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FIZICA ȘI VIAȚA COTIDIANĂ
,, Nimic nu este întâmplător, ci totul se întâmplă dintr-o cauză și în mod necesar!”
șa spune o cu-

am tânguit, chiar m-am

une. Forța cu care lovesc

getare

lui

întrebat de ce nu a fost

masa se întoarce asupra

iar

măcar

în

mea (conform principiului

alegerea ei nu a fost

muchia mesei, care cu

acțiunilor reciproce), dar

deloc întâmplătoare Totul

siguranță, ar fi fost per-

suprafața colțului fiind mai

a început cu mulți ani în

cepută ca fiind mai puțin

mică decât cea a muchiei,

urmă, într-o zi obișnuită,

dureroasă. Și în momen-

presiunea în primul caz

când muncind prin casă,

tul acela mi-am dat sea-

este mai mare decât în al

m-am lovit de colțul unei

ma că tocmai mi-am ex-

doilea, deci durerea mai

meșe. Am bombănit, m-

plicat noțiunea de presi-

intensă.

A

Democrit,

a

o

lovitură

.

Am strigat ,,EVRICA!”, precum Arhimede. Mi-am dat seama că suferința mea nu
fusese întâmplătoare, ci necesară pentru a descoperi fizica în tot ce ne înconjoară .
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V

izita

unor

buni

prieteni, într-o zi
de

iarnă,

devenit

un

a
nou

motiv de descoperire a fizicii în
viața cotidiană. Fiica lor, Ana, o
fetiță de 8 ani, s-a apropiat de
fereastră, a privit atent și m-a
întrebat: ,,De ce perdeaua se
mișcă singură?”

Acest copil

sesizase un lucru care scăpase
multor adulți și îmi oferise un alt
exemplu de situație de viață. Și am început explicația. Aerul din apropierea caloriferului se
încălzește , îi crește volumul și îi scade densitatea. Devenind mai ușor, se ridică, iar locul
lui este luat de un strat de aer mai rece. Mișcarea straturilor de aer antrenează perdeaua.

O

altă

întâmplare

datează

din

timpul

plimbărilor mele, destul de numeroase, cu
metroul. Stăteam pe scaun și auzeam,

fără să vreau, discuția neinteresantă dintre două
gospodine.
Îmi doream ca timpul să treacă foarte repede
și să cobor, când doamnele au ajuns la subiectul,
murături. Una dintre ele se lăuda cu faptul că soțul ei
este foarte priceput în acest domeniu.
Cealaltă, destul de neîncrezătoare, a întrebat
dacă știe ce cantitate de sare să pună. “Până stă oul
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deasupra”, a fost răspunsul primit. Am zâmbit. Mi-am dat seama că nu întâmplător am ascultat această conversație.

•

Conform legii lui Arhimede, acum puteam să fac legătura dintre forța
arhimedică și murături.

De ce când urc în
autobuz, mă așez cu
fața la fereastră și nu
la șofer?

Oamenii înalți
trebuie să poarte un
număr mare la
pantofi?

De ce pot tăia pâine
mai ușor cu un cuțit
mai lung , decât cu
unul scurt?

De ce caloriferul
este fixat
aproape de
podea, iar
aparatul de aer
condiționat, sus,
spre tavan?

S

De ce mi-e frig
când ies din apă,
deși afară sunt 35
de grade?

De ce se
aburește
sticla cu apă
când o scot
din frigider?

unt doar câteva dintre întrebările la care fizica vă poate răspunde. Eu o găsesc în
fiecare zi, în tot ce fac și tocmai de aceea, încerc, îmbrăcând-o într-o poveste, să
împărtășesc bucuria descoperirii cu cei din jurul meu.
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Fiecare întrebare elucidată înseamnă un câștig în fața naturii. Fizica este peste tot.
Ne trezim alături de ea și adormim împreună. Dacă-i vom descoperi tainele, natura ne va fi
prietenă .

Autori : Grupa I Fizica , ROSE Anul 1
___________________________________________________________

Interviu cu un elev

R: Avantajul avut
este că am aflat
informații noi și că
am aprofundat ceea
ce nu înțelegeam sau
nu știam. !

1.Cum te numești și
ce clasă esti?

R: Sincer, eu particip
de plăcere!

