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REVISTĂ REALIZATĂ ÎN CADRUL PRIECTULUI COMENIUS 1

“COMPUTER SUPPORTED TEACHING AND LEARNING IN THE CURRICULUM” 

CU SPRIJINUL FINANCIAR AL COMISIEI EUROPENE

http://www.nenitescu.ro/
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Revista noastră a fost apreciată şi în consecinţă premiată. Este printre 
puţinele reviste şcolare apărute în format electronic. Ea poate fi citită pe site-ul 
şcolii. Costurile tipăririi acestei mici broşuri sunt foarte mari şi de aceea 
credem că cel mai simplu mod prin care revista noastră poate să 
supravieţuiască este publicarea ei pe Internet.

          Mai nou Primăria Municipiului Bucureşti în colaborare cu Biblioteca 
Metropolitană au iniţiat Proiectul Junior Press la care am aderat cu toată
convingerea.

Mulţumim pe această cale 
tuturor colaboratorilor noştri. 

Cei care vor să publice articole
interesante în revista noastră sunt 
rugaţi să ne scrie la adresa de e-mail:

cristal.nenitescu@gmail.com

FILIP SERGIU

mailto:cristal.nenitescu@gmail.com


Young Energy este
iniţiativa educativă 
propusă de ENEL 
Italia elevilor din 
clasele  V – VIII şi 
IX - XII din şcolile 
din România, 
Slovacia, Bulgaria, 
Italia, Guatemala, 
Cile şi Costa
Rica
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Young Energy este un instrument ce poate fi folosit de profersori, cu scopul de a aprofunda teme legate 
de energie prezente în programele şcolare. Acest lucru le permite elevilor să descopere faptul că elementele 
de bază ale sistemului energetic sunt aceleaşi în întreaga lume. Concursul valorifică specificul naţional, 
oferă un limbaj energetic comun, care le permite elevilor să dialogheze cu colegii din alte ţări.  

Young Energy evidenţiază, prin studiul electricităţii, valoarea gândirii ştiinţifice şi a inovaţiei tehnologice. 

Energia este o temă de importanţă strategică la nivel naţional şi internaţional. ENEL pune la dispoziţia 
tuturora propriile competenţe internaţionale în aceste tematice pentru a realiza o întâlnire profitabilă şi 
transparentă între universul şcolii şi al întreprinderii.

Împreună cu profesorii lor, elevii pot să aprofundeze realitatea energetică din ţara lor şi să se confrunte, ca 
adevăraţi protagonişti, cu colegii din alte ţări. 

Dialogând cu ceilalţi participanţii la acest concurs pot  descoperi alte realităţi culturale, ecologice, 
energetice şi vor putea participa la marea sărbătoare a energiei, care va avea loc la Roma în 2007.

Şcoala noastră a fost implicată alături 
de alte licee din ţară în acest mare 
concurs.
Rezultatele au fost extraordinare. 
Liceul nostru a participat cu 3 proiecte 
realizate de elevii claselor a X-a C, a 
XI-a A şi a XI-a J. 
La nivel naţional au intrat în concurs 
240 de proiecte.
Considerăm că premiul II obţinut la 
nivel naţional de clasa a XI-a A este un 
motiv în plus ca să participăm cu 
proiecte şi la ediţia a II-a a Concursului. 



Enel România a decernat de curând premiile ,,Young Energy". Programul
educaţional demarat de Enel are scpul de a informa şi ridica nivelul de conştientizare în
şcoli asupra domeniului.

Premii marca Enel
La eveniment au fost prezenţi, alături de conducerea Enel România, dl 

Varujan Vosganian - ministrul Economiei şi Finanţelor şi dl Mihai Adomniţei - ministrul
Educaţiei şi Cercetării. Progamul a vizat un număr de circa 2000 de elevi din 100 de 
şcoli din Bucureşti, Banat şi Dobrogea.

