ca fiecare să aibă o putere diferită, așa că au luat o petală 

diferită. Spre deosebire de ei, eu Sasha și Sunny aveam aceleași puteri. Nu vedeam asta ca pe un 

avantaj. Imediat cum noi am început distrugerea, s-au auzit bufnituri de departe. Se pare că și alte 

grupuri au început a distruge. Alergam în diferite părți ale locului, împrăștiind foc, pământ, apă, 

curenți, absolut tot ce aveam la dispoziție. Strigătele de entuziasm și râsetele făceau tot acest joc 

uimitor, iar când în urma noastră totul exploda, în fața noastră a devenit totul negru. Apoi, locurile s-

au pixelat până când s-au transformat în ceva cu totul diferit. 
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Dar de data asta, nu mai eram singur. Lângă mine, întinși pe pământ erau Acacia și Eren. M-

am ridicat, privind confuz în jur. Eram într-o peșteră, iar deasupra noastră se aflau stalactite lungi 

care arătau amenințător. Acacia s-a ridicat în șezut și și-a dus mâna spre cap. 

— Nu ar trebui să mă doară.Voi ieși să raportez și revin, în regulă? 

Eu și Eren am aprobat. Acacia a deschis meniul, a apăsat butonul de deconectare, însă ceva 

ciudat s-a întâmplat. Nu a ieșit, ci a apărut harta. Ciprioata a încercat din nou. A încercat și a treia 

oară, însă nimic. Doar harta a apărut. Eu și Eren ne-am uitat ciudat unul la altul. Am deschis ambii 

meniurile în același timp și am încercat să ieșim. Nuiciunul dintre noi nu putea. 

— Suntem blocați aici?! strigă germanul furios.  

Ne-am ridicat cu toții în picioare. Ne-am pus de acord să găsim alți laboranți pentru a le cere 

să iasă și să raporteze problema noastră. În peșteră am mai găsit oameni. I-am rugat să se 

deconecteze, însă se aflau în aceeași situație ca noi. Eram un grup format din unsprezece persoane 

când am ajuns în mijlocul peșterii, după cum arăta harta. Panica s-a instalat printre noi. Acolo erau 

strânși toți ceilalți, furioși că nu puteau ieși și că aveau nevoie de îngrijiri, pentru că ceva nu a mers 

bine la nivelul anterior. În această dimenisune, eram doar eu, Eren, Acacia și Mattia din nivelul întâi. 

Ceilalți erau probabil în celelalte trei dimensiuni. 

— Oh, aici erați! se auzi o voce fermă.  

Din spatele unui perete al peșterii apăru femeia care m-a ghidat când am ajuns aici. Explicația 

dată de ea nu era cea pe care voiam să o aud. Am rămas cu toții blocați aici din cauza unei 

încurcături, fucției de delogare i s-a făcut legătura cu aceeași comandă care deschide harta. Cât timp 

există jucători, funcția nu poate fi modificată în joc. 

— Îmi pare rău, spuse ea, lăsându-și capul în jos. Funcția nu poate fi modificată pentru 

jucătorii prezenți în joc, însă eu pot ieși. Iar eu nu sunt pregătită fizic să trec nivelele, de asta ați fost 

aleși voi. Ajungeți la ultimul nivel, terminați jocul și firele se vor deconecta. 

*** 

Am deschis ochii și din cauza șocului, am amețit și am simțit cum mă clatin. Eram pe o 

clădire înaltă, în mijlocul unui oraș. Soarele abia apunea, iar nuanța portocalie a cerului îl făcea să 

arate de parcă a luat foc. M-am uitat speriat în jur. La început era liniște, însă, încetul cu încetul, niște 

voci au început să se audă tot mai tare. Eu eram blocat pe acoperișul clădirii și oricât aș fi căutat, nu 

găseam nicio ieșire. Am început să mă plimb în stânga și în dreapta. Totul părea pustiu. Însă în 

spatele meu, câteva prezențe și-au făcut apariția.  
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— Nivelul cincisprezece. Aceeași dimensiune. Teoria mea a fost corectă. 

Am deschis harta. Mattia avea dreptate. Pe hartă erau patruzeci și unu de puncte negre. 

Punctele negre reprezentau jucătorii care au ajuns până aici, dar care au fost eliminați. Singurele 

puncte albastre erau pe clădirea pe care ne aflam. Erau șase puncte albastre: eu, Mattia, Acacia, 

Sasha, Sunny și Oscar. Asta însemna un singur lucru: trebuia să ne luptăm. Ne-a luat patru zile să 

ajungem la ultimul nivel. Însă fiecare oră e esențială. Corpul nostru nu va mai putea rezista fără apă. 

Cât timp suntem conectați, nu putem bea, nu putem fi hrăniți, ci doar respira.  

— Vreau să vă cunosc și în realitate, am spus. Mulțumesc pentru tot ce ați făcut  pentru mine 

în acest joc, pe parcursul a cincisprezece nivele. Haideți să ne întoarcem.  

Toți au aprobat cu un semn din cap. Mă durea inima, dar voiam să ies de aici. Toți voiam să 

fim liberi. Nici nu am avut timp să intru în meniu ca să îmi aleg arma, deoarece Sasha a făcut prima 

mișcare: i-a înfipt lui Oscar o sabie laser prin piept. Pe bărbia acestuia s-a scurs o dâră de sânge, iar 

ochii lui au încremenit de spaimă pentru câteva clipe, ațintiți spre rusoaica ce avea lacrimi în ochi. 

Apoi, colțurile buzelor sale s-au ridicat ușor-ușor, și-a prins brațele de sabie și a încercat să o scoată. 

Sasha nu a opus rezistență, ci l-a ajutat să o scoată din  piept. Toți ceilalți priveam scena înfiorați. 

Oscar devenea tot mai transparent. Zâmbetul i-a rămas pe față. 

— Simt cum mă trezesc în lumea adevărată, e în regulă. Grăbiți-vă și veniți, fără regrete 

acum! a spus francezul și a dispărut complet, apariția sa virtuală transformându-se în praf. 

Imediat cum punctul lui Oscar a devenit negru, locul în care ne aflam a început să se 

cutremure și ca și cum ar fi fost un perete, lumea s-a pixelat și s-a transformat într-una nouă. Eram 

ultimii cinci rămași în joc. Eram parcă într-un sanctuar, cu cinci stâlpi înalți din piatră într-un cerc, 

fiecare dintre noi aflându-se pe un stâlp. Pentru prima dată în joc, îmbrăcămintea noastră s-a 

schimbat și purtam cu toții costume negre, acoperite de paltoane lungi, subțiri și negre. În mijlocul 

stâlpilor a îneput o numărătoare inversă de la zece, iar la sfârșitul acesteia s-a aprins un cerc de foc 

înalt către cer, împiedicându-ne să ieșim. Aveam la dispoziție un singur spațiu restrâns pentru a ne 

învinge unii pe alții, fără alte obstacole. 

— Să terminăm asta repede! a spus Sasha. 

Fata a sărit din vârful stâlpului, iar după ea imediat Sunny. Podeaua era împărțită în pătrate de 

marmură. Descendenta coreeancă a aterizat cu succes pe unul dintre pătrate, însă cel pe care a aterizat 

Sasha s-a spart imediat. Sunny a reacționat imediat, prinzându-i mâna.  

— Sunt capcane! a strigat Sunny panicată. 
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A scos-o pe Sasha de acolo. Mattia a privit speriat. 

— Putem ieși aici dacă suntem omorâți de alt jucător, scrie în regulament... Dar ce se 

întâmplă dacă suntem uciși de joc? Mai ieșim?! a țipat el. 

Acacia a sărit și ea de pe stâlp. Eu și Mattia am strigat după ea, însă ea aterizase pe unul 

dintre pătrate, cu un zâmbet viclean pe buze.  

— Cred că am luat petala unui trandafir special. Voi nu vedeți pătratele în culori diferite? Al 

Sashei era roșu. Pe cele pe care am aterizat eu și Sunny sunt verzi. Săriți și încercați să aterizați pe 

cele de pe margine, sunt toate de aceeași culoare!  

Mattia părea puțin sceptic, se vedea din privirea lui. Însă eu am făcut prima mișcare, având 

încredere în Acacia. Și am avut dreptate, deoarece am ajuns în singuranță și am rămas acolo. Mattia a 

făcut la fel. Acacia ne-a precizat că primul rând de pătrate era sigur, al doilea era roșu, următorul era 

verde și tot așa în continuare, ca un șir cu regulă. În același timp, toți cinci ne-am scos săbiile.  

— Până la urmă, să vedem cine e mai puternic dintre noi toți. Doar n-am trecut degeaba prin 

toate astea, spuse Sunny sigură pe ea. 

Sabia Acaciei veni cu viteză spre ea, însă coreeanca sări câteva pătrate în spate. Eu și Mattia 

ne-am privit unul pe altul. Și-a îndreptat sabia în față și a sărit spre Sasha, rusoaica fiind luată prin 

surprindere. Cu toată forța de care dispunea, și-a prins mâinile în jurul tăișului sabiei. Mâinile îi 

sângerau, însă o ținea fix și se uita în ochii italianului. Sasha avea mai multă putere decât Mattia și ar 

fi putut să scape în câteva secunde dacă mai împingea sabia departe de ea, însă nu i-am oferit timpul 

de care avea nevoie. Am sărit peste zona periculoasă roșie până în spatele lui Mattia, iar în loc să îl 

atac mișelește, am sărit pe spatele său și am aterizat în dreapta Sashei, unde am trecut ușor sabia 

peste ea. S-a uitat confuză la corpul ei cum devine transparent și dispare, iar ultimele sale cuvinte au 

fost: „Chiar se simte când ești aproape de realitate din nou. E un sentiment plăcut.‖ 

Eu și Mattia am făcut un schimb de priviri, am aprobat simultan și am intervenit în lupta 

Acaciei cu Sunny. Încercarea de a învinge era îngreunată de capcanele jocului. Aveam nevoie de 

atenție distributivă pentru a fi atenți unde călcăm, iar asta m-a făcut să înțeleg de ce am fost noi 

selectați și de ce a trebuit să trecem niște teste: pentru că doar cei mai strategici pot câștiga. Sunny și 

Acacia au ieșit pe rând, iar zâmbetele lor mulțumite ne-au dat de înțeles că sunt recunoscătoare, chiar 

dacă au pierdut. Când eram mai disperat ca niciodată și gata de un atac împotriva lui Mattia, strigătul 

său a împânzit întregul loc și m-am oprit. 
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— Ai încredere în mine, nu? Am o ipoteză. Poți ieși din joc dacă ești ucis, dar dacă mă scoți 

și câștigi, pe tine te va scoate? Ai garanția că vei ieși automat odată ce câștigi jocul și că nu vei 

rămâne blocat? 

Am împietrit.  

— Și atunci... Ce... ce facem atunci? m-am bâlbâit, speriat. 

— Ne înjunghiem unul pe altul, simultan. 

Siguranța din glasul lui m-a făcut să am încredere. Ne-am dat câțiva pași înapoi, cu grijă. La 

trei atacam amândoi. Nu am mai stat pe gânduri. Singurul scop era să ajungem cât mai repede afară 

din acest loc, deoarece disperarea începea să își pună urmele pe noi. Ne-am luat avânt. 

— Trei! Doi! Unu! 

— Unu! am zis ambii simultan și am înaintat unul spre celălalt. 

Ceilalți aveau dreptate, toți. Când sabia a trecut prin mine, nu am simțit nicio durere fizică. 

Tot ce am simțit a fost un fior care pornea din interior. Simțeam că pot să îmi mișc corpul întins pe o 

targă, dar nu mă puteam vedea făcând asta. Mă uitam la Mattia, iar Mattia la mine. Deveneam tot mai 

transparenți, dar o euforie ciudată ne cuprindea. Și în scurt timp, ambii ne-am deschis ochii și ne-am 

ridicat de pe tărgile pe care eram așezați, respirând din greu de parcă abia am ieșit de sub apă. Eram 

unul lângă altul, iar în jurul nostru erau domnul Mioda Kota și subordonații lui. Mi-am lăsat capul să 

îmi cadă pe genunchi, iar câteva șuvițe rebele de păr îmi mângâiau obrajii. S-a terminat cu jocurile de 

tip AV. Compania trebuie să dea faliment, pentru că era mult prea periculos. Însă trebuie să recunosc, 

e prea bine să simți din nou că tu ești cel care respiră, nu o hologramă. Acum suntem liberi, cu toții. 
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Moroșanu Andreea Aurelia, clasa a X-a 
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        Fugi…Tot ce aveam în minte era cuvântul fugi. Alergam, iar crengile copacilor mă loveau peste 

față. Mă uitam în toate direcțiile, dar nu-l vedeam.Doar îl auzeam cum se apropie. Din ce în ce mai 

mult. Mă împiedic și, înainte să ating pământul, mă trezesc țipând și plângând. Tata intră în camera 

mea și mă ține în brațe încercând să oprească râurile de lacrimi ce îmi curg pe obraji. După ce mă 

liniștesc, vreau să mă culc la loc, deoarece era ora 2 AM.  Mă așez înapoi în pat și când mă întorc cu 

fața spre geam zăresc cei doi ochi roșii pe care îi văd în fiecare seara. Închid ochii și trag aer adânc în 

piept. Când îmi deschid ochii, cele două rubine roșii înspăimântătoare nu mai erau. 

          Mă trezesc epuizată din cauza acelui vis, dar m-am obișnuit. De două săptămâni am același vis 

în fiecare noapte și în fiecare seară apar cei doi ochi roșii la geamul meu. 

Azi e prima zi de școală din clasa a XI-a.Îmi fac rutina de dimineață și plec la școală cu mașina pe 

care mi-a dăruit-o tata de ziua mea. Ajung la școală și, ca de obicei, toate privirile sunt ațintite pe 

mine. Intru în clasă și mă așez în veșnica mea bancă. Penultima bancă de la geam. Locul de langă 

mine era al Robertei, dar ea a murit anul trecut și de atunci am promis că cel ce se atinge de locul ei o 

să sfârșească mort. Roberta era cea mai bună prietenă a mea. Eu sunt șefa echipei de majorete, șefa 

clasei, am centura neagră la karate, am note excelente și sunt cea mai frumoasă fată din liceu. 

Stăteam în bancă și desenam în caietul meu când cineva își pune ghiozdanul pe locul Robertei. Fără 

să mă uit cine e, țip: 

 – Am stabilit că cine se apropie de locul Robertei o să sfârșească mort, așa că mută-te până nu-ți mut 

eu una de să treci prin perete! 

– Daʼ cine te crezi tu ca să țipi la mine ?spuse el înfuriat. 

Toți cei din clasă se uitau încremeniți. 

– Cine ești tu ca să ai tupeu să mă contrazici? Ți-am zis să te muți! Locul ăsta a fost și rămâne al 

Robertei! 

– Draga mea, să știi că nu există prieteni imaginari. 
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Acele cuvinte au umplut paharul. 

– Cum îndrăznești să spui că Roberta e un prieten imaginar?! Cum ai tu tupeu să vii în clasa mea și să 

te crezi șef ? 

          În momentul ăla pumnul meu îl izbește direct în față. Îl prind de braț și i-l pun între omoplați. Îl 

pun jos, mă așez  cu genunchii pe spatele lui și îi ridic mâna din ce în ce mai mult, ca să-l doară. 

– Să nu mai ai tupeu să mă subestimezi! 

          Atunci îmi iau lucrurile, dar când vreau să ies pe ușă intră profesoara de latină și mă întreabă: 

– Amelia Stone, unde crezi tu că pleci? 

– Cât mai departe de acel dobitoc. Arăt spre cel ce stătea încă pe jos. 

– Treci imediat înapoi. 

– La revedere. 

          Voiam să mă liniștesc, așa că am plecat să mă plimb prin pădure. Mă prăbușesc lângă un copac 

și încep să dau frâu liber lacrimilor. În timp ce plângeam, am auzit un zgomot venind dintr-un tufiș. 

M-am ridicat de jos și am început să merg încet ca să văd ce a provocat zgomotul, dar spre fericirea 

mea, era doar un iepure. M-am decis să îmi continui drumul prin pădure. În timp ce mergeam, am 

auzit un sunet de creangă ruptă. M-am  întors speriată, dar m-am liniștit cu gândul că și de data 

aceasta a fost doar un iepure. Când mă întorc să-mi continui drumul, în fața mea stătea un lup de vreo 

3 metri. Avea blana neagră ca un cărbune. În momentul în care ochii noștri s-au întâlnit, ai lui s-au 

făcut mov. Lupul a scuturat din cap, iar culoarea ochilor a revenit la normal. În momentul în carea 

sărit să mă atace, un alt lup gri a ieșit din tufiș și l-a trântit de copac. Priveam bătălia încremenită. 

Deși voiam să fug, corpul meu nu primea comenzile. Lupta s-a sfărșit în momentul în care lupul care 

m-a atacat s-a transformat în om. Stai ce? E om? Dar așa ceva nu e posibil. Probabil am halucinații. 

În momentul următor și celălalt lup s-a transformat în om. Mă uitam la ei uimită de ceea ce am văzut. 

Doar după câteva momente mi-am dat seama că cei doi erau goi. Atunci m-am înroșit și m-am întors 

cu spatele. 

– O să fiți goi încontinuare sau o să vă luați niște haine pe voi ? 

– Am niște haine în tufiș. Așteaptă puțin, spune primul lup. 

           După câteva momente mi-a spus să mă întorc și așa am făcut. În fața mea stăteau doi bărbați în 

jur de douăzeci de ani cu trupuri bine lucrate. Unul dintre ei era brunet cu niște ochi de un albastru 

inimaginabil. Celălalt era blond cu ochii verzi, era mai scund, dar la fel de bine lucrat. 
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– Bună, eu sunt Jermy. Îmi pare nespus de rău pentru fratele meu Klaus, este foarte posesiv,    spuse 

băiatul cu ochi albaștri. 

– Nu-i nimic. Se întunecă și cred că ar fi mai bine să plec. Așa că pa. 

– Stai, dacă vrei putem să te conducem. Sunt multe pericole în pădure acum. 

– Bine atunci. 

       Pe parcursul drumului nimeni nu a scos un cuvânt. Doar la plecare, când ne-am salutat. Am intrat 

în casă ca să văd din nou că nu e nimeni acasă și eu stau singură. M-am trântit în pat și am adormit 

instantaneu. 

– I-ai simțit mirosul? Ceva nu e în regulă cu fata aia, spuse Klaus către Jermy. 

– Liniștește-te. Nu e nimic în neregulă cu ea, și da, i-am simțit mirosul. Cel mai probabil e un 

vârcolac și ea încă nu știe asta. 

           Am continuat să mergem până am ajuns acasă. Lilly era în bucătărie și gătea. Ea este sufletul 

pereche a lui Jermy. Lilly era blondă cu ochi albaștri și un trup de invidiat. Puteai să zici că e 

perfectă. Klaus se duce în cameră și se așază în pat să se liniștească dupa ziua de azi. 

Era ora 7:30 și eu abia mă trezisem. Am sărit ca arsă din pat, pentru că nu voiam să întărzii la ora de 

istorie. Proful de istorie este cel mai dur profesor din școală. Ajung cu două minute înaintea 

profesorului. În timp ce acesta ne preda lecția, privirea mi-a zburat pe geam și atunci i-am văzut… 

Cele două rubine mă priveau insistent. 

– Stone! Țipa profesorul.Repetă întrebarea. 

Eu taceam și nu știam ce să-i răspund profesorului. 

– Foarte bine Stone, azi te-ai ales cu un 4. 

          În pauză m-am dus să-mi iau cărțile pentru următoarea oră, aceea fiind matematică. Orele au 

trecut repede, dar nu am putut să mă concentrez, deoarece în minte aveam doar acei ochi roșii ce mă 

priveau. Ajung acasă și exact așa cum credeam.Eram singură. Tata îmi lăsase un bilet în care îmi 

spunea că a trebuit să plece într-o delegație pentru o săptămână și lângă bilet o suma de bani pentru 

tot ce aveam nevoie. Eram plictisită, așa că am decis să mă plimb puțin. Am ieșit din casă și… voiam 

să mă plimb prin cartier, dar ceva mă chema în pădure. Știam că acolo trebuie să merg. Mă îndreptam 

cu pași mari spre pădure când cineva îmi pune mâna pe umăr și eu tresar. Era Jermy.. 

– Scuze..nu intenționam să te sperii.. 

– Nu-i nimic. 

– Am văzut că te îndrepți către pădure. Pot să știu de ce ? 
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– Aaa..Păi...nimic interesant. Voiam doar să mă plimb. 

– E întuneric afară și noaptea sunt multe pericole în pădure. Hai că te duc acasă. 

       Pe drum am început am început să-i pun tot felul de întrebări despre vârcolaci.Am ajunsîn fața 

casei și Jermy mă sărută scurt pe obraz. Pun mâna pe locul în care m-a pupat și zâmbesc. Intru în 

casă și încep să caut ceva interesant la televizor, dar nu era nimic, așa că am adormit cu telecomanda 

în mână. 

         Mă trezesc și când ma uit la ceas este deja 8:15. Nu mă mai panichez știind că oricum nu intram 

la ora de muzică.Îmi fac rutina de dimineață și plec spre școală. Mă duc în spatele școlii și acolo mai 

erau câțiva băieți de a XII-a și… Klaus și Jermy. Stai, ce? Klaus și Jermy? Ce caută ei la mine la 

liceu? Mă duc să-i întreb. 

– Hei băieți, ce faceți voi aici ? 

– Ne-am mutat aici la liceu. 

– Super. Apoi mă așez pe bancă. 

     Orele au trecut destul de repede, iar când  am vrut să ies pe poarta școlii, mi-am auzit numele și 

m-am  întors instantaneu. L-am văzut pe Klaus alergând spre mine. 

– Hei, Amelia! Spune el abia trăgându-și sufletul. 

– Hei, ce e cu graba asta ? 

– Voiam să te intreb dacă pot să te conduc până acasă. 

Am acceptat și pe drum am râs în continuu. Mă simțeam bine în preajma lui Klaus. Când am vrut să 

intru în casă, acesta mă prinde de mână și mă sărută fin pe buze. Când realizează ce se întâmplă,  dă 

un pas în spate. 

– Scuze…nu știu de ce am făcut asta. 

– E ok, spun, după care zâmbesc. Ne-am salutat și apoi am plecat. 

         Adorm, dar din nou am același vis, dar de data asta mă trezesc în pădure. Mă uitam în jur 

speriată și mă întrebam cum am ajuns aici. Se aude un zgomot dintr-un tufiș. Mă întorc și văd cei doi 

ochi roșii care mă priveau de atâtea nopți. Am încercat să mă dau mai în spate, când văd c ălupul cel 

mare și negru înaintează, dar nu puteam deoarece în spatele meu era un copac. Am închis ochii și  am 

așteptat să mă sfâșie, dar nu s-a întâmplat… nu mi-a venit să cred. Lupul și-a pus capul pe picioarele 

mele și se uita cu blândețe la mine. Mi-am făcut curaj și i-am atins blana mătăsoasă, iar acesta își 

închise ochii și își lăsă urechile pe spate. Corpul lui emana căldură, așa că somnul mă cuprindea din 

ce în ce mai rapid. Până  când adorm cu capul pe burta lupului. 
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Stăteam la picioarele ei și mirosul ei de trandafir mă hipnotiza. Mă uitam la ea în timp ce dormea pe 

mine. Era atât de frumoasă și pură. Soarele apare timid de după nori, așa că o trezesc, ca să o duc 

acasă. Mergeam în liniște și ea mă urma fără îndoială că aș greși drumul. În sfârșit am ajuns acasă la 

ea. Mă sărută pe frunte și pleacă cu zâmbetul pe buze. 

Mă trezesc cu o durere de cap insuportabilă. Mă ridic din pat, iar corpul începe să mă furnice. Încep 

să aud cum cad picurii de apă de pe frunze, văd si cea mai îndepărtată piatră. M-am speriat și am 

strigat cât am putut de tare și în acel moment pe geam apare lupul negru care s-a transformat intr-un 

bărbat bine făcut cu ochii verzi ca de smarald și păr brunet. Mămângâiepe spate șiîmispunecatotul o 

să fie bine. Nu măputeamgândi la faptulcălupulnegru s-a transformat in om exact caJermysi Klaus. 

Dupăcâteva minute ce au părutcafiindpatru ore măuitînoglindășivăd un lup mare, alb cu 

nișteochiireali de albaștri. Nu îmiveneasa cred căsunteu. 

BunăAmalia.Spune o voce din capulmeu. 

Cine esti?Spun puținsperiata din cauzăcămăgândeamcăînnebunesc. 

Nu înnebunști.Eu sunt Ayrin, sunt lupoaica ta. 

Bărbatul de la mine din camera spune: 

-Bună, eu sunt Derek. 

-Bună, eu sunt Amelia. Încântată de cunoștință. 

După aceste cuvinte mi-am dat seama că de fapt niciunul nu a deschis gura să zică ceva. Mă uitam 

nedumerită. Mă uit din nou în oglindă și mă gândesc că poate nu o să mai pot să mă transform înapoi 

și că o să rămân așa pe veci. 

-Putem comunica telepatic, doar gândește-te la forma ta umană. Spuse Derek către mine. 

Zis și făcut.În două secunde eram om, dar eram dezbrăcată. Am început să roșesc. 

-Te poți întoarce pânămă îmbrac? Spun eu catre Derek. 

-Ah, da sigur. Și se întoarce. 

Mă îmbrac și-l anunț că sunt gata. Derek îmi zâmbește și-mi zice: 

-Dragă Amelia, eu știu cine ești tu deja. Tatăl tău mi-a spus să stau cu ochii pe tine toată ziua în care 

a murit. Acestea au fost ultimele lui cuvinte. 

-Tatăl meu ?Dar tatăl meu trăiește. 

-Ai fost adoptată de cănd aveai 6 luni. Mama ta a murit la naștere deoarece era om și tatăl tău a decis 

să te lase la orfelinat pentru că el nu putea să aibă grijă de tine, dar știa că cineva cu o inimă mare o 

să te ia acasă. 
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La auzul cuvintelor lui am rămas cu gura căscată. Aveam 17 ani iar tata nu îmi spusese că am fost 

adoptată. Eram așa dezamăgită de el. Am ramas nedumerită și l-am rugat pe Derek sa-mi spună mai 

multe. El mi-a explicat cum ajuns să mă transform și care sunt efectectele acestei schimbari... 

Urmatoarele zile n-am fost deloc la școală și am stat in fiecare zi cu Derek și bineînțeles căi-am 

chemat și pe Klaus si Jermy. Ei m-au ajutat să înțeleg cum să mă comport și cum și când să mă 

transform.  Aud o mașină afara și cănd mă uit pe geam observ că era tata. Intră în casă și-i vede pe 

băieți. Eu mă uit la el și încep să țip la el: 

-De ce nu mi-ai spus că m-ai adoptat și mai ales că acum să aflu că mă mai pot și transforma în 

vârcolac ?! 

-Am vrut sa-ți spun când făceai  18 ani și am crezut că te vei supăra pe mine. 

-Nu mai am ce vorbi cu tine, am încheiat orice discuție. 

În acel moment i-am luat pe băieți și am plecat in pădure. Am ales să las și școala si tot ce a însemnat 

pentru mine acel oraș si acei oameni. 

Au trecut 4 ani de atunci, eu sunt împreună cu Klaus, Jermy cu Lilly, iar Derek cu o fată pe nume 

Mary. Eu am un băiețel pe nume Jack de doi anișori, iar Lilly o fetiță de doar un an. Noi am hotărât 

să ne întoarcem înapoi la tatăl meu... Am ajuns în fața casei mele și mă simțeam vinovată... Tata a 

ieșit afară și a început să plângă..la fel și eu..Ne-am luat în brațe după care el și-acerut scuze pentru 

că nu mi-a spus, și eu la rândul meu am făcut la fel. Am intrat în casă și am început să povestim... Au 

trecut anii și noi am rămas cu toții o familie frumoasă chiar dacă noi eram jumate animale și jumate 

oameni, iar tatăl meu era om. 
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 O vedeam în fiecare zi, o urmăream și mi se părea mai frumoasă pe zi ce trecea. Nu puteam 

vorbi cu ea, nu o puteam atinge, dar eram extrem de fericit că puteam avea grijă de ea. Ea nu mă 

vedea, ea nu știa că exist și asta îmi întuneca sufletul.  

 M-am născut în Anglia, acum două sute șapte de ani. Eram fiul unui grăjdar care lucra pentru 

vicontele de Wroxley, pe numele sau Nigel Wetherby. Până la vârsta când fusesem executat, 

strânsesem atât de multă ură pentru familia vicontelui, încât aș fi fost în stare de orice pentru a-i arăta 

și ei măcar o fărâmă din durerea sărăciei pe care o îndura familia mea. Mama murise la a opta 

naștere,  n-a mai rezistat, atât ea cât și copilul au murit; nu știu câți ani aveam atunci, dar știu că eram 

destul de mare încât să știu ce înseamna moarte. Eram terifiat și furios, furios pe familia perfectă a 

vicontelui, furios pe luxul în care aceștia trăiau, furios că pe ei imperfecțiunea nu-i atingea în niciun 

fel. Furia îmi întunecase mințile, în acea noapte reușisem să mă strecor cu ajutorul lui Tom, băiatul 

de la bucătărie, în castel. Era trecut de miezul nopții, dar știam castelul ca-n palmă; fusesem aici o 

singură dată, când eram mai mic și din acea zi visam în fiecare noapte aceleași imagini pe care le-am 

văzut atunci. Știam unde era camera pe care o căutam, în aripa de vest a castelului. Îmi era teamă, îmi 

era teamă că cineva îmi va auzi respirația și mă va prinde, dar nimic nu mă putea opri de a-mi duce 

planul la bun sfârșit. Nu-mi mai amintesc cum am ajuns în cameră, dar țin minte semntimentul pe 

care l-am avut când, prin acea beznă, am putut simți mâinile mici și dolofane cum încercau să-mi 

îndepărteze mâinele de pe perna care îl sufoca. Primul fiul al vicontelui, moștenitorul, Nigel Robin 

William Wetherby murise sufocat, iar criminalul era fiul grăjdarului. A doua zi fusesem executat, 

„spărgătorul de captete‖, fiindu-mi călăul. 

 La Judecata de Apoi am primit sentința, fiind hărăzit să devin înger păzitor pentru muritori. 

De atunci am fost îngerul a trei muritori; nu mă puteau vedea, nu-mi puteau vorbi și nu știau că exist, 

dar mereu eram acolo pentru ei. 

 În timp, mi-am dat seama că meritam această pedeapsă, lăcomia și invidia m-au determinat să 

iau o viata și m-au împins în ghiarele unui blestem ce ține o eternitate. Totul mi se părea nedrept, 
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trebuia să am grija de niste simpli oameni, care oricum ar fi murit în cele din urmă. De ce trebuia să 

am eu grijă de niște vieți jalnice, care la un moment dat tot s-ar fi sfârșit? La acestă întrebare am 

primit răspuns atunci când am fost pus să am grijă de Ea. Atât de gingașă, atât de inocentă și atât de 

frumoasă. După câțiva ani, mi-am dat sema că era o adevărată plăcere să am grijă de ea, dar mi-am 

dat sema că eu sunt blestemat să trăiesc o eternitate, pe când ea avea la dispoziție doar câteva decenii. 

Nu-mi păsa că nu știe de existența mea, ceea ce mă interesa era protecția pe care puteam să i-o ofer și 

eram mândru de asta ; totuși, nu-mi era de ajuns. Am ajuns să o iubesc, am ajuns să fiu în stare să dau 

ce e mai bun din mine pentru a fi ea fericită. Voiam să mă cunoască, voiam să mă iubească și ea.  

 Intr- una din zile am plecat pe Tărâmul de peste Apa Vieții, voiam să cer îndurare, să le arăt 

căința mea Bătrânilor, să le demonstrez că m-am schimbat și că merit să devin iar om. Drumul până 

la Marele Adevăr, locul unde se aflau Bătrânii, dură zece ani, pe parcursul cărora eram pus la 

încercare de Făpturile Iadului. După zece ani, am reușit să ajung la Marele Adevăr; Bătrânii știau că 

urma să sosesc, Ei mereu știau. Când am fost primit în Sala de Judecată, l-am remarcat pe Hemurius, 

zeul dreptății așteptându-mă. 

 – Vino, vino, băiete! 

M-am dus în fața lui și i-am atins  picioarele cu fruntea, arătându-i supunerea mea. La acest gest, 

Hemurius a zâmbit blând. 

– Te-ai schimbat băiete, te-ai schimbat mult! 

La acesta replică mi-am aplecat capul, avea dreptate, mereu avea. 

– Știu de ce ai făcut această călătorie până aici, dar vreau să o aud de la tine. Ce vrei de la mine? 

– Hemurius, am înțeles ce mi-ai cerut acum câteva decenii, mi-ai cerut să cunosc iubirea  și să las în 

urmă ura, invidia și lăcomia. Atunci nu am înțeles, eram furios, dar acum știu, mă căiesc în fața ta. 

Am o ultimă dorință, Hemurius, una singură! 

– Ce vrei de la mine, băiete? 

– Vreau să devin om și să pot împărtăși iubire. 

– Știu că ți-ai dat seama unde ai greșit și sunt mândru de tine, dar trebuie să ții minte, dacă devii 

muritor nu vei mai avea șansa unei alte dorințe și-ți vei găsi sfârșitul la fel ca un muritor. 

– Asta îmi doresc cel mai mult! 

– Îți voi îndeplini dorința, băiete, dar sper că știi sigur ceea ce-ți dorești. 

 Auzisem ultimele cuvinte ale lui Hemurius în ecou, se făcuse întuneric, un țiuit puternic îmi 

răsuna în urechi și o durere cumplită îmi cuprinse întreg corpul. După ceva timp durerea încetă, îmi 
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simțeam corpul greu și mișcările îmi erau rigide. Am deschis ochii și mi-am dat seama că sunt un 

muritor, exact ceea ce-mi dorisem, acum trebuia doar s-o găsesc și s-o fac să mă iubească. M-am 

uitat în jur și am putut vedea că eram singurul care emana fericire, toți plângeau și erau îmbrăcați în 

negru. Timp de mai bine de două sute de ani am putut observa obiceiurile muritorilor și mi-am dat 

seama că sunt la o înmormântare, într-o biserică. În acel moment un sentiment ciudat mă cuprinse, mi 

se acceleră pulsul. Mi-am făcut loc printre mulțimea adunată, încercând să ajung la sicriu. Când am 

văzut persoana fără viață, mi-am dat seama că mi-am lăsat iubita fără înger păzitor timp de zece ani, 

iar acum aceasta era moartă și niciodată nu va ști cât de mult am iubit-o. 

 

 

RESTART 

Cotfasă Lavinia, clasa a X-a 

Profesor coordonator Nuțu Elena Mirela 

Colegiul Național Ștefan cel Mare, Târgu Neamt 

 

 Cum ar fi dacă lumea ar începe de la sfârşit şi s-ar termina odată cu începutul? Ce-ar fi dacă 

infinitul s-ar întoarce împotriva timpului? 

Suntem în anul 2018. Olivia, o fată de 26 de ani, se pregăteşte pentru a sărbători trecerea în anul 

următor. Deodată, se întâmplă ceva foarte ciudat... lumea se cutremură timp de 20 de minute. 

Speriată, Olivia observă ceva diferit la ea, părul ei lung devenise mai scurt, la fel de scurt ca la 25 de 

ani, cu un an în urmă. Când iese din camera sa, Olivia se întâlneşte cu mama sa. 

 Mamă! Faţa ta... este întinerită! Ce se întâmplă? 

 Nu știu, draga mea! Mulţumesc pentru compliment, dar sunt aceeaşi. 

     Chiar atunci când Olivia a deschis uşa casei pentru a pleca, ea remarcă ceasul de pe peretele 

bucătăriei. 

Acele ceasului merg în sens invers. 

 Cred că eşti foarte obosită, ar trebui să te odihneşti pentru petrecerea de Anul Nou pe care o dă 

familia noastră. 

 Nu! Ascultă-mă! Nu va fi nicio petrecere! Timpul se scurge în sens contrar nouă! 

 Ar trebui să te relaxezi, draga mea! Totul este normal. 
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     Olivia pleacă spre casa prietenei sale, Cecy, pentru a-i explica ceea ce se întâmplă. 

 Cecy! Timpul merge în sens invers, în câteva ore, anul nu va deveni 2019, ci 2017, iar în ceva 

timp, noi vom dispărea complet. 

 M-a sunat mama ta şi mi-a explicat că nu te-ai trezit bine în această dimineaţă. Olivia, totul este în 

regulă. Ce se întâmplă cu tine? 

 În 25 de ani, noi nu vom mai exista, după mai mulţi ani, vor dispărea şi familiile noastre, iar 

lumea se va întoarce la începuturi... omenirea va dispărea. 

 Eu am nişte lucruri de făcut. Nu am timp să-ţi ascult aberaţiile. Cred că ai avut o zi grea ieri sau 

poate ai avut un coşmar care te-a marcat. Încearcă să te linişteşti. Ne vedem mai târziu. 

Cele două prietene se despart, iar Olivia se întoarce acasă dezamăgită. În timp ce aceasta se pregătea 

pentru somn, ea observă că tabloul pe care ea îl aşezase în urmă cu două zile pe perete dispăruse. 

Olivia îşi dă seama că timpul se scurge mult mai repede. Zilele se transformă în ore... lumea se va 

sfârşi mai repede decât a fost creată. 

     A doua zi, în dimineaţă, Olivia se trezeşte şi observă că este anul 2011. Uitându-se în oglindă, 

Olivia observă că nu mai are semnul pe care îl dobândise în anul 2013, când a căzut de pe scară. 

Aceasta se duce în bucătărie unde o vede pe mama ei gătind. 

 Bună dimineaţa! Ţi-am gătit ceva, eşti gata de şcoală? 

Şcoală? Nu mă întorc la şcoală! Eu mi-am terminat studiile. 

 Sigur ca da! spune mama sa, amuzându-se. Eşti abia in clasa a XI-a, mai ai de învăţat până ce 

termini studiile şi începi să lucrezi. 

