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EXPERIMENT

EXPERIMENT. PROIECT. APA – SURSA VIEȚII
PROIECT DE PARTENERIAT ÎNTRE SC APA CTTA SA ALBA
ȘI LICEUL TEHNOLOGIC OCNA-MUREȘ

Motto:
“Apa constituie o “minune” a planetei noastre; unde este apă este și viață.”
Apa este o substanță miraculoasă, un component al mediului înconjurător;
fară apă, organismele vii nu s-ar putea hrăni, deoarece ele au nevoie de acest
element pentru a dizolva substanțele, care sunt hrana lor. Apa este o resursă
naturală care se poate regenera.

În contextul acestui mesaj, s-a organizat în “Săptămâna Altfel“, 7 martie
2017, la Liceul Tehnologic Ocna Mureș o acțiune de informare, despre proiectul
“Extinderea și reabilitarea sistemului de apă și apa uzată în județul Alba“ și despre
proiectul “Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentațiilor de
atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare și reabilitare al infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Alba, în perioada 2014-2020“- proiecte cu finanțare
europeană și implementate de SC APA CTTA SA ALBA.

EXPERIMENT. PROIECT. APA – SURSA VIEȚII

Organizator a fost dl. Director General Cornel Ștefan Bardan, din partea
societății. Din partea școlii au participat clasele a IX-a și a X-a, coordonate de:
prof. Ianoș Codruța, Fleacă Simona și Udrea Maria Elena.
Principalele activități au fost:
 Sesiune de comunicare despre: proprietățile apei; tipuri de apă în
natură; criza actuală de apă potabilă; degradarea calității apei; surse
de apă potabilă și scheme de potabilizare; caracteristicile apei uzate
și epurarea apei uzate;
 Activități de interacțiune cu elevii participanți prin aplicarea de
chestionare;
 Vizita de documentare la Stația de epurare a orașului;
 Premierea participanților prin acordarea de diplome și tricouri cu
popularizarea proiectului.
***
Se poate concluziona că noi și lumea întreagă trebuie să înțelegem să
păstrăm calitatea mediului, pentru a fi posibilă dezvoltarea durabilă, adică să
folosim rațional și conștient resursele planetei, pentru a nu afecta viața generațiilor
viitoare.
Prof. Maria Elena UDREA

EXPERIMENT. TÂRGUL LICEELOR
Liceul Tehnologic Ocna Mureş laTârgul liceelor şi meseriilor
din 15-19 mai 2017
Alături de celelalte unităţi şcolare din zona Aiud, Liceul Tehnologic Ocna
Mureş a participat la Târgul liceelor şi meseriilor, desfăşurat la Colegiul Tehnic
Aiud. Aici, elevii din clasa a X-a, însoţiţi de cadre didactice, au prezentat oferta
educaţională a şcolii pentru anul şcolar 2017-2018.

Elevii au prezentat obiecte
realizate de ei în atelierele şcolare,
promovând specializările: Electrician,
exploatare
de
joasă
tensiune,
Comerciant vânzător, Mecanic utilaje
şi instatalaţii în industrie.

EXPERIMENT ARTISTIC. VERSURI PREMIATE
Versurile elevului Alexandru BOCA de la Liceul Tehnologic Ocna Mureş
premiate cu Menţiune la faza judeţeană a Concursului Naţional “Laudă
seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor!”

Concursul Naţional “Laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor!” ce
se desfăşoară în cadrul manifestărilor Festivalului Internaţional “Lucian Blaga”,
face parte dintr-un amplu proiect educativ propus de Casa Corpului Didactic Alba
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.
Ajuns la ediţia a XII-a, acest concurs stimulează şi valorifică pe de o parte
interesul elevilor şi cadrelor didactice faţă de opera filosofului şi scriitorului L.
Blaga şi, pe de altă parte, promovează creaţia literar - artistică. Anul acesta, la faza
judeţeană a concursului, lucrările de la Liceul Tehnologic Ocna Mureş au fost
apreciate cu Premiul II (Secţiunea Profesori) şi cu Menţiune, pentru Alexandru
BOCA, cls. a XI-a A (Secţiunea Elevi). Menţiunea obţinută de Alexandru la acest
concurs, alături de Premiul III obţinut la Concursul Naţional de Poezie „Ocrotiţi
de Eminescu” marchează un frumos debut literar, pentru care merită cele mai calde
felicitări.
http://www.ocnamuresonline.ro/stiri-din-ocna-mures/articolele-zilei/2753-versurileelevului-alexandru-boca-de-la-liceul-tehnologic-ocna-mure-premiate-cu-meniune-la-faza-jude
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EXPERIMENT. EXCURSIE DE STUDIU
Excursie de studio la Uzina de vagoane Aiud
Interdisciplinaritatea este promovată de învăţământul actual prin utilizarea
informaţiilor din cadrul mai multor discipline, facilitând înţelegerea acestora si
perceperea lor ca un întreg.
Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe emoţiile şi
deprinderile lor, dar şi pe cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul şi ajutându-i să
depăşească anumite bariere existente între ei şi restul clasei.
O activitate didactică, bazată pe interdisciplinaritate şi pe munca în echipă
este şi excursia de studiu. La ea elevii participă cu multă bucurie şi optimism,
lărgindu-şi orizontul de cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. O astfel de
excursie a fost organizată, în data de 9 iunie 2017, de ing. Simona Fleacă şi ing.
Mariana Maier cu elevii clasei a XI-a B (calificarea Lăcătuş construcţii metalice şi
utilaj tehnologic), la Uzina de vagoane Aiud. Obiectivul general al excursiei a fost
aprofundarea circuitului economic prin producţia autohtonă.

