
2-6.10.2007 Am participat la Salonul Cercetarii , din cadrul Targului de la Romexpo, 
promovand imaginea Colegiului Tehnic “Media” si am prezentat trusele educationale 
primite de la firma Vernier International din S.U.A. cu ajutorul unui grup de elevii de la 
clasa a XII-a E ( Toma Valentin, Minoiu Anca, Lupşanu Ştefan, Dumitru Camelia, 
Nedelcu Adriana, Caradan Mihai), in zilele de 4,5 si 6 octombrie. 

Vineri, 5 octombrie, am realizat masuratori ale presiunii sangvine si E.K.G., cu ajutorul 
truselor educationale primite de la firma Vernier International din S.U.A. , pentru 
persoane din public. Timp de cca trei ore am avut la stand un aflux de persoane interesate 
atat de valorile parametrilor starii de sanatate, cat si de modul de functionare a truselor. 

Spatiul de desfasurare a fost oferit de Firma Bio-Consult, prin intermediului domnului 
Dan Sporea, directorul CSET - Center for Science Education and Training. 

 

In perioada 2-6 octombrie 2007,am participat la pavilionul 12 de la ROMEXPO, la 
Salonul Cercetarii, avand un stand comun cu firma Bio-Consult Service S.R.L.,condusa 
de doamna Diana Szedlacsek. 

In zilele de 4 si 5 octombrie, am vizitat acest pavilion fiind insotita de elevii claselor a 
VI-a A, a VI-a B si a VII-a A. 
Acestia au manifestat un viu interes pentru multe din standurile Salonului Cercetarii, pot 
aminti standul de la Microsoft, pe cel de la Institutul de cercetari “Dr.I. Cantacuzino” sau 
pe cel al Institutului de Medicina Comparata, noile modele Fiat sau dispozitivele de 
simulare pentru avioane de la Ministerul Apararii.  
 
Elevii au urmarit cu interes o serie de dansuri demonstrative realizate de doi dansatori din 
Italia, care prin tehnica folosita le-a aratat cum fizica poate explica multe din pozitiile si 
miscarile realizate in timpul dansului. 
 
Doamna Andreea Ionescu de la “Casa Radio” , le-a prezentat un experiment interesant 
legat de structura ADN-ului care contine patru perechi de baze azotate ( patru tipuri 
diferite de molecule organice) adenină (notată A), citozină (C), guanină (G) şi timină (T). 

 

 

Material realizat de prof. Mihaela Vajaitu, Colegiul Tehnic “Media” si Scoala 
Europeana Bucuresti 

 

 
 