 Mamă, eu le-am terminat! Sunt poliţist! 

 Sunt sigură că o să fii poliţist într-o zi. Te simţi bine? 

    Olivia nu înţelege ceea ce se întâmplă. Ea era singura care putea să-şi dea seama de scurgerea 

timpului? Aceasta ajunge la liceu, iar atunci când intră în clasă o vede pe Cecy. 

 Hei! Ţi-ai terminat proiectul despre Economia Mondială?o întreabă Cecy. 

Ce? Nu! Ce proiect? Cecy, noi am trecut o dată prin asta. 

 Nu ştiu ce faci tu sau ce ai făcut, dar trebuie să predai proiectul. 

     Atunci Olivia îşi dă seama că şi Cecy este pierdută în timp. Când îşi priveşte telefonul, ea îşi vede 

reflexia. Aceasta vede că este mult mai tânără. Mergând pe stradă, Olivia dă peste un băiat de vârsta 

ei. 
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 Îmi cer scuze! Nu te-am văzut! Numele meu este Olivia. 

 O zi proastă? Eu sunt Cavil. 

 Foarte proastă! Mă trezesc şi aflu că viaţa mea este dată peste cap şi că trebuie să mă întorc cu 

câţiva ani în urma. Of..! 

 O, Doamne! Ţi se întâmplă şi ţie?Te întorci în timp, nu-i aşa? 

 Mai mult! Voi ajunge să nu mă fi născut! 

 Te pot ajuta! Mie mi s-a mai întâmplat odată. Trebuie să găsim locul în care se ascunde portalul. 

Atunci când trecem prin el, ne întoarcem la vârsta noastră adevărată, totul va reveni la normal. 

Şi cum facem asta? Planeta asta este incredibil de mare. Te-ai gândit cum vom găsi acest loc 

printre milioane de kilometri? 

 Da! Acest portal se află în inima Africii! Trebuie sa mergem la un aeroport pentru a lua primul 

avion ce duce spre tărâmul african. 

 Nu avem timp! În câteva ore voi avea 10 ani. Cu siguranţă nu voi putea călători şi gândi bine la 

vârsta unui copil. 

Timpul se scurge de patru ori mai repede atunci când dormi.Când eşti treaz, o zi durează 24 de ore, 

ca în mod normal. Merită să încercăm! 

 Nu vom reuşi! Hai să ne gândim la altceva! 

 Eu plec spre Africa! Tu poţi rămâne pentru a te gândi la o idee mai bună! 

 Pff! Bine! Hai să încercăm, totuşi! 

     Olivia şi Cavil pleacă către New-York pentru a lua avionul către continentul african. Aceştia 

pleacă din S.U.A., încercând să se ţină trezi unul pe altul. Odată ajunşi în Africa, aceştia îşi încep 

călătoria către mijlocul deşertului Sahara, acolo unde ar trebui să se ascundă portalul. Cei doi 

călătoresc timp de trei zile fără a găsi ceva ce i-ar putea ajuta. În timp ce se odihneau, aceştia dau 

peste un trib care le-ar putea arăta calea către locul exact unde trebuie să ajungă. Cei doi tineri se 

întâlnesc cu şeful tribului, care îi ia ca prizonieri. 

 Nu puteţi fi aici! Este tărâm sacru! 

Noi căutăm portalul timpului. Am fost prinşi în timp, iar în câteva zile, noi nu vom mai exista. 

Avem nevoie de ajutor! Vă rog! Arătaţi-ne drumul corect!  

 Ceea ce încercaţi să faceţi este foarte periculos! Veţi fi supuşi unui traseu epuizant şi foarte 

dureros! Noi vă vom ajuta! Vă vom arăta calea către portal, însă trebuie să aveţi grijă! 
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     Olivia şi Cavil sunt însoţiţi de fiul şefului tribului pe drum. Cei trei ajung într-o pădure 

întunecoasă. Dintr-o dată, crengile copacilor încep să se mişte. Olivia şi Cavil scapă, însă însoţitorul 

lor este prins şi ucis de înfiorătoarele creaturi. Aceştia ajung la intrarea într-o peşteră subterană. Cei 

doi intră în peşteră, însă dau peste un om. Acesta era îmbrăcat în haine făcute din aur şi avea un 

aspect înfiorător. 

 Se pare că am musafiri! Ce vă aduce la peştera timpului? 

 Noi am fost prinşi în timp! Venim din anul 2018. Timpul a început să se mişte în sens invers după 

un cutremur.  

 Deci vreţi să treceţi prin portal, să înţeleg! Pentru asta veţi avea nevoie de această cheie. 

Continuaţi-vă drumul! 

 Vă mulţumim pentru ajutor! 

Cei doi văd în peşteră dinozauri, maşinării din viitor şi multe elemente reprezentative pentru istoria 

umanităţii. Olivia găseşte un perete pe care erau câteva pietre evidenţiate. Pe fiecare dintre acestea 

erau trecuţi ani. 

 Trebuie să găsim anul 2018! spuse Cavil. 

    După mai multe căutări, cei doi găsesc doar anii 2017 şi 2019, piatra cu anul 2018 nu exista. 

Atunci Olivia îşi dă seama că anul 2018 a  fost sfârşitul unei lumi, iar oamenii au fost trimişi spre 

început. 

 Cred că e mai bine să alegem anul 2019! sugerează Cavil. Dacă alegem anul 2017, vom fi nevoiţi 

să trecem din nou prin anul 2018, şi iar vom fi trimişi înapoi în cursa timpului. 

 Ai dreptate! 

     Cavil scoate piatra cu anul 2019 din perete, şi, deodată, se deschide un portal. 

 Mă bucur că te-am cunoscut! Caută-mă când ajungi acasă! 

 Aşa voi face! răspunse Cavil. 

    Cei doi îşi iau rămas bun şi descuie portalul cu cheia ce le-a fost dăruită. Cavil şi Olivia trec în 

acelaşi timp prin portal. 

E dimineaţa anului 2019. Toţi oamenii se pregătesc pentru prima zi din Anul Nou. Olivia se trezeşte 

puţin zdruncinată. Aceasta se uită în oglindă... era aşa cum cerea vârsta de 25 de ani. Acele ceasului 

mergeau în direcţia potrivită.Totuşi, ceva e ciudat.Când priveşte pe fereastră, ea observă nişte creaturi 

imense... erau dinozauri. În bucătărie era mama sa care gătea. 
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 Bună dimineaţa! Ai dormit bine? 

 În ce an suntem? 

 Anul 1! îi răspunde mama sa, amuzată. Cred că eşti foarte obosită, ar trebui să te odihneşti! 

 

 

VIS IMPOSIBIL             

Cătălina-Maria Mihăilă,clasa a IX-a  

Profesor coordonatorVictoria  Titieni 

Colegiul Naţional  ,,Andrei    Mureşanu"-Dej 

 

 Este ora douăsprezece fix. Încearcă să închidă ochii dar nu reuşeşte.Liniştea profundă a 

camerei, luminată doar de razele palide ale lunii , e întreruptă de ticăitul ceasului de pe noptieră , de 

serenada greierilor care mişună prin iarba prospătă de vară, de foşnetul perdelelor de mătase în 

adierea vântultui şi de picurii de transpiraţie ce se scurg pe fruntea tânărului Michael Rosen.Sunt 

zgomote inofensive a căror tonalitate se amplifică din ce în ce mai mult, o dată cu trecerea 

nenumăratelor secunde.Ştie că nu va putea uita niciodată ce a trăit. 

 În ultimele trei luni, Michael s-a ocupat cu elaborarea unui proiect ştiinţific cu privire la 

apariţia găurilor de vierme, neobservabile cu ochiul liber.Setea arzătoare de  experimentare l-a împins 

spre cercetarea acestor fenomene paranormale.Michael îi seamănă bunicului său, având acelaşi 

entuziasm  în studiul fenomenelor neobişnuite, acelaşi suflet neliniştit, acelaşi chip blând, fiind o 

variantă mai tânără a unei impunătoare personalităţi ştiinţifice. 

 Bunicul fusese discipolul  faimosului om de ştiinţă Albert Einstein, despre care se zvoneşte  

că ar fi descoperit o maşinărie de trecere într-un univers paralel, pe care a ascuns-o de ochii 

curioşilor, pentru a nu ajunge pe mâini greşite. Dorinţa de a cerceta posibila maşină a timpului , îl 

determină pe tânărul de atunci, Nathan Rosen, să lucreze alături de Einstein. Astfel cele două genii 

află de rupturile în timp şi spaţiu, pe care le numesc găuri de vierme. Deşi nu apucă să-şi definitiveze 

munca, reuşesc să fotografieze forma  circulară, hipnotică. Fotografia este găsită de Michael care 

caută cu emoţie printre vechile însemnări ale bunicului său. El  îşi dă imediat seama de locaţia găurii 

de vierme şi porneşte grabnic spre muzeu.  

 Ajuns în enormul hol al muzeului în care Nathan şi Albert, fotografiind   preacunoscuta 
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capodoperă a celebrului artist Leonardo da Vinci, Mona Lisa,  depistează un orificiu secţionat în 

centrul tabloului, Michael caută cu disperare renumitul portret. L-a găsit. Mai priveşte încă o dată 

fotografia, după care atinge punctul în care ar trebui să se găsească gaura. În minutul în care palma sa 

a atins mijlocul tabloului, o fierbinţeală îi străpunge inima, pământul parcă îi fuge de sub picioare, 

creierul i se blochează preţ de câteva secunde, cade şi îşi loveşte capul. 

 Acum pleoapele îi sunt foarte grele, durerea de cap e profundă, iar imaginile sunt în ceaţă. 

Încet, încearcă să se dezmeticească. Se uită mai atent în jurul său, tabloul lui da Vinci era 

preschimbat într-un portret ce reprezenta o superbă prinţesă, iar în locul paznicilor, cavaleri în  

armuri strălucitoare împrejmuiau holurile clădirii. Nu îi vine să creadă.  Încercarea sa de a călători în 

timp nu  a eşuat.Cercetând locul cu atenţie, îşi dă seama că e un palat. Michael află de la unul dintre 

servitori, că e anul 1805 şi că la palat va avea loc un bal, pentru a sărbători ziua de naştere a prinţesei 

Celeste.  

 Michael ajunge în marea sală a balului şi priveşte cu uimire eleganţa veşmintelor celor 

prezenţi.Chiar şi îmbrăcămintea sa e schimbată, rămâne plăcut surprins, acum arată ca un adevărat 

duce.Ochii îi fug înspre gingaşa prinţesă ce coboară cu graţie treptele de marmură. Când trece pe 

lângă Michael, prinţesa se împiedică şi e gata să cadă, dar tânărul îi întinde mâna ajutând-o să se 

reechilibreze. Recunoscătoare, fata îi mulţumeşte şi acceptă încântată invitaţia  lui Michael la dans. 

Dragostea se înfiripă între cei doi tineri. Michael şi Celeste ies din clădire, se plimbă prin grădina  

palatului şi pătrund în seră, unde îşi declară unul celuilalt afecţiunea pe care o simt din momentul  în 

care privirile li s-au întâlnit. Fericirea lor este însă de scurtă durată, între cei doi intervenind  prinţul 

Stephan, ce râvneşte la mâna fetei . Acesta  îi desparte şi-l provoacă pe Michael la duel. Luptându-se, 

cei doi băbaţi ajung din nou în hol.Gelosul amorez îl împinge pe Michael în tablou. Se petrece 

cutremurul.Cei doi sunt acum în anul 2018, în  muzeu, în faţa tabloului Mona Lisa. Deşi nedumerit 

de cele întâmplate, adversarul  îl atacă iarăşi pe Michael, vrând să-l taie cu sabia. Acesta se fereşte, 

iar rivalul său e propulsat în tabloul lui da Vinci şi dispare. 

 Au trecut două luni de la călătoria lui Michael, timpul a îngheţat în trecut, dar s-a scurs în 

viitor. Era ultima zi în care muzeul putea fi vizitat, urmând  ca exponatele să fie mutate  în altă parte 

şi clădirea să primească o altă destinaţie.Tabloul Mona Lisei nu mai este expus.Când prinţul a 

declanşat cutremurul, întorcându-se în timpul său, portretul a căzut şi s-a sfâşiat, iar acum se încearcă 

restaurarea lui. Michael simte că se sufocă. O ia la goană şi nu se opreşte până nu ajunge 

acasă.Sentimentul de neputinţă devine copleşitor. N-o să-şi mai revadă niciodată fata iubită, căci 
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gaura de vierme a dispărut. Michael îşi propune cu fermitate   să caute  o altă ruptură în timp. 

 

 

ÎNCEPUTUL 

Bej Ilie-Ionuț, clasa a X-a 

Profesor coordonator Iancu Emilia 

Colegiul Național „Matei Basarab”, București 

 

   Probabil vă întrebați ce fel de poveste va fi: una cu un final fericit, unde binele înfrânge răul 

? Sau poate va fi genul cu sfârșit trist, chiar dacă cei buni sunt victorioși, victoria lor vine cu un preț.  

Dar nu este una dintre acele povești de adormit copiii, vă promit. Ca să fiu sincer, nici măcar nu este 

o simplă poveste, este  povestea vieții mele, a luptelor pe care le-am dus, a pierderii speranței și a 

descoperirii de sine. Ce am aflat din toată călătoria mea? Finalurile se pot schimba în orice secundă, 

acum ești victorios, ca apoi să devii învins. Dar acum nu trebuie să vă bateți capul  pentru că ce o să 

citiți este doar o mică parte din ce s-a întâmplat. 

 Mă cheamă R-365, dar cu vremea am început să fiu numit doar R. Ce sunt mai exact? Păi, 

dacă nu v-ați dat seama până acum, sunt un robot. Când zic „robot‖ cel mai probabil vă gândiți la o 

mașinărie de metal, cu niște fire și un program în ea, așa este? Greșiți! Sau cel puțin parțial, aș putea 

să vă spun cum a început totul, de la ideea unui copil, ambiția unei mame să-i ofere copilului o viată 

mai bună, dar nu este timp, nu acum. Oricum, este genul de poveste cu final trist. 

 Anul B9, pentru cei care citesc anul B9 este de fapt 2039 ( 2020 a fost anul A, atunci când 

prima fabrică de roboți a fost construită, apoi la fiecare zece ani, litera se schimbă cu următoarea din 

alfabet), fabrica R ( în total sunt douăzeci și șase de fabrici, numerotate de la A la Z, știu, oamenii nu 

prea strălucesc la capitolul ―denumire‖, dar ce să faci? ). Din depărtare se aude un clopot, anunță 

venirea unui posibil cumpărător. Cu toții suntem scoși afară din camere și aranjați ca niște obiecte. 

Sosirea unui posibil client era o adevărată surpriză, mai ales pentru fabrica R. Recunosc, nu eram cei 

mai cautați roboți, motivul fiind faptul că, față de frații și surorile noastre de la celelalte fabrici ( mai 

ales de la fabricie A, B și Z), noi cei de la R ne asemănam cu oamenii în 95% dintre aspecte. Avem 

sentimente, simțim durerea, ba chiar, câteodată, unii dintre noi, după o mică greșeală în program, 

putem să învățăm și unii chiar să gândim pentru noi ( normal, mă refer mai ales la mine). Nu vă faceți 

griji, chiar dacă în majoritatea filmelor cu roboți, noi roboții ne întoarcem împotriva voastră, a 
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creatorilor, aici vorbim despre realitate, nu ficțiune.  Vă întrebați ―dar cu restul de cinci procente ?‖, o 

să fiu direct: reproducere. La acest aspect putem trage linia dintre asemănările dintre noi si voi, 

oamenii. 

 Cum povesteam înainte, ne-au scos și ne-au pus ca pe niște lucruri găsite în garaj, genul de 

lucruri de care vrei să scapi cât mai repede. Mă uit în jur, peste tot se auzeau foșnituri, șoapte și chiar 

plânsete. Nu înțelegeam de ce, până la urmă era vorba despre un cumpărător, ar fi trebuit sa fie 

fericiți. Dar nu aveam cum să știu motivul, din câte îmi aduc aminte, după cum a zis unul dintre 

roboții mai vechi, cel mai probabil R-36A (cei fabricați înainte de anul B,2030, au la sfârșit litera A, 

probabil ca să arate că au deja zece ani), ultimul cumpărător a venit acum doisprezece ani. 

 Clipesc și mă uit într-o parte: un perete simplu, vopsit în verde. Cel mai probabil făcut din 

beton. Mă uit în cealaltă parte, asemenea, același perete verde și plictisitor. În fața noastră, în timp ce 

mă uitam pe pereți , ce activitate interesantă , muncitorii au pus o serie de oglinzi (după roboții mai în 

vârstă acest lucru înseamnă că, cumpărătorul era o persoană faimoasă și foarte importantă. Sincer, nu 

mă surprinde, cel puțin acum, în acel moment eram ca și cum aflasem secretul vieții sau așa ceva. Îmi 

arunc o privire ( și nu, nu văd un cap de metal cu două biluțe de culoare roșie în loc de ochi, cred că 

vă gândiți la cei din fabricile A și B) și din oglindă, o imagine a mea îmi răspunde: păr brunet, tuns 

nu foarte scurt, piele albă, un pic palidă . Noi cei de la fabrica R veneam în toate culorile pielii, cred 

că așa voia directorul. Sau cel mai probabil fusese la început o greșeală și ca să o ascundă au început 

să ne fabrice pe toți așa. Corpul meu era mai mult tipul de: ―Hei! Uite! Sunt nu mai piele și os ( ironic 

așa-i ?)! Hrănește-mă!!!‖, dar credeți-mă când vă zic, dacă era cazul, fiecare robot este construit cu 

forța necesară pentru a se apăra (chiar dacă singurii inamici din fabrică erau gândacii de bucătărie și 

paturile, mai ales paturile). Aveam doar trei defecte, unul fiind faptul că, față de ceilalți, un braț al 

meu avea o tentă spre gri, altul ar fi fost înălțimea ( mulțumesc Sally   Data viitoare, te rog, nu-ți mai 

aduce copilul de trei ani la fabrică bine? Sally este cea care mi-a creat programul si cea care m-a 

făcut. Era o persoană bună, dar cam împrăștiată). Ultimul defect? Aveam un ochi normal, de culoare 

gri, genul de gri pe care îl vezi la un nor de furtuna.   Celălalt ochi era un galben cald, dar , în același 

timp rece. Dacă era să scap vreodată din fabrică puteam să mă dau drept un student care terminase 

liceul ( o dată ce un robot este fabricat, el rămâne cu aspectul de la început). Știți ce era amuzant? Cu 

toții eram construiți ca să părem ―perfecți‖. 
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 În timp ce eram în lumea mea, clientul deja intrase. În acel moment discuta cu unul dintre 

programatori, arătându-i spre noi și gesticulând. Mă uit la ei, dar simt o mână bătându-mă ușor pe 

umăr, așa că mă întorc un pic: 

- Ce este? îl întreb eu pe R-36A,în același timp privirea mea fiind după client, nu-i văzusem bine fața. 

- Vrei să știi de ce nu a mai fost niciun cumpărător? îmi șoptește el, în același timp , din nu știu ce 

motiv, uitându-se urât la oameni. Știți zicala‖ dacă privirea ar putea ucide‖, fix acel gen de privire le 

arunca robotul. 

- Sigur? nu știam de ce, dar chiar dacă până acum dorisem să aud povestea, parca nu mă mai încânta 

ideea. 

- Acum doisprezece ani, în anul A7(2027, cum v-am zis, oamenii nu sunt făcuți să dea denumiri), 

într-o zi…. Se opri din vorbit și se uită la client. Un client a intrat și… 

După câteva secunde mi-am dat seama că adormise ,din nou (avea acest prost obicei de a 

adormi în public) , așa că strig pe unul dintre muncitori și îi spun. Cu grijă, în timp ce îl ridică de pe 

jos, se apropie de mine și-mi dă o bomboană ( bomboanele erau un fel de premiu, mai ales pentru 

mine).  Cele cu cremă de căpșuni erau cele mai bune.  Scuze, am deraiat de la subiect! În același timp 

R-36A șoptea aceleași cuvinte, ca apoi să le strige: 

 - R-35A, R-26A, R-1A!  Se opri un pic. 

Mă uit în jur, toată gălăgia atrase atenția tuturor,  mai ales a misteriosului client. Acum totuși, 

cine poartă cagulă, pălărie de soare și ochelari, tot de soare, în timp ce înăuntru erau fix 42,2 grade 

Celsius. Nu părea de încredere…. Îmi dau seama că suntem față în față, așa că, probabil din cauza a 

ce voia să-mi zică R-36A, mă prefac neinteresat. Este totuși foarte greu când nu vezi ochii ( putea 

chiar să joace o partidă de Bing, vă spun mai târziu ce este).După zece minute lungi și grele ( până și 

coada pentru gustarea de seară părea să dureze mai puțin și aici vorbim despre aproximativ trei ore de 

stat degeaba), cumpărătorul se mută din fața mea. Totuși intervalul de timp era mai scurt, de la trei 

minute și douăzeci și patru de secunde până la unsprezece secunde ( nu, noi roboții nu avem 

temporizatoare în noi, în cazul în care vă întrebați). 

După verificare am fost trimiși înapoi în camere, dar BUCURIE! Bucătarul tocmai terminase 

de copt bezele ( binecuvântat fie acesta!), așa că am primit cu toții o porție , nu că am fi avut nevoie 

de mâncare, roboții sunt făcuți astfel încât să nu aibă nevoie, dar ne făcea plăcere. Pe drum trag cu 

urechea la conversația a doi roboți, R-43 și cred că R-65A, nu era una interesantă. Mă duc în camera 
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mea și mă așez jos. Arunc o privire ceasului digital si îmi activez sistemul de somn. Ca de obicei nu 

am avut vise, dar nu era nimic.  

După trei ore mă trezesc și ies din cameră. Unii dintre roboți mă salută așa că le răspund cu 

un dat din mână. Pe drum spre camera comună însă văd și aud doi roboți vorbind ceva foarte 

interesant: 

- Le ia cam mult, nu crezi? întreabă R-34A, avea aspectul unei fetițe de zece ani și totuși fusese 

fabricată în același an cu R-36A, celălalt robot putând să se dea drept un bărbat de treizeci de ani. 

- Ai dreptate, nu este de bine, îi răspunse acesta uitându-se în jur. Nu putem lăsa să se întâmple ca și 

data trecută !Pentru R-35A…. 

- Pentru R-35A ! 

Și-au dat mâna, apoi drumurile lor s-au despărțit. Iar același nume! M-am hotărât să întreb în 

stânga și în dreapta, dar cei care nu știau se uitau la mine ciudat si cei care cunoșteau câteva lucruri 

legate despre robotul cu numele R-35A tăceau și chiar se prefăceau că nu mă auzeau. 

Învins mă așez într-un fotoliu și mă uit, ca de obicei, la perete ( începea să devină un obicei). 

Pereții din camera comună erau frumoși, pictați manual (cred că eram în partea veche a clădirii, 

partea mea favorită). Culoarea ștearsă de timp avea un efect calmant asupra mea. 

R-363 se așeză pe un braț al fotoliului și mă bătu pe cap. Mă uit la el și văd cum zâmbește, 

așa că la rândul meu, îi răspund la fel. După aceea îl împing și începem să râdem. Mereu mă puteam 

baza pe el dacă mă simțeam prost. Ca să-l compar pe R-363 cu ceva ce ați înțelege, atunci ar fi fost o 

rază de soare (dacă razele de soare se îmbracă în negru ți comentează mult), fiecare moment petrecut 

cu el era o aventura reușind să mă facă să mă simt bine întotdeauna.  Îl iubeam pe tip/robot ca pe un 

frate mai mare, ignorând faptul că am fost creat cu câteva secunde înainte de el, dar câteodată putea fi 

plictisitor (din fericire acele momente erau foarte, dar foarte rare). 

Ne dăm seama că toata lumea tăcea și se uita spre peretele din partea stângă. Robotul celălalt 

îmi arătă sus de tot: un ecran simplu și subțire și pe el urmăream pe nimeni altul  decât pe Directorul 

nostru, cel care conducea fabrica: 

- O să fiu scurt așa că, după patru ore, lungi și grele , de discuții,  am reușit să facem un contract cu 

nimeni altul decât cu domnul Morgan! 

Cu toții ne-am uitat unul la celălalt ,numele Morgan era unul dintre cele mai cunoscute, nu 

aveai cum să nu-l știi .  
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- Ați terminat? ne întrebă Directorul. Bun, cum spuneam înainte să începeți să mă întrerupeți, fabrica 

R si cu domnul Morgan am căzut de acord ca pentru robotul pe care îl va alege , Morgan Industry va 

devenii partenerul nostru oficial ! 

 Ecranul se făcu negru și iar ne aruncăm priviri. Nu doar că reprezentantul celei mai 

importante afaceri era la noi, ci chiar voia să facă un contract!  

- Îmi dau seama că sunteți încântați! Zise bărbatul de pe ecran. R-365? Pregătește-te să pleci! 

Chiar în acel moment, doi muncitori m-au condus afară din camera comună (probabil că 

fuseseră puși de Director să aștepte, sau poate doar se plimbau pe acolo...slabe șanse), în timp ce toți 

ceilalți mă felicitau. Singurii care nu o făceau erau R-34A și R-36A, cei doi uitându-se la mine de 

parcă era ultima dată când aveau să mă mai vadă. Ajuns în camera mea, din nu știu ce motiv, ideea de 

a fi cumpărat nu mai părea interesantă.  Ba chiar începeam să mă tem… 

 

 

TE VĂD! 

Văraru George,clasa a X-a 

Profesor coordonator Arvunescu Dana Ana 

Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”, Sibiu 

 

Nava a plecat pe furtună. În mod obișnuit nici nu s-ar fi discutat ca un transportor cu asemenea marfă 

de importanță deosebită să înfrunte o monstrozitate electrică cu vânturi de 350 km/h, fără conexiune 

la releele de pe planetă așadar sfâșiind orbește straturile grele de nori negri în căutarea exosferei, dar 

acela era un caz special. Orașul, spațioportul și relieful din jur căzuseră pradă scânteierilor albăstrui a 

bombelor cu antimaterie, cât pe ce să elimine din existență inclusiv nava și Obiectul de la bordul ei. 

Aceasta însă izbutise să decoleze la timp și ajunsese în spațiu după un sfert de oră; unda de șoc a 

deflagrației de dedesubt o zguduise violent și chiar amenințase să o crape ca pe un ou fiert, scuturile 

de energie însă rezistaseră onorabil.  

La bordul transportorului se aflau două persoane și una sau mai multe entități artificiale. Pilotată 

automat și cu un traseu bine definit, nava nu necesita mai mult echipaj, mai ales când avea la 

dizpoziție un pluton de roboți programați să verifice și să repare, dacă era necesar, sistemele 

vehicului. Cât despre marfă, aceasta consta într-un singur Obiect. Natura acestui Obiect se afla în 
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obscuritate totală pentru echipaj, respectiv pentru căpitan și pilot, motiv pentru care pilotul pe nume 

Salathiel își părăsise postul și se îndrepta hotărât către carlinga navei. Inteligența artificială pe nume 

Karma, care îl însoțea sub forma unei sfere mici plutind la un metru de sol sau odihnindu-se într-un 

soclu retractabil de pe umărul pilotului, îl sâcâia continuu cu diverse argumente pentru a-și susține 

ideea că orice s-ar fi aflat în carlingă nu îl privea pe el. 

-Căpitanul a ordonat clar ca Obiectul să nu fie inspectat de echipaj. Dacă nu îți pasă de consecințele 

care te vor afecta personal, poate de cele care ar putea pune în pericol transportul îți faci griji? Spuse 

sfera, urmându-l pe tânăr prin coridoarele secțiunii terminale a navei. 

-Karma, te rog. Nu am de gând să îl ating sau să mă joc cu el. O simplă privire nu va avea consecințe 

asupra nimănui, răspunse Salathiel, fără să-și oprească pașii.  

-Nu ai destule informații ca să îți asumi un asemenea risc. 

-Risc? În cel mai rău caz mă trezesc cu căpitanul suflându-mi în ceafă, ceea ce este puțin probabil. 

Nu a părăsit centrul de comandă nici pentru o secundă, iar în biroul de securitate unde sunt 

monitoarele camerelor de supraveghere nu e nimeni.  

-Detectez o prezență artificială în respectivul birou, dacă te interesează, spuse Karma țâfnoasă.  

-Gărzile sunt programate să dea alarma dacă vreuna din camere surprinde un corp străin. Arăt a corp 

străin? 

Karma rămase tăcută și renunță cu totul la încercarea de a-l convinge pe pilot să se întoarcă la postul 

său.  

Carlinga se afla, cum era de așteptat, într-un loc inferior al navei, în partea apropiată cozii. Salathiel 

deschise poarta după o citire retinală cât și amprentală, după care făcu doi pași și înțepeni la o 

anumită distanță de Obiectul învelit într-un material plastic opac.  

-Mă așteptam la ceva mai mic, spuse Salathiel și măsură Obiectul din priviri. Avea în jur de trei metri 

înălțime și părea a fi un fel de monolit. Desigur, plasticul de deasupra îl împiedica să își dea seama 

exact ce era.  

-Știu la ce te gândești, spuse Karma, și te avertizez: Nu ai autorizație. 

Salathiel se apropie cu prudență de Obiect, întinzând mâna înmănușată pentru a da la o parte învelișul 

de plastic și ezitând la jumătatea distanței.  

-Și totuși... Spuse el mai mult pentru sine, retrăgându-și mâna, după care se întoarse și înșfăcă o furcă 

electrică de marfă de pe perete, cei doi dinți de energie pură scânteind în semi-întuneric. Dându-se 

câțiva pași înapoi, trecu unealta de titan pe deasupra plasticului, acesta urmând-o ca atras de dinți și 
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prăvălindu-se pe jos. În secunda următoare, Salathiel realiză scopul de izolator al plasticului pe care îl 

omisese din vedere, prea târziu însă, furca făcând contact accidental cu Obiectul. Îi zbură din mână, 

alunecând cu un clinchet pe podea, iar pilotul fu dezechilibrat de forță, căzând in fund. Se ridică 

anevoie și căută furca din priviri, dar rămase rapid înțepenit la vederea Obiectului. Scăpă o 

exclamație de surpriză, aproape orbit de strălucirea monolitului auriu, a cărui formă nu ar fi putut sa o 

pună în cuvinte la prima vedere. Era de o frumusețe extraordinară, cel puțin așa constată tânărul, 

zecile de fațete ascuțite la vârf și suprapuse precum petalele unei flori de nufăr dându-i o aură 

periculoasă dar misterioasă.  

-Karma, Karma tu vezi? Spuse Salathiel fără să întoarcă privirea. Nu primi niciun răspuns, fapt care îl 

neliniști și îl trezi din hipnoza admirativă indusă de Obiect. Privind în jur, îi luă ceva timp până să 

repereze sfera de pe jos. O luă cu grijă și o căută de crăpături sau alte daune vizibile, după care își 

puse o întrebare silențioasă... Apăsă pe un mic buton, activând sfera. 

-Karma? Mă auzi? Întrebă el și lăsă din mână sfera, care rămase suspendată în aer. 

Urmă un moment de liniște în care pilotul simți un fior pe spinare. Sfera îl privea cu obiectivul ei 

circular, cu mica ei luminiță roșie, în liniște totală. 

-K-Karma?  

-Te aud, Salathiel, răspunse brusc sfera. Ce s-a întâmplat? 

Vocea ei părea mai joasă și mai metalică decât deobicei, poate însă era doar o impresie. 

-Obiectul. Probabil a reacționat cu un șoc electromagnetic când l-am lovit cu furca. Sper că nu a 

afectat nava. 

-Nu, șocul a fost localizat, nu a afectat nimic în afara încăperii unde suntem, spuse sfera. Te simți 

bine? 

Salathiel nu arăta tocmai în regulă. Curgeau apele pe el, având urechile ciulite pentru a auzi 

eventualii pași zgomotoși ai căpitanului. Coridorul din afară însă rămase tăcut. Aruncă o privire 

camerei de supraveghere și constată că nu era oprită, în ciuda șocului.Lumina roșie pâlpâia ritmic, iar 

camera era ațintită asupra tânărului. Acesta se holbă înapoi la ea, după care pufăii îndepărtându-și un 

gând lăuntric... 

Obiectul rămânea mut și imobil. Salathiel se așeză pe un scaun pliabil și îl privi, efectele luminoase 

cauzate de geometria lucioasă a sa furându-i ochii.  

-Karma, ai reușit să îl scanezi? Întrebă el. 
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-Din păcate nu, pentru mine Obiectul nici nu există în această încăpere, spuse sfera. Salathiel ridică 

din sprâncene. 

-Poftim? 

-Nu îl pot detecta cu niciunul dintre senzorii care îmi aparțin. 

 Cum era posibil ca un dizpozitiv electric să nu aibă o semnătură? Dacă nu electronică, măcar 

termică? Karma era capabilă și de ecolocație. Ar fi fost imposibil să nu poată detecta prezența 

monolitului. 

-Ești sigură?  

Întrebarea fusese foarte ezitantă. Pentru Salathiel era ceva cu adevărat ieșit din comun să pună la 

îndoială judecata unei inteligențe artificiale, mai ales când respectiva inteligență nu era capabilă de a 

omite informații sau de a le schimba în mod intenționat când îi era solicitat un raport. Karma rămase 

tăcută pentru un moment, după care răspunse: 

-Din păcate sunt incapabilă de a minți. 

-Nu am insinuat un asemenea lucru, Karma, doar că... Eh, las-o baltă. Nu-l poți scana.Este în regulă. 

-Ar fi spre binele tău dacă îl acoperi la loc și securizezi carlinga, spuse sfera. 

Într-adevăr, Obiectul era capabil de șocuri electro-magnetice care ar fi putut fi dăunătoare sistemelor 

navei. Salathiel însă nu era tocmai convins că monolitul nu ascundea și alte secrete... Dealtfel, fusese 

desemnat ca fiind marfă de importanță maximă, iar un simplu generator de electro-șocuri plăcut 

privirii nu corespundea unui asemenea criteriu.  

-Nu știu cât de mult îmi surâde ideea. Căpitanul nu ar fi dat ordin ca Obiectul să nu fie inspectat dacă 

nu ar fi avut măcar o vagă informație în legătură cu capabilitățile acestuia. 

-Ce vrei să spui? Întrebă Karma. 

-Ar fi mai bine dacă am supraveghea Obiectul îndeaproape. Un eventual pericol ar fi sesizat mai 

ușor, răspunse Salathiel, aruncând o privire sferei.  

Karma scoase un sunet care semănă cu un râset. Cel puțin, dintre toate comparativele care îi trecură 

prin cap tânărului la auzul hârâitului metalic, acela părea cel mai justificat. Tânărul simți din nou un 

fior pe spinare, rece ca gheața, și deși mintea sa urlă în legătură cu imposibilitatea ca un computer 

precum Karma să râdă, acesta nu dădu ascultare și se plesni involuntar cu palma peste ceafă. Vru să 

spună ceva, dar sfera i-o luă înainte: 

-Este clar ca lumina zilei că încerci să găsești o scuză ca să continui mica ta investigație. 
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Urmară mai multe hârâituri metalice, la adresa cărora Salathiel se ridică brusc de pe scaun, 

înspăimântat. 

-Karma, în numele Zanarionului, ce te-a apucat? 

Sfera tăcu brusc.  

-Scuză-mă, Salathiel. Mă amuzam doar pe seama ta, spuse ea într-un final. 

-Nu văd nimic amuzant în toată chestia asta. Avem la bord un obiect periculos iar șocul generat de el 

ar fi putut să te reseteze, sau mai rău, să afecteze nava. 

-Și totuși refuzi să securizezi carlinga. 

Salathiel apăsă un buton minuscul de pe braț, sfera plutind înspre el și așezându-se încet în soclu, 

după care pilotul păși pe vârfuri în coridor și închise poarta. 

-Ești mulțumită? Întrebă el în șoaptă. 

-Mai degrabă surprinsă, răspunse sfera, după care se comută pe modul inactiv. 

Căpitanul navei dormea într-un scaun rotativ comfortabil din partea posterioară a centrului de 

comandă. Visa că se afla pe planeta lui natală, într-o bărcuță pe apa liniștită și lipsită de valuri a unuia 

dintre lacuri, aerul cald și ușor aburit al atmosferei inducându-i o stare de somnolență. Lumina ușor 

portocalie a cerului îi mângâia obrazul, clipocitul apei făcându-se timid auzit... O lacrimă scăpă pe 

sub pleoapa închisă a ochiului căpitanului. Apa deveni agitată, iar o umbră neagră acoperi lacul... 

Reflexia metalică a navei de deasupra, o navă pe care niciunul dintre cele patru miliarde de locuitori 

ai planetei nu o sesizase la timp, mai puțin căpitanul în vârstă de cinci ani din bărcuță... Nava care se 

îndrepta ca o iarnă spre Capitală, pentru a-și dezlănțui încărcătura nucleară, acompaniată de sirene 

care începură să urle prea târziu... 

Rafael deschise ochii. Ștergându-și lacrimile cu mâneca uniformei, se ridică de pe scaun, își turnă un 

pahar de apă și se așeză la consolă. Făcu o verificare sumară a datelor de telemetrie, a traiectoriei și a 

nivelelor de energie, suspinând. Nava se îndrepta către frontiera Yvenne, către un punct aparent gol 

în spațiu, unde trebuia lăsat Obiectul...  

Obiectul, aproape uitase de el. Conectă căscând monitoarele camerelor de supraveghere la panoul 

principal pentru a verifica dacă exista vreo defecțiune. Imaginile săriră rapid de la o cameră la alta, 

Rafael privindu-le. Dormitoarele, bucătăria, coridoarele, camera motoarelor... 

