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ARGUMENT 

Pregătirea elevilor capabili de performanţă este un deziderat al educaţiei diferenţiate. Inspectoratul Judeţean Timiş 

a selectat Colegiul Naţional Bănăţean din Timişoara printre unităţile de învăţământ capabile să desfăşoare pregătirea 

loturilor de elevi de mare performanţă. Constituirea Centrelor de Excelenţă urmăreşte valorificarea maximă a 

potenţialului de dezvoltare de care dispun elevii cu performanţe deosebite în domeniul biologiei. 

Prin proiectul Centrul Judeţean de Excelenţă pentru elevii de clasa a XII-a ne-am propus realizarea unor activități 

ce promovează spiritul olimpic și spijină tinerii capabili de performanță să valorizeze experiența dobândită la clasă în noi 

contexte de învățare și evaluare prin participarea la concursuri pe plan local, naţional şi internaţional. Comunicarea s-a 

realizat on-line şi „face to face”. 

La biologie, în fiecare an şcolar se desfăşoară activităţile Centrului de excelenţă pentru clasa a XII-a. Tematica 

propusă are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice, dar şi completarea acestora cu activităţi practice organizate şi 

desfăşurate în laboratorul de biologie al şcolii, respectiv în laboratoare universitare de specialitate ca Laboratorul de 

biologie moleculară de la Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului din Timişoara, Platforma de cercetări ştiinţifice a 

Universităţii de Vest din Timisoara sau Catedra de anatomie de la Univesitatea de medicină şi Farmacie „V. Babeş” din 

Timişoara. Pentru acestă oportunitate adresăm mulţumirile noastre doamnei Conf. Dr Sorina POPESCU de la USABMV 

TM, domnului Prof. Univ. Dr. Vasile OSTAFE de la UVT TM şi domnului Prof. Univ. Dr. Andrei MOTOC de la 

UMF TM pentru tot spijinul acordat atât în organizarea vizitelor de lucru, a lucrărilor practice, cât şi pentru contribuţia 

adusă la pregatirea lotului olimpic în vederea participării la etapele naţionale ale concursurilor şcolare de profil.  

Dintre elevii participanţi, în fiecare an şcolar nominalizăm elevii care au obţinut nota 10 la examenul de 

bacalaureat (Condor Tudor Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara - media generală 10, Ciurel P. Cătălina-Denisa, 

Cioclu A. Raluca, Tîrziu N. Alexandru, Motrescu V. Emanuela-Cristiana, Rusu C. Darius-Iulian, Băcilă M. 

Teodora, Jecan V. Flavia-Nicoleta, Verdea M. Corina-Ștefania, Kunghi A. Diana-Alexandra, Condor T. Tudor-

Traian, Dragomir G. Lavinia-Adina, Drăgoi-Anghel M.-L. Alexandra-Maria, Ionese G. Eduard, Gândea I. David, 

Giurgiu L. Bogdan-Andrei, Popescu A.-Ș. Anca Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara, Popa Maria Colegiul National 

„C. D. Loga” Timişoara – nota 10 la proba de biologie. De asemenea este demn de reţinut faptul că elevele care au 

eleborat materialele publicate în acest studiu au performanţe dovedite în domeniul biologiei, la nivel naţional şi 

internaţional: eleva Brezoiu Daiana Oana, a aplicat la cinci universitatăți din strainătate și a fost admisa la toate cinci; a 

ales să studieze genetica, în cadrul Facultății de Științe Biologice de la Universitatea din Essex, Colchester, în Anglia, iar 

Turcin Maria Alexandra a fost obținut la examenul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu 

Haţieganu” Cluj Napoca, poziția nr 2. O mare parte dintre ei sunt în prezent admiși la Univesitatea de medicină şi Farmacie 

„V. Babeş” din Timişoara. 

Activităţile cu elevii, întâlnirile cu specialiştii din domeniu, schimburile de experienţă, activităţile practice, au fost 

finalizate cu materiale aplicate/materiale didactice, respectiv, editarea şi tipărirea acestui material. Ne-am propus sî 

cuprindem în prezentul studiu câteva colaje didactice cu aspectele teoretice discutate în cadrul temelor propuse în cadrul 

Centrului Judeţean de Excelenţă. La sugestia elevilor din CEX 12, am intodus câteva teme din programa de clasa a 11-a, 

teme mai puţin aprofundate în mod curent la clasă, dar care se regasesc în programele pentru olimpiadă şi bacalaureatul 

internaţional, materiale elaborate de către elevii capabili de performanţă – eseuri, rezolvarea şi discutarea subiectelor 

propuse la Proba Practică a olimpiadei de biologie-etapa naţională, pentru clasa a 9-a, şi a 12-a (aceste subiecte au fost 

elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, iar sugestiile de rezolvare de către elevi), câteva câteva din temele practice 

propuse şi realizate în cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă și lucrări practice cu imagini originale ale produselor 

elevilor. 

