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Bucuria de a trăi 
 

 Vine în curând o vacanţă pe care o aşteptăm de mult timp, 

la care am tânjit în zilele geroase de iarnă şi pentru care facem 

planuri grandioase. După un an de muncă obositoare, timp în 

care gândul la vară era unul nespus de dulce, dar foarte îndepăr-

tat uneori, iată că în sfârşit vine. Şi vine cu o mulţime de senza-

ţii unice, care te fac să simţi fericirea în starea ei pură, nealterată de stresul cotidian. Stările acelea de 

exaltare nu pot fi înlocuite cu nimic, pentru că libertatea şi lipsa de griji curg prin vene în locul sângelui, 

fredonând un imn al păcii interioare.  

 Sunt convinsă că abia aşteptaţi; toţi, dar mai ales noi, elevii. Nimic nu se compară cu uşurarea de 

a depozita cărţile şi caietele într-un colţ îndepărtat al camerei timp de trei luni. E fericirea pură despre 

care vorbeam mai devreme. Însă lăsând gluma la o parte, chiar este îmbucurător să te poţi debarasa de 

toate sarcinile ce te-au împresurat de-a lungul anului, pentru un timp relativ scurt, dar extrem de preţios. 

 Cheia este să reuşim să utilizăm acest timp în mod eficient. Şi când spun „eficient”, cu siguranţă 

nu mă gândesc la smartphone-uri, tablete şi alte gadget-uri care, chipurile, ne uşurează viaţa. Nu o uşu-

rează deloc, ba din contră: o complică într-un asemenea hal, încât nu mai vedem şi nu mai simţim lucru-

rile simple, care fac viaţa asta să merite a fi trăită. În aceste ultime săptămâni, pentru elevi a devenit un 

slogan propoziţia: „Abia aştept vacanţa”. Ca să ce? Să staţi mai mult pe Facebook, să trimiteţi mai mul-

te mesaje pe WhatsApp, să puneţi mai multe poze pe Instagram? Vacanţa marii majorităţi se desfăşoară 

în mediul virtual. Foarte puţini sunt cei care se bucură cu adevărat de ceea ce are vara de oferit; şi cre-

deţi-mă pe cuvânt că oferă lucruri minunate.  

 Ştiţi gustul acela unic al cireşelor, când apar pentru prima oară? Dulceaţa lor pur şi simplu îţi 

ajunge la inimă şi rămâne acolo, pentru a-ţi înveseli ziua. Sau parfumul piersicilor, al caiselor, sângeriul 

delicios al căpşunelor, nectarul pepenilor... Doamne, este imposibil să nu iubeşti tot sortimentul extraor-

dinar de fructe pe care ţi-l pun la dispoziţie iunie, iulie şi august. Au acel ceva care aduce aminte de co-

pilărie, de vacanţe la bunici, de zile caniculare şi seri răcoroase, cu sclipiri de licurici. 

 Că veni vorba de licurici... aţi observat că nopţile de vară nu sunt la fel fără ei? Luminiţele lor dră-

gălaşe amintesc de atmosfera unui basm şi te aştepţi să apară de oriunde o zână care să îi adune în jurul 

unei baghete. Apusurile sunt şi ele parte din magia acestui anotimp. Nuanţele solare atât de romantice 

parcă promit că vara va dura veşnic şi că nu ne vom trezi niciodată din visul cu aromă de fructe dulci şi 

parfum de regina-nopţii. Din nevoia de a prelungi puţin starea euforică ce ne cuprinde, de multe ori cre-

dem aceste promisiuni. 

 Însă ca toate lucrurile frumoase, şi vara se termină la un moment dat. Ar fi păcat să rămâi din toa-

tă această poveste feerică, ce se mai repetă abia peste nouă luni, doar cu mai multe like-uri pe Facebook 

şi nimic altceva. Ieşiţi din casă cât de des puteţi, bucuraţi-vă de soare şi de viaţă! Purtaţi haine colorate 

strident, faceţi lucruri care să merite povestite nepoţilor, râdeţi mult, împărtăşiţi cu alţii fericirea voas-

tră! Plimbaţi-vă prin iarba plină de rouă cu un copilaş care abia învaţă să meargă, ascultaţi o romanţă 

demodată la umbra unui tei sau faceţi orice lucru vi se pare banal; pentru că acolo, undeva în piept, îţi 

zâmbeşte sufletul. Lucrurile simple fac vacanţele frumoase, lucruri care aparent nu au însemnătate, dar 

care îţi aduc bucuria de a trăi. Tehnologia poate fi lăsată la o parte, oricum o folosim tot restul anului. 

Afară, la soare, ne aşteaptă viaţa trăită la cote maxime şi fericirea exaltantă. 

 Folosiţi fiecare minut în scop benefic, pentru că vara nu stă după voi, cei care nu ştiţi să vă ţineţi 

de ea cu ambele mâini. Nici nu ştiţi când pleacă trenul înapoi în Franţa, cu tot cu vacanţa, la fel de repe-

de cum a şi venit. N-ar fi păcat să nu fi apucat să vă urcaţi măcar o singură dată în el şi nu doar să îl pri-

viţi de pe peron? 

         Raluca FILIP - clasa a X-a A 

                                                                                               Coordonator: prof. Ozana ALEXA

EDITORIAL 
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 5 Iunie - Ziua Mondială a Mediului  

                          

„Poluarea reprezintă modificarea componentelor natu-

rale prin prezența unor componente străine, numite poluanți, 

ca urmare a activității omului, și care provoacă prin natura 

lor, prin concentrația în care se găsesc și prin timpul cât acți-

onează, efecte nocive asupra sănătății, creează disconfort sau 

împiedică folosirea unor componente ale mediului esențiale 

vieții.” (Conferința Mondială a O.N.U., Stockholm, 1972). 

Protecția mediului a apărut ca problemă a omenirii, de când omul a cucerit întreg spațiu al Terrei, 

prielnic vieții. Bogățiile și resursele de energie au fost afectate în așa măsură încât se observă cu ușurin-

ță epuizarea rapidă a unora dintre ele, iar unele condiții esențiale existenței umane, ca apa și aerul, dau 

semne de otrăvire. Noi am înțeles că facem parte din natură, că Terra și resursele ei sunt limitate, că 

această planetă funcționează ca un întreg și că orice dereglare produsă duce la instabilitatea acestui sis-

tem, care afectează și pe om. 

Primele inițiative de ocrotire a mediului au apărut acum aproximativ 200 de ani, din necesitatea 

salvării unor specii pe cale de dispariție. Cu timpul, motivele care au impus ocrotirea naturii s-au diver-

sificat. Începând din anul 1970, au apărut semne clare de îmbolnăvire a planetei, cum ar fi: subțierea 

stratului de ozon, încălzirea globală, ploile acide, poluarea apelor, a aerului și a solului. Oamenii au în-

ceput să înțeleagă necesitatea adoptării unui comportament mai responsabil față de natură și mediul în-

conjurător. Drept urmare, a fost stabilită ziua de 5 iunie drept Ziua mondială a Mediului. 