Căpitanul opri derularea. Văzuse ceva sau i se păruse? Bărbatul puse deoparte paharul de apă și privi 

foarte atent în jur, după care trase brusc o concluzie, trezindu-se de-a binelea. Derulă din nou 

perspectivele și se opri asupra unei anumite imagini care nu ar fi trebuit să existe, simțindu-și părul 
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de pe ceafă ridicându-se. Pe monitor se vedea pe el însuși, șezând la consolă. În mod normal nu ar fi 

fost nimic ieșit din comun, problema majoră însă era lipsa unei camere de supraveghere care să ofere 

acea perspectivă. A doua problemă era faptul că imaginea era etichetată ca provenind de la camera 

din carlingă. Întorcându-se foarte încet, Rafael căută din priviri vreun obiect care ar fi putut să-l 

filmeze, vreun obiectiv ascuns, dar nu găsi. Își plimbă degetele pe butonul mare de alarmă, 

scărpinându-și barba, dar își retrase mâna și formă numărul pilotului la comunicator. Nu primi niciun 

răspuns. Se ridică de pe scaun și se îndreptă cu pași mari către carlingă. Ajuns la poartă, constată că 

era deschisă. Formă numărul pilotului din nou și ascultă cu atenție; soneria venea chiar din carlingă. 

O urmă și o găsi pe Karma, privindu-l nemișcată cu luminița ei roșie și imitând perfect zgomotul 

soneriei de comunicator al pilotului. Rafael clipi împietrit și poarta se închise în spatele lui. 

Obiectul, care până atunci preluase controlul asupra tuturor electronicelor de pe navă încetul cu 

încetul, inclusiv asupra Karmei, a camerelor de supraveghere și a sistemelor porții, acum avea control 

total. Ultima mutare era schimbarea traiectoriei, nava modificându-și cursul, către o cu totul altă 

destinație, departe de frontiera Yvenne și aflată adânc în spațiul neexplorat… 

 

 

ATHER 

Mîță Ana Maria, clasa a IX-a 

Profesor coordonator Aida Ilie 

Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț 

 

 

            Toată viața mi-am dorit ceva diferit. Am vrut să fiu liberă, am vrut să fiu singură. Am scris 

poezie, pentru a mă pierde în propriul meu univers, și nu mi-a păsat de prea multe.Lumea mea era 

perfectă.Perfect mediocră.Și eram împăcată cu asta.Poate chiar și fericită.A te pierde pe tine într-o 

lume care se dărâmă „step by step" cum zic englezii, pare a fi doar o cale spre o înțelegere a sinelui, 

căutată de oricine preferă să creeze filosofii goale în loc să facă ceva cu adevărat.  

E văzută ca o regăsire, împachetată în cuvinte disprețuitoare. E așa de atrăgătoare, încât, atunci când 

o găsești, să renunți la ea nu pare o opțiune. Nici nu era. Până au apărut ei. 

Viața în Ather era simplă. Fiind o copie simplificată a planetei numită Pământ, creată de om pentru a-
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l sfida pe Dumnezeu, Ather avea un program special, care copia perfect tot ce era bun pe Pământ și 

pentru a distruge restul. Totuși, Ather nu era perfectă. Pentru a se modifica trebuia să crească și 

pentru a crește trebuia să se modifice. Conducerea  nu era deranjată de asta și civilii păreau a le urma 

exemplul.Ființa umană atinse apogeul în ignoranță, și se mulțumea doar cu a contempla                                                

Totuși, existau și excepții. Doritorii de liberate și iertare divină, Proscrișii sperau la ceva diferit. Ar fi 

putut pur și simplu să plece acasă, însă ei au vrut mai mult de atât. Au vrut să schimbe ceva aici. Au 

fost ignorați de toți. A riposta înseamnă orice, numai ai rămâne la o viață comodă și liniștită nu, și 

nimeni nu și-a dorit așa ceva. 

Ce ar fi putut face niște oameni cu mult timp liber, nu foarte inteligenți și probabil nici foarte 

implicați? probabil nu prea multe. 

Așa am gândit noi toți, însă această viziune are două probleme: am presupus că nu sunt inteligenți, 

deci i-a disprețuit și am crezut că nu au voință, deci i-am ignorat. 

Evoluția lor a fost rapidă și necruțătoare. Astfel, în mai puțin de 200 de ani de la apariție, Ather așa 

cum îl cunosteam eu, avea să dispară. Pierduți în noua lor natură și având un nou scop, Proscrișii au 

renunțat la credință pentru a deveni Al lor Dumnezeu într-o nouă lume, ruptă de Pământ și alimentată 

chiar de trupurile celor asupriți. 

Mulți din cei care au supraviețuit, au ales să se întoarcă cu coada între picioare pe Pământ. N-a fost 

însă și cazul meu. Vedeți voi, în ziua în care ne-am predat fără a le da prea multe bătăi de cap, am 

pierdut totul. Am pierdut totul și deși renunțând la anumite sentimente, nu am pierdut prea multe, am 

decis că voi rămâne și voi lupta. 

Nu mi-a mers prea bine de atunci, însă viața mea a căpătat un scop real. Scop la care nu aș renunța 

pentru nimic în lume. 

Pășesc încet pe străzile, odată foarte aglomerate, ale Capitalei. E frig, o simt și faptul că sunt singură, 

deci nimeni altceva nu o simte îmi dă un sentiment straniu de libertate. 

Programul lor nu mă citește, întrucât fizic nu reprezint un real pericol. Mă opresc, inspir, îmi despart 

buzele și pentru prima dată de la incident las cuvintele să-mi părăsească mintea, formând un „Sunt 

încă aici‖, revigorant care îmi dă senzația că m-am revanșat, deși războiul nici nu a început. Totuși, 

simpla mea existență e o manifestare reală a fisurilor din planul lor, deci dacă nu am eu dreptul să mă 

simt așa, atunci cine? 

Misiunea mea e să trimit un mesaj pe Pământ, pentru a chema ajutoare. Un singur om poate porni o 

revoluție, dar asta nu înseamnă că nu va avea nevoie de ajutor pentru a o câștiga. 
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Când cei trei sori care guvernează cerul apun, mă întind lângă o piatră și încerc să-mi concentrez 

energia vitală astfel încât să nu poată fi detectată nici de program, nici de formele de viață ce 

evoluează haotic și macabru în lipsa cuiva căruia să îi pese suficient cât să le distrugă. 

Când primul soare răsare mă ridic și-mi continui drumul. Odată ce voi ajunge la teleportor, va fi 

suficient să arunc zecile de scrisori pe care le-am pregătit în el, cu destinația Terra. 

Aș vrea să pot fugi, însă trebuie să rezist și o astfel de forțare m-ar putea ucide dacă nu o voi putea 

opri. Privesc spre clădirile abandonate, și încerc să uit că au fost locuite vreodată de altceva decât 

praf și mizerie. 

Inspir, expir, și nu mă opresc din a merge zile la rând. Mă strecor subtil în spatele clădirii ce ascunde 

teleportorul. Simt prezența a sute de senzori ce-i pot trezi pe Vânători, însă încerc să fac abstracție de 

ei. Dacă îi trezesc, s-a zis cu mine. Ori voi muri, ori voi ajunge o altă sursă de energie, și sinceră să 

fiu, orice durere fizică e mai agreabilă decât a deveni o legumă. 

Închid ochii și fug.Fiecare pas mă duce mai aproape. Îi simt privindu-mă, însă nu deschid ochii.Mă 

împiedic, dar mă ridic și arunc geanta în mica capsulă. O programez și apăs butonul, apoi simt o 

durere atroce în spate și cad. 

           Ultimul lucru pe care mi-l amintesc e un sunet enervant de pași, și sunetul sângelui, ieșind 

șiroaie. Sper că am reușit. 

PĂMÂNT 

           – Sabin Nicholas Valdez.Delegat. Salvează Ather și întoarce-te cu bine.Salveaz-o pe ea, și dă-

ne credință. Lumina fie cu tine. Și te rog, te rog din suflet, nu o expune altui pericol. E singura mea 

fiică. Îndreaptă greșeala mea și prostia umanității, și orice ar fi, supraviețuiește. 

– Voi face tot ce se va putea, răspunse sec, și urmat de zeci de chipuri in expresive, se pierdu în 

întunericul tunelului de legătură. Poate că Ather nu era singurul loc care trebuia salvat, dar era scopul 

lui. Și Sabin își atingea mereu scopul. 
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SF 

Claudiu Parasca, clasa a IX-a 

Profesor coordonator Dranca Cristina 

Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir,, Suceava,  

    ,,Doctorul Wolkonsky avea un motan, Aleoşa, şi aştepta un copil. Era medic militar, trecuse 

prin Afganistan şi Congo, dar trecuse-n rezervă. Avea şi un acvariu cu un peşte care îi şoptea 

cuvinte secrete. Mintea lui era ca o plapumă care îl învelea şi îl proteja de toate ororile din 

război. Nu înţelegea nimic, se prefăcea că nu înţelege. În subsolul casei doctorului Wolkonsky 

exista o pivniţă şi un tunel care ducea către o altă lume.,,(Cosmin Perța, Doctorul Wolkonsky 

avea un motan…, Literomania)…,,pfiu…ce ți-e și cu Cosmin Perța ăsta… de aș avea și eu un 

motan, și un pește care vorbește tăcând, și o lume subpământă ca a lui Perța…, dar nu-s decât 

un copil ( sau ,,sunt decât un copil,, cum spun prietenii mei din copilărie)…,, și ochii i se 

închideau bătând spasmodic din genele, încă prea puțin, arcuite.,, Stop! Gata! Ce mai vrea și 

profa asta cu compunerile ei?! ,, Copilul se zbătea , așa într-un fel de agonie profund 

adolescentină, între datoria de a-și scrie tema  și aceea de a-și face somnul, somnul acela ,,de 

frumusețe,, de la orele 22…Și, deh!...viața nu e un basm, și nu binele învinge totdeauna…copilul 

adormi cufundându-se în lumea subpământă a lui Perța și a doctorului W.și a motanului , și a 

peștelui vorbitor, și a……………………… 

    Am văzut zeița - femelă în aderența ghearelor mele. O țineam între palme, iar ea mă ardea. Incă nu 

înțeleg de ce toți îmi spun că orice lucru sau ființă, față de care simt vreun fel de empatie, mă poate 

răni. Se presupune că e totul în capul meu, dar încă nu am ajuns la mărul interior, deci tot nu știu 

dacă să cred în creierul meu sau în ceea ce aud. Nu deosebesc realitatea de simulare în orice văd, iar 

moartea arată mai atrăgătoare decât viața, dacă e să ies din ținutul ciupercilor.  Mama îmi spune că 

m-am schimbat, că nu sunt eu și clișee de genul, dar îmi permit să spun că abia acum am descoperit 

cine sunt. Mă simt bine aici. Prietenii mei din copilărie sunt aici. E ciudat ce imi putea produce 

imaginația când aveam 5 ani. Când am vizitat ținutul ciupercilor prima dată mă speriasem chiar de 

singurii mei tovarăși din copilărie. Acum mă simt bine pe lânga ei. Fac des vizite la doctor. Nu 

inteleg îngrijorarea mamei. Mă simt bine aici, dar ea preferă să mă oblige să rămân între două  lumi.  

―Ciupercile aproape au plecat‖,  aud glasul doctorului. 
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Mama nu răspunde nimic. Evită să mă privească. Nu îmi place de ea. Prietenii mei mereu fac lucruri 

la care mă aștept. E mult mai satisfăcător când cineva râde la glumele tale, decât atunci când face 

exact opusul (adică plânge). Mi se spune că nu sunt reali, dar ce e real totuși? Moartea e doar o etapă 

a vieții. Asta susțin toți cei care au mai multă experiență de viață decât mine. De ce se chinuie toți să 

mă recuperez, chiar dacă mă simt bine, și , de ce orice iubesc îmi face rău într-un fel sau altul, și de 

ce continui să iubesc acele lucruri? Trebuie să am o definiție pentru bine pentru a ști ce e răul, dar nu 

am una, nimeni nu mi-a dat una... Am, în schimb, mai multe definiții pentru rău, dar toate blochează 

orice ar putea însemna bine pentru mine.  

    După o perioadă de gândire ce-ar fi putut dura fie câteva secunde, fie câteva secole,( nu sunt sigur 

de cum mai trece timpul acum)… Mda, mă abat de la subiect. După ce gândesc extreme de mult într-

o  perioadă determinată de timp, răspund cu un ton sigur :―Vreau să mor‖. Aparent, nu am fost auzit. 

Nu cred că sunt vreodată auzit.Vorbele mele nu stârnesc nimănui nicio reacție.Măcar vorbesc? 

Intr-adevăr. Dorința mea de a muri se amplifică, din ce în ce mai mult, în drumul spre casă. Chiar 

dacă am stat jos tot drumul, mă simt obosit. Adorm. Mă trezesc în pat, toți prietenii mei au dispărut 

din nou iar eu am dureri în tot corpul. Trebuie să mă întorc. 

Durerea mă ține cu orele și e insuportabilă, dar treptat totul se ameliorează și văd forme simetrice 

peste tot în jurul meu. Se formează o crizantemă… Sau un tunel… Un tunel în formă de crizantemă. 

E frumos, ăsta fiind cel mai potrivit cuvânt pe care îl pot găsi... Trec prin el. Imi e greu să merg, chiar 

dacă picioarele mele nu ating solul. Bine, nici nu există sol, dar cui îi pasă acum de legile fizicii? O 

dată în viață experimentezi așa ceva.  

Treptat, trec prin crizantemă, obosesc. Bine că sunt bunicii mei aici să mă ajute cu mersul. Nu îmi 

explic cum pot ei merge mai bine decât mine, având în vedere că ultima dată când ne-am văzut nici 

nu se puteau mișca… Sau respira… O să pretind că nu a fost vina mea … 

    Totul se face negru și mă trezesc într-o grădină, îmbrăcat în roz. De ce roz, nu știu. Doar îmi place 

culoarea, de asta am ales-o. No, mă trezesc îmbrăcat într-un costum full body roz. Aviatorul mă 

strigă, sună a fi ceva urgent. Eram și eu la grădinărit liniștit și vine ăla și mă stresează... Aparent era 

ceva urgent deoarece continua insistent. M-a sedus totuși  fraza: ‖Bă,  tipul în roz, dacă nu vii îți dau 

cu tigaia cu ulei încins în cap‖. In momentul ăla înțelesesem totul. Făcuse de mâncare. Tragedia era 

că nu mi-era foame,  dar am ales să trec până la urmă prin asta și să îmi îndeplinesc datoriile față de 

omenire. In timp ce mă strădui din toate puterile să mănânc mâncarea aviatorului, acesta îmi 

povestește lucruri banale despre cum că ar exista un fiu necunoscut al lui Adulf Hutler, creat prin 
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inginerie genetică dintr-un gamet al acestuia inserat în ovulul unei evreice. Acesta, aparent,  voia să  

restaureze regimul nazist, dar din cauza genelor sale ebraice nu își permitea să devină el noul fhurer, 

așadar s-a chinuit încă de când era copil să construiască o mașină a timpului roz pentru a se întoarce 

în timp cu mașina timpului roz și să își readucă tatăl la viață. Aviatorul nu își permitea să lase așa 

ceva să se întâmple, dar eu nu înțelegeam ce putea fi atât de grav în asta. In fine, am decis să îi 

servesc aviatorului și să- l ajut să prevină aceasta potențială pagubă adusă omenirii. Il urmărise pe 

acest fiu al lui Hutler în procesul creării mașinii timpului roz și și-a proiectat și el una care era 

albastră, ceea ce îmi displăcea, dar, deh… trebuie să îi servesc maestrului. Urcăm în mașina mea 

(care din fericire era roz) și pornim spre casa acestui fiu. De menționat că numele său era Nigatelo 

(pentru că îmi e lene să tot scriu ‖fiul lui Hutler‖). Ajungem la locația sa în timp ce aviatorul 

montează mașina timpului albastră pe mașina mea, ceea ce îmi displace. Nigatelo se aștepta la vizita 

noastră,  așa că până să-l atingem, apucă să se întoarcă în timp cu mașina sa, a timpului roz, în timp 

ce aviatorul țipa la el ceva chestii. Din acel moment a început urmărirea. Ne întoarcem în 1942 și îl 

căutăm pe Nigatelo, fiul lui Hutler. Din fericire, căutarea n-a durat mult, noi aflându-ne exact lângă 

locația sa. Păcat că locația sa era și a lui Hutler, și a întregii sale armate. ,,Nu mai avem nicio șansă,,  

îi spun aviatorului. Acesta refuză să accepte ideea și decide să lupte până la ultima suflare. Apucă să 

îi dea o palmă unuia dintre soldați,  apoi moare ciuruit de gloanțe din toate direcțiile, în timp ce eu 

stau jos. Hutler strigă către armata sa să oprească focul și se apropie de mine. Incepe să-mi 

vorbească. Aud din gura sa o serie de cuvinte mirobolante de tipul: ‖și mie îmi place rozul‖. Aveam 

atâtea lucruri în comun…noroc că m-am trezit!  

Am o minte atât de ciudată... Nu îmi explic cum ajunge imaginația mea la lucruri de genul. In fiecare 

scriere nimic nu are nimic în comun, cu nimic. Totul e diferit. De la paleta de culori utilizată în 

pozele mentale (sau videourile măntale ca să sune mai corect), la tonalitățile și limbajul vocilor din 

cap, totul diferă, din toate punctele de vedere. Nu am vizitat ținutul ciupercilor de o viață și prietenii 

mei din copilărie au ramas acolo. I-am lăsat în spate. M-au lăsat să plec. Ne-am lăsat unul pe altul. I-

aș mai vizita, sincer, dar mă tem că m-ar vedea diferit, așa cum îi văd eu pe ei acum. Trăiam unul 

pentru celălalt iar acum ne-am împrietenit cu egocentrismul, chiar dacă acesta este, de fapt, doar o 

parte din natura umană. Păcat că ei nu își pot justifica asta... Intr-o clipă, în care tot ce era în mintea 

mea era o amorțeală completă, am ales să experimentez unul din acele lucruri unice –viața, 

asumându-mi pierderea a tot ceea ce am adunat până acum. Punct.     

    Doamne, e 12,45 …voi întârzia iar la ora de română. Și profa voia nu știu ce SF-uri de la mine… 
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TELEPORTAREA... 

Negrilă Clara, clasa a IX-a 

Profesor coordonator-Radu Emilia 

Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” , Bucureşti 

 

Era o zi strălucitoare de iunie, mai exact 14 iunie 2040. Pe cer strălucea soarele, iar în aer se 

simtea parfumul florilor. Nimic neobişnuit, o zi ca toate celelalte. Oamenii se plimbau liniştiţi pe 

stradă cu gândul la ale lor. Ce nu ştiau ei însă era că această zi avea să le schimbe radical vieţile. 

În timp ce viaţa din afara Agenţiei Internaţionale a Transferului de Energie (AITE) se desfăşura în 

voie, atmosfera din interiorul acestei clădiri era încordată şi agitată. Mii de cercetări şi calcule se 

făceau de zor pentru a ajunge la un rezultat pozitiv, un rezultat care ar duce spre reuşită. Sute de 

oameni de ştiinţă lucrau neîntrerupt la ceea ce aveau ei să numească mai târziu o imensă descoperire, 

când, deodată, se auzi o voce strigând disperată: 

-John, John ! Am reuşit! Am reuşit! Cred ca am găsit soluţia! 

Era un om mic de statură, cu părul zburlit, blond, cu ochii negri, mari şi rotunzi ca nişte boabe 

brune de strugure. Alerga cât îl ţineau picioarele spre biroul directorului şi ţipa până când rămânea 

fără suflu. Când ajunsese aproape de încaperea unde şedea directorul, dădu buzna înăuntru, fără a se 

mai deranja să bată la uşă. Il găsi pe bietul om stând la birou, îngropat într-un morman de hârţoage şi 

sforăind ca un urs. La câte nopţi pierduse încercând să găsească răspunsul la întrebările ce-i mâncau 

zilele, ajunsese să doarmă în programul de lucru. Rudy, savantul mic de înălţime, cu părul blond şi 

zburlit, alerga spre director şi începu a-l zgâlţăi cu putere. 

Rudy: - John! John! Trezeşte-te! Am ceva foarte important să-ţi spun! 

John: Ce?! Cine doarme?! Eu nu dorm! Trebuie să fi avut vedenii! Altfel nu-mi pot explica 

aceasta acuzaţie a ta, pe nedrept! 

Rudy: Haide John, cu toţii ştim că aceste cercetări ne-au epuizat până la neputinţă! 

John: Of, mai Rudy! Nu ştiu ce sa mai fac, îţi spun! Toate aceste cercetări făcute zi de zi, nu ne 

conduc către nimic! Toate calculele şi experimentele la care lucrăm de atâţia ani sunt în zadar! 

Rudy: Te înşeli, dragul meu amic! 

John: Cum?! 

Rudy: Azi de dimineaţă stăteam cu nasul în caietul meu, încercand să-mi transpun o nouă idee pe 

hârtie, o idee pe care am visat-o azi noapte. Mi-a apărut în vis, sub forma de o sferă luminoasă, iar 
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lumina aceea parcă te orbea, atât era de puternică. Eu m-am apropiat de ea şi am prins-o între palme, 

dar când am vrut să le deschid şi s-o privesc mai cu atenţie, a zbughit-o de acolo, lovindu-se cu 

putere de fruntea mea. În acel moment m-am trezit instantaneu cu un sentiment de ştiinţă. Parcă 

descoperisem răspunsul la întrebările noastre, de nicăieri. M-am îmbrăcat, mi-am luat dosarele şi m-

am grăbit către locul de muncă. Acolo, după cum spuneam, am început să-mi aşez ideile cap la cap 

pe foaia de hârtie şi cred că am găsit soluţia! 

John: Aşa să fie? Ia, dă-mi repede hârtiile tale să le analizez!... Măi, măi, măi… Rudy, eşti un 

geniu! Tu ai găsit soluţia asta pe care noi o căutăm de atâţia ani, într-o singură noapte, printr-un 

simplu vis! Asta este o minune! Haide, ce stai aici ca un tântălău?! Vino s-o punem în aplicare! 

Rudy: Vin, vin! 

Şi aşa s-au dus cei doi savanţi în laboratorul de experimente, cu speranţa că vor reuşi să inventeze 

TELEPORTAREA. 

Laboratorul de experimente era o sală uriaşă, unde se ţineau toate mecanismele inventate de 

oamenii de ştiinţă din această asociaţie. Tot felul de maşinării care mai de care. În mijlocul sălii însă, 

erau două cercuri mari de metal, goale pe dinăuntru, ce stăteau în picioare, care semănau cu nişte 

arcade de fier. Ele erau aşezate faţă în faţă, la o distanţă de 10 metri. Lângă una dintre ele era aşezat 

un device care semăna cu un fel de calculator. John se apropie de el, îl deschise şi începu să tasteze 

ceva pe el, din când în când, uitându-se pe foile scrise de Rudy.  

După vreun sfert de oră îi răsuna vocea: 

-Gata ! spuse el. 

Rudy: Păi hai să-l încercăm atunci! 

John: Oh, dar mai întâi trebuie să găsim un obiect mai mititel căruia nu exista riscul să i se 

întample ceva. 

Rudy: Ia mărul meu! Cred ca e perfect pentru ce ne trebuie nouă! 

John: Bună idee! 

John luă mărul şi-l puse pe marginea de jos a cercului de fier. Se întoarse apoi la calculatorul său 

şi apăsă pe un buton mare şi verde pe care scria START. In secunda următoare apăru în cele 2 cercuri 

un fel de perete transparent care parcă era făcut dintr-o peliculă de apă curgătoare. Dacă te mai uitai 

un pic mai îndeaproape, puteai observa cum pe suprafaţa peretelui aceluia se produceau mici 

descărcări electrice. Apoi John apăsa pe un buton la fel de mare ca primul, doar că albastru, pe care 
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scria TELEPORTARE. In următorul moment, mărul dispăru şi reapăru peste exact 10 secunde în 

cercul de fier din celălalt capăt al camerei. Era uimitor! 

Cei doi savanţi rămăseseră nemişcaţi, holbându-se cu stupefacţie la săracul măr. Ceva era greşit! 

Acest fruct reuşise să ajungă în celălalt capăt al camerei prin procedeul numit ―teleportare‖, însă 

modul în care ajunsese acolo…ceva era în neregulă. Rudy şi John se apropiara de poarta de 

teleportare: 

Rudy: Este atât de mic! 

John: Da, aproape microscopic! 

Rudy: Trebuie să fi greşit ceva la acele calcule. 

John: Cu siguranţă! 

Rudy: Dar totuşi este un progres! Nu uita ca ultima oară când am încercat să o teleportam pe 

Rachel, am eşuat complet! Săraca fată a dispărut în vid şi dusă a fost! 

John: Te rog, nu-mi aminti de această tragedie! 

Rudy: Lasa-mă pe mine să tastez programările la acel calculator. La cât eşti de obosit ţi-e şi greu 

să te concentrezi pe ceea ce faci! 

John: Cred că ai dreptate… Mai bine mă duc şi mă întind pe canapea şi trag un pui de somn cât 

bagi tu datele alea-n calculator. 

Acestea fiind spuse, John se duse în cel mai îndepărtat colţ al camerei pentru a-l lăsa pe Rudy să 

se concentreze şi se aruncă pe canapea unde închise ochii. Peste o jumătate de oră se trezi bruiat de 

amicul său. 

Rudy: Am terminat! Să sperăm că nu s-a strecurat nicio greşeală prin date! 

John: Bine, hai să-i dăm drumul! spuse John aşezând alt măr în prima poartă de teleportare. 

Rudy se repezi spre calculator, trase aer adânc în piept şi apăsa butonul START. Din nou aparură 

acei pereţi pe dinăuntrul cercurilor de fier, ceea ce însemna ca porţile se activaseră. Emoţionat, 

savanatul apăsă pe butonul TELEPORTARE. 

La fel ca şi înainte, mărul disparu şi apăru peste 10 secunde în cea de-a doua poartă de teleportare. 

De data aceasta însă el era întreg, nu-i lipsea nicio bucăţică, nici măcar o particulă din compoziţie. 

Totul mersese ca pe roate! John se apropie în fugă de locul unde şedea mărul, îl ridică de pe bordura 

cercului, îl analiză cu atenţie şi apoi muşcă din el. 

-Este perfect normal! spuse el, nu simt nicio diferenţă. Are gustul unui măr obişnuit! 

Rudy: Asta înseamnă că am reuşit! Munca noastră a dat roade! 
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John: În sfârşit putem spune că am inventat teleportarea! 

Rudy: Mai ţii minte ce i-am promis lui Anne, nu? 

John : Nici vorbă să o las să facă aşa ceva! Este mult prea periculos, nu are rost să riscăm! 

Rudy: Asta am încercat să-i spun şi eu, dar nu vrea să mă asculte, ştii cum este ea! Nu se lasă până 

când nu obţine ce vrea! 

John: Eu nu am de gând să o teleportez pe Anne, ştiind că există riscul de a o pierde! Deşi urăsc să 

o văd tristă… Ce-ar fi să încercăm mai întâi cu un cobai şi apoi decidem dacă este sigur să încercăm 

cu o fiinţă umană. 

Nici nu termină John bine ce avea de spus, că Anne îşi făcu apariţia. 

Anne: Mi-a rostit cineva numele? 

Rudy: Cred că este puţin cam târziu să ne gândim la asta acum, John… 

John: Nu, draga mea, ţi s-a părut. 

Anne: Eu ştiu ce am auzit şi sunt sigură că voi ascundeţi ceva de mine! 

Anne era o fată înaltă cu părul roşcat şi ochii albaştri, subţirică şi din cale afară de frumoasă. Avea 

o minte ascuţită, dar şi o îndărătnicie pe măsură şi o inimă mai mare decât cea a tuturor savanţilor la 

un loc. Se vede de ce pierderea unei fete ca aceasta ar fi cauzat atât de multă durere printre cei care o 

cunosteau. 

John: Păi văd că n-avem cum să te păcălim, aşa că Rudy… 

Rudy: Uite Anne, tu ne vei urma instrucţiunile pas cu pas, fără să te abaţi de la planul pe care îl 

vom întocmi chiar acum. Ok? 

Anne: Ok, dar spuneţi-mi şi mie despre ce este vorba, pentru a putea înţelege şi eu ce se întâmplă 

aici. 

John: Îţi va veni greu să crezi, dar noi tocmai ce am inventat TELEPORTAREA! 

La auzul acestor cuvinte, tânăra savantă mai că era să-şi piardă cunoştinţa. Se clătina pe picioare 

şi-şi pierdu echilibrul înainte de a-şi da seama ce se întâmplă. Rudy, care ţinea mult la ea, se repezi 

numaidecât petru a o prinde. 

Rudy: Doamne, Anne! Era să fac atac de panică, încearcă să te controlezi şi tu! 

Anne: Scuze, băieţi, doar că mi se pare prea frumos ca să fie adevărat şi totuşi…voi aţi făcut asta 

de unii singuri! 

John: Nu chiar, putem spune că am avut şi nişte ajutoare divine… 
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Rudy: Acum, Anne, pentru că sunt un om de cuvânt şi nu-mi place să te văd dezamăgită, eu şi 

John te vom ajuta să-ţi îndeplineşti visul. 

Anne: Vreţi să spuneţi că eu chiar voi fi prima fiinţă umană care va fi teleportată? 

Rudy si John: Aşa se pare. 

Anne : O, Doamne, nici nu ştiu cum să vă multumesc! 

Rudy si John: Noi da! 

Anne: Poftim? 

Rudy: Ai putea să ne asculţi măcar o dată în viaţa ta! 

John: Da, Rudy are dreptate, până la urmă nu uita că viaţa ta este în joc! 

Anne: Bine…bănuiesc că pot face o excepţie, acum că tot aţi fost atât de drăguţi cu mine. 

Si acestea fiind zise, se adunară toţi trei în jurul calculatorului, făcură un plan de rezervă în caz că 

ceva mergea prost şi o conduseră pe Anne la prima poartă teleportoare. John tasta ceva la calculator 

şi apoi apăsă butonul START zicând: 

-Acum poţi intra înăuntrul cercului de fier, Anne! 

Anne proceda întocmai. Apoi savantul îşi strânse pumnii, îşi ţinu respiraţia şi apăsă butonul 

TELEPORTARE. Anne dispăru din poartă numaidecât, iar Rudy începu numărătoarea: 

-1, 2, 3, 4, 5… 

John: Sper să nu i se fi întâmplat nimic! 

Rudy: 6,7,8,9, 10… 

John: Ce se întâmplă? Au trecut deja 10 secunde şi ea nu a apărut în a doua poartă teleportoare! 

Rudy: 11, 12, 13, 14, 15, 16… 

John: Ceva nu este în regulă. 

Rudy: 17, 18… 

John: Trebuie să facem ceva Rudy! Apasă pe butonul STOP pentru a opri teleportarea, ACUM!! 

Rudy: 19, două… 

Dar înainte să termine Rudy de rostit cuvântul ,,douăzeci‘‘, Anne îşi făcu apariţia în cea de a doua 

poartă teleportoare. Fata îşi ţinea speriată mâinile la ochi cu tot corpul încordat de frică. 

Când John şi Rudy o văzură teafără şi nevătămată, alergară-n cea mai mare viteză spre ea şi o 

strânseră în braţe cât de tare putură ei. 

John: Credeam că te-am pierdut pe vecie! 
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Rudy: Da, ne-ai tras o sperietură de mama focului! Când am ajuns la secunda 10 şi am văzut că nu 

mai apăreai…am crezut că leşin! 

Anne: Sunt bine băieţi, totul este în regulă. Ştiţi, când aţi făcut calculele nu v-aţi gândit şi că 

timpul teleportarii depinde de masa obiectului teleportat??? 

John: Are dreptate! De ce nu ai luat şi asta în calcul, măi Rudy?! 

Rudy: Chiar nu mi-a trecut prin cap să fac asta! Dar ştii cum este : «Omul din greşeli învaţă.» 

John: Ştiu, dar asta a fost o greşeală majoră! 

Anne: Hei, nu vă mai certaţi! Acum…nu ar trebui să-i anunţăm şi pe ceilalţi de reuşita noastră? 

Sunt sigură că la câţi ani au lucrat la chestia asta, le-ar prinde bine să audă o veste bună! 

Cei trei prieteni se grăbiră să anunţe toţi savanţii din AITE să se strângă în sala de discurs. Peste 

vreo 10 minute, toţi angajaţii se îmbulzeau să intre în sală şi să ocupe fiecare un loc. Pe scenă aparura 

John, Rudy şi Anne, toţi trei cu zâmbete pe faţă. 

John: Am de făcut un anunţ foarte important, prietenii mei! În această zi de 14 iunie 2040, noi 

sărbătorim gloria! În decursul a 20 de ani am lucrat neîncetat, am făcut calcule peste calcule, 

cercetări peste cercetări pentru a crea invenţia numită TELEPORTAREA! Am eşuat de mai multe 

ori, însă noi nu ne-am dat bătuţi, am continuat să căutam soluţia care ar fi dus spre reuşită! Iar azi, 

printr-o minune, o minune dată de Dumnezeu, eu, Rudy şi Anne am reuşit cu ajutorul vostru, 

bineînţeles, să aducem la realitate acest vis! Visul de a fi teleportat! 

Din sală se auziră urale de bucurie şi valuri de aplauze. Toţi savanţii se ridicară în picioare şi 

strigau cât îi ţinea gura: Bravooo!! Pe faţă le apăru cel mai pur sentiment de fericire care-i fusese dat 

omului să vadă vreodată.  

Şi astfel, ziua de 14 iunie 2040 va rămâne în istoria lumii ca fiind ziua în care a avut loc cea mai 

mare reuşită a omenirii: TELEPORTAREA! 
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EVADAREA… 

Rogojan Maria Theodora, clasa a IX-a A 

Profesor coordonator-Radu Emilia 

Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” , Bucureşti 

 

-Poate dacă aș fi rămas cu familia mea în loc să plec în tabăra intergalactică acum nu aș mai fi fost 

pusă într-o asemenea situație. Poate dacă aș fi ascultat de soră-mea și aș fi avut grijă ce alegeri iau nu 

ar mai fi nevoie acum să ascult agonia prin care urmează, cel mai probabil, să trec și eu. Poate dacă 

aș fi ales să plec cu Kara la bal și nu m-aș fi lăsat dusă de nas de Connor și de mutra lui frumușică 

acum m-aș fi distrat cu gașca într-un club cu un pahar de șampanie și o felie de tort. Poate că... 

-Poate dacă ai face liniște pentru câteva minute aș putea întocmi un plan de evadare, Tove! 

Conform statisticilor există 50% șanse de scăpare în cazul unei răpiri, așa că, dacă avem puțin noroc 

și puțin ajutor din partea ta... avem șanse să evadăm, cumva. 

Mă uit la Alexander cu o privire neîncrezătoare. În ciuda inteligenței și a potențialului, are mereu 

tendința să omită detalii extrem de importante când își construiește planurile. 

-Dacă privirile ar putea omorî... oftează. Ce am mai făcut de data asta? Am omis zecimalele? 

Probabilitatea erorii? Poziția astrelor... 

-Contextul, Alexander. Suntem pe o navă care circula cu cel puțin 1 an lumină pe minut, legați  și 

fără nicio ieșire deblocată. 

-Cum rămâne cu „abilitățile‖ tale paranormale? Nu te poți teleporta? 

Fără să depun vreun efort mă teleportez în fața lui, scăpând de legăturile care mă țineau captivă. 

Din trei pași ajung în fața scaunului de care era prins Alexander și îi zâmbesc, mă aplec și îi desfac și 

lui sforile. 

-Eu pot. Tu poți? 

Nu s-a gândit la asta. O văd pe fața lui, în cutele mici care i s-au format între sprâncene, în 

colțurile orientate spre podea ale buzelor și în ochii săi de un albastru pal, înghețat. Vrea să îmi 

răspundă, dar un bubuit metalic îi întrerupe cuvintele. 

-Cu băiatul-lup am terminat, dragilor! Cine vrea să urmeze? Haideți, nu vă înghesuiți! Ah, ia te 

uită! Văd că v-ați făcut comozi... Prea bine! 

Încerc din răsputeri să mă concentrez; pe pielea de un verde-gălbui bolnăvicios, care lucea ca 

puroiul, sau pe părul țeapăn care i se ridica precum un turn în vârful capului. Pocnetul făcut de 
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pantofii săi scârbos de aurii cu toc, foșnetul volanelor din celofan holografic, zăngănitul plăcilor de 

aluminiu... 

-Ce-ar fi să treacă doamnele-nainte? 

...Vocea pițigăiată și accentul rârâit care mă calcă pe nervii și-așa slăbiți și pe cale să-mi cedeze. 

Îmi mut privirea pe fața sa ca de păianjăn, cu opt ochi bulbucați dintre care patru chiori și, cu un aer 

dezgustat, aproape că-i scuip în față: 

-Domnișoară! 

-Hmmmm, ce temperament! Mai ceva decât cuțu-cuțu, îmi râde în față, iar ochii mei se îndreaptă 

automat pe colții îngălbeniți de pe care se prelinge o mucoasă sângerie care îmi întoarce stomacul pe 

dos. Păcat că tot acest tupeu nu a putut să îl țină în viață... Ha, ha! Ha! 

Brusc, am impresia că timpul se oprește și că gazul ce mă înconjoară se lichefiază. Connor e mort, 

și e în mare parte vina mea. Eu am fost de acord să mergem pe plajă și să nu ne prezentăm la balul 

ăla nenorocit. Balul ăla plictisitor, unde toată lumea dansează pe piese antice de-ale lui Bieber sau nu 

mai știu ce fosilă. Balul care i-ar fi putut salva viața lui Connor, băiatul carismatic, șarmant, ușor 

tâmp... Mă uit din nou la fața deformată a creaturii care ne-a răpit și care i-a curmat viața prietenului 

meu. Simt cum toată ura, tot disprețul și toată supărarea mea se adună undeva în creierul meu și mă 

ard, mă mistuiesc și mă transformă într-o bombă cu ceas. Îmi imaginez doar cum aș putea să o 

distrug, cum aș putea cu doar un singur gând să o dobor și cum aș putea să îi provoc aceeași suferință 

pe care i-a provocat-o ea lui Connor. Și când hohotele ei jalnice încep să mă sufoce, iar mintea mea e 

plină de toate posibilitățile pe care le am la îndemână îl simt pe Alexander luându-mă în brațe și 

șoptindu-mi în ureche: „Șșșș, nu merită! Calmează-te. Trebuie să ai mintea limpede daca vrei să 

scăpăm de aici. Ești singura mea speranță.‖ 

Închid ochii și vizualizez situația în care ne aflăm: pierduți, undeva în spațiu, pe o navă de viteză, 

cu o creatură jegoasă care ne poate ucide în 15 minute, din câte am observat. Ce șanse avem să 

scăpăm? Eu mă pot teleporta, dar Alexander? El este un hibrid extraterestru, nu are abilitatea de a se 

teleporta. Aș putea încerca să îl teleportez cu mine, dar e riscant... Care ar fi riscul? Este riscul de a-l 

teleporta mai mare decât riscul de a ne dezmembra „chestia‖? Hmm, puțin probabil. 

