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În perioada 01-3.aprilie 2013,  va avea loc în „Salonul Artelor” din 

cadrul  Bibliotecii  Judeţene  „Petre Dulfu”  Baia Mare, a 5 - a ediţie a 

proiectului „Eco-Fizica” -proiect naţional interdisciplinar propus pentru 

includerea în Calendarul Activităţilor Educative 2013. Proiectul 

cuprinde următoarele secţiuni: 

 Expoziţia -„Exploratori în arta creaţiei ştiinţifice”  

pe secţiuni: 

 „Inventică şi proiectare artizanală”- machete funcţionale 
artizanale şi de concepţie proprie; 

 „În lumea Micilor-redactori”- expoziţie de reviste şcolare; 
şcolare şi lucrări artistice (grafică, artă fotografică) cu caracter 
ecologic,  ştiinţific .  

 „Imaginea muncii educative”-expoziţie de auxiliar didactic şi 
de promovare a imaginii fizicii ca disciplină curriculară. 
 

 Concursul  „Tehnica virtuală şi de proiectare în educaţie”  

pe secţiuni : 

 Profesori-„Inovare pedagogică şi creativitate prin utilizarea 

WEB2.0 la clasă” - site de colaborare profesor-elevi în procesul 

instructiv-educativ 

 Elevi  - „Utilizarea tehnicilor IT&C în prezentarea 

proiectelor de fizică” – prezentarea  proiectele existente în 

cadrul expoziţie pe suport electronic, utilizând soft adecvat: 

prezentări Power Point, material video, pagini Web, etc. 

Invitaţia se adresează tuturor elevilor şi profesorilor, atât  din 

şcoli gimnaziale cât şi liceale  din ţară. Notarea proiectelor fiind 

realizată separat pe cele două nivele de învăţământ. 
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Programul acţiunii: 

DESFĂŞURAREA  PROIECTULUI 

1.  
Luni 

01 Aprilie 
2013 

ora 900- Primirea şi eventual cazarea participanţilor 

 ora 1000 -11 30 - Aranjarea  lucrărilor în sala de expoziţie 

ora 1200- Festivitatea de deschidere, urmată de inaugurarea   
expoziţiei „Exploratori  în arta creaţiei ştiinţifice” pe cele trei 
secţiun i în “Salonul Artelor” al Bibilotecii Judeţene “Petre Dulfu” 
Baia Mare. 

ora 1430  - 2000  Prezentarea proiectelor şi evaluarea 
prezentării-completarea grilei de notare de către Comisia 

profesorilor anterior selectaţi 

2.  
Marţi 

02 Aprilie 
2013 

ora 900-1130 – Continuarea prezentării proiectelor şi a 
evaluării prezentărilor în "Salonul Artelor”, repectiv prezentarea site-
urilor  din secţiunea  „Tehnica virtuală şi de proiectare în 

educaţie”, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”. 

ora 1200-1400- Masa de prânz la cantina Colegiului Economic 
“Nicolae Titulescu” 

ora 1430-16 30  
- Centralizarea  listelor  de evaluare de către coordonatorul 

de proiect şi  profesori colaboratori. 
-Vizitarea oraşului sub îndrumarea unor profesori ai 

Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare 

ora 1800- Activităţi recreative 

3.  

Miercuri 

03 Aprilie 
2013 

ora 1200- Festivitatea de premiere 

 

Înscrierea, privind participarea la proiect, se va face pe baza 

formularului de mai jos şi va fi transmis pe adresa 

sylvacarmen15+proiecteco@gmail.com până la data de 

02.februarie.2013. 

Înscrierea lucrării,se va face pe baza formularului existent pe 

site-ul proiectului  http://carmenmuresan.webs.com/, până la data 25. 

03.2013,  conform precizărilor menţionate pe site! 

Persoana de contact : prof. Carmen Silvia  Mureşan,  Tel. 0742-132034, 

e-mail:  sylvacarmen15+proiecteco@gmail.com sau  

muresan.carmen@ymail.com.  
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

până la data 02.02.2013 

 

CONCURS DE PROIECTE  “ECO-FIZICA”  

 

Profesor coordonator 

Nume şi prenume:  ............................................................................ 

Specialitatea: .................................................... 

Numele instituţiei: .......................................................................................... 

Adresa de corespondenţă: 

Localitatea...............................,   Str............................., bl........, ap........., cod poştal: 

............. Telefon: .................................. , E-mail: ................................... 

Participare pe secţiuni:  

 I. „Tehnica virtuală şi de proiectare în educaţie”   

I.1.„Inventică şi proiectare artizanală” 

I.2. „În lumea Micilor-redactori” 

I.3. „Imaginea muncii educative” 

 II.„Exploratori arta creaţiei ştiinţifice” 

 II.1. „Inovare pedagogică şi creativitate prin utilizarea WEB2.0 la clasă” 

II.2.  „Utilizarea tehnicilor IT&C în prezentarea proiectelor de fizică” 

 

 

 

Se vor bifa secţiunile la care se participă! 

 

 

 

   

 