Mai sunt multe obstacole care trebuie depășite până când vom reuși să trecem la un consum rațio-

nal. Va trebui să schimbăm modul în care consumăm resursele naturale. În țările industrializate se tră-

iește confortabil, dar se folosesc cantități mari de energie și de materii prime. Tot aici se produc și mul-

te deșeuri. Pentru a ajunge la un consum rațional, va trebui să schimbăm stilul „ne-rațional” de consum. 

Dezvoltarea rațională pare o problemă copleșitoare și chiar așa și este. Deoarece este în interesul nos-

tru, trebuie să contribuim la rezolvarea ei, și avem posibilitatea de determina o schimbare radicală în 

modul nostru de viață. 

 Alexandra Georgiana ZAIM - clasa a VI-a A 

 

De ce apar alergiile primăverii? 
Studiile arată că există peste 40 de specii de polen responsabile de provocarea alergiilor respirato-

rii. Alergenii sunt percepuţi ca dăunători doar de unele organisme. Dacă eşti alergică şi intri în contact 

cu factorii declanşatori, reacţia imediată a corpului este de a te apăra de aceşti „duşmani“. Iar primul 

gest al organismului este să alerteze sistemul imunitar, care declanşează un răspuns prin anticorpi 

(substanţe care în mod normal identifică și contracarează acțiunea bacteriilor, virusurilor şi a altor 

agenți patogeni declanșatori de boli). Anticorpii ajung să atace alergenii, pe care nu-i recunosc ca apar-

ţinând organismului, iar asta duce la eliberarea în sânge a unor substanţe cu rol de protecţie, printre care 

şi histaminele. În mod normal, ele vindecă rănile şi te apără de agenţii patogeni, dar în acest caz sunt 

vinovate de simptomele clasice ale alergiei: rinoree (secreții nazale abundente), gâtul e iritat, sinusurile 

se înfundă, ochii lăcrimează, strănuţi frecvent, faţa se înroşeşte. Mai rar, apar tusea seacă, tulburările de 

somn și starea de oboseală. 

Stephanie REGHEȚ - clasa a VII-a A, 

 

Coordonator: prof.dr. Aura-Manuela DAVID 

ACTUALITATE 

https://www.femeia.ro/sanatate/medical/alimente-care-intaresc-imunitatea-1775880
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Elevii au talent, ediția a V-a 2017 
 

 Spectacolul—Concurs „ELEVII AU TA-

LENT”, Ediția a V-a - 2017 face parte din calendarul 

activităților educaționale județene „Elevii au talent” și 

s-a desfășurat în data de 04 și 08 aprilie 2017, începând 

cu ora 15.00, la Sala Ateneu Bacău.Scopul este de promovare a elevilor cu aptitudini deosebite în dome-

niul muzical, instrumental, teatru și coregrafie, stand-up comedy, arte plastice, literatură, stimularea și 

motivarea elevilor în evoluţia lor pe planul măiestriei artistice. Obiectivele concursului sunt: atragerea 

elevilor către muzică, teatru , dans, arte plastice și literatură;crearea unui cadru competițional obiec-

tiv;creșterea stimei și imaginei de sine;ridicarea nivelului performanțelor școlare; atragerea mai multor 

membri ai comunității care să participe la activități educative extrașcolare. 

În data de 04 aprilie 2017, s-a desfășurat concursul dedicat elevilor Colegiului Național Pedagogic 

„Ștefan cel Mare” Bacău, iar în data de 08 aprilie, s-a desfășurat etapa județeană, concurs dedicat școli-

lor partenere, în proiect fiind 24 de școli din Huruiești, Valea Seaca, Sascut, Onești, Comănești, Moi-

nești, Agăș, Dofteana și Bacău. Anul acesta au participat aproximativ 650 de elevi din județ. 

Inițiatorii și organizatorii acestui concurs sunt profesor de educație muzicală, Paraschiv-Gora Mari-

nela și profesor de educație fizică și sport, Țuțu Izabela-Valentina. Concursul Colegiului Național Peda-

gogic „Ștefan cel Mare” „Elevii au talent”  este organizat în parteneriat cu Asociația Sportivă „Viorel 

Grigore”, prin președintele său, Țuțu Izabela-Valentina.  

Concursul „Elevii au talent”, are următoarele secțiuni de concurs: muzică ușoară, muzică populară, 

muzică instrumentală (pian, chitară), dans modern, stand-up comedy, literatură, arte plastice, proză și 

poezie. 

Juriul a fost format din profesori specialiști în muzică, dans și teatru, de la Colegiul Național de Artă 

„George Apostu” Bacău, reprezentanți fiind, director adjunct prof. Leahu Antonela și prof. Zodian Ana-

maria, de la Palatul Copiilor Bacău - prof. Claudiu Filip, din partea ISJ Bacău, inspector de specialitate 

Marinela Potîrniche, iar de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, prof. Magdalena-

Cerasela Mardare și director prof. dr.  Elena-Lavinia Băisan. S-au acordat diplome, medalii și trofee pe 

fiecare secțiune în parte.  

Prof. Marinela PARASCHIV _ GORA  

Prof. Izabela-Valentina ȚUȚU  

Informatician Ioan LUPU 

 

ACTUALITATE 
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             Arta dezbaterii la elevi 

         Etapa județeană a Olimpiadei Naţionale „Tinerii Dezbat”, cel mai amplu concurs de dezbateri 

adresat elevilor din România, și-a desfășurat ediția din acest an la Colegiul Național ”Ferdinand I” Ba-

cău, în perioada 13-15 Mai 2017. La concurs au participat profesorii din toate liceele băcăuane, alături 

de elevii lor, într-o experiență de învățare a argumentării și de formare a gândirii critice. În urma con-

fruntărilor, elevii Colegiului Național Pedagogic ”Ștefan Cel Mare”, au obținut cel mai mare punctaj pe 

echipe (726 puncte), dar și la nivel individual . Astfel  eleva Lupu Diana, din clasa a IX a C și elevul 

Vrânceanu Mihai, din clasa a X-a G, au obținut ambii premiul I, în timp ce eleva Cîrlan Ana, tot din 

clasa a X-a G și-a adjudecat  premiul al II-lea, drept pentru care trebuie să-i felicităm și să ne mândrim 

cu astfel de performanțe. Echipa a fost pregătită și coordonată de d-na prof. de științe socio-umane Ber-

za Sonia, căreia i-a revenit misiunea de a selecta cei mai buni elevi ai liceului, care să poată să facă față 

acestui gen de olimpiadă, prima de altfel de acest gen, la care participă școala noastră. Elevii au fost 

foarte încântați de experiența parcursă, conștienți fiind de faptul că aceasta le va fi de mare folos pe vii-

tor. Practica dezbaterilor nu face decât să-i pregătească să acționeze și să participe inteligent la viața 

socială, să investigheze și să analizeze probleme importante ale lumii contemporane, să fie critici și 

constructivi în abordările lor. ”Tinerii dezbat” este locul în care putem creşte avocaţii, politicienii, inte-

lectualii şi cetăţenii de mâine, prin urmare avem nevoie de o mai mare implicare a elevilor !  

