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prof. Maria Pop şi Mihaela Voivod 

 

Şcoala altfel a dat elevilor ocazia de a se întâlni mai mult ca oricând cu "FIZICA ALTFEL" . 

Atelierul meu s-a numit “Fizica şi viaţa cotidiană” şi s-a desfăşurat de luni până joi în laboratorul 

de chimie, în fiecare zi fiind înscrişi alţi elevi din clasele V-VIII. Am organizat experimente pe 

grupe: oglinzi, lentile, măsurarea mărimilor fizice(greutate, grosime/diametre), circuite electrice, 

magneţi. Elevii au fost provocaţi să imgineze şi efectueze ei experimente pe baza celor 

demonstrative făcute de profesoare în timpul orelor . Au fost încântaţi de această oportunitate. În 

a doua parte a atelierului, am vizionat lecţii animate sau lucrări cu care foştii elevi au obţinut 

premii la Concursul Naţional "UNIVERSUL EINSTEIN". 

Câteva impresii ale elevilor: 

 Interesant, frumos, nemaipomenit, excelent, experimente frumoase; 

 Mi-au plăcut mult experimentele cu lentile; 

 Activitatea de azi mi s-a părut cea mai tare; 

 A fost o activitate distractivă şi plină de veselie; 

 Sunteţi o profesoară bună, liniştită şi ştiţi să vă comportaţi cu copii; 

 Mi-a plăcut mult această minunată activitate de fizică; 

 Interesant şi educativ; 

 După părerea mea acest atelier a fost tare ingenios şi am avut ocazia să pfim împreună 

elevi din clase diferite. 

       

       



Vineri, 19 mai 2017, o zi spectaculoasă pentru elevii înscrişi la atelierele "Fizica şi viaţa 

cotidiană" şi "Micul chimist"- prof. Maria Pop şi Elena Cosma. Ziua a început la Sala de 

Gimnastică a Liceului cu Program Sportiv, unde domnul profesor Liviu Pop şi gimnaştii lui au 

demonstrat luuuuuuungul drum al gimnastului spre medalie. Apoi elevii au fost lăsaţi să se joace 

pe covor, să se leagăne pe funie şi să se joace în groapa de bureţi.Din păcate, deşi au fost 

avertizaţi de profesorii, o fetiţă şi-a luat telefonul cu ea în groapa cu bureţi unde l-apierdut. Copii 

au căutat mai bine de o jumătate de oră în zadar. Am întârziat şi am pierdut timp preţios pe care 

trebuia să-l petrecem la Palatul Copiilor. Domnul director, prof. Dorel Nicoară şi colegii 

dumnealui ne-au primit cu mare drag. Au pregătit la fiecare atelier o prezentare şi o mică 

activitate interactivă pentru a arăta elevilor ce se "petrece" la Palatul Copiilor. Din păcate am 

vizitat doar 3 ateliere. Le mulţumim frumos pentru prestaţie şi ne cerem încă odată scuze că nu 

am stat mai mult, copiii aveau o întâlnire şi nu puteam să-i mai reţinem. Telefonul a fost găsit de 

gimnaşti la antrenamentul de după masă. Ei sunt experţi în "căutarea obiectelor pierdute în 

groapa de bureţi" 

       

                         

https://www.facebook.com/elena.cosma.583?fref=mentions
https://www.facebook.com/oana.andreea.3344?fref=mentions