R: Schvartzenberg
Ionuț-Cătălin, clasa
10F

4. Ce te motivează să
depui efortul în acest
proiect?

R: Nu, n-am avut

8. Care este
avantajul avut la
finalul acestui
proiect?

2. Ce știi despre
acest proiect?

R: Rezultatul stabilit
este să am progrese
mari la materiile
pentru care am optat.

6. În ce fel te-a
pregătit proiectul
pentru facultatea pe
care vrei să o urmezi?

R: Nu aș schimba
nimic!

3. Ce rezultat ți-ai
stabilit să obții la
finalul acestui
proiect?

R: M-a pregătit
foarte bine mai ales
la Limba Engleză,
deoarece vreau să
fac o facultate în
S.U.A.

7. Dacă ai putea să
schimbi sau să
îmbunătățești ceva la
ROSE, ce ar fi?

R: Știu că îi ajută pe
elevii cu o situație
școlară nu prea bună
să remedieze
problemele la
materiile pentru care
au optat.

5. Ai avut dificultăți
în cadrul ROSE?
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1. Întrebare: Cine sunteți și ce rol aveți în
proiect?

Răspuns: Vrânceanu Tincuța,
profesor pentru pregătire remedială.

2. Întrebare: Ce
Răspuns: Am o părere foarte bună despre acesta, depărere aveți despre
oarece îi ajută pe elevi să se pregătească
ROSE?
pentru examenul de bacalaureat.
3. Întrebare: Considerați că puteți folosi
Răspuns: Nu am folosit inastfel, noi informații?
formații noi în orele de pregătire
remedială la geografie, deoarece
4. Întrebare: A existat ceva care să
Răspuns: aDa. Elevii care nu se implicau la
vă surprindă în timpul activității
din cadrul acestui proiect?

curs, dar au fost interesați la orele remefost nevoie doar de reactualizadiale.
rea și aprofundarea cunoștințelor
din programa de
pentru examenul
de bacalaureat.
5. Întrebare: Vă avantajează modul de predare din
Răspuns : Da, timpul este
bacalaureat
proiect?
un beneficiu.
predate la curs.
pregă
6. Întrebare: Considerați că proiectul
Răspuns: Nu, nu cred că are
tire remedială.
are și dezavantaje? Care ar fi acestea?
dezavantaje!
7. Întrebare: Sunteți de
părere că elevii au
înțeles materia sau ar
mai fi nevoie de ore de
lucru?

Răspuns: Depinde de fiecare elev și de atenția acordată de acesta orelor de pregătire pentru
bacalaureat! Fiecare elev a ales activitățile la care a
dorit să participe. Cu acest scop, cred că
opțiunile elevilor au fost motivate și de dorința de a
înțelege mai bine disciplinele la care vor să
proiect?
susțină bacalaureatul.
8. Întrebare: Ați schimba
ceva la ROSE?
Răspuns: În momentul de față, nu!
9. Întrebare: Susțineți faptul că
ROSE ajută elevii să dobândească
noi aptitudini?
Răspuns: Da!

10. Întrebare: Care este concluzia la care ați
ajuns în urma proiectului?
Răspuns: Este un proiect benefic pentru elevi.
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Poeziede Silivan Alexandra din clasa a X-a F

Ce-i trebuie unui trandafir să crească?
Care-i soluția de care are nevoie?

Nu-l lăsa atunci când nu știe

Dă-i apă și iubirea necesară,

Om fără carte să fie,

Ajută-l peste ploi să sară.

Învăță-l și spune-i povețe
Lucruri noi el să învețe.

Ce-i trebuie să strălucească?
Să crească și să înflorească,
Picură-i la radacină apă
Și nu lăsa timpul aprig peste el să treacă.

Cum crește floare de trandafir
Și de apă are nevoie,
Așa crește și un copil,

Dă-i soare și lumină,

Învățat când are nevoie.

Plivește-l la tine în grădină,
Ajută-l să își trăiască viața
Și să nu își piardă speranța.

Nu-l scăpa din frâie,
Îi ești grădinar și profesor,

Un copil e ca o floare,

Pune-i apă la călcâie

Dacă nu îl ajuți, doare,

Învață-l, e așa ușor!