                                                                                                                    Prof. Sonia BERZA 

ACTUALITATE 
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Să spunem NU,  violenței școlare ! 

“Orice reformă impusă prin violenţă nu va îndrepta răul: înţelepciunea nu are  

nevoie de violenţă”  Lev Tolstoi 

 

 Violența este una dintre marile pro-

bleme ale lumii contemporane. Violența fi-

zică este singura violență măsurabilă și in-

contestabilă. Este un prejudiciu direct, cor-

poral, contra persoanelor. Ceea ce o defineș-

te este utilizarea materială a forței. 

  În peste 75% din școlile românești 

este prezentă violența verbală și fizică. Apariția diferitelor forme de violență în mediul școlar pare 

aproape o fatalitate și devine, adesea un lucru obișnuit, cu care semenii coexistă fără a se mai sesiza 

asupra pericolului. În urmă cu trei ani, un raport UNICEF a șocat pe toată lumea: România are cei mai 

violenți elevi cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, dintre toate statele lumii civilizate.  

Rolul școlii în viața fiecărui copil este foarte important, deoarece contribuie la formarea persona-

lității sale și la asumarea unui sistem de cunoștințe și valori necesare pentru împlinirea și dezvoltarea 

personală. Dar din păcate, mediul educațional este afectat de câțiva ani, de fenomenul violenței verba-

le (certuri, conflicte, injurii, țipete), violenței fizice între elevi, violenței elevilor față de profesori. Sunt 

incluse aici atitudinile ostile, disprețul, umilirea, jignirea, sfidarea, lipsa de politețe, absențele de la 

ore, refuzul de a răspunde la ore și de a participa la activități. Elevul își exprimă adesea dificultățile 

sale prin agresivitate, provocare, iar profesorii trebuie să încerce să afle ce se ascunde în spatele unor 

astfel de comportamente, care sunt motivele reale ale violenței. 

O formă de violență extrem de răspândită în mediile școlare este violența verbală. Violența ver-

bală nu este percepută în aceeași manieră de elevi și profesori. Astfel elevii o minimalizează și o folo-

sesc din ce în ce mai frecvent. Nu întotdeauna profesorul reușește să rezolve problemele de comporta-

ment ale elevilor, situațiile conflictuale din sala de clasă prin intermediul mijloacelor obișnuite și 

atunci se impune lucrul în echipe pedagogice care să includă mai multe persoane: profesorul diriginte, 

profesori ai clasei, părinți, medicul școlar, psihologi și pedagogi. 

 Ana CÎRLAN - clasa a X-a G 

Coordonator :  prof. Sonia BERZA 

                                OPINII 
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Greșeala – factor de oprimare  

socială 
 

 

 Haideţi să facem un exerciţiu de ima-

ginaţie. Închipuiţi-vă că viaţa este un pian; 

clapele albe reprezintă reuşitele, experienţe-

le frumoase, iar clapele negre reprezintă 

greşelile, frustrările, imperfecţiunile. Când 

vă mustraţi pentru o greşeală, amintiţi-vă că 

şi clapele negre creează muzica.  

 Viaţa este formată, în egală măsură, atât din succese, cât şi din erori, întocmai precum clapele 

unui pian. Ce-ar fi „Sonata lunii” a lui Beethoven fără sunetele grave produse de clapele negre? Aşa e şi 

în viaţă. Dacă n-am greşi, n-am mai avea din ce să învăţăm, n-am mai avea după ce să ne ghidăm în 

această goană continuă care a devenit viaţa.  

        Experienţele eşuate, erorile ne ajută mult, chiar dacă nu ne dăm seama şi-l întrebăm mereu pe 

Dumnezeu de ce ni le pune nouă în cârcă pe toate. Tocmai pentru a şti să deosebim binele de rău şi pen-

tru a realiza ce alegeri să facem pe viitor. Eroarea este o pată, dar orice pată are rostul ei; majoritatea 

schimbă în bine caracterul oamenilor.  

 Greşeli se fac în aproape toate domeniile de activitate ale omului şi din nefericire, aproape întot-

deauna costă: mai mult sau mai puţin, în funcţie de gravitatea faptei. Ce este cu adevărat greşit este însă 

faptul că plecăm de la bun început cu ideea că o greşeală este ceva rău şi că trebuie să îl tratăm ca pe un 

paria pe cel care o face. Haideţi să nu vedem doar în alb şi negru, ci şi în nuanţe de gri. Dacă e posibil, 

să mai strecurăm şi câte un roz.  

        Greşelile intenţionate sunt rare. Chiar şi atunci trebuie să încercăm să iertăm, deşi este greu. Tutu-

ror ni se poate întâmpla. Astăzi judeci, dar mâine poţi fi în locul celui judecat. Îmi place să cred că viaţa 

acţionează conform principiului „bumerang” şi că faptele pe care le faci şi vorbele pe care le spui se în-

torc negreşit la tine într-o zi. Spuneţi-i karma, dacă vreţi. Cert este că întotdeauna trebuie să te pui în 

pielea celui care a greşit şi să te întrebi: „cum se simte el acum?”, „oare şi-a dorit asta sau a fost o victi-

mă a hazardului?”, „ce aş fi făcut dacă aş fi fost în postura lui?”. 

 Nu spun că sunt o susţinătoare a greşelilor şi a „datului cu bâta în baltă”, cum spune românul. Nu, 

departe de mine aşa ceva. Şi cei care greşesc au partea lor de vină. Dar, aşa cum spune Biblia, să ridice 

piatra cel care nu are păcat! Nu există un asemenea om, iar puţină toleranţă nu a omorât pe nimeni. Mi-

lităm pentru pacea mondială, dar ne sfâşiem între noi. Cum să fie pace într-o lume care nu ştie ce în-

seamnă iertarea unei greşeli? Întotdeauna există mai multe versiuni ale unei poveşti, să ne orientăm doar 

după una singură ar fi o prostie. O prostie pe care se pare că o face cam toată lumea în ultima vreme.  

 Greşelile minore se iartă, iar din greşelile majore se învaţă: iată principiul după care merg eu. Pro-

blema apare atunci când nu facem asta. Se creează un haos total, atât în lumea noastră interioară, cât şi 

în mediul înconjurător. Atunci când nu ştim să trecem peste o eroare minoră, să o luăm ca atare şi să ne 

continuăm activitatea, apare efectul „domino”: mergi din rău în mai rău. Se acumulează frustrări, lucruri 

nespuse, care la un moment dat izbucnesc , iar această explozie de personalitate, să-i spunem, pârjoleşte 

totul în calea ei. Gândiţi-vă că îi afectează foarte mult şi pe ceilalţi, pentru că o stare proastă de spirit se 

propagă în jur precum acea undă de şoc a unei explozii. Totul de la o greşeală pe care ai observat-o şi pe 

care ai ascuns-o acolo, undeva în suflet, să te învenineze zilnic.  