-Haide, scumpo, ai de gând să vii la mine sau trebuie să te car eu până în cameră? Ah, fir-ar!  

-NU! țipă Alexander, fugind înspre ușa camerei de tortură. Mă ofer eu primul. Fac orice! Doar... 

Tace. Se întoarce, se uită la mine, iar în ochii lui văd tristețe, frică și ceva ce nu pot desluși. 

Compasiune? Îmi zâmbește, apoi se uită din nou spre „chestie‖. 
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-... doar las-o pe ea să plece. 

Nu. Nu, nu, nu. Nu pot accepta așa ceva. Mai întâi Connor, prietenul meu cel mai bun, apoi 

Alexander. Din cauza mea. Totul din cauza mea. 

Fac doi pași spre „chestie‖.  

-Păi... spune ea. Ok, s-a făcut! Oricum puștoaica nu îmi prea prezintă interes! Râde și îi face cu 

ochiul lui Alexander. 

Mai înaintez puțin, ațintindu-mi privirea asupra ei atunci când niciunul nu se uită și, cu puterea 

minții, o propulsez către perete. „Chestia‖ se izbește de perete cu o forță imensă și își pierde 

cunoștința pe loc. Fără să mai zăbovesc, îl apuc pe Alexander de mână și mă teleportez pe nava 

taberei. 

Preț de câteva secunde nu spun nimic; inspir, număr până la zece, expir. Apoi îmi îndrept privirea 

către Alexander. Era lângă mine, în picioare, întreg. Privirea lui era însă pierdută undeva departe, în 

constelațiile care ne înconjurau. 

-Xander... ești ok? Te simți bine? Te doare ceva? 

Glasul meu îl scoate din visare, atrăgându-i atenția asupra mea. Îl aud oftând și văd cum își ia 

capul între mâini, sprijinindu-se de balustradă. 

-Îmi pare rău... că am făcut un plan fără să te anunț... 

Nicio reacție. 

-Dar nu puteam să te las să te sacrifici pentru mine, Xander! Deja era vina mea că ne aflam în 

pericol, Connor a murit... Nu puteam să te pierd... Nu pot să te pierd! 

Deznădăjduită, mă întorc pe călcâie și privesc cerul. Atunci îi simt brațele în jurul umerilor, 

respirația sa rece în creștetul capului. 

-Mulțumesc, Tove. 
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LENNA 

Morosanu Roxana, clasa a IX-a 

Profesor coordonator-Radu Emilia 

Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” din Bucureşti 

 

 

Lenna, o fată de şaptesprezece ani, cuminte, singuratică, bună la suflet, are o minte ageră, dar 

puţin naivă, destul de înaltă pentru vârsta ei, părul lung şi negru, ochi căprui intens, tenul de culoare 

deschisă, pare să fie o fată normală, dar avea ceva special, ceva în trăsăturile feţei o fac să pară de o 

frumuseţe nemaivăzută. Frumuseţea a moştenit-o de la mama ei, iar naivitatea de la tatăl ei. 

Aceasta locuieşte împreună cu mătuşa ei pe care a cunoscut-o atunci când a avut cea mai mare 

nevoie. Părintii ei au dispărut de zece ani, pe bunici nu i-a văzut niciodată, aşa că nu a avut unde să se 

ducă după ce şi-a pierdut părinţii. Mătuşa ei a apărut după nefericitul incident. Nu-şi prea aduce 

aminte de părinţii ei, decât foarte vag îşi mai aducea aminte de chipul lor cu ajutorul a două poze 

foarte vechi, iar vocile nu şi le poate aminti. Având o vârstă foarte mică când părinţii ei au dispărut, a 

suferit foarte mult, ei nu au fost alături de ea, nu i-a rămas nimic de pe urma lor. Poliţia nu a putut 

face nimic pentru a o ajuta pe micuţa Lenna, aşa că ea  

şi-a considerat părinţii morţi de pe atunci. S-a ataşat foarte repede de mătuşa ei pentru că a reuşit 

să îi umple golul lăsat de părinţii ei în inimă. 

Lenna îşi trăieşte viaţa de licean din plin, învaţă tot timpul pentru a-şi putea îndeplini visul de a 

deveni cercetător ca şi părintii ei. Timpul liber îl petrece citind sau alături de singura ei prietenă, 

Jane. Cele două se ştiu de când părinţii Lennei au dispărut, Jane parcă a apărut când i-a fost cel mai 

greu şi i-a rămas alături.  

Fata este fascinată de planete şi viaţa de pe ele, galaxii, stele şi constelatii. Mereu i-au plăcut 

lucrurile de acest fel, camera ei fiind plină de cărţi, enciclopedii, postere şi figurine în miniatură cu 

toate planetele. 

Într-una din zile Lenna se întoarce cât de repede poate acasă pentru că începuse o furtună 

groaznică. Mătuşa ei, Sara, o aştepta acasă pentru a-i spune ceva foarte important: 

 -Lenna? Am să-ţi spun ceva foarte important. 

-Sigur, mătusă. S-a întâmplat ceva? 
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-Nu s-a întâmplat absolut nimic, nu te îngrijora, a venit ziua în care îţi pot spune ceva foarte 

important despre părinţii tăi… 

Sara  nu a apucat să termine de vorbit că a fost întreruptă de Lenna: 

-Ai aflat ceva despre ei? Mi-ai găsit părinţii? 

-Nu, nu ştiu nimic despre părinţii tăi, numai că părinţii tăi nu au dispărut… 

-Dacă nu au dispărut, atunci ei au plecat? 

-Mora şi Nick te-au părăsit, au avut un motiv foarte bun pentru a face asta, sper să înţelegi asta.  

-Nu pot să cred aşa ceva! Eram atât de fericiţi împreună, cum au putut să-mi facă aşa ceva?a ţipat 

Lenna la Sara. 

Fata a fugit nervoasă în camera sa. Ea a început să-şi spună: 

-De ce mi-au făcut aşa ceva? M-au urât atât de mult? Le-am făcut ceva rău? Aş vrea să pot da 

timpul înapoi... 

În acel moment o adiere de vânt foarte puternică a apărut, a dărâmat figurinele, câteva cărţi şi mai 

multe lucruri din bilblioteca Lennei. Adolescenta speriată s-a adapostit într-un colţ. După câteva 

momente adierea a dispărut, furtuna se oprise, iar afară se făcuse noapte dintr-odată. Lenna, 

îngrijorată, a fugit la mătuşa ei. În timp ce era pe scări lumina s-a oprit în toată casa, fata s-a 

împiedicat, deoarece era foarte grăbită. 

-Mătuşă Sara! Mătuşă! S-a întâmplat ceva? a strigat foarte îngrijorată Lenna, încercând să nu cadă 

din cauza întunericului.  

O lumină orbitoare i-a apărut în faţă, apoi parcă o persoană apăruse din lumina şi mergea spre fata 

căzută pe jos din cauza puternicii lumini. 

-Mătuşă! Tu eşti? Nu este momentul să ne jucăm. 

Persoana nu îi răspundea fetei, dar se apropria de fată încet pe coridorul lung din capătul scărilor 

ce Lenna le coborâse cu greu. 

-Lenna, trebuie să mergi cu mine, îi spuse persoana apărută din lumină. 

-Cine sunteţi? 

Fata nu a apucat să spună mai multe pentru că o poţiune ce i-a fost stropită pe faţă a făcut-o să 

adoarmă, înainte de a închide ochii aceasta a văzut un bărbat ce avea jumatate de corp din metal. 

După foarte mult timp, luat în considerare de către adolescentă, ea se trezeşte din cauza unui 

zgomot asurzitor, într-un pat confortabil. În cameră totul părea să fie confecţionat din tot felul de 

metale şi unelte, aceasta se ridică cât de repede din pat şi începe să studieze totul în jurul ei. Şi 
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văzând o fereastră se duce către ea pentru a vedea de unde se aude zgomotul insuportabil ce părea a fi 

ca o sirenă a unei ambulanţe, dar mult mai înţepătoare. Aceasta a fost uimită să vadă ca afară lumina 

era roşiatică, în aer zburau tot felul de maşini, oamenii aveau părţi ale corpului înlocuite cu unele, 

noi, din metal. 

-Oamenii sunt androizi? Unde sunt? De ce sunt aici? s-a întrebat fata. 

In momentul următor uşa s-a deschis, în cameră a intrat un robot, prietenos, înalt cât jumatate din 

fată, el era de o culoare lapis-lazuli. În loc de cap robotul avea un monitor, pe monitor a aparut scris 

textul: ‖Conducatorii vor aştepta jos‖. 

Lenna a urmărit robotul. Cei doi au umbat în castelul ce părea să fie desprins din imaginaţia 

Lennei, aşa îşi imagina că îşi trăiesc viaţa vieţuitoarele pe celelalte planete. Au trecut pe lângă tot 

felul de camere, roboţii şi nişte creaturi construiau ceva ce părea să fie o naveta, la câţiva paşi erau 

alti roboţi ce păreau să rezolve nişte ecuaţii matematice pe o tablă ce părea să stea în aer, alte creaturi 

făceau experimente pe nişte plante nemaiîntâlnite. Robotul se întoarce ţi îi transmite pe monitor 

Lennei: ‖Acesta a fost departamentul cercetătorilor‖. Fata nu putea înţelege cum puteau exista roboţi 

şi asemenea creaturi. Cei doi au trecut printr- un portal şi au ajuns într-o incapere cu foarte multe uşi, 

roboţelul îi spune fetei: 

-‖Nu mai avem prea mult, acum suntem pe coridorul sălilor de antrenament .‖ 

-Pentru ce se antrenează aceşti roboţi? întreabă fata curioasă. 

-―Pentru războiul ce urmează.‖ 

-Război?! Ce război? Unde sunt acum? 

-―Acum eşti pe planeta Karmigo, mai multe o să afli de la conducători.‖ 

În fiecare cameră erau roboţi şi creaturi din ce în ce mai diferite care se antrenau de zor. Cei doi au 

trecut prin cel de-al doilea portal şi au ajuns într-o miniîncăpere. Acolo erau o persoană şi ceva ce 

semăna a fi o combinaţie dintre om şi creaturile văzute până acum de Lenna, erau îmbrăcate ciudat, 

erau mătuşa şi prietena ei, Sara şi Jane. 

-Ce faceţi aici? Unde suntem? Ce se întâmplă? a întrebat Lenna foarte curioasă fugind spre cele 

două. 

-O să afli tot ce trebuie să ştii de la ei, a spus Sara.  

Atunci două uşi s-au deschis, o cameră imensă de un alb orbitor i s-a arătat Lennei, în capătul 

camerei erau două siluete. Lenna întreabă:  

-Cine sunteţi şi ce căutaţi aici? 
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-Lenna…noi suntem părinţii tăi şi conducătorii planetei Karmigo, a spus femeia întorcandu-se. 

-Cum? a întrebat Lenna uimită. Unde şi de ce sunt aici? Cum am ajuns aici? De ce voi sunteţi aici? 

Ce s-a întâmplat până acum? Voi chiar sunteţi părintii mei? 

În acel moment cele două siluete s-au îndreptat către Lenna şi au îmbrăţişat-o. Apoi cei trei s-au 

aşezat şi au început să vorbească. Mora şi Nick i-au dat explicaţii Lennei. Cei doi sunt conducatorii 

unei planete numită Karmigo, pe această planetă înainte traiau numai creaturile pe care Lenna le-a 

văzut prin castel. Acum ceva timp pe cealaltă planeta numită Verno unde androizii îşi puseseră 

amprenta, a avut loc un război şi androizii s-au împărţit în două grupuri, cei care au rămas pe Verno 

şi au fost conduşi de Barbo şi cei care s-au refugiat pe planeta Karmigo. Androizii de pe planeta 

Karmigo, neştiind ce să facă, au mers pe Terra pentru a-şi alege conducători. Aterizând pe Terra, au 

căutat cei mai interesanţi oameni de viaţa de pe alte planete şi aceştia erau Mora şi Nick. Cei doi 

atunci au avut de ales din a merge pe Karmigo fără micuţa Lenna, pentru a o lăsa în siguranţă pe 

Terra, sau să meargă cu ei, dar viaţa ei fiind în pericol din cauza războiului. Mora şi Nick au decis să 

o lase pe Lenna pe Pământ şi cei doi să poată ajuta vieţuitoarele ce le-au studiat toată viaţa lor. Cei 

doi au avut nevoie de cineva pentru a avea grija de micuţa Lenna şi atunci a apărut Sara. Jane este 

una dintre creaturile găsite de către Mora pe planeta Karmigo şi a trimis-o pe Pământ sub înfăţişare 

de om, pentru a o supraveghea pe Lenna.  

Lenna nu putea înţelege un singur lucru, aşa ca i-a întrebat: 

-Eu de ce sunt acum aici? 

-Avem nevoie de tine pentru a-l putea învinge pe Barbo şi a elibera androizii de pe planeta Verno. 

Aşa că trebuie să te antrenezi, i-a răspuns Nick.  

Următoarea zi Lenna şi-a început antrenamentul. Ea se antrena cu tot felul de androizi şi creaturi. 

Fiecare dintre creaturi avea câte o putere. Puterea lui Jane era de a se transforma în orice, cele două s-

au antrenat împreună pentru a putea face o echipa perfectă împotriva lui Barbo. S-au antrenat o 

perioadă foarte lungă de timp. 

Venise ziua în care Lenna trebuia să fie salvatoarea tuturor androizilor folosiţi în scopurile 

personale ale lui Barbo. Aşa că aceasta le-a promis părinţilor ei că o să facă tot ce poate pentru a 

reuşi. 

Barbo şi armata sa de roboţi şi-a făcut apariţia pe planeta Karmigo. Lenna, Jane transformată într-

o armă cu gloanţe nucleare ce puteau distruge orice, şi armata lor, au început să se lupte cu Barbo şi 

androizii săi. Ei erau foarte mulţi, dar nu la fel de puternici ca cei de pe planeta Karmigo. Părinţii 
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Lennei s-au alăturat şi ei luptei, dar aceştia nu au putut face prea multe, deoarece de la războiul 

precedent contra lui Barbo cei doi au fost atacaţi cu o poţiune ce le-a afectat sistemul motor şi de 

atunci aceştia nu au mai putut lupta. Mora şi Nick au încercat să se înlăture din luptă, dar exact când 

încercau să fugă Barbo i-a observant şi i-a atacat. Lenna vazand asta s-a dus să-şi salveze părinţii. A 

încercat să-l lovească cu gloanţele nucleare, dar acesta şi-a activat un scut foarte puternic, iar glonţul 

şi-a schimbat traiectoria către părinţii Lennei. Lenna foarte speriată a strigat după ajutor, atunci din 

întuneric a apărut Sara şi s-a pus înaintea glonţului; ea s-a sacrificat pentru viaţa conducătorilor 

planetei Karmigo. Când glonţul a atins corpul Sarei, ea s-a transformat într-un praf şi a dispărut. 

Lenna văzând asta nu a mai aşteptat un alt moment şi l-a lovit pe Barbo, de data aceasta el nu a văzut 

de unde va fi lovit şi a fost înfrânt. După foarte mult timp androizii au fost eliberaţi. Lenna, în ciuda 

câstigului, a avut şi o pierdere, pe mătuşa Sara. 

Cei trei au decis să se întoacă pe Terra pentru o perioadă de timp, pentru a recupera timpul 

pierdut... 

 

 

O ÎNTÂMPLARE PE OCTAVIUM 

Mihaela Octavia Cristea, Clasa a IX-a 

Profesor coordonator-Radu Emilia 

Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” , Bucureşti 

 

 

Seara, târziu…Eu, sus în patul meu etajat, jos, Victor, fratele meu, dormea adânc. 

Aveam senzaţia că se întâmplă ceva, părea totul diferit, neliniştitor. Afară animalele scoteau 

sunete care te înfiorau, sinistre, anunţau o tragedie sau prevesteau ce se va întâmpla. 

Mă afundam mai mult în perna mea moale. Televizorul mergea pe un canal de desene animate, 

nişte personaje groteşti, greu de explicat se manifestau. Peisajul din tabloul de pe peretele din faţa 

mea devenea din ce in ce mai apăsător, reprezenta un peisaj stelar. Toate obiectele din jur deveneau 

mai infricoşătoare şi totodata reflectau o lumină stranie. Priveam neputincioasă cum tabloul se topea 

in faţa mea. Televizorul, covorul şi eu ne scufundam într-o groapă fără fund, dar nu cădeam în ea, 

parcă pluteam spre nicăieri.  
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La un moment dat am ajuns undeva, m-am  ridicat în picioare încă ameţită, m-am frecat bine la 

ochi. Podeaua dispăruse. Nu mă mai aflam în liniştitul meu dormitor, eram afară, pe o stradă, ţinând 

în mână un obiect necunoscut.  

In jurul meu erau oameni ciudaţi, multe construcţii ciudate, casele erau cu susul în jos, oamenii 

vorbeau o limbă necunoscuta, cerul avea o culoare roşiatică... Totul arăta infricoşător, ciudat. Unii 

bastinasi mergeau grăbiţi si mormăiau neîntrerupt, alţii mergeau agale sau dormeau pe unde 

apucau…  

In spatele meu erau masini zburătoare ce făceau cozi de sute de kilometri, te izbea zgomotul 

trenurilor ce mergeau cu viteza luminii prin tunele aeriene, o lume dezorientată şi totuşi în mişcare.  

Am facut doi paşi in faţă, uitandu-mă peste tot în jurul meu. In capul meu roiau tot felul de 

intrebări, dar principala era: ,,Unde sunt?" Eram intr-un vis?  

Mi-am intors privirea spre obiectul din mâna mea…un obiect necunoscut, făcut sul şi parcă 

cunoscut. Vag imi aminstesc că am mai vazut acel obiect, dar unde şi când, nu stiu.  

Am intrat într-o cafenea. Lângă un domn de vârstă mijlocie am găsit un ziar. M-am aplecat şi l-am 

ridicat de jos.  Pe ziar apărea ultimul scandal din presa mondenă . Data de pe ziar arăta că suntem in 

2018, dar ce era în jurul meu nu corespundea cu ceea ce cunoşteam. Nu avea niciun sens. Eram, eram 

undeva, dar unde?  

Încercam să îmi pun gandurile cap la cap, dar totul era mult prea ciudat. Am iesit afară din 

cafenea, acolo era altă lume, necunoscută, lume aparţinând altei ere sau lumi. Lumea cea cu susul in 

jos...  

Cred ca eram pe alta planeta, in viitor sau trecut, dar încă mă întreb dacă era vis sau realitate? În 

cafenea părea că sunt în prezent, pe stradă altă perioadă. 

Am trecut pe lângă o cladire mare, verde, cu acoperiş albastru, dar aşezată invers si avea o tăbliţă 

pe care scria ― LATIPS‖…Ce o fi acolo? O voce venită de nicăieri imi şopteşte: ―O fabrică de copii‖.  

Curiozitatea era mare, am intrat înăuntru cu sfială şi teamă, nou-născuţii stăteau în pătuţuri şi 

citeau. Citeau, aţi auzit bine. Alt lucru ciudat! Aici copiii se nasc cu volumul de cunostinte de baza, 

iar cum ies din ―latips‖ ajung la facultate. Ciudat, nu? Nou-născut la facultate? În lumea mea, un 

copil merge la grădiniţă, la şcoala şi apoi la facultate. Lumea e normală de unde vin eu sau unde sunt 

acum? Cred că nu mai înţeleg nimic!   

Am mers ce am mers…O altă cafenea: „Cafeneaua veche‖. Intru cu multă reţinere. Acolo sunt 

întâmpinată de o doamnă durdulie, dar tare drăguţă şi total diferită de ceea ce se află de partea 
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cealaltă a uşii. Aici oamenii sunt veseli, vorbăreţi si trăiesc momentul. O doamnă şi un domn, tare 

drăguţi,  mă poftesc să iau loc la masa lor. Din vorbă în vorbă aflu că seara s-au culcat în patul lor si 

dimineaţa erau aici. Până aici avem o poveste sau întâmplare identică. Nu au încercat să îşi pună 

întrebări, erau împreună şi erau fericiţi. Nici nu işi mai doresc să  se întoarcă „acasă‖. Eram tare 

curioasă să aflu pe ce planetă mă aflu…Cum a apărut această planetă, cum de nimeni nu o cunoaşte, 

cum de există viaţă pe ea, civilizaţie? Care este viaţa aici? La o parte din întrebări am primit răspuns, 

la altele nu au putut să imi spună, erau încântaţi de noua viaţă, exuberanţi.  

Aşa am aflat că este vorba de planeta Octavium, o planetă nouă şi totodată veche, o planetă 

nedescoperită de marii „ căutători de stele‖, o planetă vie, cu verdeaţă, o fantomă a Universului …, 

selectivă şi încă în căutare de locuitori, de oameni cu idei. Aici ideile prind viaţă, important este să iti 

doreşti.  

Mi-am amintit de povestirile cu Micul prinţ ale lui Antoine de Saint-Exupery. O planetă de 

explorat. Fantastică şansa.  

La un moment dat mi-a bătut un tânăr pe umăr şi cu o voce gravă imi spune: 

-Eu administrez această planetă, eu stiu tot ce se întâmplă. Orice întrebare ai, aştept  să îţi răspund, 

dar ce vezi aici în caz că doreşti să pleci înapoi ramâne aici. Viaţa de aici este viaţa noastră, nimeni 

nu trebuie să stie prea multe. Oricum multe se vor şterge din memorie in caz că vei dori sa pleci 

acasă. 

Această planetă avea o mare problemă…populaţia. Aici copiii se nasc dotați, iar pe parcursul vieţii 

lor pierd din intelepciune si din cunostinte, ei absolvind mai intâi facultatea, apoi liceul, iar cei mai 

isteti bătrani erau cei ce absolveau grădiniţa. Acum am înţeles de ce am văzut bătrâni care se jucau 

diferite jocuri ale copilăriei mele. 

Deşi nu am înţeles cum am ajuns acolo eu, abia aştept să vină seara ca să adorm şi să mă trezesc 

acasa, în patul meu.  

Am reuşit să îmi amintesc ce ţineam de atâta vreme în mână. Era un mic album de familie făcut 

sul, un album cu toţi cei dragi mie.  

Seara, în sfârsit, o bancă în parc, desfac acel sul. Mama, tata, Victor, casa, căţelul...acasă. Somn... 

somn...somn... 

E dimineaţă...acasă! 
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CĂLĂTORIA LUI VARIAN PE PLANETA DUMBROH 

Alexei Ana Maria, clasa a IX-a 

Profesor coordonator Bucur Felicia 

Colegiul  Național”Alexandru Odobescu”, Pitești 

 

Acum mult timp, un tânăr de 17 ani pe nume Varian, alchimist priceput, a început să creeze 

diferite experimente, mânat de o vie curiozitate. Acest obicei îl avea de mult, devenind în scurt timp 

un hobby. Avea părul negru ca abanosul şi ochii albaştrii ca marea. Puternic nu era şi nici priceput la 

cascadorii, însă avea un IQ extrem de ridicat, fiind cel mai deştept din liceul la care studia. Părinţii lui 

erau foarte mândri de el, trimiţându-l la tot felul de concursuri, însă exista totuşi o problemă. Aceştia 

îşi făceau griji pentru că unele experimente erau foarte periculoase şi deşi băiatul avea mereu intenţii 

bune, reuşea de multe ori să pună viaţa tuturor în pericol.  

              El şi familia lui locuiau într-un oraş mic şi izolat, întrucât acesta era înconjurat de dealuri şi 

de recoltele oamenilor, pe care le creşteau cu mare grijă, pe dealurile din afara oraşului. Fiecare 

locuitor din acel oraş, pe care toţi îl numeau oraşul Minunilor, datorită invenţiilor făcute de Varian, se 

folosea uneori de creaţiile acestuia, unele dintre ele fiind foarte folositoare, de exemplu capcanele 

pentru ratoni, acestea fiind nişte mingi mici din gelatină, de culoare mov, care cădeau din pomi atunci 

cănd se apropiau ratonii de recoltele sau de livezile oamenilor, spărgându-se şi lipindu-i de pământ, 

însă dacă aceştia nu erau atenţi, li se putea întâmpla şi lor acelaşi lucru. Oamenii erau foarte încântaţi 

pentru că întotdeauna câte o invenţie de-a lui Varian le era de folos, însă nu şi cele periculoase, cum 

era Tranportatorul de apă de sub pământ. Deşi părea o invenţie bună, nu era deloc aşa. La fiecare 

zece minute se simţea câte un cutremur scurt, însă foarte periculos. Într-o zi, Transportatorul, 

nemaifăcând faţă, a explodat, ceea ce a pus locuitorii oraşului în pericol. Din păcate, de atunci, 

oamenii nu au mai avut încredere în invenţile băiatului, însă acesta nu avea de gând să renunţe.  

După vreo două luni, lui Varian i-a trecut fulgerător prin minte o idee: aceea de a construi un portal 

spre o altă planetă. Ideea i sa părut interesantă, dar ştia că avea mult de lucru, aşa că s-a apucat de 

lucru.  

Zilele au trecut şi uşa camerei băiatului era încă încuiată. Părinţii lui ştiau că pune ceva la cale, aşa că 

l-au lăsat în pace.  

După cinci zile, Varian era gata să-i facă invenţiei sale nişte teste. Îşi luă caietul cu exprimente şi 

primul pas a fost de a porni maşinăria. Băiatul era foarte atent la fiecare detaliu şi îşi nota totul în 
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caiet, de aceea testul întâi a fost trecut cu bine. Urmară însă celelalte şi avu aceleaşi rezultate. 

Maşinăria era formată dintr-o oglindă mare unde pe spatele acesteia se aflau două tuburi cu o 

substanţă verde, de la care porneau zece fire colorate diferit şi prinse de o cutie din oţel cu manete şi 

butoane de diferite mărimi. Aceasta era alimentată cu o substanţă din ierburi, licori şi energie 

electrică amestecate cu un ingredient secret inventat tot de Varian. Era foarte bucuros de creaţia sa şi 

de aceea, într-o zi, se gândi să o testeze chiar pe el. Îşi luă rucsacul cu plin cu notiţele descoperirilor 

sale şi cu multe alte lucruri care-l puteau ajuta în misiunea sa, le scrise părinţilor lui o scrisoare 

pentru a le explica totul şi porni maşinăria. În oglindă se vedea un vârtej luminos presărat cu luminiţe 

mici ca licuricii. Varian îşi luă inima în dinţi şi păşi în oglindă. Imediat vârtejul îl roti până când 

ajunse la o uşă din lemn sculptată cu diferite modele. Băiatul deschise încet uşa şi în acel moment, un 

minunat tărâm îi apăru în faţă. Cerul era de azur cu numeroase tente de turquoaz, iarba era verde ca 

smaraldul, iar la orice adiere a vântului aceasta îşi schimba culoarea în portocaliu, în galben ca 

spicele de grâu sau în rozdeschis. Copacii aveau tulpini înalte, frumos decorate cu modele din pietre 

şlefuite, multicolore şi aşezate în spirală, iar frunzele acestora erau de un verde aprins. Potecile erau 

mărginite de flori de cristal, iar pe dealuri se auzea un minunat cântec, ca un clinchet de clopoţel.  

În timp ce băiatul explora minunatul tărâm şi nici nu bănuia ce va urma, un coleg din clasa lui, 

Engus, privise de la fereastră tot ce se petrecuse şi întrucât nu-l suporta pe băiat, încerca mereu să-i 

facă rău. Engus intră pe fereastră, luă o foarfecă şi tăie toate firele maşinăriei, apoi luă un ciocan şi 

începu să izbească în creaţia lui Varian. După ce termină, plecă mulţumit acasă.  

Între timp, Varian privea liniştit tărâmul, până când, la un moment dat ajunse într-un loc ciudat cu 

ciuperci uriaşe care păreau a fi nişte case. Fiecare ciupercă era colorată în roşu cu buline albe şi în 

jurul acestora se afla un gard alb ca laptele.  

De odată uşa unei ciuperci se deschise şi din ea ieşi o creatură ciudată, dar care totuşi arăta ca un 

trandafir. Avea faţa de o culoare verde, ochii îi avea albaştri ca cerul, părul era făcut din petale de 

trandafir roşu, iar restul corpului părea a fi făcut din tulpini groase. Hainele îi erau făcute din frunze 

care-şi schimbau culoarea exact ca iarba de pe dealuri.  

Varian se apropie de el şi acesta se întoarse rapid. Creatura întinse mâna spre băiat şi începu să-i 

vorbească:   

 -Salutare! Se pare că nu eşti de pe aici. Eu mă numesc Tranfirox, dar tu? 

 -Eu mă numesc Varian! Poţi să-mi spui unde sunt, răspunse timid băiatul.  

 -Eşti în oraşul Florilor. Tu de unde vii? 
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-Eu vin din oraşul Minunilor, cum îi spunem noi. 

-Dacă vrei îţi pot arăta împrejurimile şi-ţi pot face cunoştinţă cu prietenii mei.  

-Sigur! De unde începem? 

Tranfirox îi arătă tot oraşul şi toate minunile de pe tărâmul lui. Varian aflase multe lucruri şi 

descoperi fiinţe ciudate, de exemplu Fluturii Licurici care erau de zece ori mai mari decât fluturii 

normali şi pe care locuitorii îi călăreau. Aceştia erau numiţi aşa datorită aripilor acestora care 

luminau când erau fericiţi. Varian descoperi şi de unde venea frumosul cântec de pe dealuri; de la 

florile Clopoţel care la fiecare petală aveau atârnaţi clopoţei mici şi când vântul adia aceştia sunau şi 

formau o melodie. Băiatul le arătă şi el invenţiile lui şi îi învăţă multe, dar iată că veni seara şi Varian 

a trebuit să plece. Când a ajuns în locul de unde pornise călătoria, nu a mai găsit uşa şi atunci şi-a dat 

seama că se întâmplase ceva şi bănuia că Engus este de vină. Varian ceru ajutorul lui Tranfirox şi 

prietenilor lui: Elliot, Elinor şi Calisto, care-l conduseră la regina lor, Acronix. Aceasta era 

cârmuitoarea planetei Dumbroh, pe care se aflau. Când au ajuns la regină, aceasta le-a zis:  

-Acum cinci mii de ani, înainte să apărem noi, planeta era populată de constructori.Aceştia erau 

inventatorii multor maşinării care se află în pădurea Fructelor.Într-o zi, constructorii au reuşit să 

creeze o maşinărie care poate să ţină legătura cu celelalte galaxii şi pe care au ascuns-o în Bulbrox. O 

poţi folosi, dar mai întâi trebuie să scrii pe ea numele galaxiei noastre, Iselina şi numele galaxiei tale, 

apoi portalul se va deschide şi vei putea pleca acasă, dar ai grijă, când ajungi, nu ai voie să spui 

nimănui despre acest loc.  

-Mulţumesc, Majestate şi poate într-o zi o să mă întorc. 

Luându-şi la revedere, plecă ghidat de prietenii lui, până când ajunse în Bulbrox. Acest tărâm era plin 

de minunăţii, care te distrăgeau la fiecare pas.  

 -De ce se numeşte Bulbrox? întrebă uimit de peisaj, Varian. 

- Aici există vulcani din care ies baloane uriaşe din heliu, pe care te poţi urca şi poţi zbura pentru că 

sunt foarte rezistente. Iar de multe ori, pe pajiştile curcubeu, se află vulcani foarte mici din care 

zboarăbaloane de acelaşifel, însă în care se află fluturi sau flori, iar după un timp baloanele se 

transformă în mingi de cleştar care ajută Bulbrox să există. Toţi avem câte una. 

Tranfirox îi întinse băiatului una şi-i spuse că este un dar din partea lor. 

 Când ajunseră la maşinărie, Varian îşi îmbrăţişă prietenii şi le dădu şi el un cadou:un medalion pe 

care scria cu litere de aur ― Cei mai buni prieteni ‖. Îşi luă rămas bun şi trecu prin portal. 
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             După lunga călătorie, Varian îşi dădu seama că de când plecase, trecuseră două zile. Alergă 

la casa lui Engus, dar află că acesta se mutase cu familia sa în alt oraş. Varian, fericit, plecă şi nu uită 

niciodată ce i se întămplase. Continuă să inventeze şi din când în când îi mai vizitează pe prietenii lui 

din oraşul Florilor. 

 

CĂLĂTORIE ÎN JURUL KILAPODIEI 

Adam Anamaria, clasa a IX-a 

Profesor coordonator Bucur Felicia 

Colegiul  Național”Alexandru Odobescu”, Pitești 

 

Este destul de ciudat să te gândești că în lumea aceasta mare, pe lângă tine și alți purtători de rațiune 

și instinct, mai există și alte creaturi care vor zgudui teoriile conform cărora, în afara oamenilor, a 

animalelor și chiar a extratereștrilor, nu mai există și alte forme de viață de acest gen. 

Nu știu dacă se poate numi noroc sau dacă soarta a fost devină,  însă cineva mi-a dat ocazia de a fi 

părtașă la descoperirea kilapoizilor. Știu că pare a fi o glumă, dar este cât se poate de real. Undeva în 

acest univers, există o porțiune numita Kilapodia, un tărâm construit din ruinele unui asteroid. Câțiva 

purtători de viață au venit, s-au înmulțit și au făcut posibilă existență unor creaturi mirifice. Aceștia 

nu au culoare, nu au mâini sau picioare, dar pot face rost de acestea. Nu vorbesc, scot sunete numite 

kile, un limbaj standard. Nu au formă, dar se pot transforma în orice. Par a fi inexistenți, dar sunt mai 

reali decât v-ați putea imagina. De asemenea, a fost testată interacțiunea dintre un om și un kilapoid. 

Nu este încă clar ceea ce se întâmplă între ei, cert e că nu se resping, dar nici nu se atrag.  

Totul se va rezolva în scurt timp, când oamenii de știință vor afla ce se întâmplă cu aceștia. Însă de 

aceea sunt eu aici, ca să îi țin departe pe cercetători. Trebuie să mă opun testelor. Am fost la locul 

faptei, iar oamenii vor să distrugă civilizația acestora, profitând pentru a creea un mediu uman. 

Imaginați-vă că ființele acelea nu au nicio vină. 

De aici urmează o călătorie lângă...M-am alăturat cercetătorilor pentru a vedea ce plănuiesc. Aveam 

ceva cunoștințe în domeniu, deci puteam ajuta. Aceștia aveau în plan să facă teste pe micile creaturi, 

aveau de gând chiar să omoare o parte bună dintre aceștia pentru a vedea capacitatea lor de 

reproducere, voiau să realizeze mutații genetice, acțiuni care în final ar fi dus la distrugere. Și nu se 

merită. În tot acest timp, kilapoizii își strângeau rezerve de hrană, apă și lucrurile de baza ale 
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existenței lor. Un comportament neobișnuit, luându-l  în considerare pe cel din ultimele zile. Ceva mă 

face să mă gândesc că micuții simt pericolul. Și îi voi ajuta. 

Cercetătorii începuseră să-şi împacheteze cele de trebuință pentru plecarea în spațiu. Au durat 

săptămâni până ce au mutat tot echipamentul. Păreau mai fericiți ca niciodată, mai ales când se 

gândeau câți bani vor aduna de pe urma acestor experimente, câte premii și faimă. Însă eu nu accept 

o asemenea calamitate. De aceea, în timpul mutării am fost alături de kilapoizi. I-am ajutat cu tot ce 

se putea și am fost plăcut surprinsă să văd că putem comunica. Un lucru pe care cercetătorii nu l-ar fi 

aflat vreodată. Au sentimente și unele mai profunde ca ale noastre. Însă nu au rațiunea prea bine 

dezvoltată, astfel aceștia reacționează la nevoie. Le-am promis că le voi fi alături și voi lupta pentru 

libertatea lor. Am născocit chiar și un plan care avea să meargă în cele din urma. 

I-am chemat pe cercetători pentru a-i ruga să mă lase să asist la testele lor, pe motiv de curiozitate. În 

tot acest timp, micii kilapoizi își făceau bagajele. Aveam de gând să îi trimit de aici până se linișteau 

cât de cât apele. Am lucrat împreună cu un prieten la un mediu artificial temporar ce îl imita perfect 

pe cel actual. Așa că, la scurt timp, cercetătorii au venit la lucru. Dar ce să vezi?! Cobaii nu mai erau. 

Până la urma le-am explicat situația și au spus că nu vor avea liniște până ce nu îi vor găsi. Nu puteau 

pierde șansa de a se îmbogăți. După câteva săptămâni s-au dat bătuți. Micile creaturi stăteau prea 

bine ascunse pentru a putea fi găsite așa ușor. După ce m-am asigurat ca oamenii răi nu mai aveau 

gânduri de întoarcere, i-am adus înapoi pe kilapoizi. Le-am promis că voi fi acolo pentru a se 

reinstala.  

Erau fericiți și eu și mai și. Însă, cercetătorii pentru a se răzbuna, au prevăzut  întoarcerea acestora și 

au instalat bombe peste tot pe asteroid. Sfârșitul a devenit istorie. 
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IMPOSIBIL 

Petrescu Giulia Elena, 

Profesor coordonator Bucur Felicia 

Colegiul  Național”Alexandru Odobescu”, Pitești 

 

Soarele și luna spun multe artiștilor, poate chiar mai multe decât li se spune oamenilor de 

știință, iar eu sunt aici să dezvălui o nouă parte din existența acestor corpuri cerești crezând că ele ni 

se aseamănă unora dintre noi mai mult decât ne puteam aștepta vreodată. 