Cultivă-l cu bunătate,dă-i informații și îl învăță
Tot ce-i de știut în viață.
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ASPIRAȚIA ADOLESCENTICĂ

Ș

bine

să ajute tinerii ado-

apărută în învățarea

că ,,țelul" elevilor

lescenți să se des-

materiei.

de liceu este să ia

curce în a înțelege

Așa cum eu nu

bacalaureatul cu notă

materia și să reme-

înțeleg geografia și

mare spre a ajunge

dieze problemele pe

am

mai departe la o Fac-

care le întâmpină.

remedială la aceasta,

tim

ales

pregătirea

ultate sau, mai bine
zis, să ,, nu se facă
de

rușine".Lăsând

gluma

la

o

parte,

bacalaureatul

a

înseamnat încă din
primele clipe un obstacol greu de trecut
și care ne “obligă" să
muncim

din

greu.
medi-

fiecare elev și-a ales

tațiile făcute în cadrul

materia unde avea

acestui

proiect,

probleme, cu scopul

Prin

Având în vedere că
există
destul

probleme
de

mari

în

clasele de la liceu,

copilul

apro-

de a se pregăti mai

deficiențe ale elevilor

funda unde este ne-

bine pentru examenul

în a înțelege mate-

voie și poate trece

final. Știm cu toții câte

riilor de bacalaureat,

peste

fiec-

perle apar la televizor

proiectul

are

,,problemă"

după sesiuni și cred

“Azi

elev,

mâine student" vrea

poate

că elevii s-ar simți
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prost să ajungă în

multe alte probleme.

învățare pe care le

situația celor care nu

Prin pregătirea reme-

avea.

știu nimic despre ma-

dială

teria

ur-

ROSE, elevii au oca-

mai mare în afară de

mează să dea exa-

zia să rezolve fiecare

promovarea la baca-

menul.

problemă apărută în

laureat poate avea un

cadrul învățării și să

elev? În plus, premiile

aprofundeze ceea ce

promise pentru finalul

nu știau prea bine.

orelor

din

care

Au fost atâtea
cazuri în care
de

la

elevii

filologie

au

întâmpinat deficiențe

din

cadrul

Ce

de

motivație

pregătire

pro-

fac elevul să acorde

în a scrie despre te-

gramului ROSE, ele-

un interes mai mare

ma și viziunea despre

vii cu probleme de

lecțiilor

lume, când un elev la

înțelegere a materiei,

străduiască

pot face atât pregătire

înțeleagă,

remedială care să îi

pentru două scopuri:

În

cadrul

și

să

se
să

luptând

ajute să se descurce
mult mai bine la exa-

1. promovarea la baca-

menul final, dar să

laureat cu notă mare;

aibă parte și de ore
de consiliere de grup,
excursii și un premiu

2. câștigarea premiilor la
finalul proiectului.

pentru cel care s-a
matematică-

preocupat

informatică întâmpină
dificultăți

în

rezol-

cel

mai

mult și a reușit să rezolve dificultățile de

varea unui calcul și

10

PROJECT ROSE ROMANIAN SECONDARY EDUCATION

SUBPROIECT: AZI ELEV, MÂINE STUDENT

Runde a II a

După părerea mea, ROSE este un proiect benefic, deoarece numai

RUNDA a II a

așa elevii pot remedia problemele și se pot pregăti mai intens pentru examenul
de bacalaureat în care constă o mare parte din viața lor, având în vedere că în
zilele noastre nu poți face nimic fără diplomă de bacalaureat.

Silivan Alexandra, clasa a X-a F

Visul scris
ună ziua, drag cititor!

aceasta

unul dintre personaje,

Numele meu este
B
Ionel Teodora și fac

dă-mi prilejul de a-ţi

empatizam, simțeam

parte din clasa a XII -

această

a M.

mea. Am îmbrățișat
Voi

folosi

această oportunitate,
de a scrie în revista
liceului

în

învățăm

care
Liceul

Tehnologic

Dumitru

Dumitrescu pentru a
prezenta tuturor una
dintre cărțile la care
scriu

în

prezent.