În cadrul proiectului au fost prezentate 146 de proiecte pe teme de energie, 
realizate de elevii din cele trei regiuni ale ţării. Câştigătorii au primit premii constând în: 
o excursie la Roma – locul I, wek-end-uri la Sibiu, cărţi şi produse electronice.

Aceste premii au fost acordate atât elevilor cât şi profesorilor implicaţi în
competiţie, în timp ce şcolile urmează să primească şi bani.

Pemiile au fost acordate pentru proiecte pe teme de energie care au constat
în texte, studii, desene, fotografii, înregistrări video, reprezentaţii musicale şi artistice
realizate de elevi.

Evaluarea proiectelor a fost realizată de un juriu alcătuit din reprezentanţi ai
inspectoratelor şcolare, ai Universităţii Politehnica Bucureşti, consultanţi în comunicare
şi membri ai conducerii Enel România. Criteriile appreciate fiind creativitatea, relevanţa
proiectului, coerenţa şi eforturile participanţilor.

“Young Energy” este un program dezvoltat de Enel pentru tineri din toată
lumea. Iniţial proiectul a început în Italia şi se numea Energia in Joco –Energia în joacă. 
Acum el s-a extins cu succes în ţări din America Latină – Guatemala, Costa Rica, Chile 
şi în Europa – Italia, Bulgaria Slovacia. În România rezultatele au fost formidabile. Dl 
Paulo Chighine, director de comunicare Enel România a declarat că rezultatele din 
România au fost cele mai bune de până acum şi că le-a fost extrem de greu să hătărască
premianţii.

Despre Enel
Enel este cea mai mare companie de electricitate din Italia şi a treia

companie de utilităţi din Europa.
Enel produce, distribuie şi comercializează energie electrică în Europa, 

America de Nord, America Latină şi mai nou în Canada. Enel are 58.548 de angajaţi ce
operează o gamă largă de centrale hidroelectirce, termoelectrice, nucleare, geotermale, 
eoliene şi fotovoltaice.

Producţia Enel se ridică la aproximativ 50.776MW iar reţelele de distibuţie
au o lungime de 1.179.000 km.

Producând 19000MW în centrale care utilizează surse de energie
regenerabilă (hidro, geotermală, eoliană, solară şi biomasă) în toată lumea, Enel este
unul din liderii mondiali în domeniu.
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19 iunie 2007
YOUNG ENERGY  

Premii pentru elevii români



Titlul proiectului: CALENDAR
Realizatori – elevii clasei  a XI-a A
Îndrumător – Daniela Catrinel Negură
Ideea?
Am pornit de la ideea de popularizare în 
rândul copiilor şi adulţilor a resurselor 
de energie de care dispune planeta. 
Acest lucru nu puteam să îl facem mai 
bine dacât cu un CALENDAR. 
Iniţial am dorit sa realizăm .... 
altceva....lăsăm pentru la anul.
De ce acest proiect?
Noi am considerat că prin realizarea 
acestui proiect putem să popularizăm 
necesitatea economiei de energie, putem 
să facem reclamă pozitivă liceului 
nostru, concursului Young Energy şi 
implicit Firmei ENEL care finanţează 
acest concurs.
Realizarea proiectului
Desenele sunt realizate de noi, sunt 
scanate şi inserate în calendar. Nu 
suntem pictori. Nu suntem profesionişti 
în domeniul artelor dar suntem bine 
pregătiţi în domeniul informatic. A fost o 
experienţă deosebită pentru noi.
Semnale pozitive
Semnalele pe care le avem în legătură cu 
proiectul nostru sunt pozitive. Colegii şi 
profesorii din şcoală sunt entuziasmaţi. 
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Premiul III – la nivel de Municipiu Bucureşti

Premiul II pe ţară

Premierea proiectelor a avut loc în cadru festiv la 
Hotel Marriott din Bucureşti. La festivitate au participat 
Ministrul Învăţământului, Cristian Adomniţei, Ministrul 
Economiei şi Comerţului, Varujan Vosganian, Inspectorul 
Şcolar General al Municipiului Bucureşti, Cristian 
Alexandrescu şi reprezentanţii firmei ENEL 