      Iertaţi şi treceţi mai departe! Nu vă amărâţi viaţa cu greşeli pe care nu vi le puteţi ierta sau pe care 

nu le poţi ierta altora. E prea scurtă pentru aşa ceva. 

                                OPINII 
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Greșeala,  

 factor de oprimare  

socială 
  

Continuare 

 

     Ne vrem a fi oameni culţi, mari 

intelectuali, dar ne împiedicăm la 

unele capitole şi nu învăţăm nimic 

din ele. Nu deschidem ochii atunci 

când trebuie şi prin urmare, căderea 

este inevitabilă. Daţi puţin timpul 

înapoi, în trecutul relativ recent şi 

amintiţi-vă cum a început Primul Război Mondial: un student sârb a asasinat moştenitorul la tron al 

Austro-Ungariei. A declanşat un măcel mondial. Ştiţi unde se află imensa eroare? Un sfert de secol mai 

târziu, omenirea nu învăţase nimic şi pornea un al doilea război. Tehnica fiind mai avansată, pagubele 

au fost şi ele mai mari. Întrebarea este: de ce? De ce nu reuşim să învăţăm din greşeli şi persistăm în 

ele? De ce ştim să le criticăm la ceilalţi, dar nu şi să le transformăm în ceva constructiv pentru propria 

persoană? Tare mi-e teamă că vor rămâne simple întrebări, fără niciun răspuns. 

 Dacă vreţi un exemplu mai recent, să ne amintim de dezastrul de la Clubul Colectiv, de acum vreo 

doi ani şi jumătate, dezastru provocat de greşeala patronilor, care au găzduit un show pirotehnic, deşi 

clădirea nu era dotată corespunzător din punct de vedere ignifug. În incendiu şi-au pierdut viaţa şapte-

zeci de oameni, majoritatea foarte tineri. Veţi spune că aşa ceva nu se poate ierta. De acord cu voi. Dar 

cum rămâne cu ce trebuia să se întâmple după? Trebuia să ia foc ţara, să pună pe jar autorităţile, să pe-

depsească vinovaţii. Ce a fost de fapt? S-au agitat puţin spiritele, au fost ceva proteste şi cam atât. Ei, 

exact aici e problema: că nu am învăţat nimic. După aproape trei ani, încă se mai fumează în spaţii în-

chise, minorii au acces în cluburi, nu toate localurile au autorizaţie de funcţionare de la ISU, iar Colec-

tiv e doar un nume cu gust amar pe buze, pierdut într-o ceaţă densă. O eroare imensă, o greşeală care a 

luat viaţa a şaptezeci de oameni nu ne-a învăţat nimic. Unde ne este capul, oare? 

 Exemplele sunt multe şi nu mi-ar ajunge câteva pagini să dezbat problema, pentru că este mult 

mai amplă de atât. Oricum, am senzaţia că unii oameni vor continua să persiste în rău şi nu vor încerca 

să vadă greşelile cu alţi ochi: cu ochi de oameni deştepţi, raţionali, care fac lucrurile cu cap. Pentru că 

susţin ce am spus acum câteva rânduri: greşeala nu este întotdeauna ceva rău şi trebuie să încetăm să o 

mai privim aşa. Suntem un popor de oameni civilizaţi, cred eu şi putem atinge un alt nivel de gândire. 

Oamenii toleranţi nu sunt fraieri, contrar multor păreri. Au ajuns doar la concluzia că cei care greşesc 

merită o a doua şansă şi că viaţa e prea scurtă pentru a fi încărcată cu frustrări şi lucruri negative.  

 Referitor la psihologia celui care greşeşte, să ştiţi că nici lui nu îi este uşor. Se gândeşte constant 

la presiunea grupului; un fapt foarte stresant, pentru că nimeni nu îşi doreşte să fie arătat cu degetul pen-

tru ceva ce a făcut. În plus, nimeni, dar absolut nimeni nu vrea să facă greşeli. Se întâmplă, iar întâmpla-

rea poate fi uneori cel mai mare duşman al omului. Multora le pare rău, iar privirile răuvoitoare ale ce-

lor din jur nu îi ajută. Se simt puşi la zid, criticaţi, marginalizaţi, ceea ce le ştirbeşte încrederea în ei în-

şişi. Desigur, depinde şi de personalitatea anturajului. Cert este că trebuie să încercăm să fim toleranţi, 

înţelegători, să nu judecăm o greşeală fără să îi aflăm circumstanţele.  

 Concluzia este că greşeala, eroarea de orice fel este ceva omenesc, ceva întâmplător, ce ţine de 

destin. Să nu judecăm, să nu etichetăm, să nu fim acizi, orgolioşi, neiertători, pentru că orice greşeală 

are o poveste în spate şi orice poveste are rădăcini mai adânci decât ne putem închipui.  

 

                                                                   Raluca FILIP – clasa a X-a A 

Coordonator: prof. Ozana  ALEXA 
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Îngeri și demoni sau rețelele de socializare 

     Nu avem nevoie de statistici ca să arătăm faptul că majoritatea dintre 

copii, adolescenți și chiar oameni în toată firea folosesc aceste rețele de 

socializare. În această epocă a vitezei, în care pericolele pândesc la tot 

pasul, mai ales în mediul online, copiii sunt cei mai vulnerabili. 

     Potrivit unor statistici furnizate de către Uniunea Europeană, au existat în Europa  în anul 2015, nu 

mai puțin de 15,846 de victime înregistrate ale traficului de persoane, primele 5 țări din UE cu cele mai 

mari cifre ale traficului de persoane fiind România, Bulgaria, Țările de Jos, Ungaria și Polonia. Este 

vorba despre aceleași țări care s-au confruntat și în anii trecuți cu astfel de probleme. Asta ne demon-

strează că această problemă persistă, nu numai la nivel național, cât și la nivel mondial și se pare că vic-

timele în rândul copiilor cresc. Un alt fenomen periculos al acestui an l-a reprezentat jocul ”Balena al-

bastră”, un joc cu cauze și urmări la nivel mondial, care are 50 de niveluri și presupune îndeplinirea 

unor sarcini pe care persoana le primește. Sarcinile se referă la: automutilare, ascultarea unor melodii cu 

mesaje suicidale, trezirea în mod sistematic la o anumită ora matinală, vizionarea de filme sau videocli-

puri de groază, escaladarea unor clădiri înalte, poduri, izolare de societate. Psihologii spun că motivele 

care îi duc pe copii la astfel de gesturi extreme ascund nevoia de a aparține unui grup, simțind impulsul 

de a face gesturi periculoase pentru a primi admirație. 