Oamenii iubesc. Cred cu tărie că ceea ce simțim mulți dintre noi, dragostea uneori imposibilă, a 

fost cândva un exemplu pe care noi l-am urmat, dar n-am știut vreodată. 

Cândva, soarele era un tânăr cu păr roșcat și nesfârșit de lung, profund precum flăcările 

infernului și piele albă precum lumina pură a Edenului. Numele său era Selen, provenind dintr-o 

familie fericită, bogată, preum existau în mare parte pe vremea aceea. 

Selen locuia pe Flamia, o planetă imensă care era una dintre cele rezidențiale din centrul 

galaxiei Clover. Acolo, cerul nu era precum îl vedem noi, astăzi, pe Terra, fiind un imens hău în care 

clovii, locuitorii planetei, care erau săraci și considerați în același timp nesemnificativi, se pierdeau la 

un moment dat acolo, acel hău trimițându-i să slujească planete din galaxii depărtate. 

Tânărul Selen avea o părere diferită despre cei ce nu reușeau. Acesta a ieșit într-o seară la o 

plimbare nocturnă pentru că nu putea dormi. Hăul, noaptea era mai lărgit, iar prin acesta aproape că 

puteai vedea slujitorii planetelor, iar dacă făceai puțin liniște, supernove se auzeau din depărtare. 

Selen nu suporta să vadă „cerul‖, datorită concepției sale diferite față de cei care nu-și puteau realiza 

traiul perfect. Cei neavuți aveau termen douăzeci și opt de ani flamieni, adică aproximativ 6372 de 

ani pământeni pentru a încerca să-și realizeze viața minunată.  

Privind îngândurat cerul ce purta povești deprimante, se întristează subit și șoptește privind în 

jur cu ochii între-deschiși: 

 - Mi-e totuna viața lor cu viața mea. Nu pot fi fericit. Nu iubesc, nu călătoresc nicăieri și parcă 

oriunde merg e monotonie totală.  

Se pune pe jos, firele de iarbă flamiană lucind sub corpul său greu și solid. Din depărtare aude 

un strigăt de ajutor pe care inițial l-a ignorat, crezând că tot ce aude și este neobișnuit e doar 

rezultatul nesomnului. Sunetul se auzea din ce în ce mai tare, așa că Selen hotărăște să cerceteze. 
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Ușor-ușor, își face loc printre niște tufe, în spatele cărora zăcea o tânără trântită de o tentativă de 

perete făcut dintr-un material ușor care se dezlipise din casa sa improvizată. Selen se repede către ea, 

atent la resturile locuinței care stateau să cadă și acelea, reușind să o scoată de sub prăpăd. Agitată, 

plânsă și îndurerată, tânărul o ridică pe brațe și o scoate din ascunziș. Lacrimile îi sunt șterse, în urma 

lor rămas fiind un chip pal, rotund și rece, încoronat de cel mai profund negru al ochilor săi. Părul ei 

gri și monoton se prelingea pe brațul lui Selen, fiind luminată cu totul de focul și lumina ce-l 

reprezentau pe necunoscut. Frica se pierde.  

- Mulțumesc… sunt atâtea întrebări pe care vreau să ți le pun în acest moment… 

- Iartă-mi curiozitatea, o întrerupse eroul, cum te numești? 

Numele său era Muna, iar din acel moment cei doi nu și-au mai pierdut serile dormind, 

intâlnindu-se pe ascuns ―la luminiș‖, un loc destul de pitit din împrejurimi. Selen începea să simtă că 

atracția sa față de Muna era ceva ce nu mai văzuse, nu mai atinsese și… nu mai iubise. Ceea ce l-a 

atras pe eroul nostru chipeș a fost căldura pe care acesta a simțit-o între el și acea ființă rece și 

frumoasă precum marmura. Lui îi plăcea nespus diferența dintre ei, iubea faptul că avea o cunoștință 

atât de diferită, însă, obsesia sa nesănătoasă era de a o vedea tristă. Tristețea nu era un sentiment 

comun tuturor de pe Flamia, și parcă și lui îi plăcea, încetișor, să fie trist. 

Era evidentă diferența statuturilor sociale dintre cei doi, iar în timp Selen își pierdea din flamă, 

căci Muna-l consuma. Ea nu avea viața perfectă și știa că avea să plece curând, iar Selen mereu 

încerca să-i explice că poate să o ajute el pentru a-și continua viața în acea galaxie. Nu putea trăi fără 

ea, el se hrănea cu lacrimile ei, iar ea cu fericirea lui constantă. El își dorea să coexiste în suferință 

eternă, iar ea în fericire eternă, dar, în acelasi timp, ea nu îi accepta ajutorul, iar el nu putea fi trist 

mereu, de asemenea. Mereu se certau. Mereu se împăcau. 

Stând întinși printre licurici și întuneric în timp ce vegheau hăul, Munei îi alunecau alene 

lacrimi pe obraz. Selen o privește, apoi, zâmbind. 

- Selen… 

Supernovele erau agitate și se auzeu și mai aproape. 

- Selen, e ultima oară când mă vezi, atingi, iubești. Selen, să nu mă urmezi, căci acolo unde voi 

sluji nu voi mai avea ochi să văd, mâini să ating, gânduri și inimă să simt și lacrimi să-mi ștergi. 

Rămâi aici, iar suferința pe care ți-am dăruit-o, suferința aceea dulce… 

- Ce spui, Muna?! Nu e posibil! Te rog! 

- … voi trăi prin tine, cu drag, și cu drag mă vei plânge și tu. 
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Muna se dezlipea încet către ceruri în timp ce Selen avea ochii în foc de lacrimi. Selen încerca 

s-o tragă de brațe să rămână cu el. Muna împlinise douăzeci și opt de ani. 

Tânărul disperat și cu sufletul crăpat de iubire, își ține strâns iubita de mână și este el ridicat 

către hău, uitând alături de Muna a sa de frică, frumusețte, familie, ori ranguri sociale. 

Cei doi au fosat trimiși în galaxia Calea Lactee, iar în timp numele lor au fost împleticite de 

locuitorii planetei Terra, singura planetă din Sistemul Solar care deține viață. Datorită faptului că 

Selen nu a fost un simplu sărac, ci un om fericit și bogat, planetele au fost nevoite să-l slujească, însă 

Muna, care a avut o viață opusă de ceea ce a trăit Selen, a devenit un simplu satelit – Luna. 

Soarele și Luna de astăzi, vechi îndrăgostiți ce au trăit și atunci, și acum încă ar mai trăi iubire 

greșită, încă sunt îndrăgostiți. Soarele încă o luminează pe Lună, oferindu-i flama sa, însă Luna a 

rămas de piatră. Îi e greu să mai iubească. 

Într-o zi, când Soarele va muri, abia atunci cei doi vor fi împreună, absorbind lacom tot ce va fi 

în jurul său atunci, mai ales vechea sa iubire. 

 

CELE DOUA GLASURI ALE KARMEI 

Gherendi Denisa ,   Roșca Antonia 

Profesor coordonator Dehelean Crina 

Colegiul  Tehnic“Alesandru Papiu  Ilarian”, Zalau 

 

 

În încercarea de a-și ucide Regele, o săteancă dezlănțuie Iadul pe singurul petic de pământ ce 

nu s-a scufundat în abisurile albastre. Pradă otrăvii ei cade însuși Dumnezeu, omul etern ce s-a născut 

pentru a da întunericului patru lovituri de bici, omul etern la care, odată cu apariția Regelui de 

smarald, au încercat să se mai roage. 

Drept pedeapsă, de doisprezece ori pe an, în orele ce oferă contur celei de-a doua zi a lunii, o femeie 

trebuie să moară. Odată cu vărsarea de sânge, iau naștere doisprezece zile de sărbătoare. Marinarii își 

împrăștie jocurile cu arme de foc și valsul cu valurile învolburate deasupra abisului albastru, actorii 

se întrec pe sine, interpretând scene care mai de care, iar circarii îmblânzesc elementele așa cum 

nimeni nu o mai poate face. 
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Cu o zi înainte de cea de-a șasea sărbătoare, Viktor Boldayev, un tânăr din rândul slujitorilor ce 

domnesc în întunecimile Palatului, ia locul unui alt băiat și duce oile în susul Colinei Stelelor.Acolo, 

întâmpină un sentiment straniu, care se zugrăvește tot mai adânc în sufletul său. Prima dată, acesta se 

schițează în clipa în care o corabie plutește alene pe deasupra capului său, lăsându-și stropii sărați de 

mare să se izbească de veșmintele băiatului. 

A doua oară, o bufniță se lovește de prora altei corăbii.Karma a fost catalogată în fel și chip, 

însă niciodată ca fiind o ființă vie, în carne, oase și, uneori, pene.Ce se poate întâmpla în clipa în care 

o asemenea ființă este scăpată din colții mânjiți de durere ai morții?  

Nicicând n-am izbutit să dobândesc răspunsurile întrebărilor ce-mi colindau mintea dintr-un colț într-

altul. Am îndrăznit să cred că orice întuneric poate fi luminat, însă acela, plasat în jurul întrebărilor 

mele, n-a avut nicio șansă. Era și este atât de greoi, încât sunetul pe care-l face atunci când valsează 

în jurul gândurilor mă face să mă cutremur. Un cântec de gheață și foc, care mă spulberă din 

lăuntru.Când pleoapele mi-au descoperit irisurile, am zărit cum întunericul etern se unduia în nuanțe 

pretutindeni. Mă simțeam, deși nu mă puteam privi. Îmi știam mâinile grele, dar nu puteam vedea 

motivul. Tălpile pantofilor îmi zăceau pe ceva, când, de fapt, acolo nu era nimic. 

M-am concentrat pe obiectele ce-mi ședeau în palme. Le-am întors printre degete, le-am 

pipăit, astfel dându-mi seama că sunt patru. Pe trei dintre ele le-am lăsat jos, iar pe cel de-al patrulea 

am continuat să-l cercetez prin simțuri. Ce aveam în mână, era un mâner. Ce se întindea înainte, 

precum un șarpe, era un fir gros. Acum știu că era un bici. Am lovit cu el rafalele de noapte, 

gândindu-mă la lumină, iar pete mici, lucioase, s-au făcut văzute peste tot. Astfel, apăruseră stelele. 

Iar, urmate de ele, s-au născut Luna și Soarele. 

Biciul s-a frânt sub atingerile mele, iar pulberea, albă și luminoasă, s-a vârât, șerpuind printre stele, 

până ce le-a înconjurat într-un cerc perfect.Am luat altul și l-am lovit de întuneric, având grijă să 

feresc stelele. Astfel, a luat naștere Pământul, un sferoid din lut și apă, colorat într-un albastru și-un 

verde de smarald superb. Înaintea lui și-au găsit locul de veci Mercur și Venus, iar după el, alte cinci 

planete. Prin lovitura celui de-al treilea bici s-au făurit oamenii. Acesta s-a sfărâmat, ca și celelalte 

două, plasându-i pe Pământ și, în același timp, modelându-le mintea, astfel încât să poată purta 

planeta sub protecția lor. 

Deși nu-mi puteam vedea chipul, știam, în lăuntrul meu, că eram construiți după același tipar. Atunci 

de ce fusesem eu cel care mânuise biciurile prin noapte, de ce fusesem eu cel care colinda printre 

stele? Nu aveam habar, dar, târziu, descoperisem, însă, că tiparul nu era întocmai același. Timpul 
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trecea, iar eu nu mai muream. Eram același bătrân cu părul alb precum omătul și ochi albaștri. 

Sângele lor se scurgea, iar eu eram doar pulbere și os. 

Pe cel de-al patrulea bici îl lăsasem deoparte, nefiind sigur ce s-ar mai putea naște din cântecul acelei 

lovituri. Același cântec de gheață și foc, doar că pus pe note cu ajutorul unui alt instrument. Îmi 

dorisem totul, dar în ciuda acestui fapt, cântecul ultimului bici îmi răsuna-n minte, făcându-mă să 

simt că golul încă nu a fost umplut. Astfel, am apucat mânerul instrumentului și l-am izbit cu tărie de 

întuneric. Firul gros, prin care se reflectau stelele, s-a lungit și s-a înfășurat în jurul Pământului. 

Capătul său a apucat un om, iar apoi tot firul s-a încolăcit în jurul său, schimbându-și culoarea ba 

într-un albastru pal, ba în purpuriu. 

Într-un final, omul a fost lăsat liber și a căzut în genunchi, chiar sub ochii mei. L-am privit atent, 

neștiind ce ar fi putut să urmeze. Genunchii lui păreau să șadă pe sferoidul din lut și apă. Sau poate că 

așa și era. Nu am cum să-mi amintesc acest detaliu. Șocul a ceea ce a urmat se resimte și acum la fel 

de viu. 

Rănile ce au urmat nu pot fi vindicate. 

Până și prin luciul zorilor de zi se auzeau rafale întregi de șoapte ce, în valsul lor nebun cu 

valurile mării, cu legănatul ierbii proaspete și cu talăngile atârnate de gâtlejurile oilor, duceau mai 

departe o poveste înfiorătoare, o poveste ce contura imaginea istorică a ceea ce fusese cândva 

pământul, o poveste ce nu avea să fie lăsată să se stingă în agonie. 

Viktor Boldayev, unul dintre cei șaptesprezece servitori ai Regelui de smarald, încerca din răsputeri 

să nu se concentreze pe acele șoapte, ci pe razele blânde și calde ale soarelui, pe valurile ce se loveau 

agitate de stâncile în vârful cărora se afla Palatul. 

Și-a agățat privirea de partea aflată dincolo de apă, dincolo de pietrele străbătute continuu de mantaua 

lor transparentă, rece și sărată, acolo unde iarba purta singurul verde de care el să nu fie într-u totul 

dezgustat. Încăperea în care domnea pe timp de noapte nu consta în cine știe ce minuni nemaivăzute 

până atunci de ochiul uman, căci el era doar un simplu servitor. Avea un pat, în care putea să-și 

odihnească trupul frânt, avea o masă, la care să se poată hrăni, un scaun, pe care putea să stea, și un 

dulap. Acela, probabil, era singurul lucru interesant, căci la deschidere se găseau doar costume 

elegante, predestinate primului său rol, iar undeva în spate, în urma unui pasaj secret, își păstra 

hainele specifice celorlalte meserii. 

A inspirat adânc, apoi și-a tras capul din afara ferestrei pentru a-și privi reflexia, aproape 

inexistentă, prin sticlă. I-a fost suficient cât să se asigure că veșmintele nu-i ședeau în toate părțile, 
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asemeni vâlvoiului roșu de păr. Și-a trecut mâna, scurt, printre firele poznașe, apoi s-a rotit pe călcâie 

și a năvălit afară din încăpere. Rolul său nou era acela de pastor.A străbătut holul prin care lumina și 

aerul curat se plimbau destul de rar, uitându-se, în trecere, la ușile din lemn masiv, identice cu cea de 

la camera sa. 

A ieșit printr-o ușă făurită astfel încât să se camufleze cu albul imaculat ce sălășluia pe toți pereții și 

în fiecare obiect ce înflorea frumusețea acelui spațiu interminabil. Un rând de scări spiralate 

contribuia și el la ascunderea pasajului, terminându-se la o înălțime considerabilă.În partea opusă, se 

regăsea unul nou. Acesta se îndrepta spre un balcon uriaș, ce mărginea camera Regelui. 

Viktor a tras aer în piept și s-a îndreptat spre arcada conturată cu o marmură neagră, sculptată 

într-un mod complicat, de Regele însuși. Nebunia acestuia era nemăsurată. Și nu doar în ceea ce 

privea setea nestăvilită pentru moarte. Atât picturile sale, cât și sculpturile cu care împodobea Palatul 

de câte ori mintea i-o lua pe căi greșite, erau, pentru cei ce îl slujeau, adevărate capodopere. Dincolo 

de ea a zărit imediat trunchiul copacului cu care, niciodată, în toți acei ani, nu și-a permis să se 

obișnuiască. Fie din cauza poveștii pe baza căruia copacul încă își mai continua veacurile, fie pentru 

că, pur și simplu, un copac viu, în toată splendoarea lui, zăcea în mijlocul unei încăperi, îngropat în 

marmură fină și lucioasă, sub privirile încărcate de sminteala lui Lucien. 

Tronul său, din obisidian, plasat în brațele a două rădăcini uriașe și acoperit, pe alocuri, de mătase 

fină, zăcea tocmai în spatele pomului.Când i-a zărit chipul, Viktor și-a reprimat imediat toate 

expresiile care luptau pentru a-i domina chipul, păstrându-și o imagine care nu putea să dea în vileag 

niciun fel de sentiment. 

Cu spatele drept, cu o mână dusă la spate și cu o plecăciune, s-a arătat în fața lui Lucien, care, 

în acel moment, ținând o pensulă într-o mână și o paletă în cealaltă, a părut că nici măcar nu-l 

observă, deși nu picta și irisurile sale erau fixate țintă asupra roșcovanului. 

 — Măria Ta, a rostit Boldayev, de această dată, eu trebuie să păzesc oile. Însă... 

Dincolo de multitudinea lui de veșminte sângerii și de coroană, Viktor a reușit să distingă, pe 

o pânză, o lună de un roșu aprins ce zăcea la capătul unei cascade. Din ea roia sângele, modificând 

într-u totul aspectul întregului peisaj, al apei. Ceea ce ar fi trebuit să fie un loc frumos, neatins de om, 

a luat forma demenței Regelui. Negrul și roșul purtau o luptă de viață și de moarte, fiind culorile cele 

mai predominante. Restul, nu aveau nici o șansă. Nu puteau nici măcar să aleagă de partea cui să 

lupte. 
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— Deși e împotriva cuvântului pe care l-am scris, nu pe hârtie, ci în mintea Lui, într-o bună zi 

voi face din existența ta doar praf și pulbere, a răspuns, așezând pensula, înmuiată în roșu, pe pânză. 

Și nu doar din a ta, ci din a tuturor. Nu știu de când s-au inversat rolurile, Regele devenind servitor 

servitorilor. Sunteți o adunătură bună de nimic, încât îmi vine să trag cu voi în apa învolburată, atent 

fiind să vă izbesc, la început, de stânci.A aruncat, răsuflând sălbatic, pensula și paleta, lăsând culorile 

să păteze marmura ce îmbrăca cele câteva trepte care ridicau tronul. 

Și-a dat mantaua în spate, apoi a coborât scările. A traversat încăperea, ieșind pe sub boltă, 

oprindu-se doar pentru a se strâmba la gestul lui Viktor de a rămâne pe loc. Acesta, precaut, și-a 

început mersul, fiind atent la mișcările Regelui. Niciodată, nimeni, nu putea ști dacă avea de gând să 

iasă afară și săconstruiască podul sau să-ți dea cu ceva în cap,chiar la ieșire, pentru a-ți sfârși mica 

eternitate. Spre marea lui ușurare, acesta doar l-a îndemnat să-i deschidă partea dreaptă a ușii. 

S-a îndreptat spre marginea stâncii, fără să își lase chipul desenat de nemulțumirea adusă de 

cântecul prea puternic al apei. Și-a ridicat mâinile în aer, la scurt timp, dând naștere din puterea lor 

unui pod din piatră uriaș, cu margini sculptate fin, indicând oameni răpuși, suferinzi, înconjurați de 

mandale complicate și crengi pline cu frunze. Cum putea face așa ceva, nimeni nu putea să-și explice. 

Toți văzuseră oameni nebuni, însă niciunul nu credea că bolile mintale și magia au vreo legătură. 

Când Boldayev s-a apropiat de marginea podului, și-a văzut colegul cu care trebuia să facă 

schimb înhămându-se să călărească bestia făurită din piatră și magie. Atunci a înțeles că ar fi cazul să 

facă și el același lucru. Suflul animalic al lui Lucien în ceafa sa era atât de minunat, încât ar fi făcut 

orice să scape de el, chiar și să-și dea drumul, de unul singur, spre stânci. 

Culoarea mierii, în contrast cu violetul, reprezentau cel mai de preț detaliu în înfățișarea 

personajului ce ședea înaintea lui Viktor. Pe lângă aceasta oscilau chiar și culoarea părului cârlionțat, 

dar și galaxia de pistrui pe care Enoch o disprețuia din tot sufletul. Pe obrazul său drept zăceau în așa 

fel încât se putea distinge, cu ușurință, prezența Constelației Draco. 

Despre aceasta, Boldayev, aflase suficiente detalii, cum ar fi că este alcătuită din paisprezece stele 

principale și alte șaptezeci și cinci secundare, aflate în înteriorul formei ce reda un dragon. Cu 

siguranță, pe chipul lui Enoch nu se regăseau optzeci și nouă de pistrui, însă cele paisprezece erau la 

locul lor. 

Pasiunea lui nu sălășluia în cunoașterea fiecărei stele, dar îi plăcea să asculte povestitorul, îi plăcea să 

audă legenda din spatele fiecărei denumiri. Această constelație purta unele numeroase, însă cel mai 
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mult îi plăcuse cea întocmită de romani, în care Draco fusese ucis de zieța Minerva și aruncat pe cer 

după înfrângere. 

Ceea ce a urmat s-a învăluit într-o furtună de praf și zgomot. 

Nici nu a apucat să vadă clipa în care podul s-a desprins. Nici nu și-a dat seama că el încă 

trăia.Partea pe care el trecuse era întreagă, iar el zăcea încă pe ea, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. 

Însă cealaltă parte...Viktor căzuse. 

S-a apropiat de margine precaut, ținându-și tremurul în frâu. Deși nu era o diferență de înălțime prea 

mare, cu toate acele bucăți de piatră, prietenul său ar fi putut să aibă cea mai mică șansă de a mai 

scăpa cu viață. Ce putea să mai spună legat de bietul miel, căci cu siguranță nici el nu fusese cu prea 

mult noroc. 

În spatele său, Lucien a început să râdă într-un fel haotic. Când s-a rotit pe călcâie pentru a-l privi, 

acesta i-a făcut semn într-o parte, spre bucățile de piatră ce pluteau separate.Cu un pocnet din degete, 

le-a făcut să dispară, apoi și-a plecat capul și a început să gesticuleze, dând frâu liber limbajului prin 

semne pe care adeseori îl folosea, nedorind să-și răcească gura. 

Odată și odată, pietrele alea nu vor mai pluti, nici nu vor mai dispărea. Ci vor cădea și se vor frânge 

la unison cu trupul tău, e tot ce a reușit Enoch să priceapă. A urmat privirea Regelui și a observat un 

trup ce se lupta cu valurile pentru a sta și a privi la Rege, așa cum se credea a fi normal, indiferent de 

situație. Pe umerii săi zăcea mielușelul, asemeni unei eșarfe groase și pufoase, înbibată în apă. 
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SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE 

PROFESORI 

INTERDISCIPLINARITATEA DIN PERSPECTIVA 

INTELIGENȚELOR MULTIPLE 

Nr.crt Titlul lucrării Profesor Unitatea școlară 

1 
Evaluarea alternativă la fizică Iordan Ionela Liceul Teoretic ―Marin 

Preda‖, București 

2 

Creativitate Zamfir Maria Colegiul Național 

″Cantemir Vodă″, 

București 

3 

Instruirea diferențiată din pserpectiva 

inteligențelor multiple în cadrul orelor 

de geografie 

Dumitrof Stănuța Liceul Teoretic ‖Benjamin 

Franklin‖, București 

4 
Inteligențele multiple și instruirea 

diferențiată 

Mărculescu Raluca, 

Diaconu Roxana  

 

5 
Formal și non-formal în educație –

dezvoltarea inteligențelor multiple 

Pătrașcu Elena 

Daniela 

Liceul Teoretic ―Marin 

Preda‖, București 

6 

Activitățile de predare – evaluare – 

învățare din perspectiva inteligențelor 

multiple 

Radu Emilia Liceul de coregrafie 

―Floria Capsali‖, 

București 

7 

Instruirea diferențiată Stoica Aurelia 

 

Doicin Luminița 

Liceul Teoretic ‖Benjamin 

Franklin‖, București 

Colegiul Național 

″Gheorghe Lazăr″, 

București 

8 
Interdisciplinaritatea-între deziderat și 

necesitate 

Monica Țurcanu Liceul Teoretic ,,Șt. 

Odobleja‘‘ 

9 
Valorificarea inteligențelor multiple – 

oportunități și limite 

Aida Ilie Colegiul Național ‖Petru 

Rareș‖ Piatra Neamț 

10 
Fizica și inteligențele multiple Maria Pop Școala Gimnazială Nr. 1, 

Bistrița 

11 

Firma de exercițiu cea mai bună 

practică 

 

Dehelean Mariana 

Crina 

 

Colegiul Tehnic 

‖Alesandru Papiu Ilarian‖, 

Zalău 
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EVALUAREA ALTERNATIVĂ LA FIZICĂ 

- APLICAŢIE  A TEORIEI  INTELIGENŢELOR MULTIPLE 

Prof. Ionela IORDAN 

Liceul Teoretic ,, Marin PREDA,, Bucureşti 

 

Teoria inteligenţelor multiple elaborată de profesorul de teoria cunoaşterii, educaţie şi psihologie la 

Universitatea Harvard, Howard Gardner, în anul 1983, oferă un număr mare de instrumente didactice 

a căror utilizare asigură centrarea demersului didactic pe elev. Tehnicile şi materialele utilizate în 

procesul instructiv-educativ pot fi grupate în funcţie de tipul de inteligenţă predominant. 

Pe baza studiilor efectuate, Gardner a ajuns la concluzia că există opt tipuri de inteligenţă care se pot 

defini astfel: 

 Inteligenţa lingvistică. Persoanele care posedă acest tip de inteligenţă gândesc, cu 

predilecţie, în cuvinte şi folosesc cu uşurinţă limba pentru a se exprima şi înţelege realităţi 

complexe. Ei au o deosebită sensibilitate pentru înţelesul cuvintelor, sonoritatea şi ritmurile 

limbii. Copiii cu inteligenţă predominant lingvistică învaţă rapid limba maternă şi limbile 

străine, citesc cu plăcere, folosesc metafore şi îşi aleg cariera pe baza acestor abilităţi. 

Inteligenţa lingvistică poate fi valorificată prin lecturi, dezbateri, fişe de lucru, lectura unor 

cărţi, jurnale etc. 

 Inteligenţa logico-matematică. Prevalenţa ei determină analiza cauzelor şi efectelor, 

înţelegerea relaţiilor dintre acţiuni, obiecte şi idei. Abilitatea de a calcula, cuantifica şi efectua 

operaţii logice complexe sunt caracteristici care ies în evidenţă în cazul acestei inteligenţe, 

împreună cu abilităţi de gândire deductivă şi inductivă dar  şi capacităţi critice şi creative de 

rezolvare a problemelor. Oamenii cu inteligenţă logico-matematică îşi aleg meserii ca 

informatician, contabil, inginer, fizician etc. Această inteligenţă poate fi stimulată prin 

rezolvarea de probleme, demonstraţii ştiinţifice, crearea de coduri, jocuri matematice, 

cuantificări şi calcule etc. 

 Inteligenţa muzical-ritmică. Persoanele cu această inteligenţă gândesc în sunet, 

ritmuri, melodii şi rime. Sunt sensibili la tonalitatea, intensitatea, înălţimea şi timbrul 

sunetelor; recunosc şi reproduc muzica folosind un instrument sau vocea. Ei se implică într-o 

ascultare activă şi sensibilă şi stabilesc o legătură puternică între muzică şi emoţii. Această 
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inteligenţă se manifestă în cântat, murmurat, fluierat, ascultarea muzicii, folosirea 

instrumentelor muzicale, conexiunea dintre melodii şi concepte, crearea de noi melodii etc. 

 Inteligenţa spaţială înseamnă a gândi în imagini şi a percepe cu acurateţe lumea 

vizuală. Abilitatea de a gândi în trei dimensiuni, de a transforma percepţiile şi a recrea aspecte 

ale experienţei vizuale cu ajutorul imaginaţiei sunt caracteristicile acestei inteligenţe. 

Posesorii ei au capacitatea de a înţelege relaţiile din spaţiu şi de a lucra cu obiecte. Această 

inteligenţă o posedă cu precădere pictorii, arhitecţii, fotografii. Ea poate fi valorificată prin 

descifrarea şi elaborarea de hărţi, grafice, diagrame, fotografii, filme etc. 

 Inteligenţa kinestezică. Dominanta acestei inteligenţe aduce după sine gândirea în 

mişcări şi folosirea corpului în moduri sugestive şi complexe. Ea implică simţul timpului şi al 

coordonării mişcărilor întregului corp şi ale mâinilor în manipularea obiectelor. O au cu 

precădere dansatorii, sculptorii, sportivii, actorii. La elevi această inteligenţă se manifestă în 

mişcarea creativă, realizarea unor demonstrţii experimentale, utilizarea limbajului corporal 

etc. 

 Inteligenţa naturalistă. Persoanele la care această inteligenţă este dominantă înţeleg 

lumea naturală, iubesc plantele şi animalele. Au abilitatea de a recunoaşte şi clasifica indivizi 

şi specii dar şi de a stabili relaţii ecologice. Interacţionează eficient cu creaturi vii şi pot 

discerne cu uşurinţă fenomene legate de viaţă şi de forţele naturii. Astronomii, biologii, 

ecologiştii care o posedă nu operează cu simboluri sau scheme ca matematicienii, ci 

organizează şi clasifică tiparele observate. Această formă de inteligenţă este stimulată prin 

antrenarea elevilor în activităţi de cunoaştere a mediului dar şi prin proiecte pe teme 

ecologice. 

 Inteligenţa interpersonală înseamnă a gândi despre alte persoane şi a le înţelege, a 

avea empatie, a recunoaşte diferenţele dintre oameni şi a aprecia modul lor de gândire, fiind 

sensibili la intenţiile sau stările lor. Ea implică o interacţiune cu persoane din familie sau 

societate. Persoanele cu inteligenţa interpersonală dominantă sunt conducători, psihologi care 

înţeleg cum „funcţionează‖ oamenii. La elevi, acest tip de inteligenţă se poate valorifica prin 

cooperarea în grup, realizarea unor experimente sau proiecte pe echipe etc. 

  Inteligenţa intrapersonală determină o gândire critică şi înţelegere de sine, a fi 

conştient de punctele tari şi punctele slabe ale fiecărei persoane, a planifica eficient atingerea 

obiectivelor personale, monitorizarea şi controlul eficient al gândurilor şi emoţiilor, abilitatea 
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de a se monitoriza în relaţiile cu alţii. Este vorba de cunoaştere de sine şi de luarea deciziilor 

pe baza acesteia. La elevi este evidentă în studiul independent,  învăţarea în ritm propriu etc. 

Metodele alternative de evaluare realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu 

instruirea/învăţarea, de multe ori, concomitent cu acestea; de asemenea, privesc rezultatele obţinute 

pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, competenţe, modificări în 

planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare. Câteva dintre metodele  alternative 

de evaluare sunt : portofoliul, fişa de activitate a elevului,  metoda pălăriilor gânditoare, hărţile 

conceptuale, jurnalul reflexiv etc. 

            Portofoliile sunt ―colecţii ale muncii elevului care au un scop, se realizează prin colaborare şi au  

caracter reflexiv‖ (McRobbie, 1992, după Olson şi Platt, 1996, p. 109). Ele sunt instrumente care  îmbină 

 evaluarea cu învăţarea continuă şi progresivă. 

Un element important îl constituie evaluarea muncii elevului în urma elaborării portofoliului, iar 

evaluarea acestuia nu este o sarcină tocmai facilă. Cadrul didactic poate să evalueze unele materiale 

din portofoliu sau portofoliul în ansamblul său. Procedura presupune identificarea unor criterii de 

evaluare, cu caracter descriptiv, asemănători descriptorilor de performanţă care stau la baza acordării 

notelor. Aceşti descriptori pot fi însoţiţi de scoruri, pe o scală elaborată de cadrul didactic.  

      În cele ce urmează, va fi prezentat un  Portofoliu realizat la finalizarea proiectului tematic 

„Electromagnetism”, clasa a VIII-a şi a X- a 

Tipul de inteligenţă Elementele portofoliului 

Verbal/lingvistică - biografii ale fizicienilor ce si-au adus contribuţia în acest 

domeniu al fizicii: Oested, Tesla, Faraday, Lenz; 

- descrierea spectrului câmpului magnetic al diferitelor tipuri de 

conductori parcurşi de curenţi electrici 

- prezentarea aplicaţiilor electromagneţilor; 

- descrierea diferitelor aparate electrice de măsură; 

-     dezbaterea unor articole din revista ,,SOS Planeta,,   

      ediţiile 2013- 2018, referitoare la această temă; 

Logico- matematică - fişe de lucru cu probleme din Electromagnetism ; 

- schema de funcţionare a motorului electric şi a alternatorului; 
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- rezolvarea de probleme de sinteză din  Electrocinetică şi 

Electromagnetism; 

- transformări ale valorilor inducţiei magnetice, fluxului magnetic, 

inductanţei unei bobine în diverse unităţi de măsură; 

Vizual- spaţială - fotografii cu aplicaţii ale motorului electric rotativ şi liniar; 

- articole decupate din reviste de specialitate; 

- machetă motor electric; 

- dispozitive experimentale pentru evidenţierea fenomenelor de 

inducţie electromagnetică şi autoinducţie; 

Corporal- kinestezică - evidenţierea experimentală a  fenomenelor de inducţie 

electromagnetică şi autoinducţie;  

- dezbaterea normelor de protecţie pentru prevenirea 

scurtcircuitelor şi  a accidentelor prin electrocutare; 

Interpersonală - se împart sarcinile de lucru în cadrul grupei de elevi la realizarea  

lucrărilor experimentale;. 

Intrapersonală - inventarul dedicat sarcinii propri în cadrul proiectului tematic; 

- notiţe, completarea cerinţelor în fişele personale, rezolvarea 

independentă a problemelor, temele pentru acasă; 

Naturalistă - referate pe teme ecologiste: ,,Producerea energiei electrice în 

termocentrale şi atomocentrale,,;,,Poluarea atmosferică datorată 

autovehiculelor,,;,,Trenul cu suspensie magnetică,, 

- denumiri, titluri – cuvinte decupate de elevi şi lipite astfel încât să 

alcătuiască mesaje simple ( noţiuni de eco-mediu) ; 

 

Teoria şi metodologia evaluării au suferit o serie de schimbări de optică, astfel încât se discută despre 

o nouă paradigmă care presupune înlocuirea termenului de „evaluare‖ cu acela de „activitate 

evaluativă‖. Din această sintagmă se poate înţelege deplasarea accentului de la evaluarea ca 

instrument de măsurare şi control, la evaluarea privită ca un ansamblu de acţiuni, de procese 

cognitive ale elevului care favorizează autoreglarea şi autoreflecţia în învăţare. Din perspectiva 

acestor idei, evaluarea trebuie să devină dinamică şi să contureze tot mai explicit sintagma exprimată 
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de specialişti referitoare la complexitatea procesului de evaluare şcolară ca fiind „învăţarea asistată 

de evaluare‖. 

Pentru ca evaluarea să fie cu adevărat în folosul elevului şi să-l ajute să-şi construiască viitorul, sunt 

necesare consolidarea şi dezvoltarea  binomului „evaluare tradiţională- evaluare modernă‖, pentru că 

ele coexistă în spaţiul şcolar şi pot fi puse în slujba unei învăţări eficiente. 

        Prin deplasarea atenţiei evaluatorului la modul în care procedează elevul pentru a fi performant 

şi pentru a obţine succese, s-au  adoptat  noi metode de evaluare care să aprecieze şi să valorizeze 

competenţele elevilor. Este şi motivul pentru care profesorii sunt din ce în ce mai preocupaţi pentru 

găsirea unor metode alternative, moderne, complementare celor clasice, care să determine un plus de 

obiectivitate în valorizarea competenţelor elevilor şi în evaluarea  justă a performanţelor acestora. 

Metodele alternative de evaluare educaţională (portofoliul, eseul, studiul de caz, investigaţia etc.)  

sunt „o alternativă‖ la cele clasice (probe orale, scrise sau practice). Metodele alternative / moderne  

reprezintă o altă modalitate de a evalua rezultatele învățării elevilor, diferită de cea consacrată, dar 

aflată în raport de interdependenţă şi complementaritate cu modalitatea clasică, arhicunoscută şi 

practicată, cu predilecţie, în şcoală. 

         În concluzie, trebuie acordată o atenţie deosebită tuturor componentelor evaluării pentru ca 

aceasta să fie parte integrantă din procesul de învăţare, să capete caracter formativ şi să ofere un feed-

back permanent asupra acţiunii educaţionale în raport cu intenţiile proiectate. 

Bibliografie: 

 1.    Stanciu, M.(1999), Reforma conţinuturilor învăţământului preuniversitar, Ed.Polirom, Iaşi.  

 2.    http://didactica.genesis.ro/tendinte-modernizarea-evaluarii-scolare/ 

 3.    https://www.didactic.ro/revista-electronica/revista-electronica-didactic-ro 

 

 

 

 

 

 

 

http://didactica.genesis.ro/tendinte-modernizarea-evaluarii-scolare/


  

                                                     292 

 

CREATIVITATE 

Prof. Maria Zamfir 

Colegiul Național ″Cantemir Vodă″, București 

 

,,Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiu o face să înflorească , în timp ce 

descurajarea o înăbușă adesea chiar înainte ca ea să se  poată  transforma în floare”   

 T.Carlyl 

 Creativitatea este o componentă majoră a contemporaneității, este un atribut definitoriu al 

omului modern, deoarece trăim într-o societate aflată într-o continuă schimbare. 

 Fiecărei perioade istorice îi corespunde un ideal educațional ce reprezintă  un set de politici 

educaționale  care consemnează la  nivelul Legii învățământului  profilul de personalitate dezirabil la 

absolvenții sistemului de învățământ. 

 Inteligența și creativitatea umană au fost studiate sub multiple aspecte și pe multe direcții de-a 

lungul vremii. 