Fiecare elev a fost premiat cu un 

MP3 Player

Iar şcoala va primi 2000 Euro



Titlul proiectului: Dispozitiv de iluminare 
constantă 
Realizatori – elevii clasei  a X-a C
Îndrumător – profesor de fizică Felicia 
Huideş
Ideea? 
S-a născut în timpul orei de Fizică 
Interactivă prin Experimente Asistate de 
Calculator, oră pe care ne-o desfăşurăm în 
cabinetul de informatică. De cele mai multe 
ori uităm să deschidem jaluzelele verticale 
cu toate că afară este soare şi suficientă 
lumină în laborator. Şi astfel, de cele mai 
multe ori, stăm în faţa calculatoarelor cu 
jaluzelele trase, cu lumina aprinsă ... iar 
soarele străluceşte pe cer ... degeaba.
Ferestrele cabinetului sunt orientate spre 
nord, deci lumina soarelui nu afectează 
direct imaginea de pe monitoarele 
calculatoarelor.
De ce acest proiect?
Noi am considerat că prin realizarea acestui 
mic proiect putem să ne aducem contribuţia 
la economia de energie şi putem să punem 
tehnica la treabă. 
Oamenii consumă energie,  în mai toate 
împrejurările, în mod inutil. Deci ne-am 
gândit să facem aparatele sa economisească 
în locul nostru.
După lucrul la acest proiect am devenit mai 
conştienţi de ceea ce ne înconjoară şi mai 
atenţi la consumul de energie.
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Premiul II – la nivel de Municipiu Bucureşti



Titlul proiectului: Screen Saver - ANIMAT
Realizatori – elevii clasei  a XI-a J
Îndrumător – Madălina Nica
Ideea? 
Am pornit de la ideea de popularizare în rândul 
copiilor necesităţii economiei de energie. Copiii, 
tinerii, chiar şi adulţii se joacă sau lucrează cu 
calculatorul. Fie că ne facem referatele pentru 
şcoală, fie că stăm ore întregi pe Yahoo Messenger, 
calculatorul lucrează. Uneori plecăm din faţa 
calculatorului şi îl lăsăm să funcţioneze fără să îl 
oprim. 
Proiectul nostru se doreşte a fi un avertisment şi 
un îndemn la economie.
Motto-ul nostru:
SOARELE NU ARE NEVOIE DE ÎNTRERUPĂTOR 
!!!
De ce acest proiect?
Pentru că foarte mulţi oameni lucrează la calculator 
la şcoală, acasă sau la serviciu.
Realizarea proiectului
Desenele au fost realizate în Corel Draw iar
animaţia a fost realizată în Flash.
Mod de instalare
Se copiază fişierul în calculator. Se face click 
dreapta pe iconiţă şi se apasă pe install. Se 
deschide fereastra Display Properties a monitorului 
şi se apasă ok! Nu înainte de a seta şi durata în 
care computerul să intre în Screen Saver.
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DOBROTĂ ELISABETA



Acum logic...vine întrebarea....CE VREA SĂ ÎNSEMNE STILUL EMO?......Şi ca la orice întrebare....există şi 
un răspuns...simplu de găsit....poate chiar evident...

Stilul EMO este modul de exprimare al unor oameni care nu se adaptează la mediul în care trăiesc...şi pentru a 
fi "băgaţi în seamă", combină elemente ce aparţin mai multor stiluri, rezultând astfel o "varză" care a devenit cool, la 
moda. Iar dacă nu eşti la modă, eşti consideat ori "ratat inadaptat", ori, dacă ai puţin noroc şi ştii să răspunzi cu aciditate 
la comentariile venite din partea "celor în tendinţe", intrii în categoria "deasupra modei".

