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Probleme rezolvate din manualul de fizic? clasa IXîn ajutorul elevilor ?i p?rin?ilor :
fizica f?r? meditatorFizica clasa a XI-aoscilatii si unde : teorie si probleme
rezolvateFizic?clasa a VI-a : intrebari, exercitii si probleme rezolvateFizic?clasa a
VIII-a : intrebari, exercitii si probleme rezolvateProbleme rezolvate din manualul
de fizica clasa IXîn ajutorul elevilor si parintilor : fizica fara meditatorProbleme
rezolvate din manualul de fizic? clasa IXîn ajutorul elevilor si p?rin?ilor : fizic? f?r?
meditatoriFizic?culegere de probleme propuse ?i rezolvate : pentru clasa a X-a ?i
examenul de bacalaureatFizic? molecular? ?i termodinamic?probleme rezolvate :
(clasa a X-a)Fizic?activit??i de evaluare pentru clasa a XI-a : probleme rezolvate,
teste de evaluare, suplimente teoretice, lucr?ri experimentaleProbleme de fizic?
pentru clasa a IX-a, rezolvate completFizic?culegere de probleme propuse ?i
rezolvate : pentru clasa a X-aFizic?culegere de probleme propuse ?i rezolvate :
pentru clasa a IX-aFizic?culegere de probleme propuse ?i rezolvate : pentru
clasa a IX-a ?i examenul de bacalaureatBibliografia na?ional? a RomânieiC?r?i,
albume, h?r?iBibliografia RomânieiC?r?i, albume, h?r?iBibliografia na?ional?
român?C?r?i, albume, h?r?iGazeta matematic? ?i fizic?Gazeta matematic? si?
fizic?Seria AGazeta matematic?Bibliografia na?ional? român?C?r?i, albume,
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h?r?iBibliografia nati?onal? român?C?rti?, albume, h?rti?Bibliografia c?r?ilor în
curs de apari?ie : CIP.Anatomia unei imposturi. O ?coal? incapabil? s?
înve?eElefant Online
"Asemeni ecologilor, care privesc natura ca pe un mediu indispensabil de supravie?uire ?i cer
stoparea polu?rii pentru ca urma?ii no?tri s? mai poat? avea ce respira, ?i Mihai Maci prive?te
înv???mântul ca pe un mediu de via??, indispensabil pentru viitorul na?iunii ?i pus sever în
discu?ie de iresponsabilitatea distrugerii condi?iilor care fac posibile producerea ?i
reproducerea binelui comun. Vom disp?rea, ne avertizeaz? Maci cu vocea sa blând?, iubitoare
?i înc?rcat? de disperare." - H. R. Patapievici "Atunci când abdic? de la menirea ei, ?coala nu e
o simpl? institu?ie iner?ial?, ci una deformatoare. ?i nu deformeaz? doar spatele copiilor, ci, în
primul rând, sufletele lor. Elevul care înva?? c? poate ob?ine note mari cu referate de pe
internet e adultul de mâine care va plagia f?r? remu?c?ri, cel care-?i copiaz? temele în pauz?
va alege întotdeauna scurt?tura, iar cel care promoveaz? cu interven?ii va ?ti c? la baza
reu?itei st? nu cunoa?terea, ci cuno?tin?ele. Luate individual, lucrurile acestea pot p?rea
m?runte, îns? cumulate, ele dau m?sura deform?rii lumii în care tr?im ?i arunc? o umbr? grea
asupra viitorului pe care ni-l dorim altfel." - Mihai Maci Colec?ia Contributors reune?te lucr?ri
informative, inteligente, semnate de nume cu autoritate în diverse domenii. Cititorul va g?si în
paginile colec?iei argumente conving?toare, analiz? riguroas? ?i independen?? în gândire.
Volumele incluse în aceast? colec?ie sunt menite s? te fac? s? în?elegi ideile, tendin?ele ?i
muta?iile din lumea modern?, din actualitatea imediat? ?i din min?ile celor ce provoac? sau
decid schimb?rile. ?Anatomia unei imposturi, de Mihai Maci, este al doilea volum al colec?iei
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Contributors.

Iat? ce ne m?rturise?te autoarea acestei c?r?i: „1055 B. P. Ha?deu este povestea
adolescen?ei unei genera?ii de acum 40 de ani. Nu cred c? exist? vreo persoan? care a
terminat Ha?deul ?i care s? nu priveasc? în urm? cu dragoste, nostalgie ?i f?r? pic de
resentimente, indiferent câte note de trei a încasat sau câte nop?i nedormite – în care a
visat formule la matematic?, fizic? sau la chimie – a avut. S? fii licean la Ha?deu era nu
numai o mare mândrie; era în primul rând o stare de spirit. Aveam impresia – sau chiar
a?a era – c? suntem deosebi?i. ?i mi-am propus s? povestesc via?a noastr? de liceeni,
f?r? s? fiu ipocrit? ?i f?r? s? laud pe cineva; s? v-o povestesc exact a?a cum era sau
cum o sim?eam eu.”
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