     Orice copil are dreptul la o educație corectă și știm cu toții că pe diferitele rețele de socializare apar 

foarte multe informații greșite, chiar dăunătoare pentru aceștia. Psihologii spun că dacă elevii apelează 

încă de mici la comunicarea în mediul virtual, formarea și dezvoltarea personalității acestora va avea de 

suferit, cât și calitatea și valoarea comunicării. Ei imită ceea ce văd, chiar dacă nu realizează acest lucru, 

iar în momentul în care vor vedea acel limbaj ”virtual”, cu prescurtări și diferite formulări, vor avea de 

suferit pe viitor în comunicarea orală, compunerea unui eseu, în timpul unui examen și în exprimarea 

liberă și coerentă. Pe de altă parte, orice elev poate găsi în rețelele sociale surse de studiu și de informa-

re în diverse domenii, pentru care să dezvolte interese și pasiuni. Orice elev are dreptul să cunoască lu-

cruri noi, orice elev are dreptul să comunice cu prietenii săi. Prin aceste rețele de socializare, aceștia pot 

afla informații mult mai repede și mult mai ușor. Navigarea lor pe aceste rețele de socializare nu îi împi-

edică pe părinți să le ofere o educație bună și să îi informeze despre posibilele pericole. Libertatea copi-

lului de cunoaștere și de exprimare este inviolabilă. Unii dintre ei, de exemplu cei introvertiți își expri-

mă mai ușor sentimentele și discută mai ușor în mediul online. 

     Specialiștii în securitate declară că este imposibil de restricționat accesul minorilor la internet, iar 

prin lege, nu este o idee bună. Mediul online este atât de mare, tehnologia este atât de răspândită încât 

acest fenomen nu poate fi controlat.  În loc să încalci legea, să încerci să realizezi ceva aproape imposi-

bil, cel mai ușor ar fi să previi problema. Și asta ar trebui să înceapă din cadrul familial. Părinții ar tre-

bui să discute cu copiii lor de la vârste fragede despre lumea virtuală și pericolele ei astfel încât copilul 

să capete încredere în părinte. După toate aceste detalii, atât favorabile cât și nefavorabile despre rețele-

le de socializare, putem ajunge la o singură  concluzie: că noi singuri decidem dacă aceste rețele sunt 

bune sau  nu. Fiecare e liber să aleagă, dreptul de a alege liber este un drept ce NU ne poate fi luat, dar 

trebuie să alegem înțelept! 

                                                                                       Mihai VRÂNCEANU - clasa a X-a G 

                                                                                   Coordonator: prof. Sonia BERZA 
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                                   Logica – esenţa vieţii 

 

Cu gândirea noastră justă, cu descoperirea legilor și regulilor a 

căror respectare este o condiţie necesară pentru atingerea ade-

vărului, adevărul, nu este altceva decât 

 o concordanță dintre gândire și realitate. 

               Logica  este  disciplina călăuzitoare a altor ştiinţe, deci dacă vom vorbi în termeni logici, ea 

este un gen şi nu o specie printre specii. De la ea a pornit ştiinţa. Altfel nu s-a putut! Orice invenţie, 

gândire, inovaţie, maximă sau cugetare s-a făcut numai și numai cu ajutorul logicii. Sămânţa de idee 

care a rodit în mintea omului, a continuat printr-un raţionament logic neapărat. 

              O să vă rog să-mi permiteți, să vă dau o problemă de logică. Mergeți pe un drum, după multe 

ore de mers ajungeţi la o răscruce de drumuri. O cale duce către aspiraţiile voastre interioare, iar cealal-

tă  vă va duce către pierzanie și suferinţă pentru restul vieţii. Întâlniți doi frați gemeni ce stau, chiar la 

intersecţia celor două drumuri. Din călătoria voastră, atât de lungă și obositoare, ştiţi despre cei doi că 

unul spune mereu adevărul, iar celălalt minte întotdeauna. Cert este că ei ştiu care este drumul către as-

piraţie și fericire, însă, voi nu ştiţi care dintre ei spune adevărul şi care minte. Aici intervine logica, ce 

întrebare puneţi și căruia dintre ei ca să aflaţi drumul pe care vreţi să mergeţi. Astfel, logica te învaţă să 

pui întrebările corecte pentru a afla adevărul!  

             Vedeți, dumneavoastră după ce ați citit această problemă, creierul a început să lucreze, iar cu 

cât aţi studiat mai mult logica şi sunteți antrenaţi în apanajul acestui soi de probleme, găsiţi  răspunsul 

mult mai repede. Mintea noastră a făcut un proces de raţionare şi acesta este doar un exemplu, însă  tre-

buie să realizaţi că în  realitate noi rezolvăm zilnic astfel de probleme. Spre exemplu, ni se întâmplă me-

reu ca, atunci când ajungem seara acasă, să fim întâmpinaţi de întu-

nericul încăperilor, neplăcut, nu? Cu toate că ne cunoaştem casa la 

perfecţie, aprindem becul. De ce ? Pentru că nu vedem, iar mintea ne 

sugerează, după o măsurare clară de lucruri  de genul  “e întuneric – 

nu văd – e posibil să mă lovesc – aprind becul – pericolul de lovire a 

trecut”. Asta e logica, simplu, nu? 

                              Diana-Andreea LUPU - clasa a IX-a C 

                                                                                                         

                 Coordonator: prof. Sonia BERZA 
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Operațiile intelectuale care intervin în rezolvarea de probleme 

Valoarea formativă a rezolvării problemelor dezvoltă creativitatepentru că participarea şi mobiliza-

rea intelectuală a elevilor sunt superioare,aceștia fiind puşi în situaţia de a descoperi modalităţi de rezolvare 

şi soluţii, de a formula ipoteze şi de a le verifica. Se pun, astfel, la încercare, în cel mai înalt grad, capacităţi-

le intelectuale ale elevilor, le  sunt solicitate acestora toate disponibilităţile psihice. Nu contează numărul de 

probleme rezolvate, ci, mai ales, efortul mintal implicat de un antrenament continuu şi sistematic. Operaţiile 

intelectuale care intervin în rezolvarea problemelor sunt grupate de G. Polya în patru categorii:  

a)     înţelegerea problemei; b)  elaborarea, în urma unei investigaţii, a unui plan de rezolvare; c)  obţine-

rea soluţiei prin aplicarea planului; d) verificarea rezultatului obţinut şi analiza rezolvării. 

 Capacitatea de a rezolva probleme depinde de doi factori determinanţi:1)    nivelul de pregătire al rezolvito-

rului, experienţa sa de viaţă; 2)  experienţa de care dispune cu privire la activitatea de rezolvarea a proble-

melor. Aceşti factori fac parte din domeniile: informativ, instrumental, formativ. 

În activitatea de rezolvare a problemelor există o fază de tensiuni, de nelinişte, intervin o serie de 

procedee, de moduri de acţiune, deprinderi de muncă intelectuală independentă. Astfel sunt unele deprinderi 

cu caracter general, ca: orientarea activităţii mintale asupra datelor problemei; punerea în legătură a datelor, 

stabilirea dependenţei lor; posibilitatea de a izola ce este cunoscut de ceea ce este necunoscut; atragerea 

(găsirea, folosirea) acelor cunoştinţe care servesc rezolvării problemelor. 