Acum, să fii "trendy" înseamnă să faci sacrificii...nu-i aşa...pentru că satisfacţia de a fi luat in seamă de cei 
mulţi se plăteste. Şi nu de puţine ori foarte scump. Cele cinci perechi de Vansuri, respectiv Skate-Shoes şi Converşi pe 
care trebuie să le conţina garderoba unui EMO-ist, s-ar putea să facă o gaură destul de mare în buget. Apoi, urmează 
geanta....de care stau agăţate nelipsitele insigne cu toate formaţiile de care posesorul, nu poţi fii niciodată sigur că a 
auzit în totalitate. Geanta care neapărat trebuie să atârne pâna la genunchi...să te oblige să faci paşi cât mai mici şi mai 
sacadaţi...să aibe lumea timp să te observe ...nu? Să nu uităm de curelele, brăţările, cerceii - la fete, dar care în curând s-
ar putea să treacă şi la partea masculină - care să abunde în capete de morţi, inimioare, steluţe, pătrăţele albe şi negre (ai 
zice că îi pasionează şahul…mare greşeală), şi, bineînţeles, nelipsitele dungi orizontale sau vericale...

În timp ce vestimentaţia are o variaţie destul de mulţumitoare - o zi tricou cu capete de morţi, o zi cu inimioare, 
o zi cu dungi,...pantalonii stramţi cu turul până la jumatatea coapsei, dacă se poate şi ei să aibă dungi sau vreo ruptură 
mică, perfect! - coafura este întotdeauna neschimbată, nelasând loc de vreo interpretare personalizată....

Bretonul pe partea dreapta, acoperind ochiul, fruntea, etc. nu are voie să lipsească...lăsând la vedere doar 
pierce-ul din sprânceana stângă.... Şi să nu uităm cumva unghiile negre, mov închis sau grena, eşarfele date de un 
număr greu de precizat de ori pe după gât, şi bineînţeles ochelarii cu rame groase, care până deunăzi erau consideraţi "a 
la nerd people" şi care brusc şi dintr-o dată au devenit cum altfel decât "la modă".

Cine să mai înţeleagă ceva? Acum, dacă nu te vezi o vacanţă întreagă cu o persoană rişti să ai un soc atunci 
când începe şcoala....S-ar putea ca acea persoană să fi devenit brusc “inteligentă”, “gânditoare”, “deprimată”, 
“neînţeleasă”... şi e greu să nu te bufneasca râsul. 

E greu să te abţii de la comentarii ironice când vezi o tipă care pâna ieri nu punea mâna pe o carte, stând şi citid 
Cărtărescu pe gardul şcolii. Şi de ce? Pentru că Mircea Cărtărescu e “la modă”. Dacă nu ai citit măcar un roman sau un 
volum de poezie care să îi aparţină, nu exişti....nu inţelegi tainele vieţii, pe scurt, "ţi-ai ratat cariera". 

La fel, dacă nu mergi în autobuz cu I-pod-ul la maxim şi cu căştile în urechi, citind o carte groasă....poate 
Coellho sau Kant, asta dacă nu iţi place totuşi Cărtărescu, rişti să fii exclus pe viaţă din clubul celor care “gândesc”.

Societatea ne dictează să acceptăm că tabăra celor mulţi conduce...că excepţiile sunt date la o parte....că a fi la 
modă înseamnă a fi identic întru-totul cu ceilalţi 50 din jurul tău, că ideea de "modă" lasată povară creierelor 
nedezvoltate ale unor adolescenţi luaţi de val poate fi în asemenea măsură deformată  încât să dicteze identitatea şi 
personalitatea oamenilor, dar ca să închei cu un alt dicton, "speranţa moare ultima", şi moda se schimbă precum bate 
vântul....
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Moda, la adolescenţi, interpretată aiurea din toate punctele de vedere
Se spune că "haina face pe om", iar în societatea din care facem parte, acest 

dicton este luat mai mult decât in serios. Nimic nu contează mai mult decât faţada, 
exteriorul, aparenţele, şi mulţi fac greşeala de a accepta această tendinţă a oamenilor 
de a uita că o parte importantă o reprezintă şi conţinutul, ceea ce se află sub o haină 
scumpă. Puţini se intreabă dacă există ceva în capul baieţilor care se îmbracă asemena 
unor fete, sau a unor fete care se îmbracă asemenea unor paiaţe.