Înainte

de

povesti puțin despre
pasiune

a

iubirea pentru cărți la
vârsta de 8 ani. De
atunci,

cărțile

au

devenit micile lumi în

împreună cu ele și

care scăpam din re-

încă o fac.

alitate, bucurându-mă
de fiecare aventură
pe

care

scopeream.

o

deMereu

îmi imaginam că sunt

Sunt sigură că
orice cititor pasionat
cunoaște aceste sentimente. Cu trecerea
timpului, am realizat
11
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că nu îmi ajunge doar

pul domniei lui Vlad

cepe o călătorie în

să citesc, așa că am

Țepeș, iar partea de

care se vor lovi de

ales să fac mai mult,

fantezie

în

nenumărate piedici și

să creez singură pro-

faptul că mi-am găsit

provocări, iar finalul

priile aventuri și per-

libertatea de a crea

va fi unul neașteptat.

sonaje. Astfel, în anul

un personaj ce va in-

Am oferit unor colegi

2015 am început să

tra în viața domni-

și

lucrez la prima mea

torului, numele per-

fragmente

carte,

în

sonajului feminin este

citească și reacția a

mai

Elona. Povestea se

fost una pozitivă:,,Ai

scriu in prezent, Z:

axează la început pe

un mod contemporan

Amintiri uitate. Nu voi

viața Elonei în serai,

și unic de a scrie,

vorbi despre aceasta

după ce a fost

acum, ci despre a

răpită

doua carte, la care

turci atunci când

scriu în paralel cu cea

Țara

menționată

Românească

la

prezent,

Estul

care
încă

anterior,

însângerat:

constă

de

fost cucerită de

regale. Această carte

Otoman, anii trec și în

este de tip istoric, dar

viața

Imperiul

și

apare

un

străin

misterios

cu

istorică se referă chi-

ochii

întunecați

ca

ar la istoria țării noas-

noaptea,

tre,

acți-

unei minți agere. Din

petrecându-se

acel moment, cei doi

unea

România,

în secolul XV, în tim-

să

a

către

Partea

câteva

către

Povestea unei iubiri

fantezist.

profesori

ei

îndrăgostiți

deținătorul

vor

în-

aceasta ajutându-mă
să înțeleg povestea
mai ușor și fiecare
capitol se termină în
așa fel încât îți dorești
să

îl

citești

pe

următorul." Apreciez
faptul că ți-ai sacrifi12
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vei uita prin librării

fletul, că vor fi publi-

pentru a-mi citi artico-

după

cate!

lul și dacă în viitor te

care, sper din tot su-

cat

câteva

minute

cărțile

mele

Proiectul Rose
Consider că proiectul „Rose” este o oportunitate pentru fiecare elev care dorește să
adauge un surplus de informații pentru a-și
satisface propriile cunoștințe. Dupa spusele
MENCS, acest proiect constă în reducerea
abandonului școlar din România, acesta
fiind un proiect benefic, atât pentru elevi,

cât și pentru comunitate, deoarece scade
rata de analfabetism din această țară.
În primul rand, elevii Liceului Tehnologic
,,Dumitru Dumitrescu”, ce au luat parte la
cursurile proiectului “Rose”, materia geo13
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grafie, înca de la începutul proiectului s-au

acest proiect, ce ne este benefic, fiindcă

simțit destinși, întrucat relația îndrumător-

proiectul „Rose” a fost creat cu dorința de a

elev a fost perfect compatibila. Elevii au

vedea zâmbetul pe chipul oricărui elev ce

arătat atracția față de această materie, care

reușește să se impună și să își depășească

pentru profilul umanist, specializarea

limitele. Am reșuit să parcurgem materia,

filologie, este necesară, fiind una dintre

chiar dacă am avut probleme in a identifica

materiile întâlnite la examenul de bacalau-

unele râuri și unități de relief, prin exer-

reat. Liceenii au avut parte de un mediu

cițiul cu o ,,hartă mută” și cu ajutorul dez-

comod, în care, au putut aborda probleme

voltării memoriei vizuale.

legate de geografie prin exercițiul cu harta,

În concluzie, acest proiect a favorizat

dar și prin dezvoltarea cunostințelor prin

dezvoltarea abilităților noastre de a

evaluări, urmate de exercițiul de autoeval-

relaționa și comunica, dezvoltă capaci-

uare,pentru conștientizarea propriei capaci-

tatea fiecărui elev de a se autoevalua,

tați.

oferă un mediu calm de învățare și am-

În al doilea rând, ca persoane ce

avem conștiință, putem să diferențiem

plifică cunoștințele.

binele de rău prin simplul fapt că luam
parte

la
Tuinea Valentin,
clasa a XII-a F
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