În fiecare etapă din activitatea de rezolvare a unei probleme are loc un proces de reorganizare a datelor, 

de reformulare a problemei, pe baza activităţii de orientare a rezolvitorului pe drumul soluţiei problemei. 

Aceste etape sunt: cunoaşterea enunţului; înţelegerea conţinutului problemei; analiza problemei şi întocmi-

rea planului logic; alegerea şi efectuarea operaţiilor corespunzătoare succesiunii judecăţilor din planul lo-

gic.; activităţi suplimentare; verificarea rezultatului; scrierea sub formă de exerciţiu; găsirea altor căi sau 

metode de rezolvare; generalizare; compunerea de probleme după o schemă asemănătoare.  

        Elevii trebuie să fie dirijaţi să observe că orice problemă presupune un enunţ; enunţul conţine una sau 

mai multe propoziţii; oferă mărimi (numere) numite date ale problemei; între datele problemei (mărimi cu-

noscute) se pot stabili relaţii matematice ce se pot exprima prin operaţii matematice; orice problemă are cel 

puţin o întrebare; rezolvarea problemei înseamnă găsirea răspunsului la întrebarea problemei; răspunsul la 

întrebarea problemei se poate afla prin construirea raţionamentului, întocmirea planului logic şi efectuarea 

uneia sau mai multor operaţii matematice; uneori problemele se pot rezolva prin mai multe metode. 
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Varietatea gusturilor 

  Senzațiile gustative pot fi grupate în patru categorii principale: 

dulce , acru, sărat şi amar. Diferite zone ale limbii sunt mai sen-

sibile la o anumită senzaţie gustativă, deşi  nu există diferenţe 

structurale între mugurii gustativi. Vârful limbii este cel mai 

sensibil la dulce şi sărat, marginile laterale sunt mai sensibile la 

gustul acru, iar partea din spate percepe cel mai bine gustul amar. Însă sunt şi excepţii în care mugurii gusta-

tivi  pot percepe două sau trei gusturi, uneori chiar toate cele patru. 

Gustul dulce are drept stimul zaharozele, glucoza şi fructoza (monozaharide). Sucroza este un 

dizaharid format din două monozaharidele fructoză şi glucoză. O serie de compuşi anorganici sunt dulci 

cum ar fi clorura de bariu, dar gustul dulce, este asociat în mod tipic cu compuși organici. Gustul dulce sti-

mulează creierul, provoacă o creştere a fluxului sanguin. 

Despre gustul acru s-a crezut mult timp că rezultă din disocierea ionului de hidrogen în acizi. O 

enigmă o constituie faptul că acizii organici slabi (acidul acetic) tind să fie mai acri decât acizii puternici cu 

acelaşi pH (după S.S. Stevens, 1989). Gustul acru revigorează digestia, creşte apetitul, dezvoltă corpul. 

Gustul sărat este produs în principal de săruri anorganice dizolvate în apă. Gustul sărat cel mai pur 

este provocat de clorura de sodiu (NaCl). Alte săruri tind să provoace gustul acru, amar, dulce şi sărat. Gus-

tul sărat este digestiv, foarte înţepător şi penetrant, atacă rinichii, determină albirea şi căderea părului, hiper-

tensiune. 

Gustul amar ca şi cel dulce este produs de unele substanțe anorganice şi de o varietate de compuşi 

organici. Nu există o generalizare a tuturor proprietăţilor comune substanţelor amare şi, deci nici un model 

general al receptorului pentru gustul amar. Gustul amar reduce febra, alină mâncărimea pielii şi usucă tran-

spiraţia. 

Pe lângă aceste gusturi, mai sunt şi altele precum: 

gustul picant- substanţele ce declanşează această senzaţie (de pildă, capsaicina din ardeii iuţi) stimulea-

ză, spun experţii, nu receptorii gustativi, ci un alt tip de receptori - nişte receptori tactili prezenţi pe mucoasa 

bucală (şi în alte regiuni ale corpului) şi care răspund la stimuli termici.  Acest gust omoară viermii intesti-

nali, stimulează simţurile şi purifică gura. 

Gustul astringent- este format din elemente pământ şi aer. Acest gust are o natura rajasică, ajută digestia,  

asimilarea grăsimilor şi uleiurilor, de asemenea usucă gura şi opreşte secreţiile.  

Gustul umami- conferit de acidul glutamic, un tip de aminoacid, cel mai frecvent asociat cu un derivat al 

substanței chimice numite glutamat monosodic (MSG), a fost identificat în 1908 de către Kikunae Ikeda, 

chimist la universitatea din Tokyo. Ikeda a dorit să fixeze un gust infailibil identificat de el în dashi, o supă 

fiartă făcută din ton și alge marine. Când a descoperit că glutamații sunt cauza, el a dat efectului lor un nu-

me compus din cuvintele "delicios" și "gust" din limba japoneză. 

Gustul kokumi- compus în mod similar din cuvintele "bogat" și "gust", a fost subiect de cercetare științi-

fică în Japonia din anii 1980, dar este mai puțin familiar în Occident. Este la fel de mult un sentiment ca și 

un gust și este descris în mod variat drept ,,preaplin", ,,densitate" și ,,consistență". Usturoiul, ceapa și scoici-

le posedă acest gust.  

 Mădălina ANTUCĂ - clasa a-X-a E 

Coordonator: prof. Irina-Laura BEJINARIU 
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Victorii mari pentru o armată mică. Anul 1917 

       În timp ce produsele petroliere românești luau calea Germaniei și 

aliaților ei, România suferea cumplit de pe urma acestor produse.  În 

zona Moldovei nu existau decât sursele de petrol din județul Bacău, 

prea puține însă pentru nivelul cerințelor. În anul 1917, Moldova a 

început să fie amenințată de ofensiva armatelor lui Mackensen , care intenționa să lipsească armata română 

de ultimele rezerve de petrol și cărbune. Numai că, la Mărăști, Mărășești și Oituz forțele germano-austro-

ungare au primit o replică neașteptată din partea soldaților români, fiind imposibil să-și adjudece  victoriile 

în aceste confruntări.  Eroismul soldaţilor români nu a avut cum să nu fie remarcat de puterile străine, care 

au avut doar cuvinte de laudă pentru cei care au luptat şi au învins, în numele unei cauze nobile. „Mă închin 

în faţa martirilor glorioşi şi vă rog să primiţi viile mele felicitări pentru ştiinţa şi energia desfăşurată de co-

mandament şi staturile majore, cum şi înalta valoare a trupelor” – scria autorităţilor române generalul 

Franchet d’Esperay. 