Ca sa fii "în tendinţe", trebuie să adopţi ori stilul EMO, ori stilul PUNK 
ROCK, INDIE sau METAL....dacă nu te încadrezi, nu existi pur şi simplu. Am 
observat că din 10 elevi care trec prin curtea liceului meu în pauze, există un tipar de 
la care nu se abat sub nici o forma: cinci dintre ei, nu contează că sunt fete sau 
baieţi...oricum deja devine greu să mai faci diferenţa, sunt EMO, unu-doi sunt PUNK-
eri...înscriindu-se oarecum tot în stilul EMO, unul este rocker indie, unu este metalist 
şi poate....dacă ai noroc.....deşi nu se întamplă prea des...zăreşti pierdut printre atâta 
“suferinţă”, şi un elev normal, tocilar, manelist, sau ratat....

LEXY
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Balul majoratului
Banchetul claselor a XII-a –
Olanesti, iunie 2007
Dimineata. Vineri. Cursurile au 
inceput ca de obicei la 7,30 dar elevii 
din clasele a XII a sunt plini de viata 
pentru ca dupa terminarea orelor de 
curs vor pleca in excursie la Olanesti, 
locul in care va fi organizat banchetul 
lor. Sfarsitul orelor de vineri. Bucurie. 
Toti elevi se imbarca in autocare; 
zilele precedente au fost intr-o 
alergatura continua: cumparaturi, 
bagaje, ultimele retusuri ale tinutei de 
seara pentru banchet.

Intr-un final pornesc la drum cu aplauze si 
muzica. 
Pe drum buna dispozitie sporeste si mai 
mult in toate cele trei autocare. Aparatele 
de fotografiat au intrat in functiune pentru 
a capta primele amintiri ale excursiei. De-a 
lungul drumului ne-au insotit peisajele 
superbe dar si cativa stropi de ploaie de 
care insa am scapat repede. Elevii care au 
fost in autocare impreuna cu profesorii de 
istorie sau de geografie au beneficiat si de 
o mica recapitulare pentru bacalaureat 
intr-un mod extrem de relaxat. 

Unul dintre cele mai importante 
popasuri a fost cel de la Manastirea 
Cozia.
Spre seara am ajuns in localitatea 
Olanesti, cazarea tuturor elevilor a 
avut loc extrem de rapid si pentru 
aceasta buna organizare multumim 
doamnei profesoare Onea Elena. 
Dupa o rapida despachetare a 
bagajelor majoritatea elevilor au 
plecat in recunoastere. Prezenta 
tineretii a vitalizat statiunea si 
diferite grupuri de profesori si elevi 
se intalneau  si se reintalneau pe 
strazile micului orasel intr-o buna 
dispozitie contagioasa. Apoi a venit 
si timpul pentru retragerea in 
camere, cu un ultim apel de 
verificare a tuturor copiilor din 
partea dirigintilor si  Mos Ene si-a 
intrat in drepturi dupa o zi 
istovitoare.
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Sambata dimineata somnul odihnitor ii remontase pe toti si plini
de energie elevii, impreuna cu profesorii lor, au pornit in mici
excursii pe rute diferite, explorand imprejurimile, urcand pe carari 
abrupte sau cobarand in vai inverzite, unii potolindu-si setea din 
izvoarele tamaduitoare, vizitand o manastire din apropiere sau 
pregatind un gratar la iarba verde; pentru ca ziua a fost frumoasa 
multi elevi s-au bucurat si de cele doua piscine din statiune. 
Activitatile au fost bogate in aceasta zi. 
In jurul orei 17 toti erau din nou in camere pentru ultimele 
retusuri ale tinutei de seara, ale coafurilor sau ale machiajului. 
ORA 21 – incepe petrecerea. Elevii intra in restaurant ordonati pe 
clase si avand in fata pe dirigintele clasei. Este un moment 
emotionant. Profesori si elevi se aplauda reciproc. Fetele sunt 
niste adevarate printese in rochiile lor de gala si nici baieti nu 
sunt mai prejos, toti avand costume si cravate asortate. 

