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Inima este un organ care Inima este un organ care îîndeplinendeplineșște rolurile de rezervor te rolurile de rezervor 
sangvin sangvin șși de pompi de pompăă aspiroaspiro--respingatoare cu activitate ritmicrespingatoare cu activitate ritmicăă
sistolosistolo--diastolicdiastolicăă..
ÎÎn experimentele demonstrative efectuate  cu trusa n experimentele demonstrative efectuate  cu trusa 
educaeducaţţionalionalăă primitprimităă de la Firma Vernier,voi prezenta o serie de la Firma Vernier,voi prezenta o serie 
de mde măăsursurăători legate de activitatea inimii.tori legate de activitatea inimii.
Cu ajutorul senzorului de presiune sangvinCu ajutorul senzorului de presiune sangvinăă șși a dispozitivului i a dispozitivului 
Go link cu program software se pot realiza mGo link cu program software se pot realiza măăsursurăători ce tori ce 
vizeazvizeazăă presiunea sistolicpresiunea sistolicăă, , presiunea diastolicpresiunea diastolicăă, presiunea , presiunea 
arterialarterialăă medie medie șșii pulsulpulsul pacienpacienţţilor ilor îîn diverse situan diverse situaţţii create ii create 
precum precum șși pentru pacieni pentru pacienţţi de sexe diferite,toate acestea fiind i de sexe diferite,toate acestea fiind 
colectate automat de un computer colectate automat de un computer șși prezentate sub formi prezentate sub formăă
graficgraficăă pe monitor.pe monitor.
Monitorizarea ritmului cardiac poate fi analizatMonitorizarea ritmului cardiac poate fi analizatăă îîn urma n urma 
efectuefectuăării unor tipuri de exercirii unor tipuri de exerciţţii fizice.ii fizice.



1. 1. AtriuAtriu

 

dreptdrept; 2. ; 2. AtriuAtriu

 

stângstâng; 3. Vena ; 3. Vena cavcavăă

 

superioarsuperioarăă; 4.Aorta; 5. ; 4.Aorta; 5. ArterArterăă

 

pulmonarpulmonarăă; 6. ; 6. 
VenVenăă

 

pulmonarpulmonarăă; 7. ; 7. ValvaValva

 

mitralmitralăă; 8. ; 8. ValvaValva

 

aorticaorticăă; 9. ; 9. VentriculVentricul

 

stângstâng; 10. ; 10. VentriculVentricul

 
dreptdrept; 11. Vena ; 11. Vena cavcavăă

 

inferioarinferioarăă; 12. ; 12. ValvaValva

 

tricuspidtricuspidăă; 13. ; 13. ValvaValva

 

pulmonarpulmonarăă



Senzorul E.K.G. Senzorul E.K.G. îîmpreunmpreună ă cu dispozitivul Go cu dispozitivul Go 
link link șiși cei trei electrozi atacei trei electrozi atașșaaţţi pot evideni pot evidenţţia ia 
electrocardiograma prin intermediul unui electrocardiograma prin intermediul unui 
computer,aficomputer,afișșâând pe monitorul acestuia cele nd pe monitorul acestuia cele 
cinci componente ale unei bcinci componente ale unei băătai cardiace tai cardiace 
obiobișșnuite care include unda P,complexul QRS nuite care include unda P,complexul QRS 
șși unda T.(Unda P i unda T.(Unda P --îînceputul contracnceputul contracţţiei iei 
electrice;complexul QRS electrice;complexul QRS --contraccontracţţia ia 
ventriculelor ,iar unda T constituie ventriculelor ,iar unda T constituie 
repolarizarea precum repolarizarea precum șși starea de pregi starea de pregăătire tire 
pentru o noupentru o nouăă bbăătaie .)taie .)



PresiuneaPresiunea arterialaarteriala variazavariaza catevacateva unitatiunitati cu cu fiecarefiecare
masuratoaremasuratoare.  .  DacaDaca nunu variazavariaza maimai multmult de 3de 3--5 5 unitatiunitati
variatiavariatia e e nesemnificativanesemnificativa..
In In timpultimpul efortuluiefortului, , presiuneapresiunea arterialaarteriala sisi pulsulpulsul cresccresc in in 
mod normalmod normal..
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DupDupăă efortefort îînn general general presiuneapresiunea arterialarterialăă esteeste aaşşteptatteptatăă
ssăă fie fie maimai micmicăă din din cauzcauzăă ccăă acidulacidul lactic care se lactic care se 
acumuleazacumuleazăă îînn mumuşşchichi ca ca produsprodus al al metabolismuluimetabolismului
are are funcfuncţţiaia de a de a dilatadilata arterelearterele, de , de aceeaaceea presiuneapresiunea
arterialarterialăă scadescade comparativcomparativ cu cu mmăăsursurăătoareatoarea iniiniţţialialăă.  .  
AceastAceastăă variavariaţţieie depindedepinde şşii de de condicondiţţiaia fizicfizicăă a a 
subiectuluisubiectului. . 
SubiectulSubiectul a a ccăăruirui presiunepresiune arterialarterialăă scadescade la normal la normal 

rapid rapid dupdupăă efortefort are o are o condicondiţţieie fizicfizicăă bunbunăă. . 
ÎÎnn schimb,dacschimb,dacăă presiuneapresiunea arterialarterialăă şşii pulsulpulsul nunu revinrevin