Trăsăturile caracteristice ale inteligenței au fost identificate în : inteligența critică, în inteligența 

laterală, în capacitate de copiere și adecvare la noi situații, în capacitatea de a induce comportamente 

în mediul social, etc. 

Au fost elaborate diverse teorii care au avut ambiția de a structura inteligența în modele 

multidimensionale, de la GUILFORD, care a elaborat o taxonomie structuralistă într-un model 

tridimensional cubic, până la Gardner, care a creat un model mai simplificat bazat pe date statistice și 

cercetări neurologice, anume modelul inteligenței multiple. 

 O contribuție însemnată se datorează Lindei Silverman, care a elaborat și teoria confirmată 

prin numeroase experimente practice, în care se precizează două forme perfect distincte de 

inteligență: vizual-spațial și auditiv-secvențial, adică cel ce utilizează cu predilecție emisfera dreaptă 

cerebrală în procesul gândirii (vizualii) și cei ce utilizează cu preponderență  emisfera stângă 

cerebrală ( secvențialii). 

Deosebirile dintre aceste două categorii au atras atenția asupra unui alt fenomen ce caracterizează  

inteligența umană, acela al gândirii holografice.  



  

                                                     293 

 

Subiectul inteligenței umane este privit de fapt, în această perioadă din mai multe perspective și 

datorită dezvoltării inteligenței artificiale ca obiect de studiu, dar și datorită diferitelor teorii 

științifice, de exemplu teoria complexității. 

 Din punct de vedere pedagogic toate aceste teorii au dat derivate ce au influențat modul de 

predare și stilurile de învățare. De exemplu: taxonomia lui BLOOM, care a permis structurarea 

curriculei pe nivele de inteligență și etape de învățare. 

 În ceea ce privește creativitatea și aici s-au desfășurat numeroase teorii, în general pe aceleași 

căi ca și inteligența. Găsim astfel abordări de tip pachet comportamental, mecanismul de inducere – 

copiere studiat la Institute Of the Australia, abordările multidimensionale (Clauss Urban) 

        Absolventul actual trebuie să corespundă tipului de economie  specifică  societății românești, 

respectiv economiei de piață.  El trebuie să fie competitiv, creativ , flexibil, capabil pentru a face față 

unei societăți concurențiale, dar și fenomenului de globalizare, știind că foarte mulți tineri din 

România pleacă să-și completeze studiile  în străinătate  sau chiar să lucreze pe piața muncii în 

Uniunea Europeană. Elevul activ și creativ așa cum spunea P.Foulquie  „apare adesea ca o 

amenințare. O amenințare pentru disciplină și pentru ordine mai întâi. Apoi o amenințare pentru 

cursul profesorului.‖ Profesorul trebuia să fie suficient de abil astfel încât să profite de nevoia lui de 

cunoaștere și să găsească acele modalități să exploateze această formă specială a învățării. Există în 

literatura de specialitate o serie de atribute ale elevilor creativi:curiozitate, originalitate, 

experimentator, persistența, preocupar, posibilitatea de a face ușor conexiuni. Un elev cu potențial 

creativ înalt este capabil de autoevaluare și folosește timpul pentru a își dezvolta personalitatea. 

Dacă se întâlnește elevul creativ cu profesorul creativ lecția de predare –învățare devine ―o 

aventură a cunoașterii‖ 

  Arthur Koestler afirma: ,, creativitatea este un proces de învățare aparte, la care elevul și 

profesorul sunt una și aceeași persoană,,. Deci foarte important în acest proces sunt cei doi factori: 

elevul și profesorul, dar mai ales relația dintre ei .” 

Pentru dezvoltarea creativității  trebuie identificate blocajele ce pot apărea După Sidney Shore ele 

pot fi  emoționale ( teama de a comite o greșeală), culturale (prea mare încredere în ”rațiune”, 

perceptive (incapacitatea de a defini lucrurile) .  

      O atitudine autoritară poate crea blocaje afective ale elevilor. Este de preferat o atmosferă 

democratică, destinsă, prietenoasă. Profesorul trebuie să fie apropiat de elevi, îngăduitor ( în limite 

rezonabile) să încurajeze imaginația, iar la rândul său să fie creativ, bine pregătit și devotat profesiei. 
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De asemenea trebuie evitată ridiculizarea ideilor elevilor și schimbată  puțin metoda de evaluare în 

sensul în care nota să nu devină „un instrument de constrângere‖. Niciodată un elev nu-și va da frâu 

liber imaginației, nu-și va exprima propriile idei, dacă știe că este  evaluat. În ultimul timp se 

vorbește despre funcția ameliorativă a evaluării și mai puțin se pune accentul pe ierarhizare. În aceste 

condiții, învățământul bazat pe creativitate, pe inventivitate devine o necesitate 

Are însă și o multitudine de sensuri: productivitate, utilitate, eficiență, valoare, noutate, 

originalitate. 

 In procesul de educație, cultivarea creativității în condițiile actuale este o prioritate pentru 

elevii de toate vârstele. Scopul este:  

- De a forma o atitudine pozitivă față de progres, față de noutate 

- Să-i pregătească pe tineri să accepte noul 

- Să încurajeze manifestările tinerilor caracterizate prin rezultate originale 

- Să formeze și să dezvolte aptitudini și capacități de a crea, de a regândi strategiile de 

lucru și de a le integra în sisteme dinamice flexibile. 

Creativitatea trebuie realizată pe toată perioada școlarității. Are însă și o multitudine de sensuri: 

productivitate, utilitate, eficiență, valoare, noutate, originalitate. 

Toți elevii au potențial creativ care depinde doar parțial de motivația și abilitățile lor. 

Folosirea unui limbaj care încurajează originalitatea și creând un mediu care îi provoacă și îi 

sprijină pe elevi în eforturile lor creative, profesorul îi poate pune să gândească și să acționeze 

creativ. 

Învățarea interactiv-creativă este necesară pentru a ajuta elevii să pună cât mai multe întrebări 

neobișnuite despre lucruri obișnuite, să nu se teamă de nou, să folosească toate simțurile în 

observație. Caracteristic este „nu soluționarea de probleme, ci găsirea lor, deci nu problem-solving ci 

problem-finding‖ (Dillon,J.T.,1988,P12) 

Bibliografie   

  Strategii didactice interactive –Crenguța –Lăcrămioara Oprea ,EDP. 

 Curs în Educația copiilor supradotați și talentați. 
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INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ DIN PERSPRECTIVA 

INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN CADRUL ORELOR DE 

GEOGRAFIE 

Prof. Dumitrof  Stănuţa 

Liceul Teoretic "Benjamin Franklin"București  

 

Scopul  integrării  i nstruirii diferenţiate din persprectiva inteligenţelor multiple în cadrul 

orelor de geografie vizează îmbunătăţirea şi restructurarea moduluide predare–învăţare-evaluare, 

prin adaptarea curriculumului la cerinţele societăţii informatizate, prin abordări noi şi creative, 

prin dezvoltarea deprinderilor cognitive, practice şi sociale și prin valorificarea acestora într-un nou 

context educaţional, care să sprijine elevul în  asumarea propriului  parcurs al învăţării, creându-se 

premisele pentru „LifeLongLearning". 

Până în 1989, principalele metode de studiu erau cele expozitive. Se transmiteau cunoştinţe, 

se memorau, se reproduceau cunoştinţele transmise. O notă bună era indiscutabil corelată cu 

asimilarea unei cantităţi mari de informaţii. La geografie lecţiile învăţate direct din manual, exista o 

singură sursă de informare, iar elevii nu puteau apela şi la alte surse. Informaţiile erau transmisibile 

din elev în elev, din generaţie în generaţie, reţete sigure pentru a promova la bacalaureat, pentru 

admiterea la facultate. 

După 1989, în şcoala românească au apărut schimbări. Lecăţiile gata făcute au continuat să 

existe, însă accentul s-a deplasat către elementele de grafică, de utilizare a atlaselor, hărţilor, de pe 

informativ pe creativ; elevul trebuie nu numai să cunoască informaţii, ci să ştie să se exprime corect, 

să emită judecăţi de valoare, să utilizeze resursele. 

În ultimii ani învăţarea bazată pe interdisciplinaritate a câştigat teren, impunând noi cerinţe 

didactice. Metodele de predare - învăţare s-au diversificat, au apărut noi tehnici educative bazate pe 

colaborare, pe interactivitate şi comunicare. 

În acest context, al evoluţiei societăţii, al diversificării informaţiei şi al schimbărilor tot mai 

rapide din ultimii ani, impunerea ordinatorului în şcoală ca instrument didactic a fost inevitabilă. 

Oferind un ajutor nepreţuit la disciplinele exacte, prezenţa calculatorului la ora de geografie a fost 

respinsă la început. S-a vorbit despre clişee, despre învăţarea mecanică, despre eliminareacreativităţii.  
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Amintim aici opinia lui Jean Piaget care afirmă: ,,Învăţământul programat conduce bine 

învăţarea, dar nu ajută deloc la creaţie‘‘ 

În procesul educativ, la geografie pot fi utilizate cu succes toate metodele, procedeele şi 

strategiile didactice tradiţionale. Studiul geografiei presupune cumularea mai multor tehnici şi 

abordări. La oră nu există metodă universal valabilă; pentru fiecare lecţie trebuie adoptate metode 

potrivite de predare în vederea obţinerii succesului şcolar. 

Nu este corect să ne imaginăm, în situaţia actuală, că apariţia şi implementarea tehnologiilor 

moderne vor face să dispară cărţile sau tabla din sălile de clasă. Studiul va presupune întotdeauna 

lectura unei cărţi şi formarea deprinderilor pentru interpretarea ei. Tehnologiile viitorului propun, 

alături de modalităţile tradiţionale de studiu, şi alte abordări care au o bază conceptuală nouă, însă nu 

exclud nimic, ci completează, oferind noi puncte de vedere asupra unei anumite probleme sau direcţii 

de studiu. 

Văzută astăzi ca o metodă didactică de ultimă oră, instruirea asistată de calculator îşi are 

originea în ,,instruire programată‖.,,Instruirea programată este o strategie care constituie o aplicare a 

principiilor ciberneticii la procesul de învăţământ‖ (Nicola,I.,1996). 

Principalele tipuri de programare sunt: programarea liniară (B.F. Skinner), programarea 

ramificată (N. Crowder), programarea combinată. Tot în acest context, Nicola vorbeşte şi despre 

maşinile de instruire, ,,dispozitive mecanice, electromecanice şi electronice cu ajutorul cărora se 

administrează programul elaborat‖(Nicola, I., 1996). 

După Sorin Cristea (2000), instruirea asistată de calculator ,,reprezintă o metodă didactică/de 

învăţământ, care valorifică principiile de modelare şi de analiză cibernetică a activităţii de instruire în 

contextul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, caracteristice societăţii de tip 

postindustrial‘‘. 

Instruirea programată şi instruirea asistată de calculator se regăsesc în tratatele de pedagogie 

alături de metode precum explicaţia, demonstraţia, problematizarea, brainstorming-ul. Motivele 

pentru care nu au fost utilizate aceste metode: aplicarea lor cere dotări speciale (calculatoare) care 

abia în ultimii ani au pătruns în şcoli (de obicei metoda era utilizată experimental); evoluţia 

inteligenţei artificiale a contribuit la răspândirearesurselor Tehnologiei Informaţiei, până acum câţiva 

ani acestea fiind inaccesibile. 

,,Instruirea asistată de calculator devine astăzi o nouă cale de învăţare eficientă, valabilă la 

toate nivelurile, treptele şi disciplinele şcolare şi universitare‘‘(Sorin Cristea, 2000) 
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Una dintre marile provocări ale profesorilor de geografie este lectura, identificarea unor 

modalităţi prin care elevii să fie mai mult atraşi de lectură. În societatea actuală, calculatorul este 

considerat raspunzător în cea mai mare parte pentru lipsa de atractivitate a lecturii pentru elevi. 

,,Lectura reprezintă o metodă didactică/de învăţământ în care predomină acţiuneade 

comunicare scrisă, care propune elevului/studentului o cale de (auto)instruire eficientă, 

(auto)perfectibilă prin dobândirea unor tehnici intelectuale specifice. Astfel de tehnici asigură 

valorificarea deplină a procedeului ,,muncii cu cartea‘‘, respectiv a ,,muncii cu manualul‘‘ sau cu alte 

materiale de acest gen, destinate special învăţării‘‘ Sorin Cristea (2000) 

Lectura ocupă un loc important în formarea cunoştinţelor elevilor şi devine, în practica 

şcolară, un proces complex care are la bază competenţe şi deprinderi ce stau la baza decodificării 

sensurilor textului. 

Majoritatea studiilor care au tratat problematica lecturii s-au axat pe raportul dintre interesul 

pentru literatură şi actul de lectură propriu-zis a unui text literar. Însă actul lecturii nu vizează numai 

decodificarea sensurilor unui text literar (apariţia hipertextului lărgeşte sfera semantică a lecturii), ci 

şi a imaginilor, a sunetelor, a secvenţelor video dintr-un document electronic şi nu numai. Putem 

vorbi de lectură chiar şi atunci când vizionăm un film. 

După Costea (2006) ,,lectura literară este interpretarea sensului unor simboluri tipărite sau 

scrise.‘‘Conform acestei definiţii, decodarea unui mesaj multimedia constituie un act de lectură. 

Sarcina profesorului este aceea de a face textul literar (electronic) mai uşor de înţeles şi să 

îmbunătăţească abilităţile elevului de a utiliza cunoştinţele dobândite în urma lecturii sau a vizionării 

unui material educativ. 

Lectura este una dintre acţiunile/metodele educative care stau la baza procesului de 

învăţământ. Interpretarea unui mesaj tradiţional/multimedia se bazează, în mare măsură, pe strategiile 

de lectură utilizate. 

În continuare, vom încerca să preluăm elemente de teoria lecturii şi să le aplicăm la studiul 

textului electronic şi al hipertextului, nu înainte de a trece în revistă câteva dintre obiectivele 

pedagogice concrete proiectate cu ajutorul metodei lecturii: 

- stăpânirea şi aprofundarea cunoştinţelor fundamentale şi operaţionale; 

- perfecţionarea capacităţilor generale şi specifice de studiu individual; 

- cultivarea aptitudinilor şi atitudinilor cognitive deschise; 

- identificarea unor noi probleme şi situaţii-problemă. 
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Obiectivul principal al lecturii este acela de a favoriza lectura funcţională. 

Profesorul trebuie să încerce să se desprindă de modelele rigide propuse de manualele şcolare 

şi de metodele învechite de studiu de care mulţi sunt dependenţi. Idealul este acela de a crea un 

comportament autonom de lectură. Prin lectură se favorizează învăţărea continuă (prezentată 

anterior). Pentru a nu deveni obositoare, profesorul trebuie să explice şi să impună lectura recreativă, 

al cărei scop este relaxarea şi dobândirea bunei dispoziţii. 

Lectura trebuie să ajute la dobândirea de deprinderi precum : 

- deprinderea lecturii comprehensive (a înţelege corect cele citite) ; 

- deprinderea lecturii esenţializate (a conspecta, a lua notiţe rezumative); 

- deprinderea lecturii demonstrative (a sesiza situaţii, a rezolva probleme); 

- deprinderea lecturii problematizate (a sesiza situaţii-problemă); 

- deprinderea lecturii creative (a sesiza, a rezolva, a inventa situaţii-problemă). 

Alături de rolul de a potenţa şi de a motiva exprimarea corectă, lectura poate constitui o 

motivaţie în vederea informării, progresului intelectual, a inspiraţiei şi a creaţiilor proprii. 

Octavia Costea (2006) atrage atenţia asupra faptului că opera literară este mai mult decât 

textul, mai mult decât suportul (de hârtie sau virtual) ; opera nu se identifică niciodată complet cu 

realitatea textului sau cu realitatea individuală a cititorului. Este pusă în evidenţă virtualitatea operei 

literare care îşi are originea în natura sa dinamică (dată de tipurile de lectură, punctele de vedere, 

perspective). 

În vederea creşterii eficacităţii actului de lectură, se recomandă câteva tipuri de abordare a 

textului de studiat : 

- lectura panoramică (în diagonală): este o strategie fundamentală de lectură care permite 

subiectului/elevului, într-un timp scurt, să ia cunoştinţă de conţinutul unei cărţi. Lectorul 

ajunge să cunoască repede care este subiectul cărţii/textului şi cum este conţinutul 

structurat. În aceste condiţii, elevul poate lua o decizie motivată privind lectura (dacă se 

impune sau nu aprofundarea lecturii) ; 

- lectura selectivă: este o strategie de lectură care propune reconstruireasemnificaţiei 

generale a textului pe baza unor cuvinte-cheie care conţin informaţii esenţiale ; 

- lectura orientată : constă în căutarea într-un text a răspunsului la o întrebare precisă ; 

tehnica aceasta a reperării presupune ca lectorul să aibă un obiectiv precis, să citească 

repede şi să ştie să utilizeze în căutare toate resursele tipografice ale textului. 
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- Lectura – problematizare: A problematiza un subiect înseamnă să punem în evidenţă o 

realitate mai greu observabilă. Acest lucru presupune: formularea unei teme de cercetare plecând de 

la o ipoteză interesantă; formularea unor direcţii de cercetare şi a unei metodologii adaptate la 

necesităţi; elaborarea de interpretări bazate pe analiza informaţiilor; reformularea (problemei) temei 

care constituie obiectul cercetării în funcţie de rezultatele la care s-a ajuns. 

Cuvintele-cheie sunt importante în structura textului şi sintetizează ideea principală a unui 

paragraf. Indiciile tipografice ale paginii, prezenţa în text a unor cuvinte de legăturăfavorizează 

anticiparea lectorului, ajutându-l să relaţioneze toate cuvintele-cheie ale unuitext. 

Aceste activităţi sunt întâlnite în cazul sarcinilor care presupun luarea de notiţe, structurarea 

de texte, realizarea de rezumate, comprimări textuale. 

Didactica disciplinei are în vedere utilizarea metodelor alternative de studiu,transmiterea 

conţinuturilor realizându-se şi cu metode alternative de studiu precumimaginile TV şi clipurile 

multimedia. 

Educaţia orientată către imaginea televizată pune accent pe demersuri de construire a 

sensului, pe situaţii de conversaţie favorizate de studiul mesajelor televizate, creşterea atenţiei şi 

înţelegerea imaginilor şi a sunetelor. 

A înţelege este echivalent cu a atribui semnificaţii unui text citit sau auzit. În cazul mesajelor 

televizate, lectura înseamnă atât ,,văzut‘‘ cât şi ,,citit‘‘, care se combină cu ,,auzit‘‘.Înţelegerea este 

rezultatul unei succesiuni de semnificaţii încrucişate care apar atunci când elevul vede (observă), 

citeşte, aude. 

În vederea unei corecte înţelegeri, elevul trebuie să pună în legătură un document TV cu alte 

tipuri de documente scrise sau iconice, să compare specificul fiecăruia, suportul, complementaritatea. 

La acest nivel profesorul va diversifica fragmentele de text supuse înţelegerii, modalităţile de 

povestire şi dialog în funcţie de tipurile de emisiune, de jocurile de imagine. Educaţia privirii şi a 

ascultării este, astfel, dirijată. Televizorul devine, din mijloc de divertisment un mijloc cultural şi 

transmiţător de cunoştinţe. 

Informaţia de pe ecran se transmite sub forma unui flux. Decodificarea imaginii presupune 

segmentarea acesteia, fragmentarea în funcţie de momentul vorbirii, de întreruperi, de logica 

expunerii. Impresia de flux continuu pe care o dau mesajele audiovizuale este o sursă în plus de 

dificultate pentru lectură şi înţelegere. 
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Ecranele calculatoarelor propun o organizare diferită a informaţiei, mai ales în cazul 

produselor de tip multimedia iar lecturii fluxului i se substituie lectura în succesivitate. Observăm la 

acest nivel lipsa construcţiei narative şi a coerenţei marcate dede indici textuali. 

Elevul are, în această situaţie, o atitudine diferită în faţa lecturii. El îşi creează repede o rutină 

de consultare bazată pe prima impresie. Aflat în faţa unei secvenţemultimedia, a unei secvenţe video, 

activitatea subiectului privitor se întrerupe, atitudinea acestuia fiind una contemplativă. 

Competenţe vizate sunt: dezvoltarea capacităţilor de a asculta şi de a privi;tratamentul 

prioritar al tuturor componentelor mesajului, imagini, limbă, sunet; dezvoltarea unei culturi a 

imaginii care integrează cunoaşterea media precum şi a genurilor şi discursurilor care o compun; 

capacitatea de a converti produsele (informaţiile) – imagini TV în alte produse culturale ; dezvoltarea 

abilităţilor de lectură în colaborare (gestionarea informaţiei şi elaborarea cunoştinţelor); 

Consecinţe pedagogice sunt: schimbarea de atitudine şi comportament la copii, adulţi, 

profesori şi părinţi ; întrebări şi ipoteze pe marginea situaţiilor de comunicare;dezvoltarea activităţilor 

de reformulare orală şi scrisă pe baza unei experienţe culturale comune;efectuarea unei lecturi 

plurimodale indispensabile activităţilor legate de activitatea multimedia; crearea unei adevărate 

culturi a imaginii care să depăşească limitele recunoscute pentru a integra cultura contemporană şi 

pentru a facilita accesul la noi forme de expresie şi creaţie. 

Recursul la metodele şi mijloacele audiovizuale se impune la ora de geografie întrucât 

stimulează imaginaţia şi favorizează procesul de creaţie. Elevii sunt curioşi iar lectura imaginilor le 

oferă noi teme de discuţie, de dezbateri şi de gândire. 

Încorporarea documentelor multimedia în activitatea educativă contribuie la o mai bună 

definire a modului în care noile tehnologii pot fi puse în slujba lecturii şi a învăţării. 

Educarea în spiritul imaginii este, astfel, o propunere pentru integrarea în actul didactic a unor 

resurse pedagogice alternative. Aceste resurse sunt reprezentate de utilizarea T.I.C.; se avansează 

ideea pedagogiei de tip cooperativ, acţiunile fiind preponderent dirijate către comunicare şi publicare. 

Scenariile didactice bazate pe T.I.C. propun o educaţie în spiritul imaginii,ecranului şi 

resurselor multimedia. Demersul pedagogic astfel constituit va oferi resurse documentare pe orice 

suport: CD-uri, site-uri Internet, casete video, secvenţe de film, imagini fizice etc. 

Spre deosebire de scenariul didactic de tip clasic, în acest caz, flmul geografic, urmăreşte 

punerea în discuţie a unui text sau produs cu intenţionalitate educativă. 

Scenariul didactic propune: 
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- concepte de asimilat: informaţii, cunoştinţe, metode, comportamente, atitudini ; 

- situaţii construite de profesor, diferite de simpla receptare a unor informaţii (a se 

consulta anexa cu metodele moderne de educaţie) ; 

- situaţii care integrează sarcini – analiza unor imagini prezentate. 

Scenariul didactic este un document-ghid care permite construirea secvenţelor didactice : 

- pe marginea textelor scrise, iconice, audiovizuale şi multimedia ; 

- centrate pe obiective diversificate şi pe sarcini; 

- în situaţii de comunicare organizate pe creaţie şi receptare. 

Scenariul didactic va cuprinde : 

- desfăşurarea secvenţelor lecţiei ; 

- tehnica de abordare a textelor în funcţie de tematică şi structură ; 

- selecţia obiectivelor vizate şi clasificarea acestora ; 

- organizarea situaţiei de comunicare în funcţie de situaţiile alese : receptare/creaţie şi de 

interacţiune imagine – oral – scris. 

Utilizarea unei secvenţe audio la lecţie presupune apelul la o serie de competenţe cognitive 

din partea elevilor precum a observa, a repera, a recunoaşte, a asocia, a ghici, a reformula, a imita, a 

critica, a judeca, a redacta pentru a putea reflecta la documentulvideo ca obiect de reprezentare sau ca 

punere în scenă a realului, a societăţii, a spectatorului. Secvenţa video reprezintă o resursă didactică 

ce stă la baza activităţilor de comunicare didactică orală şi scrisă. În laboratorul de informatică elevii 

pot studia secvenţe video utilizând calculatorul şi emisiunile TV. 

Principalele tipuri de secvenţe video cu potenţial educativ pe care profesorul lepoate utiliza la 

oră sunt:publicitatea (multe spoturi publicitare au ca idee de bauă un fapt geografic); prezentarea 

(rezumatul unui fenomen) – comentarea unei cărţi nou-apărute sau preuentarea unui atlas, reportajul; 

faptul divers; interviul cu un persoană publică sau anonimă, documentare de specialitate, emisiuni de 

pe canalele de specialitate gen Discovery, Digi World, National geographic,etc. 

La ora de geografie profesorul poate utiliza potenţialul educativ al tuturor metodelor de mai 

sus. În comentarea unei secvenţe video de orice tip trebuie să ţinem cont de faptul că nu poţi studia 

această disciplină fără o bună cultură generală. 

Acesta este motivul pentru care profesorul trebuie să stimuleze elevii în dobândirea 

unorcunoştinţe despre viaţă, societate, geografie dar toate acestea trebie să fie în strânsă corelaţie cu 
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domenii actuale şi care trezesc un real interes elevului: cinematografie, presă, cultură şi să proiecteze 

lecţii în care aceste informaţii să poată fi valorificate şi îmbogăţite. 
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INTELIGENŢELE MULTIPLE ŞI INSTRUIREA DIFERENŢIATĂ 

Prof. Mărculescu Raluca, Prof. Diaconu Roxana 

   

 

Profesorul Howard Gardner de la Universitatea Harvard, în lucrarea sa ―Frames of 

mind‖ (1983), prezintă teoria inteligenţelor multiple (Multiple Intelligences) prin care explică 

diferenţele dintre fiinţele umane şi în care abordează calitativ inteligenţa. Gardner consideră că 

inteligenţa este o promisiune de potenţial biopsihologic.  

Scoala moderna este aceea în care elevii trebuie să-si asume într-o mai mare măsura 

responsabilitatea dobândirii cunoștințelor, cadrul didactic devenind în acest fel un organizator al 

procesul de predare-învatare-evaluare în așa fel încât să-l pună pe elev cât mai devreme posibil în 

posesia unor mijloace proprii de însușire a cunoștințelor, de aplicare în practica în mod constant și 

creator. 

Societatea cunoaşterii modifică în mod esenţial modul în care i se cere individului să înveţe şi 

să muncească, punând accent mai degrabă pe capacitatea de interpretare a informaţiilor, decât pe 

cunoaşterea lor 
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Una dintre tendințele modernizării învățământului vizează flexibilitatea instrucției și educației 

pentru a asigura dezvoltarea capacităților și aptitudinilor fiecărui elev, în raport cu propriile 

posibilități.. 

Sporirea eficienţei învăţământului vizează, în ultimă instanţă, integrarea rapidă, uşoară în 

viaţa şi activitatea socială. O asemenea integrare este rezultatul îmbinării organice şi echilibrate a 

intereselor generale ale societăţii cu cele personale , astfel încât fiecare individ să se realizeze în 

activitatea social – utilă la nivel maxim al posibilităţilor sale.  

Ca urmare , pregătirea elevilor este privită din ce în ce mai mult nu numai strict din punctul 

de vedere al necesităţilor economice , ci din perspectiva amplă a dezvoltării personalităţii fiecărui 

elev. 

O preocupare majoră a fiecărui dascăl  este cunoaşterea reală a individualităţii elevilor cu care 

lucrează, fapt care conduce la o individualizare a acţiunilor pedagogice, la o tratare diferenţiată a 

elevilor în funcţie de posibilităţi, înclinaţiile ,aptitudinilor,  ritm de învăţare, a gradului de înţelegere a 

fenomenelor, a capacităţii de învăţare, stiluri cognitive,atitudini,rezultate obţinute,personalitate 

,motivație. 

Instruirea diferențiată are la baza teoriile cognitiv-contextuale ale inteligenței.Aceste teorii 

tratează modul în care procesele cognitive operează în diferite contexte. Reprezentanții cei mai de 

seamă ai teoriilor cognitive – contextuale au fost Howard Gardner şi Sternberg. Teoria lui Gardner 

privind inteligențele multiple consideră că o inteligență este un mod de a rezolva probleme și de a 

dezvolta produse considerate ca valori de cel puțin o cultură, o inteligență este o promisiune de 

potențial biopsihologic. Creativitatea reprezintă nivelul superior de manifestare a tuturor 

inteligențelor. 

Schimbarea survenită în conceperea diversificării și diferențierii în predare, de la gruparea pe 

abilități, la o modalitate mai individualizată și diversificată de interpretare a diferențelor individuale, 

pune problema adaptării procesului educativ la nevoile individuale ale elevului (la interesele, 

capacitățile, ritmul de lucru etc). Cu alte cuvinte vorbim de o conceptualizare a diferențierii ca 

individualizare, ghidată de evaluarea și observarea nevoilor individuale ale elevilor.  

În aceasta viziune, diferențierea este văzută ca un proces de identificare și valorizare a 

diferențelor individuale și de adaptare la stilurile diferite de învățare ale elevilor/studenților. 

 În același timp, diferențierea nu înseamnă fragmentare. Elevii pot să parcurgă același material 

dacă se utilizează informațiile despre particularitățile lor pentru a construi metodele de intervenție. 
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Cadrele didactice, profesorii, educatorii pot juca, deci, un rol semnificativ în identificarea, 

dezvoltarea şi exploatarea acestor inteligenţe în contexte educaţionale formale, nonformale sau 

informale cu scopul de a eficientiza procesul de predare-învăţare evaluare.  

Teoria inteligenţelor multiple constituie o altenativă a muncii diferenţiate, o strategie modernă 

de instruire interactivă care poate contribui la îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

În accepţiunea lui H.Gardner, inteligenţele reprezintă capacitatea cognitivă a individului, descrisă 

printr-un set de abilităţi, talente, deprinderi mentale pe care le deţine orice persoană dezvoltată 

normal, ele fiind grupate în opt categorii. 

 Inteligenţa lingvistică – capacitatea de a rezolva şi dezvolta probleme cu ajutorul codului 

lingvistic, sensibilitate la sensul şi ordinea cuvintelor. 

 Inteligenţa logico-matematică – capacitatea de a opera cu modele, categorii şi relaţii, de a grupa, 

ordona şi a interpreta date, capacitatea de a problematiza.  

 Inteligenţa spaţial-vizuală - capacitatea de a forma un model mental spaţial, de a rezolva probleme 

prin intermediul reprezentărilor spaţiale şi ale imaginii, simţul orientării în spaţiu, capacitatea de a 

citi hărţi, diagrame, grafice  

 Inteligenţa muzicală – capacitatea de a rezolva probleme şi de a genera produse prin ritm şi 

melodie, sensibilitate la ritm, capacitatea de a recunoşte diverse forme de expresie muzicală; 

 Inteligenţa corporal-kinestezică – capacitatea de a rezolva probleme şi de a genera produse cu 

ajutorul mişcării coprului, îndemânarea în manipularea obiectelor;  

 Inteligenţa interpersonală – capacitatea de a rezolva probleme prin interacţiunea cu ceilalţi, 

abilitatea de a discrimina şi răspunde adecvat la manifestările şi dorinţele celorlalţi;  

 Inteligenţa intrapersonală - capacitatea de a rezolva probleme şi de a genera produse prin 

cunoaşterea de sine, capacitatea de acces la propriile trăiri şi abilitatea de a le discrimina şi 

exprima, conştientizarea propriilor cunoştinţe, abilităţi, dorinţe.  

 Inteligenţa naturalistă – capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul 

taxonomiilor şi a reprezentărilor mediului înconjurător.  

 Inteligenţa existenţială – este identificată de H. Gardner ca fiind responsabilă de cunoaşterea 

lumii, (specifică filozofilor), însă nu s-a reuşit localizarea zonei cerebrale care o activează 

Aplicarea teoriei inteligenţelor multiple presupune următoarele principii educaţionale:  
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 Subiecţii care învaţă trebuie încurajaţi să îşi cunoască şi să utilizeze în învăţare inteligenţele cele 

mai potrivite structurii lor.  

  Activităţile de învăţare să fie proiectate în aşa fel încât să implice diferite tipuri de inteligenţă. 

  Evaluare învăţării trebuie să măsoare multiple forme ale inteligenţei (M., Bocoş, pag.164) 

Tratarea diferenţiată se poate realiza prin: 

• Curriculum diferenţiat (trunchi comun, extindere, aprofundare); 

• organizarea clasei eterogene în grupe de elevi pe niveluri (minim, mediu, maxim), în funcţie de 

progres, pe discipline de studiu; 

• organizarea activităţii pe centre de învăţare (aplicaţie la teoria inteligenţelor multiple a lui H. 

Gardner); 

• organizarea şi desfăşurarea activităţii pe grupe, în funcţie de tempoul de învăţare; 

•  diferenţierea temelor pentru acasă. 

Activitățile menite să stimuleze inteligențele multiple sunt extrem de utile în descoperirea 

tipului de inteligență deținută de fiecare copil în parte, dezvoltarea acesteia și activarea proceselor 

cognitive pentru rezultate excepționale. 

Fiecare individ deține mai mult de un tip de inteligență din clasificarea de mai sus, însă în 

grade diferite. Activitățile de mai jos se adresează fiecărei forme în parte și sunt exerciții excelente de 

făcut cu copiii. Beneficiile lor nu se rezumă la cei mici, întrucât chiar și adulții își pot exersa și 

îmbunatăți diverse aptitudini prin intermediul lor. 

Activități pentru inteligența lingvistică: 

 Scrie o poveste și citește-o cu voce tare 

 Încearcă să ții un discurs spontan, pe o temă oarecare; 

 Participă la o dezbatere; 

 Citește multe cărți și articole din domenii diferite; 

 Scrie poezii, un eseu, piesă de teatru sau un articol pentru ziar; 

 Imaginează-ți că ești moderatorul unei emisiuni și prezintă show-ul; 

 Scrie și prezintă o teorie gândită de tine; 

 Fă exerciții de dicție cu prietenii sau colegii; 

 Fă-ți un jurnal și scrie în el zilnic; 

Activități pentru inteligența logică 
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 Rezolvă cât mai multe probleme; 

 Încearcă să faci un experiment pentru a proba o teorie; 

 Fă cât mai multe puzzle-uri; 

 Dezvoltă un soft care să resolve probleme matematice; 

Descrie pattern-uri sau simetria substanțelor chimice; 

 Relaxează-te cu jocuri care implică gestionarea banilor; 

 Rezolvă calcule mentale, fără să folosești un calculator; 

 Adună diverse date și organizează-le pe categorii; 

 Rezolvă probleme geometrice; 

 Încearcă să formulezi predicții bazate pe diverse teorii; 

 Creează un model științific folosind diverse măsurători. 

  Activități pentru inteligența muzicală 

 Cântă în fiecare zi cât mai multe melodii; 

 Încearcă să compui propriile piese; 

 Scrie versuri sau mici fragmente muzicale pentru un spot publicitar; 

 Încearcă să creezi pattern-uri ritmice; 

 Încearcă să înveți cum se cântă la un instrument; 

 Înscrie-te într-un cor; 

 Încearcă să înveți pe altcineva cum să cânte la un instrument; 

 Explică deosebirile și asemănările dintre diverse tonalități și sunete; 

 Fă-ți o trupă și relaxează-te exersând cu colegii de band. 

Activități pentru inteligența corporal-kinestezică 

 Fă un castel din cărți de joc; 

 Joacă domino; 

 Construiește un model cu orice fel de structură; 

 Repară un echipament mecanic; 

 Încearcă să faci cât mai multe obiecte hand-made; 

 Dansează mult și des; 

 Înscrie-te la arte marțiale; 

 Fă cât mai multe exerciții fizice; 
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 Învață să faci cățărări sau participă la multe drumeții montane. 

Activități pentru inteligența spațială 

 Încearcă să descrii o opera de artă; 

 Creează metafore sau analogii vizuale; 

 Reprezintă grafic evenimente istorice sau povestiri 

 Fă proiecte 3D; 

 Creează multe schițe, pictează și desenează; 

 Imaginează-ți modele interesante și încearcă să le reprezinți grafic; 

 Relaxează-te cu jocuri care îți testează memoria vizuală; 

 Activități pentru inteligența interpersonală 

 Participă la multe proiecte de grup; 

 Combină diverse tipuri de învățare; 

 Organizează întâlniri de echipă în care să căutați soluția unei probleme; 

 Încearcă să mediezi un conflict; 

 Discută și dezbate o problemă; 

 Exersează des brainstormingul; 

 Încearcă să interpretezi sentimentele celor din jur; 

Activități pentru inteligența intrapersonală 

 Stabilește-ți obiective și nu renunța până nu le atingi; 

 Împărtășește-ți experiențele personale semnificative; 

 Concentrează-te pe o slăbiciune personală și încearcă să o îmbunătățești; 

 Reflectează asupra unei acțiuni; 

 Citește. 

Activități pentru inteligența naturalistă 

 Ai grijă de plante și animale; 

 Înscrie-te la un club din domeniul științelor naturii; 

 Implică-te într-un program de protecție a mediului; 

 Construiește o casă de păsărele; 

 Studiază modul în care se formează norii; 

 Colecționează pietre colorate; 
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 Studiază o anumită specie din floră sau fauna și demonstrează-i importanța în lanțul trofic; 

 Reprezintă grafic stratul de ozon și explică-l; 
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FORMAL ȘI NON-FORMAL ÎN EDUCAȚIE –DEZVOLTAREA 

INTELIGENȚELOR MULTIPLE 

Prof. Pătrașcu Elena Daniela 

Liceul ″Marin Preda″, București 

 

     Zilnic, suntem supuşi, unui aflux informaţional şi unui bombardament mediatic cu impact 

puternic asupra personalității, în special a tinerilor aflați în formare. Aceste influenţe diverse și 

majore, resimţite sau nu ca fiind de tip educativ, pot acţiona în forme variate, concomitent, succesiv 

sau complementar, în mod spontan, incidental sau având un caracter organizat şi sistematic. In esență 

vorbim de formele generale ale educației, care  în funcţie de gradul de organizare şi de oficializare 

sunt: 

− educaţia formală (oficială); 

− educaţia non-formală (extraşcolară); 

− educaţia informală (spontană); 

   Toate formele educației îşi justifică rolul în formarea şi dezvoltarea personalităţii noastre din 

perspectiva educației pe tot parcursul vieții. Integrarea celor trei tipuri de educaţie, în formarea 

tinerilor de azi și a celor de mâine, are următoarele rațiuni: 

-  capacitatea de a răspunde la situaţii şi nevoi complexe; 

-  conştientizarea unor situaţii specifice, cu caracter de noutate; 

-  o mai bună conştientizare a unor nevoi individuale şi colective; 

http://www.asociatia-profesorilor.ro/valorificarea-inteligentelor-multiple-in-activitatile-geografice.html
http://www.asociatia-profesorilor.ro/valorificarea-inteligentelor-multiple-in-activitatile-geografice.html
http://www.oportunitatiegale.ro/pdf_files/teoria%20inteligentelor%20multiple.pdf
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- conjugarea eforturilor din mai multe subsisteme sociale care au în vedere  educația. 

