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FIZICA LUMINEAZĂ VIAŢA 

Physics shines the life 

 

Mariana DRIHA1, Doina POP2, Rodica DAMŞA 3 

 

 
Rezumat. Lucrarea de faţă prezintă aspecte referitoare la cea de a treia ediţie a manifestării 
intitulate “Fizica luminează viaţa”. Această manifestare dedicată Anului European al Creativităţii 
şi Inovaţiei” se înscrie în manifestările “Hands on Science”. În contextul acestor activităţi elevii 
confecţionează artizanal diverse aparate, apelând numai la materiale de uz curent şi reciclabile. 
Manifestarea descrisă solicită elevilor competenţe complexe, care vizează integrarea cunoştinţelor 
ştiinţifice, realizând astfel produse funcţionale. 

Cuvinte cheie. proiect, fizică. 

Abstract. This paper presents some aspects related with the third edition of the project “Physics 
shine the life”. Our project joins the ceremonies of “2009 – The European Year of Creativity and 
Innovation” and it was promoted by “Hands on Science” Romanian network. In the frame of this 
project students have manufactured various apparatus and functional models using everyday life 
materials and/or recyclable materials. These activities require complex competences that refer to 
integrate scientific knowledge in the process of making these functional products. 
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Motto: "Creativitatea şi inovarea contribuie la prosperitatea 
economică ca şi la prosperitatea socială şi la 
bunăstarea individuală". 

 
Un sondaj realizat la nivelul Uniunii Europene arată că printre cele mai importante competenţe pe care 
le caută angajatorii pe piaţa muncii sunt inovaţia şi creativitatea. De aceea, Comisia Europeană a 
hotărât ca anul 2009 să fie declarat „Anul European al Creativităţii şi Inovaţiei”. 

În acest context, în mai 2009 la Grupul Şcolar „M. Viteazul” din Zalău a fost organizată cea de a treia 
ediţie a Proiectului ,,Fizica luminează viaţa”, activitate fiind înscrisă în cele promovate de reţeaua 
„Hands on Science” România, coordonată de Center for Science Educational and Training 
(http://education.inflpr.ro). 

Manifestarea se adresează elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul liceal şi doreşte să trezească 
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interesul elevilor pentru cunoaşterea ştiinţifică, prin realizarea unor experimente inedite, reale sau 
virtuale. 

Proiectul a debutat în anul şcolar 2006-2007, la iniţiativa profesorilor Driha Mariana (fizică), Pop 
Doina (fizică) şi ing. Damşa Rodica de la Grupul Şcolar ,,Mihai Viteazul” Zalău. La ultimele doua 
ediţii ale proiectului au participat peste 400 de elevi. Proiectul are scopul să stimuleze învăţarea fizicii 
încurajând, într-un cadru interdisciplinar, creativitatea ştiinţifică a elevilor. 

Proiectul este axat pe dezvoltarea dimensiunii investigative a învăţării fizicii şi pe cerinţele unui 
învăţământ centrat pe elev. 

Prin SECŢIUNILE sale (dispozitive experimentale realizate de elevi, sesiuni de referate şi comunicări, 
expoziţie de postere pe teme ştiinţifice), proiectul se implică în direcţia identificării a noi modele de 
performanţă şcolară în studiul fizicii şi în direcţia ameliorării instrumentelor de evaluare a rezultatelor 
şcolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scopul proiectului: promovarea educaţiei ştiinţifice în şcoală la toate ciclurile de învăţământ prin 
utilizarea nemijlocită a experimentului, ca un mijloc modern şi eficient de a ridica nivelul de predare a 
ştiinţelor. 

Obiective 

• promovarea educaţiei ştiinţifice în şcoală prin utilizarea nemijlocită a experimentului, ca 
un mijloc modern şi eficient de a ridica nivelul de predare a ştiinţelor exacte şi de 
perfecţionare a informării generale a publicului asupra realizărilor ştiinţei şi tehnicii; 

• realizarea unui schimb de experienţă între elevi şi cadre didactice; 

• conexiuni la nivel tehnic între învăţământul preuniversitar şi universitar; 

• extinderea reţelei „Hands-on Science” România. 

 
La ediţia 2009 au participat un număr de 200 elevi însoţiţi de cadre didactice. Ei au prezentat peste 80 
de dispozitive şi posterele realizate, demonstrând astfel că fizica este frumoasă şi ca, într-adevăr, «ne 
luminează viaţa». 
Dintre dispozitivele realizate pot fi amintite: luneta astronomică, presa hidraulică, semaforul, circula 
electrică, senzor de fum, telescopul, dispozitiv de testare a conductivităţii electrice, detector de metale, 
indicator de acceleraţie, poarta rulantă, centrala eoliană, dispozitive cu baterie şi celulă solară, 
dispozitiv mecatronic de transportat bile, detector de mişcare, racheta metalică etc. 
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O parte din dispozitive s-au axat pe folosirea surselor de energie convenţională, altele au pus în 
practică diferite fenomene şi legi. Toate dispozitivele au fost confecţionate din materiale reciclabile 

Elevii au fost încântaţi de realizările lor şi au explicat fiecare cu plăcere cum funcţionează dispozitivul 
realizat. Activitatea s-a bucurat de un real succes atât în rândul elevilor, cat şi a invitaţilor şi 
profesorilor participanţi 

Activitatea a fost mediatizată în presa locală, în revista de fizică, pe blog-ul catedrei de fizică, pe 
adresa web: http://www.didactic.ro.  
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