Spre exemplu, materialul Sistemul endocrin – glandele endocrine, hormonii și metabolismul reprezintă o 

sinteză a informațiilor din cele 8 manuale alternative aprobate pentru anul școlar 2014/2015. La elaborarea lui au 

contribuit, pe lângă autoarele prezentului studiu, următorii elevi: Constantin Theodora Alexandra și Alexandra Maria 

Turcin, care au încercat să îl facă într-o mai mare măsură accesibil colegilor lor, care se pregătesc pentru Olimpiada de 

Biologie, Bacalaureatul international sau admiterea la Medicină. 

 

Realizarea acestui material a fost posibilă cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, prin Agenda Culturală a 

Consiliului Judeţean Timiş/2015 în cadrul proiectului Centrul Judeţean de Excelenţă la Biologie pentru elevii claselor 

a XII-a, 
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Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara 

CENTRUL DE EXCELENŢĂ LA BIOLOGIE 

Planificarea activităţii 

CLASA a XII-a 

An şcolar 2014- 2015 

 

Nr. 

crt. 
Conţinutul tematic 

1. I. Genetică  

1. Genetică moleculară - Acizii nucleici: - compoziţia chimică 

2. ADN-ul - tipuri, structură, funcţii 

3. Acizii ribonucleici - tipuri, structură, funcţii 

4. Codul genetic. Biosinteza proteică 

5. Organizarea materialului genetic: virusuri, procariote şi 

eucariote;  

6. Genomica (genomica structurală: obiect de studiu, metode şi 

tehnici); 

7. Reglajul genetic la procariote şi eucariote; 

8. 2. Genetică umană  

Genomul uman –  complementul cromozomial; 

9. Determinismul genetic al principalelor caractere fenotipice 

umane;  

10. Diversitatea genetică - Notiuni fundamentale de evoluţionism; 

11. Mutaţiile 

12. Mutageneza şi teratogeneza - anomalii cromozomiale asociate 

cancerului uman (fenotipul cancerului, agenţi carcinogeni, 

oncogene, protooncogene, antioncogene); 

13. Domenii de aplicabilitate şi consideraţii bioetice în genetica 

umană: 

14 II. Ecologie umană 
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A. Aspecte practice/ Lucrări practice 

 

I. Celule si tesuturi .  Observatii microscopice  - histologie – glande endocrine 

 

Scop: recunoaşterea glandelor endocrine şi rezolvarea unor cerinţe pe baza obsevaţiilor preparatelor 

microscopice şi a unor imagini.  

 

Materialele necesare: lame cu preparatele, creioane şi hârtie pentru notiţe şi desene. 

Mod de lucru: 

Prima oară se observă toate preparatele la rând cu cel mai mic obiectiv şi se notează unele observaţii 

generale, apoi măresc imaginile pentru a observa detalii semnificative. 

 

 Preparatul 1 - Secţiune prin 

pancreas. 

Preparatul poate fi identificat cu 

uşurinţă datorită prezenţei insulelor 

Langerhans. Acestea sunt grupări mici de 

celule secretoare mai slab colorate şi 

înconjurate de o capsula fibroasă.Dacă nu 

există o diferenţă de coloraţie, acestea se 

mai pot deosebi de celulele exocrine din jur 

(care formează acinii pancreatici) prin 

faptul că celulele endocrine sunt dispuse 

dezordonat.  

 
  

 Preparatul 2 - Tiroida 

Tiroida este uşor recunoscută datorită 

structurii sale foliculare.  

În secţiune se observă celule mai mici 

sau mai mari în funcţie de activitatea 

glandei care înconjoară spaţii cu coloid. 

Acest coloid este un depozit de hormoni, 

are o coloraţie roz şi nu prezintă celule în 

interior.  
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 Preparatul 3 – Glandele 

suprarenale 

Se pot observa cu uşurinţă 2 zone 

foarte diferite ca aspect, corticală şi 

medulară.  

Celulele din interior sunt neuroni 

secretori de dimensiuni mari, ovalari, în 

timp ce zona din exterior este alcătuită 

dintr-un epiteliu secretor. 

Se măreşte imaginea şi se 

poziţionează către marginea secţiunii.  

Se observă cele 3 zone componente 

ale corticosuprarenalei (glomerulară, 

fasciculată şi reticulată) care diferă prin 

densitatea celulelor şi organizarea lor, 

după cum sugerează şi numele acestora. 

 

  

 Preparatul 4 - Hipofiza 

Acest preparat în secţiune 

transversală are aproximativ forma cifrei 

„8” lucru pe baza căruia putem afirma că 

această glandă are 2 lobi evidenţi.  

Coloraţia şi organizarea celulară este 

diferită, iar între cei 2 lobi se poate 

distinge uşor o a 3- a porţiune care le 

separă.  

Observaţiile făcute coincid exact cu 

descrierea din manual a hipofizei. 

 

  

 Preparatul 5 - Timus 

Se pot observa lobuli cu 2 zone 

specifice, zona internă prezentând 

corpusculi Hassl. 

Mărind mult imaginea se observă 

foarte multe limfocite. 

 