îînn 33--5 minute la normal, 5 minute la normal, subiectulsubiectul nunu prezintprezintăă o o 
condicondiţţieie fizicfizicăă bunbunăă, , sausau poatepoate aveaavea o o anumeanume condicondiţţieie
anormalanormalăă cardiaccardiacăă cece duce la duce la aceastaceastăă reacreacţţieie
prelungitprelungităă de de revenirerevenire la normal. la normal. 







AcestAceste e activitactivităăţţi extrai extraşşcolarecolare
 

îîşşi i propupropunn::
        --Formarea capacitFormarea capacităăţţiilor de iilor de îînnţţelegere elegere şşi i 

interpretare  a fenomenelor interpretare  a fenomenelor îîn corelan corelaţţie ie 
interdisciplinarinterdisciplinarăă, utilizând legile, principile, , utilizând legile, principile, 
precum precum şşi limbajul adecvat disciplinelor i limbajul adecvat disciplinelor 
biologie, fizicbiologie, fizică ă şşi chimie.i chimie.

--CreCreşştera motivatera motivaţţiei pentru iei pentru şştiintiinţţă ă şşi sprijinul i sprijinul 
dat de tehnologie acesteia.dat de tehnologie acesteia.



Înlăturarea viziunilor deformate asupraÎnlăturarea viziunilor deformate asupra
 fenomenelor care duc la ofenomenelor care duc la o

 “pseudo“pseudo--şştiintiinţăţă””, precum şi formarea , precum şi formarea 
unei culturi generale pe baze ştiinţificunei culturi generale pe baze ştiinţifice.e.

 Cunoaşterea factorilor de risc în cazul Cunoaşterea factorilor de risc în cazul 
afecţiunilor care apar în funcţionarea afecţiunilor care apar în funcţionarea 
inimii şi înlăturarea acestora pentru a inimii şi înlăturarea acestora pentru a 

avea o viaţă sănătoasă.avea o viaţă sănătoasă.



Calculatorul va deveni indispensabil Calculatorul va deveni indispensabil 
deoarece stimuleazdeoarece stimulează ă atât cunoştinţele atât cunoştinţele 
teoretice cât şi activităţile experimentale teoretice cât şi activităţile experimentale 
realizând între acestea conexiuni directe.realizând între acestea conexiuni directe.
Aplicaţiile cunoştiinţelor învăţate se poate Aplicaţiile cunoştiinţelor învăţate se poate 
face rapid utilizând C.D tip enciclopediface rapid utilizând C.D tip enciclopediee.. Pe Pe 
lânlânggă ă aceste alternative elevul mai are aceste alternative elevul mai are 
posibilitatea de a crea materiale personale.posibilitatea de a crea materiale personale.
Prin codificarea informaţiei tip joc de Prin codificarea informaţiei tip joc de 

descoperire, elevii sunt stimulaţi efectiv descoperire, elevii sunt stimulaţi efectiv 
prin imagini, culori, sunete, animaţie.prin imagini, culori, sunete, animaţie.



Învăţământul mileniului al IIIÎnvăţământul mileniului al III--lea va impune lea va impune 
schimbschimbăări necesare care au rolul de a ri necesare care au rolul de a 

dinamiza procesul de predaredinamiza procesul de predare--învăţare .învăţare .
 Un rol esenţial îl au orele interdisciplinare Un rol esenţial îl au orele interdisciplinare 

care îi crează elevului conexiuni între care îi crează elevului conexiuni între 
materiile stmateriile stuudiate, precum şi înţelegerea mai diate, precum şi înţelegerea mai 

profundprofundă ă şi aplicarea directă a teoriei şi aplicarea directă a teoriei 
studiate. studiate. 



MULMULŢŢUMIRIUMIRI

DOMNULUI DAN SPOREA PENTRU OPORTUNITATEA PE DOMNULUI DAN SPOREA PENTRU OPORTUNITATEA PE 
CARE A CREATCARE A CREAT--O PRIN REO PRIN REŢŢEAUA EDUCAEAUA EDUCAŢŢIONALIONALĂĂ

““HandHand--onon--sciencescience”,                                  ”,                                  

PRECUM ŞI PARTENERILORPRECUM ŞI PARTENERILOR
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