Și presa engleză a comentat pe larg succesele înregistrate de armata română la porţile Moldovei. „Doresc să 

exprim din partea guvernului britanic profunda noastră admiraţie pentru curajul eroic şi avântul ce l-a dove-

dit poporul român în timpul unui an de încercări aproape fără seamăn. Rezistenţa atât de preţioasă pentru 

cauza comună – pe care această armată o opune duşmanului în acest moment în condiţii de o greutate ex-

cepţională, - prezintă un exemplu măreţ de tăria pe care libertatea o inspiră unui popor liberal”, i-a scris 

prim-ministrul Angliei, Lloyd George, lui I.I.C. Brătianu. „Armata ruso-română – aprecia şi „Revue des 

Deux Mondes” – a atacat pe văile Trotuşului, Suşiţei, Putnei, pe o lungime de 60 km, ea a împins liniile ina-

mice cu vreo 20 km în adâncime; dar evenimentele care s-au petrecut pe Nistru încetinesc şi suspendă înain-

tarea, dacă nu cumva o pun în pericol”. 

          În faţa unei armate inamice numeroase, bine dotată, românii s-au mobilizat exemplar şi au reuşit să 

spulbere planurile duşmanilor de desfiinţarea ţării, pentru că rezistenţa din Moldova a însemnat de fapt 

menţinerea statului român. Victoriile româneşti de pe Frontul de Est au făcut să se prăbuşească una dintre 

cele mai puternice ofensive ale Puterilor Centrale, care ţinteau Rusia. 

Campaniile dintre 1916-1918 au necesitat cheltuieli imense din partea statului român. Pe de altă parte, dis-

trugerile provocate de purtarea războiului pe teritoriul ţări noastre, exploatarea economică a zonelor intrate 

sub ocupaţie străină s-au soldat cu pierderi materiale considerabile, estimate la 72 miliarde lei aur, din care 

doar 13 miliarde au fost recunoscute de Comisia de reparaţii. 
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Locul şi necesitatea educaţiei religioase 

 în teoria educaţiei 
 

    

Formarea atitudinilor şi învăţarea valorilor religioase este o acţiu-

ne  complicată şi de durată. Realizarea educaţiei religioase este 

facilitată de respectarea unor forme, metode şi principii didactice. 

Importanţa educaţiei religioase urmăreşte desăvârşirea morală a 

persoanei, aceasta fiind sensul existenţei noastre. 

Conform pr. prof. Dumitru Călugăr, în lucrarea Catehetica conţinutul educaţiei religioase trebuie selec-

tat după anumite criterii, care acestea la rândul lor cer anumite condiţii. Acestea au în vedere elementele cu care se 

realizează educaţia religioasă: conţinutul, subiectul de educat şi profesorul. 

Criteriul pedagogic şi psihologic cere: să alegem conţinutul în conformitate cu dezvoltarea psiho-

fizică a elevilor; cunoştinţele trebuie să se potrivească cu capacitatea lor de înţelegere, deoarece învăţătura 

creştină trebuie receptată nu doar ca un volum de cunoştinţe generale. Profesorului îi revine sarcina să trans-

mită învăţătura şi să arate mijloacele şi modul în care aceasta se poate aplica în viaţă; înţelegerea învăţăturii 

şi trăirea acesteia sunt posibile doar prin respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor, întrucât învă-

ţătura creştină cuprinde şi adevăruri de credinţă mai greu de înţeles, care nu se prezintă elevilor. 

   Criteriul teologic cere alegerea acelui conţinut reprezentativ pentru învăţătura Bisericii şi adecvat pen-

tru trezirea şi întărirea credinţei elevilor întrucât "credinţa vine din auzire". În urma lecţiei, credinţa elevilor este 

întărită doar dacă ei îşi vor lămuri o parte din întrebările pe care şi le pun în legătură cu conţinutul educaţiei religi-

oase şi cu viaţa religioasă. 

Criteriul actualităţii şi al iubirii de patrie cere selectarea conţinutului care poate servi ca îndreptar 

pentru viaţa creştină;  selectarea conţinutului care să conducă la dezvoltarea conştiinţei apartenenţei la un po-

por care s-a născut creştin şi la formarea identităţii naționale. Adevărurile de credinţă, faptele morale şi 

întâmplările istorice din trecutul Bisericii ajută la înţelegerea mai clară a menirii omului în lume. 

 Acţiunea educativ - religioasă prin excelenţă a fost mereu lucrarea Duhului lui Dumnezeu pen-

tru restaurarea omului în duh nou. W.Rein  în lucrarea  Pedagogik, subliniază faptul că: ,,Educaţia acţionează 

constant şi continuu realizând o legătură organică între tot ceea ce poate contribui la perfecţionarea omu-

lui. Prin ea se poate nădăjdui realizarea unităţii morale, unitate care dirijează apoi în mod statornic viaţa şi toate 

acţiunile omului. Important este să conştientizăm că religia are rol de liant între discipline, prin religie, elevii vor 

înţelege mai bine rolul omului în lume, religia îl situează pe om în raport cu Dumnezeu, cu sine însuşi şi cu 

semenii, ea fiind o necesitate a firii umane.  

Educaţia religioasă e una din laturile educaţiei, deoarece idealul suprem al omului e desăvârşi-

rea. Educaţia religioasă e determinantă de dobândirea acesteia. Dar, în acelaşi timp, educaţia religioasă e 

importantă pentru că ea conduce pe om la scopul ultim al existenţei - trăirea în comuniune cu Dumnezeu. Prin 

educaţia religios morală se urmăreşte formarea lăuntrică a adevăratului creştin, a omului evanghelic. 

Finalitatea creştinului, încă din pruncie este mântuirea în Hristos. Activitatea didactică religioasă trebuie să 

fie realizată şi receptată ca o extensiune concretă în social a demnităţii învățătoreşti pe care Biserica o are 

ca fundament de la Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi. Educaţia religioasă des-

chide fiinţei umane drumul lucrării asemănării cu Dumnezeu, drumul întrupării în fiecare dintre noi a Cu-

vântului viu şi dătător de viaţă veşnică. Mai mult chiar, activitatea didactică religioasă este ancorarea în 

concret, în fapt, a trimiterii Apostolilor este misiunea prin care Evanghelia se vesteşte tuturor.  Educaţia contri-

buie la existenţa în spirit a speţei umane, luminează nobleţea acesteia şi merge în consonanţă cu drumul ei de 

ascensiune către deplinătatea morală, către o spiritualitate adevărată, către desăvârşire.  

Prof. Mihaela CHIRICA 
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 Tinctura de propolis – un antibiotic natural 

Studiu privind efectul bacteriostatic al tincturii de propolis 

pe culturi microbiene patogene, prin metoda Kirby-Bauer 

  

Pentru a realiza acest experiment s-au utilizat următoarele materiale: 

Culturi microbiene infecţioase în cutii Petri – tulpini de referinţă: Enterococcus faecalis, Escherichia 

coli,  Streptococcus pyogens, Staphylococcus aureus; 

Pipetă Pasteur, pensă, sticlă de ceas, dischete din hârtie de filtru cu diametru de 5 mm, mostră de dis-

chetă Penicilina G 10 U.I. pentru antibiogramă, nişă, numărător e colonii, tinctură de propolis 

30%, pensă, spirtieră, spirt, mănuşi chirurgicale, şerveţele. 