 

   Educaţia formală conform lui Philip Coombs, este ―sistemul educaţional structurat ierarhic şi 

gradat cronologic, pornind de la şcoala primară şi până la universitate, care include, în plus faţă de 

studiile academice, o varietate de programe de specializare şi instituţii de pregătire profesională şi 

tehnică cu activitate ―full-time‖. 

  Educaţia nonformală a fost definită de către J. Kleis drept ―orice activitate educaţională, 

intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este 

adaptat nevoilor individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximalizării învăţării şi cunoaşterii şi al 

minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, 

disciplină impusă,efectuarea temelor etc.)‖. 

  Educaţia informală se referă la experienţele zilnice ce nu sunt planificate sau organizate şi 

conduc către o învăţare informală. Ea se întinde pe toată durata vieţii, individul dobândeşte 

informaţii, îşi formează priceperi şi deprinderi, îşi structureză convingerile şi atitudinile, se dezvoltă, 

prin intermediul experienţelor cotidiene. 

     ►Educaţia formală( generalizată şi indispensabilă) este importantă prin faptul că facilitează 

accesul la valorile culturii, ştiinţei, artei, literaturii şi tehnicii, la experienţa social-umană, are un rol 

decisiv în formarea personalităţii umane. Cu toate acestea are şi anumite  limite: 

• centrarea pe performanţele prevazute în programe lasă mai puţin timp  imprevizibilului şi studierii 

aspectelor cotidiene, cu care se confruntă elevii; 

• se  uzitează  transmiterea- asimilarea  cunoştinţelor în defavoarea dezvoltării- exersării capacităţilor 

intelectuale şi a abilităţilor practice; 

• orientarea predominantă spre informare şi erodarea prin rutină a practicii didactice;  

• lipsa iniţiativei elevilor şi barierele în raport cu dezvoltarea creativității. 

     Orientările postmoderniste în practica educațională vizeză  asigurarea sinergiei dintre 

învăţarea formală, nonformală şi informală, în sensul deschiderii şcolii spre influenţele educative 

nonformale şi informale şi găsirea modalităţilor optime de articulare între acestea. 

     Tendința actuală este aceea de expansiune a educaţiei nonformale cu preluarea unor sarcini de 

educaţie formală, diversificând activităţile şi stimulând în mai mare măsură motivaţia participanţilor.  

      Se impune  lărgirea sferei de aplicabilitate a conţinuturilor şi a dezideratelor educaţiei 

formale( printr-o strânsă corelare cu educația nonformală) în vederea : 
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-  stimularii şi dezvoltarii capacităţilor cognitive complexe (gândirea critică, gândirea 

divergentă, gândirea laterală); 

-  formarii şi dezvoltării inteligenţelor multiple, prin capacităţi specifice inteligenţei 

lingvistice ; logice-matematice; spaţiale, dar și a inteligenței intrapersonale (capacitatea de 

autoînţelegere, autoapreciere corectă a propriilor sentimente, motivaţii, temeri), 

interpersonale (capacitatea de a înţelege intenţiile, motivaţiile, dorinţele celorlalţi, creând 

oportunităţi în activitatea colectivă) și nu în ultimul rând a inteligenţei naturaliste (care face 

omul capabil  să se inspire din mediul înconjurător). 

Foarte importantă este și consilierea elevului  în procesul de autocunoaştere şi 

autodescoperire a propriilor capacităţi şi limite, a înclinaţiilor şi a aptitudinilor speciale şi dezvoltarea 

pe această bază, a capacităţii de autoevaluare a propriei personalităţi. 

►Raportul dintre educaţia nonformală şi cea formală este unul de complementaritate, atât sub 

aspectul conţinutului, cât şi în ceea ce priveşte formele şi modalităţile de realizare.  

Acest lucru a fost luat in consideratie prin introducerea conceptului de ″ȘCOALA ALTFEL!” 

ale cărui rezultate le vom analiza cât de curând. 

►Educaţia nonformală se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, în afara sistemului şcolar si 

cuprinde  activităţi extraclasa (cercuri pe discipiline, interdisciplinare sau tematice, ansambluri 

sportive, artistice, concursuri şcolare, olimpiade, competiţii etc.) şi activităţi de educaţie şi instruire 

extraşcolare( paraşcolare şi perişcolare). Cele paraşcolare se dezvoltă în 

mediul socio-profesional cum ar fi de exemplu activităţile de formare civică sau profesională. 

Activităţile perişcolare se manifesta în mediul socio-cultural ca activităţi de autoeducaţie şi de 

petrecere organizată a timpului liber în cadrul cluburilor sportive, al universităţilor populare, la 

teatru, în muzee,  biblioteci publice, în excursii sau în familie ori prin intermediul mass-mediei, 

denumită adesea ―şcoală paralelă‖( vezi I. Cerghit, 2001 Pâinișoară, I-O.,, p. 28). 

Din perspectiva educației nonformale, educatorul trebuie să manifeste mai multă flexibilitate și 

entuziasm, adaptabilitate şi rapiditate în adoptarea variatelor stiluri de conducere a activităţii, în 

funcţie de nevoile şi cerinţele educatului. Cel mai adesea el trebuie sa joace rolul de animator, de 

moderator, trebuie sa diversifice activitățile pentru a stimula în mai mare măsură motivația 

participanților, curiozitatea, atitudinile pozitive. 
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 Conţinutul şi obiectivele urmărite, precum si  activităţile de învățare propuse sunt 

prevăzute în documente special elaborate, care prezintă o mare flexibilitate, diferenţiindu-se 

în funcţie de vârstă, interesul participanţilor, aptitudinile şi înclinaţiile acestora.  

Spre exemplu, in activitatea desfasurata ca formator- educatie nonformala - Lider 26 (pentru 

elevii de liceu), temele celor două  zile de  curs( cu durata de 10 ore) au fost: 

1. Dezvoltare personală – exercițiu de introspecție 

2. Lucrul în grup/ echipă 

3. Familia și scoala din perspectiva comunicării interpersonale  

Scopul cursului: Conștientizarea importanței autocunoașterii și comunicării  pentru dezvoltarea 

personală eficientă. 

Obiectivele: la finalul perioadei de training toți participanții să fie capabili: 

a. să realizeze o proiecție sintetică și realistă( pe termen mediu-15 ani) a propriei 

persoane( sub aspectul aspirațiilor profesionale, vieții personale, lucrurilor materiale); 

b. să dobândească abilități de lucru în grup; 

c. să identifice tipurile de comunicare și blocajele care pot interveni în relațiile de 

comunicare interpersonală. 

Am folosit metode și tehnici interactive de grup: Explozia stelară, tehnica Lotus, Mozaicul, tehnica 

acvariului, jocul de rol, metoda învățării cooperative, etc. 

 Evaluarea activităţilor desfăşurate este adesea ―facultativă, neformalizată, cu accente 

psihologice, prioritar stimulative, fără note sau calificative oficiale.‖ 

Spre exemplu, eu am utilizat frecvent  observația sistematică a comportamentului cursanților și 

chestionarele de satisfacție( nesemnate). Am avut în vedere o evaluare preponderant globală, pe 

care am raportat-o la obiectivele propuse dar și la rezultatele așteptate de către participanții la curs. 

 Avantajele pedagogice ale educaţiei nonformală  sunt următoarele: 

- este centrată pe cel care  învaţă( pe interesele și dorințele lui), pe procesul de 

învăţare, nu pe cel de predare, solicitând în mod diferenţiat participanţii; 

- educatul are controlul asupra finalităților, în sensul că el își propune să urmeze 

activitățile nonformale; 

-  dispune de un curriculum la alegere (―cafeteria curriculum‖), flexibil şi variat 

propunând participanţilor activităţi diversificate şi atractive, în raport cu  interesele acestora, 

cu aptitudinile şi aspiraţiile lor; 
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- favorizeză abordările transdisciplinare și pluridisciplinare; 

- este preocupată mai mult de formarea și dezvoltarea capacităților practice, de trezirea 

interesului pentru cunoaștere; 

- relațiile interumane sunt mai degajate, se pune accent pe dialog, pe procesele de 

negociere; 

-  creează oportunități de petrecere organizată a timpului liber, într-un mod 

plăcut,urmărind destinderea şi refacerea echilibrului psiho-fizic; 

-  asigură o rapidă actualizare a informaţiilor din diferite domenii, oferind alternative 

flexibile tuturor categoriilor de vârstă şi  pune accentul pe aplicabilitatea imediată a 

cunoştinţelor; 

-  antrenează noile tehnologii comunicaţionale, valorificând oportunităţile oferite de 

internet, televiziune, calculatoare, etc.; 

-  este nestresantă, oferind activităţi plăcute şi scutite de evaluări riguroase, în favoarea 

strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă; 

-  răspunde cerinţelor şi necesităţilor educaţiei permanente( educație ce asigură 

adaptarea la cerințele profesionale, sociale, economice și informaționale mereu în schimbare). 

 Limitele educaţiei nonformale sunt legate de faptul că  include uneori programe mult 

prea flexibile, centrate doar pe obiective pe termen scurt şi cu o prea mare ―libertate‖ metodologică a 

educatorilor.In concepţia lui Sorin Cristea, există trei riscuri pedagogice majore acest tip de educaţie 

şi anume: 

− ―promovarea unui activism de suprafaţă, dependent doar de îndeplinirea obiectivelor 

concrete, rupte adesea de obiectivele specifice educaţiei formale; 

− avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice disponibile, care pot 

dezechilibra corelaţia funcţională dintre subiectul şi obiectul educaţiei; 

− eludarea posibilităţilor de validare socială reală a rezultatelor în raport cu ―diplomele și 

certificatele ― obținute la nivelul educației formale ―( 2002. P.120). 

► La nivelul procesului de învățământ articularea celor două forme ale educației, se poate face 

organizând: 

- lecții tematice, inter/ pluridisciplinare; 

- lecții bazate pe valorificarea informațiilor obținute de elev pe căi nonformale și 

informale; 
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- lecții conduse de echipe de profesori pe teme de interes general( ex. ″Omul și 

Universul″; ″Oceanu Planetar″, la care își pot aduce contribuția profesori de biologie, fizică, 

chimie, geografie, filozofie); 

- lecții în care să fie incluse resurse TIC, internetul, televizorul; 

- activități extradidactice/ extrașcolare, de tipul celor din programul″SCOALA 

ALTFEL″,  care să valorifice adecvat, eficient, cunoștințele dobândite formal-nonformal-

informal. 

Pedagogia postmodernistă evidențiază tendințele de acreditare a educației nonformale și 

chiar de instituționalizare a educației informale.Caracteristicile pedagogiei postmoderniste și-ar putea 

găsi concretizarea în activitatea didactică prin: 

• crearea de alternative metodologice; 

• stimularea învățării prin cooperare și folosirea metodelor interactive de grup; 

• negocierea rolurilor și a regulilor jocului didactic; 

• activarea imaginației, a creativității și a cercetării; 

• dezvoltarea autonomiei educatului în învățare, a autocontrolului grupului( self-

guvernmet); 

• deplasarea accentului evaluării spre analiză și ameliorare, în detrimentul 

controlului și sancțiunii, crescând astfel responsabilitatea personal; 

• creearea și susținerea plăcerii de a învăța, descoperind și aplicând, prin antrenarea 

motivației intrinseci. 

► Concluzii 

    Toate cele trei forme ale educaţiei furnizează oportunităţi de învăţare. De acest lucru 

trebuie să ţină cont educatorul în procesul de formare şi dezvoltare a personalităţii individului. Cel 

mai eficient profesor este cel care permite şi sprijină apariţia învăţării în situaţii de intersecţie dintre 

formal, nonformal şi informal.Este necesar ca el să fie flexibil, să adopte stiluri diferite de conducere 

a activităţii în funcţie de situaţie. Stilul directivist se potriveşte mai bine educaţiei formale, iar cele 

democratic şi nondirectivist (laissez faire) sunt cerute pentru a stimula învăţarea în situaţii 

nonformale şi informale. Majoritatea educatorilor par a fi apţi pentru a se adapta situaţiilor. 

  Unii dintre profesori însă, sunt eficienţi în clasă dar mai puţin eficienţi ca educatori 

nonformali,deoarece încearcă folosirea stilului directivist şi metodele formale în ambele situaţii. Pe 

dealtă parte, anumţi profesori care obţin rezultate bune în situaţii nonformale, îşi pierd eficienţa 
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în clasă, deoarece nu se adaptează la cerinţele şi necesităţile de rigurozitate ale acestui tipde activitate 

şi învăţare formală. 

Educaţia formală asigură condiţii favorabile pentru realizarea educaţiei nonformale 

şi informale, acestea din urmă oferindu-i achiziţii necesare unei bune desfăşurări a 

activităţii din şcoală.  

Educaţia formală corectează şi completează achiziţiile obţinute prin celelalte două forme ale 

educaţiei, ea exercită o ―funcţie integrativă, de sinteză a diferitelor experinţe trăite. ―Educaţia 

formală nu are decât de câştigat‖ dacă ţine seama de informaţiile şi modalităţile educaţiei spontane şi 

nonformale. 

Educaţia/învăţărea formală ocupă ponderea cea mai mică de timp din viaţa individului, fiind 

completată de educaţia nonformală, ambele desfăşurându-se pe fondul multiplelor influenţe 

cotidiene, toate împreună conducând către permanentul şi cuprinzătorul proces de autoeducaţie.  
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ACTIVITĂŢILE DE PREDARE-EVALUARE-ÎNVĂŢARE DIN 

PERSPECTIVA TEORIEI INTELIGENŢEI MULTIPLE 

Prof. Radu Emilia 

Liceul de Coregrafie “Floria Capsali” din Bucureşti 

 

Howard Gardner (1983) definea inteligenţa ca fiind capacitatea de rezolvare a problemelor 

sau de a adapta produsele care sunt evaluate intr-unul sau mai multe medii culturale. 

 În mod obişnuit, tradiţional, sunt recunoscute două tipuri de inteligenţă: verbal şi matematica. 

Noua concepţie a lui Howard Gardner asupra inteligenţei diferă mult de punctul de vedere 

tradiţional, acesta formând o listă de şapte inteligenţe, utilizând cercetarea biologică, dar şi pe cea 
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culturală: 1. inteligenţa logico-matematică care este asociată cu gândirea ştiinţifică şi matematica; 2. 

inteligenţa lingvistică care include abilitatea de a manipula limbajul pentru a se exprima retoric şi 

poetic.3.inteligenţa spaţială care este abilitatea individului de a manipula şi a crea imagini mentale 

pentru a rezolva probleme;4.inteligenţa muzicalăcare conţine capacitatea de a recunoaşte şi de a 

compune fragmente muzicale, tonuri şi ritmuri; 5.inteligenţa chinestezică care este capacitatea de a 

folosi abilităţile mentale coordonate cu mişcările corpului; 6-7.inteligenţele personale care includ 

trăirile şi intenţiile interpersonale si inteligenţa intrapersonală -abilitatea de a înţelege propriile trăiri 

şi motivaţii. 

Howard Gardner pretinde că cele şapte inteligenţe operează foarte rar în mod 

independent.Mai curând, sunt folosite concurent şi complementar, ca abilităţi individuale de 

dezvoltare sau de rezolvare de probleme. 

De exemplu, un dansator poate excela în arta sa numai dacă are: 1.o inteligenţa muzicală 

puternică, pentru a înţelege ritmul şi variaţiile muzicii; 2. o inteligenţa interpersonală bună, pentru a 

întelege cum poate inspira sau mişca afectiv auditoriul prin mişcările sale, dar şi 3.inteligenţa 

chineto-motorie, pentru a-şi asigura succesul coordonării mişcărilor.  

Howard Gardner argumentează că bazele inteligenţei multiple sunt biologice şi culturale. 

Cercetarile neurobiologice indică faptul că învăţarea este rezultatul modificărilor în conexiunile 

sinaptice dintre celule. Elementele primare ale diferitelor tipuri de învăţare se găsesc în ariile 

particulare ale creierului, unde au loc principalele transformări.Astfel, diferitele tipuri de învăţare 

decurg din conexiunile sinaptice în diferite arii ale creierului. Gardner consideră ca şi culturalul joacă 

un rol foarte important în dezvoltarea inteligenţei. 

Cele şapte tipuri de inteligenţă sunt necesare pentru a funcţiona productiv în societate.Toate 

tipurile de inteligenţă au acelaşi grad de importanţă. Aceasta contravine sistemelor tradiţionale de 

educaţie care sunt axate pe dezvoltarea şi folosirea inteligenţei verbale şi matematice. 

Teoria inteligenţei multiple impune cadrelor didactice să cunoască si să educe o gamă largă 

de talente şi abilităţi. 

Cadrele didactice ar trebui săstructureze prezentarea conţinuturilor de învăţare într-un stil care 

să angajeze majoritatea tipurilor de inteligenţă. 

De exemplu, la ora de istorie, când se predă o lecţie despre război, profesorul le poate arăta 

elevilor hărţi ale bătăliilor, poate face o audiţie de muzică ostăşească, poate organiza diferite jocuri de 

rol, poate sugera sau solicita elevilor lecturarea unei bibliografii utile. Acest tip de prezentare nu 
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numai ca incită elevii să înveţe, dar îi permite profesorului să consolideze materialul predat în moduri 

foarte variate. 

Un alt exemplu priveşte ora de limba şi literatura română. Învăţarea speciei literare―pastelul‖ 

a cărei denumire vine din domeniul artelor plastice se poate aprofunda folosind abilităţile de desen, 

prin zugrăvirea peisajului descris în text cu ajutorul creioanelor colorate pe o foaie de desen sau într-

o pictură. Astfel elevul va reţine mai facil faptul că textul care prezintă un colţ din natură se numeşte 

pastel. În acest caz inteligenţa lingvistică se va manifesta şi cu ajutorul inteligenţei spaţiale, dar şi al 

inteligenţei intrapersonale. 

Activând mai multe tipuri de inteligenţă, predarea poate facilita o înţelegere profundă a 

materialului. 

Toţi ne naştem cu cele şapte tipuri de inteligenţă, dar venim la şcoală cu grade diferite de 

dezvoltare a acestora. Rezultă de aici că fiecare elev va avea un set de puncte forte şi de puncte slabe. 

Astfel se explică de ce este uşor pentru un elev să asimileze informaţia care este prezentată într-o 

modalitate particulară. 

Sistemul educaţional a susţinut importanţa dezvoltării inteligenţei matematice şi lingvistice; 

succesul studiului s-a bazat adesea pe măsurarea abilităţilor dezvoltate de aceste două tipuri de 

inteligenţă. Susţinătorii teoriei inteligenţei multiple a lui Gardner cred că elevii pot fiorientaţi spre 

programe pentru dezvoltarea anumitor talente sau pot fi plasaţi în clase speciale, dat fiind că ei nu 

obţin  rezultate bune la matematică sau gramatică. 

Testele tradiţionale cer elevilor să-şi arate cunoştinţele într-o manieră predeterminată. 

Susţinătorii teoriei lui Gardnerpretind că cel mai bun mod de evaluare este să-i laşi pe elevi să 

prezinte materialul după cum vor, folosind diferitele tipuri de inteligenţă. 

Teoria inteligenţei multiple a lui Howard Gardner oferă o bază teoretică pentru a recunoaşte 

diferitele abilităţi şi talente ale elevilor. Această teorie acceptă că în timp ce nu toţi elevii sunt 

înzestraţi verbal şi matematic, ei pot avea talente în alte domenii, cum ar fi muzica, relaţiile spaţiale 

sau cunoaşterea interpersonală. Aprofundarea şi evaluarea învăţării în acest mod permite unui număr 

mai mare de elevi săparticipe cu succesla învăţarea din clasă. 

Pornind de la varietatea situaţiilor de învatare şi de la gradul diferit de intenţionalitate 

acţională, educaţia se poate obiectiva în trei ipostaze: educaţia formală, educaţia nonformală şi 

educaţia informală. Educaţia formală se referă la totalitatea influenţelor intenţionate si sistematice, 

elaborate în cadrul unor instituţii specializate (şcoala, universitate), în vederea formării personalităţii. 
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Educaţia şi instruirea sunt explicite în virtutea unor obiective clar formulate, iar procesul se 

caracterizează prin intensitate, concentrare a informaţiilor şi continuitate. Scopul acestui tip de 

educaţie îl constituie introducerea progresivă a elevilor în paradigma cunoaşterii şi instrumentalizarea 

lor cu tehnici culturale care le vor asigura o anumită autonomie educativă. Educaţia nonformală 

cuprinde totalitatea influenţelor educative ce se derulează în afara clasei (activităţi extra –para -

perişcolare) sau prin intermediul unor activităţi opţionale sau facultative. Termenul nonformal 

desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar totdeauna cu efecte 

formative. Activităţile incluse în acest perimetru se caracterizează printr-o mare flexibilitate şi vin în 

întâmpinarea intereselor variate, individuale ale elevilor. Aceste activităţi –cercuri, concursuri, 

olimpiade şcolare, iniţiate de şcoala sau de organizaţii de copii şi de tineret, de organizaţii de părinţi, 

de organizaţii confesionale etc. -sunt coordonate tot de specialişti (profesori, tehnicieni, cercetători 

etc.), dar care îşi joacă rolurile mai discret, asumându-şi adesea misiunea de animatori sau de 

moderatori. Raportul educaţiei formale cu educaţia nonformală este de complementaritate, atât sub 

aspectul conţinutului, cât şi sub aspectul modalităţilor şi formelor de realizare. Educaţia informală 

include totalitatea informaţiilor neintenţionate, difuze, eterogene, voluminoase (sub aspect cantitativ), 

cu care este confruntat individul în toate zilele şi care nu sunt selectate, organizate, prelucrate din 

punct de vedere pedagogic. În contextul informal de educaţie, iniţiativa revine individului, educaţia 

este voluntară, iar evaluarea poate fi, de exemplu, reuşita într-un domeniu.  

Timpul liber trebuie considerat o ―avuţie‖ pe care nu avem dreptul să o risipim. De modul în 

care ştim să-l valorificăm depinde dezvoltarea noastră ulterioară, nu numai sub aspect fizic, ci şi 

intelectual. 

Putem contribui la dezvoltarea inteligenţelor multiple prin activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare, de exemplu prin cercul şcolar.Privind în perspectivă, activitatea în cercuri pe 

specialităţi se poate afirma că acestea constituie o verigă importantă a procesului instructiv-educativ 

din şcoală, un mijloc de pregătire multilaterală a elevilor în vederea formării deprinderilor necesare 

pentru una sau alta din profesiunile pe care şi le vor alege în viaţă, de a-i pregăti să devină membri 

utili societăţii. 

Sub aspectul conţinutului, activitatea în cerc favorizează transformarea cunoştinţelor în 

instrumente ale gândirii, cu valoare operaţională sporită şi dinamism. Programa şi orarul şcolar nu-i 

permit profesorului să lase ideilor atât timp cât le-ar trebui în mod normal să se nască în capul 

elevului, conform propriilor lor mijloace intelectuale. Elevul este condus, într-un ritm care nu-i 
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aparţine, să scoată concluziile care-l depăşesc. Într-o jumătate de oră, elevul trebuie să observe, să 

compare, să înţeleagă. Nu o poate face cu propriile sale mijloace şi atunci intervine profesorul care 

face observaţii, compară, scoate concluzii în faţa elevilor, pentru elev, în locul elevului. Dar viaţa 

cere cu totul altceva de la individ. Ea îi cere să înţeleagă mediul în care trăieşte şi să fie capabil să se 

adapteze circumstanţelor, să acţioneze din proprie iniţiativă, să-şi procure singur mijloacele de 

acţiune, să-şi stabilească singur linia de conduită etc. Cercul şcolar sparge aceste cadre, creând o 

ambianţă nouă, modificând locul şi rolul elevului în instrucţie, lărgind, diversificând, multiplicând 

necondiţionat posibilităţile sale de a se manifesta, de a se cunoaşte, de a se valorifica. Cercul schimbă 

fundamental poziţia elevului în procesul asimilării, transformându-l dintr-un factor pasiv-receptiv, 

într-un factor conştient şi activ, capabil să rezolve independent sarcinile instruirii. 

Activitatea de cerc nu poate să fie exclusiv individuală. Grupându-se în echipe de lucru, elevii 

îşi iau răspunderea rezolvării uneia din multiplele întrebări care frământă cercul. Cercul şcolar este un 

autentic laborator pentru formarea personalităţii elevului şi pentru pregătirea sa de perspectivă, fiind 

poate cea mai utilă din căile de utilizare a timpului liber la vârsta şcolară. 

În cadrul cercului elevul găseşte în primul rând satisfacţii. O satisfacţie intelectuală provocată 

nu numai de selectivitatea activităţii desfăşurate, ci şi de libertatea pe care cercul o permite 

manifestării forţelor de cunoaştere şi creaţie ale elevului. O satisfacţie morală, provocată de bucuria 

năzuinţelor implinite şi a activităţii eficient-practice. O satisfacţie fizică determinată de dinamismul şi 

diversitatea activităţii desfăşurate în cerc. Inclus în ansamblul activităţilor şcolare, cercul devine un 

cadru preferenţial la care elevul recurge ori de câte ori simte nevoia de studiu, simte impuls spre o 

activitate orientată practic sau atracţia unei idei înnoitoare. 

Odată cu anul şcolar 2011-2012 o săptămână din anul şcolar este destinată activităţilor 

extraşcolare şi extracurriculare, tocmai spre a se atrage atenţia asupra rolului acestor activităţi. 

Complementare activităţii la clasă încă de la implementarea primelor legi ale învăţământului 

(secolele al XIX-lea –al XX-lea), când erau obligatorii societăţile literare şi revistele şcolare ca 

activităţi extraşcolare, activităţile extracurriculare, extraşcolare, influenţează şi orientează dezvoltarea 

tinerilor, viziunea asupra vieţii, cunoaşterea lumii în care trăiesc, conform intereselor şi preocupărilor 

diverse ale elevilor, punând în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, stimulând 

participarea lor la acţiuni variate, spre dobândirea abilităţilor necesare în viaţă. 
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Potrivit noii concepţii a lui Howard Gardner asupra inteligenţei, sistemul de educaţie actual, 

orientat încă spre tradiţional, trebuie să fie deschis spre schimbare, pentru a putea oferi şansa de 

dezvoltare tinerilor cu preponderenţă în concordanţă cu abilităţile şi idealurile lor. 
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INSTRUIREA  DIFERENŢIATĂ 

Aurelia Stoica-Liceul Teoretic "Benjamin Franklin", București 

Luminița Doicin- Colegiul Național "Gheorghe Lazăr", București 

 

Instruirea diferenţiată reprezintă o strategie de organizare a corelaţiei profesor-elev care, 

urmăreşte individualizarea deplină a activităţii pedagogice (didactice/educative). Învăţarea 

diferenţiată presupune adaptarea procesului instructiv-educativ la potenţialităţile individuale, la 

ritmul şi stilul de învăţare al elevului, la interesele şi abilităţile fiecăruia, are la bază un sistem centrat 

pe elev. 
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Proiectarea unei instruiri/educaţii diferențiate presupune combinarea munci ifrontale cu cea de 

grup și individuală, care sporeșt eeficiența procesului de invățământ", în general, a activitații 

didactice (lecție, etc),în mod special.  

Organizarea predării – învăţării – evaluării la clasă ca şi relatia profesor-elev se schimbă, 

profesorul sprijină elevul în învățare, nu conduce activitaţile, stabilește conținuturile și materialele 

necesare, îndrumă șisintetizează rezultatele. 

Proiectarea şi organizarea instruirii diferenţiate presupune valorificarea relaţiei dintre resursele 

umane angajate (calitatea elevilor şi a profesorilor), cunoştinţele şi capacităţile solicitate conform 

programelor de instruire/educaţie, structura instituţiei şcolare.  

Procesele didactice trebuie să țină cont de faptul că elevii diferă între ei din punct de vedere al 

aptitudinilor, al ritmului de învățare, al gradului de înțelegere al fenomenelor, al capacitații de 

învățare, al motivației. 

Diferenţierea instruirii poate fi realizată astfel la nivelul: 

 - procesului de învăţare (prin valorificarea corelaţiei dintre resursele umane existente şi 

cerinţele programelor de instruire/educaţie); 

 - conţinutului învăţării (prin valorificarea corelaţiei dintre cerinţele programelor de 

instruire/educaţie şi structura organizaţiei şcolare); 

 - organizării învățarii, în clasă, pe grupe, subgrupe (prin valorificarea corelației dintre structura 

organizației școlare și resursele umane existente)  

Realizarea diagnosticului inițial solicită parcurgerea următoarelor etape:  

-determinarea condițiilor favorabile, posibile și necesare la nivelul organizației școlare 

-alegerea a două-treicompetențe generale valabile la nivelul fiecărei secvențe de 

instruire/capitol, subcapitol, grup de lecții;  stabilirea competențelor specifice/intermediare, valabile 

la nivelul "programului-nucleu", respectiv a programului de bază "pe care toți elevii trebuie să-l 

parcurgă pentru a putea progresa și a trece la o clasă superioară sau pentru a reuşi la un examen final; 

Strategiile didactice anagajate în direcția diferențierii instruirii valorifică diagnosticul inițial 

plecând de la capacitateaacestuia de a verificaeterogenitateaproceselor de învățare, care subliniază 

importanța motivației și a vârstei elevilor, a ritmurilor lor de muncă, a stilurilor cognitive exersate, a 

modalităților de comunicare și de expresie adoptate. 

În acest tip de învăţare, adaptarea conţinuturilor trebuie să aibă în vedere: 
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- aspectul cantitativ (volumul de cunoştinţe), cât şi aspectulcalitativ (procesele cognitive implicate 

dar şi viteza şi stilul de învăţare al elevilor şi conexiunile interdisciplinare); 

- adaptarea planurilor şi programelor şcolare la potenţialul de învăţare al elevului, de exemplu: 

 plan de învăţământ adaptat prin alocarea unui număr mai mic de ore la anumite discipline 

 adaptarea conţinuturilor din programa şcolară prin aprofundare, extindere; 

-componenţa educaţională; competenţa centrala a educaţiei este dezvoltarea personală şi pregătirea 

individului pentru viaţa socială într-o societate în continuă schimbare; 

-curriculum, curriculum nucleu şi curriculum la decizia şcolii; 

-formele de organizare a activităţii la clasă, frontal,pe grupe, pe echipe, individual; 

Metode şi strategii didactice. 

Metodele de predare utilizate sunt metodele de învăţare prin cooperare, metode activ –

participative, de învăţare prin cooperare alternate cu lucru independent; experimentul ,jocul didactic 

etc. 

Elevii cu capacități de învăţare diferite trebuie să fie instruiți pe grupe dar cu teme diferențiate;  

Metode şi tehnici de evaluare; 

Activitățile de evaluare angajate în realizarea diagnosticului inițial, vizează atingerea unor 

obiective prioritar cumulative și formative care intervin la nivelul oricarei activități 

didactice/educative proiectată în sens curricular. 

Evaluarea formativă urmărește controlul pedagogic al activității didactice/educative și 

"repunerea ei în discuție la nivelul realizării: proiectului pedagogic, comunicării pedagogice, 

repertoriuluicomun (profesor-elev), circuitelor de conexiune inversă, externe și interne ( structura 

acțiunii educationale/didactice). Ea vizează perfecționarea continuă a activitatii didactice/educative 

prin efectele autoreglatorii declanșate permanent la nivelul corelației subiect-obiect. Evaluarea 

formativă devine, astfel, (re)-sursa autoformării-autodezvoltării elevului dar și a profesorului, angajat 

într-un proces social de perfecționare continuă a practicii sale pedagogice, realizată/realizabilă in 

mediul școlar și extrașcolar. 

Evaluare se realizează prin:  

• proiecte 

• produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice –proiecte, portofolii etc.).  

•evaluarea prin probe scrise poate fi înlocuită prin probe orale, demonstrarea cunoştinţelor 

acumulate prin mijloace/activităţi practice-experimente de laborator. 
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•evaluarea trebuie să vizeze identificarea progresului realizat de elev luând ca punct de plecare 

rezultatele evaluării iniţiale (evaluare individualizată ). 

Beneficiile desfăşurării unor activităţi diferenţiate 

• toți elevii participă la activitățile propuse la clasa și sunt  implicați in rezolvarea tuturor 

sarcinilor 

• fiecare elev va fi implicat in activitate și va avea ceva de realizat 

• fiecare elev va reuși să rezolve sarcina propusă și cadrul didactic ştie cum/când să-i sprijine  

pe cei care au nevoie de ajutor suplimentar; 

• toți elevii vor primi sprijinul necesar atunci când vor avea nevoie ; 

• colectivul clasei va fi un colecti vînchegat , iar elevii vor lucra impreună si se vor sprijini unii 

pe alții în învățare prin cooperare 

• lacunele nu se vor constitui în bariere în învățarea elevilor și nu vor produce probleme majore 

mai târziu 

• toți elevii de la clasă vor trăi succesul și vor fi motivați pentru învățare 

• activitatea cadrului didactic va deveni mai eficientă și va economi si timp in predare pentru că 

nu va fi nevoie să revina frecvent asupra conținuturilor sau să realizeze programe de pregătire 

suplimentară pt elevii care au lacune in învățare. 

Evaluarea rezultatelor învăţării trebuie să aibă în vedere contribuţia acestor rezultate la dezvoltarea 

competenţelor propuse. Din acest motiv, instrumentele utilizate trebuie să permită atât evaluarea 

cunoştinţelor dobândite cât şi gradul de realizare a deprinderilor/abilităţilor urmărite. Atitudinile 

formate prin realizarea sarcinilor de învăţare sunt apreciate calitativ de profesor şi corectate în 

permanenţă prin demersul didactic, rămânând,  chiar dacă  nu  pot  fi  cuantificate prin  note, rezultate 

urmărite prin toate sarcinile de învăţare. 
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INTERDISCIPLINARITATEA-ÎNTRE DEZIDERAT ȘI NECESITATE 

Prof. Monica Țurcanu 

Șc. Gimnazială Nr. 150, Liceul Teoretic ,,Șt. Odobleja’’ 

 

       Interdisciplinaritatea este „o formă de cooperare între discipline diferite cu privire la o 

problematică, a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o 

combinare prudentă a mai multor puncte de vedere.‖ (Cucoş Constantin -„Pedagogie‖) 

        În perioada contemporană, reforma conţinuturilor învăţământului românesc a creat cadrul unor 

transformări la nivelul curriculumului, între care se distinge perspectiva interdisciplinară. Societatea 

în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de oameni care să gândească 

interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul. Un învăţământ 

interdisciplinar poate să-i ajute pe elevi să dobândească o privire de ansamblu asupra vieţii şi 

universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai uşor scopurile de 

mijloace. 

       În învăţământul preuniversitar, (conform lui Văideanu, 1988) se pot identifica trei direcţii ale 

interdisciplinarităţii : 

1. la nivel de autori de planuri, programe, manuale şcolare, teste sau fişe de evaluare; 

2. puncte de intrare accesibile profesorilor în cadrul proceselor de predare – evaluare (în acest caz, 

programele rămân neschimbate); 

3. prin intermediul activităţilor nonformale sau extraşcolare. 

         Intervenţia profesorului determină corelaţii obligatorii prevăzute de programele şcolare şi 

impuse de logica noilor cunoştinţe, fapt ce duce la interdisciplinaritate. Se pot elabora, în 

echipă,proiecte de lecţii, planificări semestriale sau anuale comune pentru două sau mai multe 

discipline(biologie – chimie, biologie – fizică, matematică – fizică sau biologie – fizică – chimie 

etc.). În înfăptuirea unui învăţământ modern, formativ,  predarea – învăţarea interdisciplinară este o 

condiţie importantă. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de învăţământ contribuie 

substanţial la realizarea educaţiei elevilor, la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a 

capacitaţii lor de a aplica cunoştinţele în practică.Corelarea cunoştinţelor fixează şi sistematizează 

mai bine cunoştinţele, o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însuşită.Posibilităţile de corelare 

a cunoştinţelor dintre diferitele obiecte de învăţământ sunt nelimitate.  
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        După John Dewey, elevul devine ,, soarele în jurul căruia gravitează,, dispozitivele pedagogiei. 

Educatul, cu toate resursele sale psihologice, este centrul în jurul căruia gravitează conţinutul, 

metodele, mijloacele de învăţământ, profesorul, spaţiul clasei, organizarea clasei, organizarea 

instruirii.  

        Generațiile din era calculatoarelor au nevoie de aplicarea unor metode didactice moderne, care 

să le formeze personalităţii creatoare şi capacităţi de descoperire a unor valori şi de inventare şi 

producere a altora, cu semnificaţie individuală şi socială. 

Conținuturile științifice pot fi predate într-o viziune modernă, păstrându-se legătura cu 

realitatea,făcând conexiuni transdisciplinare și cu viața de zi cu zi.Cu toții facem asta la lecție, doar 

că trebuie să le amintim elevilor conexiunea cu celelalte discipline, de exemplu  

 Fizica și chimia 

- Electrizarea corpurilor se explică electronic , apelându-se la structura atomilor; 

- Conducția se explică cu ajutorul proprietăților structurii chimice a conductorilor și izolatorilor; 

- Noțiunile de câmp ne direcționează spre proprietățile speciale ale materiei; 

- În studiul producerii curentului electric folosim elementele galvanice, a căror funcționare se explică 

cu ajutorul noțiunilor de chimie; 

- Efectele curentului electric se explică pe baza proprietăților chimice. 