Tinuta adecvata este obligatorie. Este o 
atmosfera efervescenta si plina de 
bucurie. Dupa miezul noptii o parte 
dintre elevi se schimba in tinute mai 
lejere. Petrecerea este in toi si toata 
lumea se simte foarte bine. Muzica si 
antrenul sunt la ele acasa. Sosirea 
tortului provoaca o ultima mare 
revarsare de veselie si blitz-urile nu mai 
contenesc sa sclipeasca pentru 
imortalizarea ultimelor momente ale 
petrecerii. 

La ora 3 dimineata petrecerea s-a 
stins si sala goala suspina dupa 
rasetele si voia buna care au plecat 
la culcare impreuna cu elevii. Seara 
a fost extrem de reusita neexistand 
nici-o problema creata de elevi; 
acest lucru indica profesorilor ca 
elevii lor au primit o educatie buna 
de la dansii.
Duminica. Ultima zi de excursie. 
Dimineata, dupa micul dejun, o 
ultima plimbare prin oras le 
intipareste tuturor mai bine 
amintirile. Plecam la ora 13. 
Cu siguranta a fost o excursie care 
a trezit emotii si amintirile ei vor fi 
dintre cele mai placute.



Mai ţineţi minte harta stelară imaginată de Carl
Sagan în vestitul său serial Cosmos: A Personal 
Voyage? Sau de unealta de care dispunea Golan 
Trevize în Marginea Fundatiei, pe nava sa spaţială? 
(Ciclul Fundatia - Marginea Fundatiei – Isaac
Asimov) Ori harta galactică a bibliotecii Consiliului 
Jedi din Star Wars? Ei bine, un prim pas a fost făcut 
de Google în această direcţie. 
O nouă facilitate în Google Earth le dă posibilitatea 
utilizatorilor acestui program să exploreze spaţiul de 
la consola calculatorului personal într-un mod în 
care, vorba filmului, n-au mai făcut-o niciodată.