Locul de desfăşurare: laboratorul de microbiologie al Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău – 

Facultatea de Ştiinţe, Departamentul de Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului; 

Colaboratori: Gavrilă Andreea, elevă în clasa aXI-a D, Colegiul Naţional Pedagogic ,,Ştefan cel Ma-

re” Bacău, Bejinariu Irina-Laura, profesor coordonator şi Manea Dumitra, lector universitar doctor. 

Etapele experimentului:  

Au fost decupate dischetele de hârtie de filtru (asemănătoare cu dischetele de Penicilina G 10 U.I. 

utilizate pentru antibiogramă) care ulterior, au fost impregnate fiecare  cu aproximativ 100 de 

microlitri de tinctură de propolis 30% 

În nişă. s-au depus câte patru dischete cu propolis şi o dischetă martor, pe fiecare din cele patru 

culturi microbiene infecţioase. 

 

 

 

                           

 

 

 

         Culturile microbiene s-au menţinut în termostat timp de 72 de ore,  la temperatura de 360C; 

              Observaţii şi interpretarea rezultatelor:  

Efectul bacteriostatic al unui antibiotic constă în capacitatea acestuia de a împiedica. limita dez-

voltarea bacteriilor. 

Deoarece am utilizat culturi mature bacteriene, care au dezvoltat o rezistenţă mare, efectul tincturii de 

propolis poate fi uşor distorsionat. În studiile de microbiologie clasice, efectul trebuie studiat pe colonii 

microbiene tinere, în faza activă de creştere (ceea ce ne propunem într-o fază ulterioară).  

                            MAGAZIN 
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  Tinctura de propolis – un antibiotic natural 

(continuare) 

           Am observat efectul bacteriostatic şi nu bactericid al tincturii de propolis 30%, după cum urmează: 

Pe tulpina de Staphylococcus aureus, comparativ cu discheta martor, s-a observat o zonă de inhi-

biţie pe aproximativ 1 mm, în jurul dischetelor impregnate cu tinctură; 

Pe tulpina de Enterococcus faecalis s-a observat efectul bacteriostatic din zona imediat apropiată 

dischetelor cu tinctură de propolis, pe o rază de 0,5-1 mm (pe când la discheta martor efectul 

este nul); 

Pe tulpina de Escherichia coli de asemenea, s-a observat efectul bacteriostatic, dar zona de difuzie 

şi inhibiţie este mai mică decât la Staphylococcus aureus; 

Streptococcus pyogens este rezistent la tinctura de propolos, efectul fiind nul. Se cunoaşte faptul 

că, această bacterie cauzează infecţii nosocomiale (intraspitaliceşti). 

 Tinctura de propolis este un bun adjuvant, care poate fi utilizat în faza incipientă  a infecţiilor cu 

stafilococi şi cobacili; deasemenea el contribuie la vindecarea rănilor, a plăgilor, a afecţiunilor căilor re-

spiratorii, ale aparatului digestiv, ale ochilor, ale prostatei şi face să crească sensibilitatea microbilor faţă 

de antibiotice. Acţiunea propolisului se explică prin faptul că acesta  nu dă fenomenul de rezistenţă al mi-

crobilor aşa cum se întâmplă în cazul antibioticelor, administrate prelungit. 

Observaţii pe tulpinile de: 

Staphylococcus aureus                Enterococcus faecalis                  Escherichia coli 

 

 

 

 

 

 

           

Streptococcus pyogens  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Prof. Laura BEJINARIU 
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Valorificarea plantelor medicinale 

 Utilizarea plantelor medicinale se poate face pentru uz intern sau 

extern. Dacă metodele pentru uz intern sunt relativ bine cunoscute, pentru 

uz extern se face sub formă de: oțeturi medicinale, cataplasme, băi medi-

cinale și inhalații.  

Oțeturile medicinale 

 Oțeturile medicinale se prepară ca și vinurile medicinale, utilizându-se ca solvent de extracție oțetul 

de vin. De exemplu, se folosesc 5-10 grame de produs vegetal mărunțit și 100 ml de oțet de vin, tehnica 

de lucru fiind aceeași ca la obținerea vinurilor medicinale. 

Cataplasmele  

 Cataplasmele se numesc popular prișnițe sau oblojeli  și sunt preparate de o consistență moa-

le ce se obțin din plante medicinale pulverizate și amestecate cu apă  până ce rezultă o pastă. Aceasta se 

pune între două bucăți de pânză fină pentru a fi aplicată și ridicată ușor de pe partea bolnavă, însă nu tre-

buie să depășească zona afectată. Pentru a se aplica o nouă cataplasmă, trebuie întâi preparată şi apoi se 

ridică cea veche pentru a nu se răci locul unde se va aplica. Cele mai des utilizate cataplasme sunt: cata-

plasma de făină de in și cataplasma de făină de  muștar. 

Băile medicinale 

 Băile medicinale se obțin prin mărunțirea plantelor care sunt introduse apoi în săculeți de 

pânză  fină și ulterior în apa fierbinte. Se poate folosi direct infuzia sau decoctul care se toarnă în apa de 

baie adusă la temperatura ce o poate suporta corpul uman. Dintre băile medicinale mai frecvent folosite 

amintim baia de făină de muștar în care se introduc picioarele și care necesită 100-125g de muștar pentru 

o baie. 

Inhalațiile 

 Inhalațiile sunt forme medicamentoase foarte frecvent utilizate  atât în terapia tradițională cât 

și în cea științifică, folosindu-se  plante care conțin uleiuri volatile. Inhalațiile se pregătesc prin mărunți-

rea produsului care se pune într-un vas smălțuit,  apoi  se toarnă apa fierbinte. Vaporii de apă care vin în 

contact cu planta aromatică, antrenează sub formă de picături fine uleiul volatil.  Astfel, vaporii inhalați 

pătrund  în căile respiratorii și își realizează activitatea  terapeutică.  

Diana IORDACHE - clasa a VII-a B 

        Coordonator: prof. dr. Aura-Manuela DAVID  

                            MAGAZIN 



 18 

           

  

 

        

 

                                                                                     

       

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                               
           

  

 

              

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                        Colectivul de redacție 

Prof. dr. Liliana ADOCHIȚEI 

Prof. dr. Lăcrămioara SOLOMON 

Prof. dr. Mariana CRĂCIUN 

Prof. Ozana ALEXA 

Prof. Mihaela CHIRICA 

Prof. dr. Aura DAVID 

Prof. Simona BĂICAN 

Prof. Sonia BERZA 

Prof. Ancuța HEISU 

Prof. Laura BEJINARIU 

Prof. Anca DAVID 

Prof. Bogdan BITIRE 

Prof. dr. Dorel NISTOR 

Ing. sistem Ioan LUPU  

Raluca FILIP - redactor șef adjunct (clasa a X-a A) 

Mariana PUIU -  ( clasa a XII-a B) 


