
 

 

 Proiectul  „Eco-Fizica”  

2008-2009 

Proiectul a demarat în anul şcolar  2006- 2007, ca acţiune  în cadrul cercului de elevi 

CENT ,  “Dinamica minţii în studiul fenomenelor fizice”, condus de prof. Mureşan Carmen 

şi în cadrul căruia se realizează proiecte artizanale de fizică şi proiecte complexe cu caracter 

interdisciplinar. 

Acţiunea s-a desfăşurat  pe plan local, iar în anul 2007- 2009  a fost inclus în 

Proiectul Naţional “Eco- Şcoala”, coordonat de prof. Poran Camelia , ca acţiune organizată 

şi coordonată de profesorul Mureşan Carmen. Toată activitatea s-a consumat la nivel local, 

popularizarea proiectului fiind realizată de către profesorul coordonator prin publicarea de 

prezentări power point pe site-ul www.didactic.ro. În anul 2008-2009, proiectul a devenit 

judeţean prin includerea acestuia ca acţiune în cadrul Parteneriatului încheiat cu şcolile : 

Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, Şcoala Generală cu clasele I-VIII “George Coşbuc” şi Liceul 

Teoretic “Petru Rareş” Tg. Lăpuş.  

În cadrul evenimentului „Eco –Fizica”  2009, am inclus şi Proiecte de reviste şcolare, 

acţiune separată în cadrul parteneriatului. 

Dorinţa de popularizare a acţiunii  şi necesitatea unui spaţiu adecvat de desfăşurare 

a acţiunii a dus la încheierea unui parteneriat de colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Petre 

Dulfu”.  

Evenimentul expoziţional, în sine, îl consider a fi o experienţă unică pe plan 

judeţean, iar lucrările prezentate au impresionat prin inventivitate şi design deosebit.  

În cadrul procesului organizatoric, alături de profesor Mureşan Carmen, au 

participat elevii Bufan Octavia,  Radu Paula şi Copos Carla (cls. IX C), Crişan Marius (cls. 

X b), Căprar Oana şi  Şter Ioana (cls. X A) şi Pop Rus Oana, Şeer Paula şi Sabou Alexandra 

(cls. X E). 

Munca pentru proiect a fost elaborată, deoarece a inclus: 

 în primul rând cea de coordonare a proiectelor copiilor: concepere fizică, 

estetică şi implementare în viaţa cotidiană (aplicabilitate), precum şi editarea 

fişei tehnice sau prezentării power point aferentă proiectului. 

 crearea materialului de popularizare: invitaţii, fluturaşi pentru obţinerea unor 

finanţări din sponsorizări (fără succes), banner, afişe, pliante şi diplome. 

 amenajarea spaţiului expoziţional 

http://www.didactic.ro/


 crearea materialului de prezentare în cadrul deschiderii expoziţiei, material ce 

a inclus evenimentele anului precedent, cu imagini şi explicaţii de 

funcţionalitate a proiectelor, precum şi o prezentare rezumativă a lucrărilor 

tuturor şcolilor participante la evenimentulexistent în derulare.  

 Transmiterea invitaţiilor tuturor şcolilor, Inspectorului de specialitate, 

personalului CCD  şi centrelor de informare mass media, online sau în mod 

personal. 

 Lipirea de afişe în  liceele partenere, şcoli din diferite puncte ale oraşului, 

Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic, Primăria Judeţului Maramureş, 

etc. 

L a acţiunea de deschidere a expoziţiei au participat, pe lângă profesorii şi elevii 

incluşi în program ( 63 de diplome incluzând în medie 2-3 elevi/proiect  ), d-nul  Primar 

prof. Dr. Cristian Anghel, care a fost şi singurul sponsor al acţiunii derulate,  d-nul  

Director al Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” şi d-na  bibliotecar Cadar Dorina. Lipsa 

cadrelor didactice, a Directorilor de şcoli, a Inspectorului, în cadrul acestei manifestări a 

lăsat o umbră, care din fericire  a fost anulată de curăţenia şi lumina din sufletele copiilor 

captivaţi de diversitatea ideilor incluse în lucrările expuse. 

La festivitatea de premiere, efectuată de d-nul Primar Cristian Anghel, care de altfel 

ne-a sponsorizat listarea diplomelor, au lipsit nu numai forurile conducătoare din 

învăţământ, dar şi elevii incluşi în program, fapt care într-adevăr  mi-a produs o mare 

dezamăgire. 

Pe aceasta cale doresc să transmit părinţilor elevilor mulţumiri pentru susţinerea 

financiară a proiectului şi pentru munca depusă alături de copii lor la realizarea proiectelor 

şi  în acelaşi timp îmi exprim regretul pentru lipsa prezenţei lor la eveniment.  

De asemenea, mulţumesc D-nului Primar Cristian Anghel, pentru importanţa 

acordată evenimentului prin  implicarea directă şi discuţiile purtate cu elevii incluşi în 

proiect şi D-nului Director Teodor Ardelean, pentru acordarea şansei de a ne desfăşura 

într-un mediu cultural deosebit, iar D-nei Bibliotecar Dorina Cadar pentru ajutorul 

acordat în amenajarea spaţiului expoziţional. 

Şi acum, şi nu în ultimul rând, vreau să mulţumesc colegilor profesori: Ana Puşcaş 

– Şcoala Generală „George Coşbuc”, Cornelia Aniţaş – Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” şi  

Viorica Chiorean – Grupul Şcolar „C. D. Neniţescu”, pentru şansa de a colabora într-un 

proiect de o importanţă deosebită în formarea unei gândiri creative la nivelul educaţiei 

tinerilor. 

În loc de concluzie.. 



Consider că am avut mult de învăţat din această acţiune, atât pe linie strict 

profesională cât şi pe linie de organizare, unde în anul următor vom fi mult mai eficienţi 

cunoscând acum paşii implementării proiectului şi punctele spinoase ale acestuia. 

Criterii de evaluare a lucrărilor:  

(nu a fost competiţie ci doar schimb de experienţă ) 

Valoare estetică, Ingeniozitatea redării  fenomenului fizic, Implementarea 

aplicaţiei în viaţa cotidiană , Fiabilitatea proiectului, Originalitatea lucrării, 

Complexitatea realizării şi a fenomenelor fizice implicate, Aplicabilitate. 
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Tipuri diplome 