La data de 22 august 2007, Google a anunţat lansarea unei facilităţi noi a cunoscutului program Google
Earth, denumită Sky, care oferă posibilitatea utilizatorilor să vizualizeze spatiul extraterestru cunoscut 
într-o manieră inedită, pornind de la imaginea cerului care se vede de pe planeta noastră.
Această unealtă uşor de folosit oferă tuturor utilizatorilor de pe Terra posibilitatea să vizualizeze şi să 
navigheze printre 100 de milioane de stele şi 200 milioane de galaxii. Imaginile de rezoluţie înaltă şi 
layerele informative formează o platformă unică de interacţiune şi învatare. 
Pentru a accesa Sky, utilizatorii nu trebuie decît să apese pe link-ul "Switch to Sky" din meniul drop-down
al Google Earth sau să apese butonul Sky din bara de navigare a aceluiaşi program. Interfaţa şi navigarea 
sunt similare cu cele ale programului de bază, cu facilităţi de dragging, zoom, cautare, "My Places" si 
selecţie de layere. 
Ca parte a noii facilităţi, Google introduce şapte layere informative care ilustrează diverse corpuri şi 
fenomene cereşti: 
Constellations – De la Cassiopeia pînă la Andromeda, layer-ul Constellations conectează constelaţiile în 
spaţiu, etichetîndu-le pe fiecare în parte. Utilizatorii pot învăţa despre stelele care formează constelaţia lor 
favorită. 
Backyard Astronomy – layer-ul care permite utilizatorilor să navigheze printr-o varietate de zone şi 
informaţii referitoare la stele, galaxii şi nebuloase vizibile cu ochiul liber, cu binoclul sau cu telescopul. 
Acest layer este extrem de folositor pentru astronomii amatori care pot, astfel, beneficia de o serie de 
pachete de informaţii bine organizate şi multilaterale privind fragmente ale cerului nopţii. 
Hubble Space Telescope Imagery – layer-ul HST furnizează peste 120 imagini de înaltă rezoluţie realizate 
de către telescopul Hubble. 
Moon – layer-ul referitor la Lună afişează animaţii ale poziţiei satelitului pământului şi a fazelor sale pe o 
perioadă de două luni. 
Planets – layer-ul ilustrează cele şapte planete oficiale ale sistemului solar şi poziţia lor pe cer în avans cu 
două luni. 
Users Guide to Galaxies – permite utilizatorilor să facă un tur virtual al diferitelor tipuri de galaxii, de la 
Ursa Mică şi pînă la Calea Lactee. 
Life of a Star – Acest layer duce utilizatorul într-un tur al ciclului de viaţă al unei stele. 
Sky a fost creat de echipa de ingineri Google din Pittsburgh prin unirea imaginilor furnizate de numeroase 
organizaţii ştiinţifice, printre ele aflîndu-se şi Space Telescope Science Institute (STScI), Sloan Digital Sky
Survey (SDSS), Digital Sky Survey Consortium (DSSC), CalTech's Palomar Observatory, United Kingdom
Astronomy Technology Centre (UK ATC) şi Anglo-Australian Observatory (AAO). 
Ideea s-a născut în cadrul programului universitar de vizitare al sediului Google, în care cei mai importanţi 
cercetători ai Universităţii din Washington au posibilitatea să participe la activitatea Google pe perioade de 
la 6 pînă la 12 luni. 
"Niciodata nu a existat o asemenea hartă a întregului cer care să poată fi accesată de oricine atît de usor. 
Orice om interesat de explorarea minunilor universului poate foarte rapid să vadă unde salaşuiesc
extraordinarele obiecte fotografiate de Hubble..." a spus Dr. Carol Christian de la STScI, care a condus 
formarea echipei Skz alaturi de Dr. Alberto Conti. 
Pentru a accesa Sky în Google Earth, utilizatorii trebuie să descarce ultima versiune a softului, disponibilă 
la adresa: http://earth.google.com

Google Sky - prima poartă stelară

12

Revista Grupului Şcolar de Chimie “COSTIN NENIŢESCU” - CRISTAL – Numărul 4 - IUNIE 2007

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmos:_A_Personal_Voyage
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmos:_A_Personal_Voyage
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmos:_A_Personal_Voyage
http://earth.google.com/
http://www.rosf.ro/ro/images/astronomie/earthsky_lg.jpg


B-dul Theodor Pallady nr. 26, sector 3, Bucuresti
Telefon secretariat – 345.09.20

Revista Grupului Şcolar de Chimie “COSTIN NENIŢESCU” - CRISTAL – Numărul 4 - IUNIE 2007

13



Colectivul de redacţie

1. FILIP SERGIU
clasa a XI-a C

2. MARIA GABRIEL
clasa a XI-a C

3. CHIŢU ELENA 
clasa a XI-a A

4. COJOCARIU SABRINA 
clasa a XI-a A

5. DOBROTĂ ELISABETA
clasa a XII-a A

6. ŞUBEA CLAUDIU 
clasa a XII-a A

Redactor şef:

Prof. FLORENTINA CRISTEA

florentina.cris@gmail.com

Responsabil grafica revistei:

Prof. FELICIA HUIDEŞ

felicia.huides@gmail.com

14

Propuneti un articol la adresa de e-mail:  
cristal.nenitescu@gmail.com

mailto:felicia.huides@gmail.com

	CRISTAL 
	Colectivul de redacţie