 Fizica și matematica 

- Legile fizicii pot fi scrise cu ajutorul ecuațiilor matematice: o concentraţie, o masă de substanţă, un 

coeficient, un indice este "x"-ul de la matematică; 

- Problemele de eelctricitate, de exemplu,pot fi rezolvate făcând apel la sistemele cu mai multe 

necunoscute sau determinanți din matematică; 

- Reprezentarea grafică a legilor fizicii se realizează folosind reprezentările grafice ale funcțiilor din 

matematică; 

- Rezolvarea problemelor de maxim și minim prin folosirea derivatelor din matematică; 

 Fizica și biologia 

- Conservarea energiei, în legătură cu căldura primită şi cedată de o fiinţă vie; 

- Compunerea forțelor se regăsește în lumea furnicilor la transportarea hranei; 

- Principiul acțiunii și reacțiunii se regăsește în sistemul locomotor al lipitorilor; 

- Rețelele electrice se regăsesc în ramificațiile nervilor; semnale bioelectrice cerebrale 

- Oscilațiile mecanice de o anumită frecvență folosesc păianjenului în determinarea mărimii prăzii; 
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 Fizica geografia și geologia 

- Presiunea atmosferică proprietăţile termice, optice, electrice şi magnetice ale atmosferei se regăsesc 

ca instrumente ale geografiei; 

- Undele seismice, condiţiile fizice din interiorul Pământului (structură, densitate, distribuţie de 

temperaturi şi presiuni), originea şi caracteristicile magnetismului terestru  se regăsesc ca instrumente 

ale geologiei; 

 Fizica și filozofia 

- Principiul II al termodinamicii în percepție filozofică; 

- Principiul ireversibilităţii și ideologia modernă; 

- Mecanica cuantică a lui Bohr se poate înţelege mult mai bine citindu-l înainte pe Kant; 

 Fizica și literatura 

- Studiul naturii luminii în fizică și lumina așa cum e percepută ea în literatură; 

- Spațiul și timpul ca mărimi fizice regăsite în opere literare; 

- Teoria generală a relativității în literatura științifico – fantastică; 

- Absorbția, refracția și „omul invizibil‖. 

 Fizica și arta 

- Iluziile optice regăsite în artă; 

- Structura atomică și pictura lui Salvador Dali; 

- Teoria relativității și pictura belgianului René Magritte. 

     Un cadru favorabil realizării interdisciplinarității se formează și în cadrul activităţilor extraşcolare 

, cum ar fi prin: 

Lucrări științifice: După predarea anumitor noţiuni, elevii vor redacta lucrări ştiinţifice de tip referat, 

prezentare Power Point, prin intermediul cărora se va verifica înţelegerea optimă a informaţiilor. Ei 

vor fi ghidați spre o abordare eficientă a bibliografiei, în vederea conceperii unor lucrări valoroase. 

Concursuri: Orice elev poate participa la concursuri, acestea oferind elevilor posibilitatea de a-şi 

evalua cunoştinţele periodic.  

Experimente: Elevii pot sa-și aleagă experimente, dintr-o listă oferită la clasă de cadrul didactic, să le 

realizeze acasă și să le prezinte la școală în cadrul unor sesiuni științifice sau concursuri desfășurate 

în săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun‖.  
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Vizite: În săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun‖, în care se vor desfășura activități de educație 

nonformală, se pot desfășura o serie de vizite, care vin să completeze cunoștințele și informațiile 

oferite elevilor pe parcursul orelor de fizică, de exemplu: 

- la Casa Experimentelor,experimentele interactive variate creează contextul în care este posibilă 

experimentarea personală a fenomenelor şi explorarea unor situaţii noi. 

-la Institutul de Fizica Pământului (Centrul de Monitorizare Seismică) de la Măgurele elevii vor afla 

cum au loc cutremurele, cum se pot prognoza, cum se monitorizează și cu ce tip de aparate, care sunt 

regulile de respectat în caz de cutremur. 

- la Muzeul Tehnic "Prof. Ing. Dimitrie Leonida" ,elevii pot vedea sau acționa mecanisme care 

ilustrează legile mecanicii, ale electricității și magnetismului. 

-la  Observatorul Astronomic,elevii vor face o călătorie până la marginea Universului, folosind un 

program de astronomie creat de National Astronomical Observatory of Japan 

            În concluzie, se impune subliniat faptul că interdisciplinaritatea contribuie la optimizarea 

învăţământului oferind o viziune plurală şi dinamică asupra ştiinţelor, în concordanţă cu fenomenele 

reale, oferă imaginea domeniilor de cunoştere permanent dispuse la completări; valorifică informaţii 

şi abilităţi dobândite de elevi pe alte filiere decât cea şcolară, iar consecinţele asupra dezvoltării 

intelectuale a elevilor, a creşterii randamentului şcolar sunt evidente. 
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VALORIFICAREA INTELIGENȚELOR MULTIPLE – OPORTUNITĂȚI ȘI 

LIMITE 

Prof.   Aida Ilie 

Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț 

 

‖Învaț-o AZI/ Utilizeaz-o MÂINE/ Aplic-o TOATĂ VIAȚA‖ – Howard Earl Gardner 

 Interdisciplinaritatea – metodă eficientă de asigurare a coerenței și calității activității de 

predare-învățare-evaluare. 

O abordare interdisciplinară a conținuturilor tuturor materiilor de învățământ are ca scop o 

formare interdisciplinară a personalității umane. Ca și profesori, ne dorim ca elevii noștri să fie 

pregătiți pentru o societate dinamică, în continuă schimbare. De aceea, prin interdisciplinaritate se 

încearcă o abordare complexă, cu transferuri de cunoștințe, concepte, metode, o întrepătrundere a 

acestora, astfel încât elevul să aibă o viziune de ansamblu, o serie de cunoștințe care pot fi utile și 

aplicabile în situații de viață reale, abordări diferite, metode și tehnici diferite, necesitând un limbaj 

comun pentru schimburile de ordin conceptual și/sau metodologic.  

Demersurile interdisciplinare pot fi realizate ca transfer între domenii învecinate, cum sunt 

fizica, chimia, biologia (bineînțeles utilizînd matematica ca suport), sau utilizate ca transfer de 

metode de cunoaștere, de concepte, de cercetare. 

Predarea interdisciplinară pune accentul pe aspecte diferite ale dezvoltării copilului:  

intelectuală, emoțională, socială, fizică, estetică, toate acestea ducând la creșterea capacității creative, 

la o mai bună adaptare, la o privire de ansamblu ca un tot unitar a lumii înconjurătoare. Astfel 

copilul, adultul în devenire, va fi capabil să acumuleze vaste cunoștințe, să învețe eficient, să 

transfere cunoștințele în alte contexte, să coreleze limbaje, stimulând capacitatea intelectuală.  

Concepția asupra învățării și educației a fost schimbată odată cu teoria lui Horward Gardner 

privind multiplicitatea inteligenței. Ce implicații au acestea? Se consideră că inteligența reprezintă o 

capacitate de a rezolva probleme, de a realiza anumite lucruri în situații concrete de viață, de a face 

conexiuni între diferite aspecte, aparent izolate... Toți indivizii umani posedă, într-o oarecare măsură,  

fiecare dintre aceste inteligențe: set de abilități, talente, deprinderi mentale... Dar Gardner, a izolat 8 

tipuri de inteligențe, iar dacă ne referim la fizică: 
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- inteligența lingvistică – abilitatea de a folosi cuvinte (modalitatea de exprimare în limbaj fizic, de a 

defini mărimi fizice, de a enunța legi, teoreme...) 

- inteligența logico-matematică – capacitatea de a opera cu modele, concepte, categorii, relații, 

capacitatea de a ordona, de a clasifica... 

- inteligența spațio-vizuală – capacitatea de avedea lucrurile clar, de a reproduce ceea ce alții văd, de 

a învăța din ceea ce vezi, capacitatea de a te orienta în spațiu, de a recunoaște locul obiectelor din 

spațiu (realizarea experimentelor, lucrărilor de laborator); 

- inteligența muzical-ritmică – capacitatea de a avea reprezentări auditive bune, de a simți ritmul, 

armonia, de a învăța un instrument muzical (percepția undele sonore); 

- inteligența naturalistă –capacitatea de a fi empatici cu mediul înconjurător; 

- inteligența corporal-kinestezică – capacitatea de a gândi prin senzații, ușurință în realizarea 

conexiunii minte-corp; 

- inteligența interpersonală – care se manifestă prin schimbul de idei cu alte persoane, inteligență care 

ține de relaționarea cu cei din jur și de lucrul în echipă; 

- inteligența intrapersonală - capacitatea de a-țiexplorapropriileemoțiișimotivații, într-un mod 

obiectiv,  de a rezolvaprobleme, de a dezvoltaproduseprincunoașterea de sine; 

-inteligențaexistențială - sensibilitateși capacitate de a abordaîntrebăriprofundedespreexistențaumană, 

cum ar fi:sensulvieții, de cemurim? și cum am ajunspeplanetaasta? (creaționism versus evoluționism) 

Se poate îmbunătăți sistemul de educație adresându-ne inteligențelor multiple ale elevilor 

noștri; aceste inteligențe își au sediul în arii diferite ale creierului și pot funcționa fie independent, fie 

împreună; aceste inteligențe definesc specia umană. 

Aplicarea acestor inteligențe multiple în toate domeniile studiului elevului oferă o nouă 

perspectivă de abordare a învățării, prin care aceștia se pot afirma cu acea dominantă intelectuală pe 

care o au și se pot exprima diferit în funcție de particularitățile individuale. Problema principală o 

constituie faptul că nu toate școlile sunt pregătite pentru a concepe o educație care să maximizeze 

potențialul intelectual al fiecărui elev. La nivel individual aceste inteligențe apar în diferite 

combinații, fiecare individ fiind de fapt ‖o colecție de inteligențe‖. 

Cred că primii care pot da o informație referitoare la tipul de inteligență al unui copil sunt 

educatorul și învățătorul, deoarece sunt primii care intră în contact cu copiii, iar prin diferite jocuri 

(didactice) pot pune în valoare și pot antrena capacitățile creatoare ale copilului. Jocurile didactice 

permit o abordare interdisciplinară a noțiunilor determinând formarea potențialului creativ și 
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creșterea randamentului școlar; el generează atractivitate, plăcere, destindere. Dar  odată cu trecerea 

anilor se pot dezvolta și alte tipuri de inteligențe, în funcție de mediul în care copilul crește, de 

interacțiunile cu cei din jur, odată cu descoperirea unor materii școlare care să le placă, care să le 

deschidă interesul către cunoaștere. 

Stăpânirea unui concept sau a unei teorii presupune expunerea repetată la acel material. 

Fiecare an  din viața unui copil aduce ceva nou, iar înțelegerea se realizează dacă copilul întâlnește 

materialul ce trebuie stăpânit sub diferite forme, în diferite contexte, apelând la inteligențe relevante 

acelui material. Un obstacol în calea înțelegerii îl constituie teoriile dezvoltate în primii ani, deoarece 

de multe ori, aceste teorii conțin concepții greșite care cu greu pot fi șterse din mintea copilului. Alți 

factori perturbatori se pot referi la timpul prea scurt și existența unui material prea încărcat. 

Un aspect important îl poate constitui abordarea înțelegerii din mai multe puncte de vedere – 

elevii posedă diferite tipuri de inteligențe și deci vor avea și reprezentări diferite. 

În ceea ce privește aria curriculară Matematică și științe ale naturii, interdiciplinaritatea este 

absolut obligatorie, deoarece se are în vedere aplicabilitatea directă a chimiei, fizicii, biologiei și 

matematicii. Succesul este posibil doar dacă elevii pot să coreleze interdisciplinar toate informațiile 

primite din lecții. Pentru realizarea unei bune interdiciplinarități profesorul de la clasă trebuie să aibă 

o temeinică cultură generală, să cunoască metodologia obiectului său, dar și a celorlate din aria 

curriculară, elevii să fie conștientizați de existența interdisciplinarității obiectelor de învățământ. 

Ideal ar fi ca o temă să fie tratată din mai multe perspective, prin prisma mai multor obiecte de 

învățământ, astfel elevii să aibă o viziune de ansamblu a ceea ce studiază. Evident că aici intervin o 

mulțime de ‖inteligențe‖. Lecții de fizică cu caracter interdisciplinar: unde seismice, unde sonore, 

radiații X, efect LASER, noțiuni termodinamice de bază, mișcări relative, forța Coriolis, forțe de 

inerție, apa și proprietățile apei (fizice, chimice, biologice, dilatare, contractare, punct triplu, 

transformări de stare de agregare, apă grea, apă tare, ....), frecarea (din punct de vedere fizic, biologic, 

chimic, ..) etc. 

 Cum se obține implicarea elevilor? Evident profesorul trebuie să se axeze pe componenta 

dominantă pentru receptarea, interpretarea fenomenelor fizice, pentru aplicarea acestora în diferite 

contexte și, apoi, transpunerea în alte situații. Rezolvarea de probleme este o metodă care, în fizică 

are o mare importanță. Se pot produce situații diverse, cerințele pot fi variate, dar, uneori, prin 

calculul matematic se pierde ‖esența‖. Uneori se uită ceea ce este important – studierea fenomenului 

fizic, axându-se mai mult pe calculul matematic, pe scrierea relațiilor pentru determinarea mărimii 
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necunoscute.  O altă abordare interesantă este brainstorming-ul – acea ‖avalanșă de idei‖ care poate 

conduce la rezolvarea unei situații. Dar, pentru aceasta, trebuie cunoscut bine fenomenul, relațiile ce 

apar, interacțiunile cu celelalte domenii. Și, nu trebuie uitat că, aceeași problemă poate fi privită de 

mai mulți elevi într-un mod cu totul diferit. Metodele noi apărute sunt interesante pentru elev, dar nu 

toate pot fi folosite în cadrul orelor. Acestea necesită o pregătire laborioasă din partea profesorului, 

necesită și consumă un timp destul de mare, iar în timpul orelor se pot aplica în diferite secvențe, nu 

pentru toată ora. La fizică, experimentul și lucrările de laborator sunt cele mai potrivite pentru a 

acapara atenția elevului, punându-l în diferite situații și măsurând anumite mărimi fizice. 

Dezavantajul constă în faptul că nu toate lecțiile pot fi modelate prin lucrări de laborator, iar valorile 

obținute prin măsurători de multe ori sunt diferite de cele reale (apar o mulțime de erori, nu datorate 

doar experimentatorului..).Indiferent de metodele aplicate, fiecare elev, prin tipul de inteligență 

dominant poate rezolva diferit o problemă, deoarece fiecare noțiune este trecută prin prisma proprie 

și înțeleasă în mod diferit.  

 Ca o concluzie, abordarea interdisciplinară reprezintă calea importantă prin care elevul poate 

ajunge la reușita școlară și la înțelegerea noțiunilor, dar doar împreună cu rolul acelor inteligențe 

dominante. 
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FIZICA ȘI INTELIGENȚELE MULTIPLE 

profesor  Maria Pop 

Școala Gimnazială Nr. 1, Bistrița 

   1. INTRODUCERE 

    Interdisciplinaritatea rezultă din procesul de combinare şi integrare a diferitelor discipline, 

împreună cu metodologiile şi ipotezele lor de lucru. Aceasta implică trecerea frontierelor tradiţionale 

dintre ştiinţe şi combinarea tehnicilor lor în efortul de a atinge un obiectiv comun. Metodologiile şi 

ipotezele care aparţin unor discipline diferite sunt conectate şi modificate pentru a se adapta la 

nevoile de cercetare, construind noi instrumente care să permită investigarea unor subiecte dificile, 

care depăşesc posibilităţile unei singure discipline. 

Interdisciplinaritatea este considerată şi ca o soluţie la efectele negative pe care le poate genera 

specializarea excesivă. Vremea enciclopediştilor a trecut şi, în prezent, dat fiind marele volum de 

cunoaştere acumulat în toate domeniile ştiinţei, noutăţile şi recunoaşterea în carieră se bazează pe 

specializare profesională a cercetătorilor care devine tot mai îngustă, dar capătă profunzime. 

Interdisciplinaritatea vine să suplinească eventualele neajunsuri ale specializării în ştiinţă, oferind 

posibilitatea cooperării, consultării şi potenţării reciproce între specialişti din diferite domenii, 

capacitate de ţeluri, obiective şi probleme comune care transced disciplinele ştiinţifice printr-o serie 

de provocări generale 

   Dacă ne raportăm la TIM (teoria inteligenţelor multiple), putem spune că omul se naşte cu un 

anumit „profil‖ de „start‖ al inteligenţelor multiple care îl defineşte – cu alte cuvinte, se naşte cu un 

anumit nivel de dezvoltare a acestor inteligenţe, iar experienţele diverse de-alungul vieţii, pot 

determina care dintre aceste inteligenţe se dezvoltă şi în ce măsură. 

Cadrele didactice, profesorii, educatorii pot juca, deci, un rol semnificativ în identificarea, 

dezvoltarea şi exploatarea acestor inteligenţe în contexte educaţionale formale, nonformale sau 

informale cu scopul de a eficientiza procesul de predare-învăţareevaluare. Teoria inteligenţelor 

multiple constituie o altenativă a muncii diferenţiate, o strategie modernă de instruire interactivă care 

poate contribui la îmbunătăţirea performanţelor şcolare. 

―Individualizarea‖ defineşte acţiunea de adaptare a procesului didactic la particularităţile individuale 

ale elevilor. Învăţământul modern are în vedere faptul că: fiecare elev este unic şi are o individualitate 

proprie; fiecare elev doreşte să se simtă respectat; nu pretinde atitudini şi comportamente similare din 

partea tuturor elevilor;  respectă diferenţele individuale Individualizarea învățării încurajează 
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diversitatea; exprimă deschis încrederea în capacitatea de schimbare pozitivă;  nu face economie în 

aprecieri pozitive la comportamentelor elevilor; subliniază rolul stimei de sine ca premisă în 

dezvoltarea personală; 

     În accepţiunea lui H.Gardner, inteligenţele reprezintă capacitatea cognitivă a individului, descrisă 

printr-un set de abilităţi, talente, deprinderi mentale pe care le deţine orice persoană dezvoltată 

normal, ele fiind grupate în opt categorii: inteligenţa lingvistică; inteligenţa logico-matematică; 

inteligenţa spaţial-vizuală; inteligenţa muzicală; inteligenţa corporal-kinestezică; inteligenţa 

interpersonală; inteligenţa intrapersonală; inteligenţa naturalistă. 

2. APLICAȚII  PRACTICE 

  Pentru ca FIZICA să devină un ‖obiect de studiu‖ preferat elevilor, trebuie aplicată teoria 

inteligențelor multiple și a metodelor gândirii critice. Elevii trebuie încurajaţi să îşi cunoască şi să 

utilizeze în învăţare inteligenţele cele mai potrivite structurii lor, activităţile de învăţare să fie 

proiectate în aşa fel încât să implice diferite tipuri de inteligenţă iar evaluarea învăţării trebuie să 

măsoare multiple forme ale inteligenţei. Gardner (1983) accentuează faptul că, şi evaluarea trebuie să 

fie adaptată cerinţelor modelului TIM, în sensul că, evaluarea tradiţională vizează doar inteligenţa 

lingvistică şi cea logico-matematică, iar preocupările noastre ar trebui să vizeze modalităţile 

alternative de evaluare. 

 Personal, am început o astfel de abordare cam acum 15 ani și mi-am perfecționat metodele pe 

măsura participării la cursurile de formare. Dintre cele mai utilizate metode sunt 

BRAINSTORMINGUL, S.I.N.E.L.G. - SISTEMUL INTERACTIV DE NOTARE PENTRU 

EFICIENTIZAREA LECTURII ŞI GÂNDIRII, TURUL GALERIE, PREZENTĂRI POWER 

POINT, EXPOZIŢII CU REALIZĂRILE ELEVILOR, PLIANTUL, PORTOFOLIUL, ESEUL DE 

CINCI MINUTE. 

   Iată imagini de la prima expoziţie la care au fost invitaţi profesori din şcoală şi părinţii elevilor, şi 

primele ―galerii de artă‖: 
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     Următoarea expoziţie a fost organizată în cadrul proiectului "FIZICA ŞI VIAŢA COTIDIANĂ", 

lansat în 2 martie 2013 la Şcoala Gimnaziala Nr. 1, Bistriţta. Au participat profesori și elevi din 

școala noastră, profesori și elevi de la Șc. Gimn. Nr.1, Lunca Ilvei, profesori și elevi de la Șc. Gimn. 

HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN, Turda, județul Cluj, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Bistrița-

Năsăud și profesor universitar doctor, Simion Aștilean. Toate exponatele au fost realizate de elevi din 

toate clasele (6-8), inclusiv desenele de pe table. Din acest motiv în perioada 04-08 martie 2013 toate 

clasele au vizitat expoziţia şi au admirat lucrările colegilor iar cei care au avut exponate au fost 

mândri să le prezinte. Au fost exponate noi dar şi vechi pentru a demonstra că preocupările pentru 

dezvoltarea creativităţii elevilor este o tradiţie la FIZICĂ: 

 

        

  

 Ultima expoziţie a fost organizată în noiembrie 2015, în cadrul SĂPTĂMÂNII EDUCAŢIEI 

GLOBALE, expoziţie cu titlul ―FIZICA IŢI VALORIFICĂ CREATIVITATEA”. Expoziţia  

demonstrează caracterului practic al ştiinţelor şi metode moderne care valorifică creativitatea şi 

talentele elevilor. Produsele expuse au fost realizări ale elevilor din clasele VI- VIII iar vizitatorii au 

fost elevii din clasele a IV-a, a III- a C şi clasele a - I-a. Peste 300 de elevi au trecut pragul 

laboratorului de fizică pentru a vizita expoziţia organizată pe urmatoarele standuri: pliante; machete 

funcţionale; jucării- mijloace de studiu; creaţii literare- eseuri şi cvintete; experimente- apa magică şi 

IMNUL FIZICII. La fiecare stand au fost doi elevi care au explicat conţinutul standului iar 

experimentele au fost realizate de profesoară cu ajutorul vizitatorilor. Toate produsele au fost 

realizate de elevi, rolul doamnei profesoare a fost acela de a organiza expoziţia şi desfăşurarea ei 

astfel încât procesul instructive - educativ din şcoală să nu fie tulburat. După reacţiile copiilor şi 

impresiile doamnelor învăţătoare care ne-au onorat cu prezenţa, după numarul mare de vizitatori de 

pe pagina educativă de facebook- FIZICA ŞI VIAŢA COTIDIANĂ, credem că a fost o activitate 

foarte reuşită! Totul a fost posibil datorită muncii elevilor din clasele VI-VIII şi celor din clasele VIII 
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A si VII B, care au ajutat la prezentare şi au asigurat caracterul interactiv al expozitiei. Imagini de la 

expoziţie: 

 

                 

 

  

 

                            

  Foarte educative și atractive sunt excursiile tematice pe care  le organizez anual la Facultatea de 

Fizică, respectiv la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din Cluj-Napoca când aceste instituții       

 organizează Sâmbăta Experimentelor sau Ziua Porților Deschise: 

    

 Pentru a  exprima impresiile din excursii, părerea elevilor despre fizică şi relaţia profesor – elev, am 

folosit cvintetul: 

1. Excursia 

  Amuzantă, frumoasă 

  Informând,  învăţând, arătând 

  Copii descoperă lucruri noi 

2.  Excursie 

Amuzantă, interesantă, 

Învăţând, distrând, cunoscând 

Foarte multe experimente frumoase 
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         CHIMIE 

Andrei Pop 

       CĂLĂTORIE 

Sergiu Mureşan 

3. Excursia 

Nemaipomenită, miraculoasă 

Învăţând, experimentând, descoperind 

Profesoara ne-a chemat aici! 

    CHIMIE 

Daniel Dascălul 

4. Excursie 

Amuzantă, superbă 

Îndrumă, distrează, educă 

Excursia a fost magnifică 

   MAGIE 

Matei Mişca 

7. Profesoara mea 

Amuzantă, corectă 

Învăţând, explicând, ajutând 

Datorită ei devenim oameni 

Fizică 

Autor: Măgheruşan Ioana, VII B 

8. Profesoara de fizică 

Specială, distinsă 

Ajutând, aplicând, explicând 

Îndrumă paşii spre succes 

Experiment 

Autor: Poenar Patricia, VII B 

9. PROFA DE FIZICĂ 

Amuzantă, deşteaptă 

Învăţând, dovedind, experimentând 

Este o profesoară minunată 

FIZICĂ 

Autor: Arcălean Iulia, VII B 

10. Profesoara de fizică 

Corectă, înţelegătoare 

Încurajând, aplicând, explicând 

Înţelegem bine lecţiile ei 

Prietenie 

Autor: Ţimbolmaş Raluca, VII B 

3. Experiment 

Învăţând, arătând, încântând 

Este făcut cu grijă 

Reacţie 

Autor: Mastan Diana, VII B 

4. Fizica 

Frumoasă, încântătoare 

Ajutând, fermecând, îndrumând 

Te face să zâmbeşti 

Ştiinţă 

Autor: Dascălul Daniel, VII B 

5. Fizica 

Educativă, frumoasă 

Ajutând, învăţând, dăruind 

Dezvoltă şi educă tinerii 

6. Ora de fizică 

Activă, interesantă 

Învăţând, repetând, arătând 

Învaţă copii lucruri interesante, 
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Elementar 

Autor: Săsărman Ioana, VII B 

Fenomen 

Autor: Pop Andrei, VII B 

      

         Pliantele sunt folosite în clasa a VIII-a ca alternativă de evaluare în semestrul I. Temele sunt 

individuale si  reprezintă aplicaţii practice ale noţiunilor studiate la fiecare tem. Realizări din 2018: 

 

 

3. CONCLUZII 

    Condiţia principală a dezvoltării creativităţii și  inteligențelor multiple ale elevilor este ca 

profesorul să ştie ce înseamnă a fi creativ, să folosească în activitatea de predare- învăţare strategii 

menite să cultive flexibilitatea intelectuală. Nu există reţete miraculoase prin care putem realiza 

stimularea creativitătii elevilor Predarea orientată spre creativitate implică un set de condiţii 

favorabile, iar hotărâtoare este încurajarea copiilor să lucreze şi să gândească independent, să-şi 

elaboreze proprile proiecte şi să se debaraseze de ideea că, în şcoală, orice activitate trebuie să fie 

strict dirijată şi controlată de profesor. 
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FIRMA DE EXERCIȚIU , CEA MAI BUNĂ PRACTICĂ 

Dehelean Mariana Crina 

Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian”, Zalău  

 

Firma de exercițiu este o metodă inovativă de învățare ce vizează dezvoltarea aptitudinilor de 

muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii acestora la cerinţele primului loc de 

muncă relevant. 

O metodă interactivă de învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepție 

modernă de integrare și de aplicare interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare care asigură 

condiții pentru probarea și aprofundarea practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea 

profesională. 

Firma de exercițiu este potrivită pentru dobândirea, verificarea și aprofundarea cunoștințelor 

comerciale, formarea abilităților, a capacităților personale și a modurilor de comportament în 

toate domeniile din structurile întreprinderii, de la referent până la întreprinzător. 

La ce contribuie Firma de exercițiu? 

Pentru ELEVI: 

 dezvoltarea spiritului antreprenorial prin realizarea de activităţi specifice unei firme reale; 

 simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri; 

 perfecţionarea limbajului de afaceri; 

 facilitarea trecerii de la şcoală la viaţa activă; 

 dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire 

critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, 

iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate. 

Pentru PROFESORII COORDONATORI : 

 realizarea de activități practice cu elevii, cu rezultate concrete și măsurabile; 

 implementarea activităților într-un cadru profesionist, performant, competitiv; 

 pregătirea reală a elevilor pentru piața muncii; 

 creșterea prestigiului unității de învățământ în rândul viitorilor elevi și al părinților/tutorilor 

acestora; 
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Implementarea conceptului de ―firmă de exerciţiu‖ îşi propune crearea tipului de întreprinzător 

dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau 

serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuţie. 

Rezultatele preconizate în urma aplicării acestei metode sunt: 

 creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor; 

 reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă; 

 mai bună adaptabilitate la schimbarea locului de muncă; 

 flexibilitate; 

 asumarea iniţiativei şi a riscului. 

Structura Firmei de exercițiu 

Fiecare firmă de exercițiu este structurată, ca și în activitatea practică, pe departamente: 

departamentul resurse umane, secretariat, marketing, vânzări, contabilitate ș.a.m.d. Elevii lucrează 

în cadrul departamentelor, desfășurând activitățile specifice acestora. 

Pe lângă posibilitatea contactelor, la nivel național și internațional, un alt punct forte al firmei de 

exercițiu este simularea. Decizii greșite, care în viața reală a afacerilor pot duce la periclitarea 

propriei întreprinderi, nu au în firma de exercițiu nici o consecință economică reală. 

Ele sunt o parte importantă a experienței proprii a elevilor, un factor esențial al procesului de 

învățare. Este indicat chiar să se exerseze aceste situații de eșec posibile în economia reală, elevii 

fiind astfel pregătiți pentru soluționarea / preîntâmpinarea lor. Firmele de exercițiu nu sunt 

întreprinderi perfecte. 

Profesorului coordonator îi este încredințată sarcina de a decide, în mare parte, în ce măsură firma 

pe care o coordonează se aseamănă cu o firmă adevărată. 

Procesele simulate prin firma de exercițiu sunt similare celor din economia reală: 

 Procese de analiză; 

 Procese de planificare; 

 Procese de organizare; 

 Procese de decizie; 

 Procese de execuție; 

 Procese de control. 

Interacțiunea Firmelor de exercițiu cu mediul extern 
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ROCT (http://www.roct.ro/) oferă serviciile de care firmele de exercițiu au nevoie pentru ca 

activitatea lor să simuleze cât mai fidel activitatea dintr-o firmă reală. ROCT îndeplinește rolul de 

bancă (pentru asigurarea circulației plăților) și rolul organismelor autorităților publice 

(Administrația Finanțelor Publice, Casa de Asigurări de Sănătate, Casa de Pensii, Oficiul 

Registrului Comerțului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Curtea de Arbitraj) 

Existenţa unei Centrale a firmelor de exerciţiu în România, parteneră cu Centrala firmelor de 

exerciţiu din Austria, oferă posibilitatea derulării şi aplicării acestei metode moderne şi active de 

învăţare, într-un mediu virtual de afaceri creat prin înregistrarea firmelor de exerciţiu în centrala 

ROCT, compartiment al CNDÎPT din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

  Rolul înfiinţării firmelor de exerciţiu care funcţionează într-un mediu virtual este acela de a 

dezvolta competenţele de antreprenoriat dinamic elevilor, asemănător unui mediu concurenţial real 

în plină formare. .  Firma de exerciţiu este un concept didactic, bazat pe învăţarea prin practică. 

Este o simulare a unei firme reale, care poate fi realizată prin implicarea directă a unui specialist 

coordonator.  Metoda de studiu într-o firmă de exerciţiu se bazează pe observarea şi urmărirea 

proceselor comerciale şi a legăturilor care se stabilesc între ele, precum şi însuşirea structurii şi 

relaţiilor administrative şi executive care susţin conducerea unei firme. Locul de desfăşurare a 

activităţii firmei de exerciţiu este un laborator echipat cu mobilier corespunzător, cu tehnica 

necesară învăţării (calculatoare şi pachete software specializate), pentru efectuarea de operaţii 

economice şi comerciale care să simuleze activitatea unei firme din sfera economică reală. Scopul 

firmei de exerciţiu este dobândirea unor competente de baza, care să le permită absolvenţilor să se 

realizeze cu succes în economia reală.   

Prin aplicarea metodei ―firmă de exerciţiu‖ sunt preconizate următoarele rezultate:  • creşterea 

gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor;  • reducerea perioadei de acomodare la locul de 

muncă;  • mai buna adaptabilitate la schimbarea locului de muncă, flexibilitate;  • atitudine 

favorabilă în asumarea iniţiativei şi a riscului.  

Firma de exerciţiu este un concept didactic, bazat pe învăţarea prin practică, un model de simulare 

a proceselor interne desfăşurate într-o firmă reală şi a relaţiilor sale cu alte firme şi 

instituţii.  Aceasta reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, 

o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea 

practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.  Implementarea conceptului 

http://www.roct.ro/
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de ―firmă de exerciţiu‖ îşi propune crearea tipului de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte 

un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă 

cale de distribuţie. 

  Activităţile desfăşurate în cadrul firmelor de exerciţiu sunt identice cu cele din firmele reale, 

utilizând aceleaşi proceduri şi beneficiind de aceeaşi dotare, dar cu bani şi mărfuri virtuale, în 

conformitate cu practica şi legile specifice economiei naţionale.  Fiecare firmă de exerciţiu se 

concentrează pe situaţii reale sau pe baza unui cadru antreprenorial, într-un domeniu bine precizat, 

pe care nu şi-l poate schimba decât cu aprobarea centralei la care este afiliată.  Participanţii îşi 

desfăşoară activitatea într-o atmosferă productivă reală şi învaţă să îndeplinească sarcinile primite. 

Deciziile greşite care în realitate ar crea probleme serioase, nu au astfel de urmări în cazul unei 

firme de exerciţiu, dar oferă situaţii de învăţare.  În cazul firmelor cu profil comercial activităţile 

desfăşurate sunt: cumpărare şi vânzare de produse fictive, de la şi către alte firme fictive din reţea. 

Dacă firma are ca obiect de activitate producţia, se pot simula şi activităţi de fabricaţie, pregătire, 

programare şi urmărire a fabricaţiei.  Forma de organizare a firmei de exerciţiu depinde de 

condiţiile concrete de desfăşurare a activităţii de simulare şi de natura activităţilor desfăşurate în 

cadrul acesteia. Pentru firme de exerciţiu cea mai recomandată formă juridică este S.R.L. 

(societatea cu răspundere limitată) cu posibilităţi de transformare ulterioară, după 2-3 ani de 

funcţionare, în S.A. (societate pe acţiuni).   

Pentru realizarea obiectivelor propuse, aceasta trebuie să-şi desfăşoare activitatea pe baza unei 

strategii economice proprii, bine fundamentate din punct de vedere tehnic şi economic, care să 

vină în întâmpinarea aşteptărilor partenerilor de interese.  Centrala firmelor de exerciţiu din 

Austria – Austrian Center for training Firms - ACT la iniţierea acestei forme de pregătire practică 

au fost definite de către ACT obiectivele majore ale firmei de exerciţiu: ‖O firmă de exerciţiu este 

un loc de învăţare în cadrul căruia procesele din cadrul unei întreprinderi sunt derulate în 

conformitate cu principiile economiei de piaţă în cadrul unei aşa numite economii naţionale de 

exerciţiu. Se procesează, printre altele, cereri de ofertă, contracte acordate, comenzi de servicii şi 

mărfuri oferite de propria firmă de exerciţiu. 

 Mărfurile nu au însă o mişcare reală, ci se efectuează doar activităţile necesare pentru pregătirea 

şi formarea unor lucrători în economie―. Firma de exerciţiu devine o ‖firmă de învăţare― pe baza 

principiului învăţării după un model. Firma de exerciţiu reprezintă un loc de predare 

multidisciplinar în care cunoştinţele de tehnologie se îmbină cu cele de management şi marketing 
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făcând posibilă dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale cursanţilor prin experimentare 

(Learning by doing).  Pe baza acestor cerinţe s-a implementat firma de exerciţiu care reprezintă o 

metodă de predare inovatoare, orientată spre practică – modelul unei întreprinderi în care 

activităţile derulate de o firmă reală sunt transpuse virtual pentru procesul de învăţare. În domeniul 

afacerilor simulate, cu parteneri naţionali şi internaţionali din aceeaşi categorie, se asigura suport 

informatic pentru dezvoltarea unor abilităţi esenţiale precum lucrul în echipă, motivaţia de a lucra, 

flexibilitatea şi rezistenta la stres, dorinţa de a lua decizii, competente privind rezolvarea 

conflictelor şi mai ales deschiderea către colaborare interculturala transnaţionala.  Alături de 

introducerea unei metode de educaţie cu caracter practic, ECO NET îşi propune să promoveze 

comerţul şi schimburile între scoli din Europa de Sud-Est.  Firma de exerciţiu, determina 

dobândirea de abilităţi antreprenoriale, perfecţionarea comportamentelor personale şi ajută la 

identificarea potenţialului propriu fiind o metodă practică de integrare a cunoştinţelor de la diverse 

discipline. Instruirea în firma de exerciţiu oferă competenţe în ceea ce înseamnă comportamentul 

profesional, determinând o verificare practică şi o aprofundare a cunoştinţelor dobândite în anii de 

studiu. 

Bibliografie 

1. www.roct.ro ‖Ghidul firmelor de exerciţiu ‖- CNDIPT – ianuarie 2012  

2. Arcan, P., Botezatu, A., Boşcăneanu, N.‖ Firma de exerciţiu – start sigur în carieră”: 

Garamont Studio. Ed. 2012.  

3. Botezatu, A., Budurin-Furculiţă C., Lazarev N. ‖ Firma de exerciţiu. Ghid pentru elevi”. 

Chişinău Ed. 2013 

4. Hîrnău S., Bognibova E., Marketing, ”Ghid pentru antreprenori, instructori și consultant” 

5. Kotler Ph. ”Managementul marketingului”. București: Editura Teora. 2008 

6. Stancu Ș.‖ Relații publice și comunicare.‖ București: Editura Teora. 2000 

7. Voicu, M. ‖ABC-ul comunicării manageriale” Brăila: Editura Danubis. 2003 

 

 

 

 

 

http://www.roct.ro/


  

                                                     342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ISSN 2360 – 3267   

                                     ISSN-L 2360 – 3267  


