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În perioada 01-03.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 cuprins în Calendarul 

Activităţilor Educative 2013. 

 

 Proiectul cuprinde următoarele secţiuni: 

 

 Expoziţia - „Exploratori în arta creaţiei ştiinţifice”  

pe subsecţiuni:  

 „Inventică şi proiectare artizanală”- machete funcţionale 

artizanale şi de concepţie proprie; 

 „Comunicare artistică a cunoaşterii” expoziţie de reviste 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. (materiale profesori) 

 
 Concursul - „Tehnica virtuală şi de proiectare în 

educaţie”  pe subsecţiuni : 

 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, din 

învăţământul preuniversitar- clasele V -XII.  

 

Premierea se va face pe cele două nivele de învăţământ 

(Gimnaziu-Liceu). 

 

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

formularului de confirmare de pe site-ul 

https://sites.google.com/site/camyprojects/-eco-fizica-projects     şi va 

fi transmis pe adresa sylvacarmen15+proiecteco@gmail.com până 

la data de 28. februarie. 2013.  

 

Prezentările proiectelor (lucrarea propriuzisă) cu titluri, autori, 

coordonatori şi rezumate, respectiv link-uri la site-urile înscrise în 

concurs şi copiile după chitanţa de plată a taxei vor fi expediate 

până la data de 25. 03.2013,  pe adresa de mail menţionată pentru 

a fi introduse pe site. Pe baza fişelor de evaluare, fiecare 

participant va evalua lucrările colegilor, evaluări ce vor fi 

transmise pe aceeaşi adresă de mail până la data de 30. 03.2013 

pentru a fi centralizate şi încărcate pe site.  

 

Informaţii asupra acţiunilor anterioare găsiţi pe site-ul 

http://carmenmuresan.webs.com/ecofizica2013.htm, 

http://proiectcent.webs.com/ , http://projectfiz.wikispaces.com/. 

 

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

e-mail:  sylvacarmen15+proiecteco@gmail.com, respectiv 

sylvacarmen15@gmail.com cu specificaţia pentru ECO-FIZICA, sau  

muresan.carmen@ymail.com.  

 

Director : Prof. Crina Georgeta Buda, e-mail: crinabuda@yahoo.com  
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