În cadrul vizitei la uzină, elevilor li s-a prezentat fluxul de fabricaţie al
vagoanelor, procesul tehnologic şi utilajele necesare. În diferite puncte de lucru,
elevii au pus întrebări, au cerut detalii, dar şi cunoştintele lor “au fost verificate”,
prin referiri directe la ceea ce au învăţat la şcoală.
Ing. Simona FLEACǍ
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EXPERIMENT INEDIT. LANSARE DE CARTE
LANSARE DE CARTE
Casa de Cultură „Ion Săngerean” Ocna Mureş a fost joi, 24 mai 2017,
gazda unui eveniment important prilejuit de lansarea cărţilor scrise de prof. Maria
Elena UDREA şi de prof. Adrian POPI de la Liceul Tehnologic. Au participat
profesori, prieteni şi elevi.

Volumul “Economia întreprinderii”, scris de prof. Popi Adrian, este un
Auxiliar curricular pentru elevii din clasa a IX-a de la profilul Comerţ. Manualul
sistematizează informații despre fenomenele economice, prezintă tipurile și
organizarea unităților economice precum şi comportamentul civic în diferite
situații economice.
Cărțile doamnei profesoare Udrea - “Aplicații ale analizei volumetrice.
Probleme și exerciții rezolvate“ şi “Reacții chimice și procese unitare. Suport de
curs pentru Modulul Termodinamică și cinetică chimică, clasa a XII-a” - sunt
expresia unor vaste şi temeinice cunoştinţe de specialitate, dar şi a unei preocupării
adânci faţă de elevi. Ele încununează practic anii de viaţă dedicaţi învăţământului.
Autoarea a prezentat structura volumelor şi a arătat apoi contextul în
care le-a scris. Prof. Anica Precup, care a făcut şi recenzia cărţilor, a insistat pe
coplexitatea elaborării lor, dar şi pe utilitatea practică a acestor volume, în special
pentru studenţii din anii I şi II de la facultăţile unde se predă disciplina „Chimie
Analitică”.
http://www.ocnamuresonline.ro/stiri-din-ocna-mures/evenimente/2764-lansare-decarte.html
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EXPERIMENT. CERCUL DE POEZIE
Alexandru BOCA
Noapte

Aştept seara…
Aştept seara să vină iară,
ca să te pot vedea din nou
cum pictezi din stele un tablou.
Aş vrea să te întorci,
să te întorci plutind pe o stea…
Dar ştiu că nu mai poţi veni:
acum stai şi cânţi cu îngerii.
Aşa cum stau, privind pe geam,
strâng în palmă tot ce am:
strâng lacrimile ce-mi curg uşor,
suspinând cu greu de al tău dor.
E seară! În sfârşit!
Ce mult am aşteptat!
Stelele apar încet,
rând pe rând, treptat.
În mintea, mea răsună-ncet
vocea ta – un dulce sunet.
Ochii-ţi mari parcă-i văd în faţa mea,
iar chipul tău îl văd în fiecare stea.
Pierdut în gânduri, târziu în noapte,
ghidat de ale tale şoapte,
merg spre pat, m-aşez
sperând că o să te visez…
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EXPERIMENT. CERCUL DE FOTOGRAFIE

George CIOBAN
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EXPERIMENT. CERCUL DE FOTOGRAFIE

Raluca GEORGIU
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EXPERIMENT. CERCUL DE GRAFICǍ

Iulian OTVOS
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EXPERIMENT. CERCUL DE GRAFICǍ

Iulian OTVOS
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Clubul “Prietenii Bibliotecii”:
Alexandru Boca, cls. a XI-a A
Ilinca Cir, cls. a XI-a A
Tatiana Covaci, cls. a XI-a A
Larisa Moraru, cls. a XI-a A
Maria Misarăş, cls. a XII-a B
Elena Gyib, cls. a X-a A
Cristina Bogdan, cls. a XII-a C
Ana Litean, cls. a XII-a C
George Cioban, cls. a XII-a C
Roxana Piper, cls. a XII-a C
Ema Herman, cls. a XII-a C
Cristina Suciu, cls. a XII-a C
Sebastian Hoca, cls. a IX-a A
Gabriel Lucaci, cls. a IX-a A
Ana Maria Grigoraş, cls. a IX-a
Ioana Sechel, cls. a X-a A
Dorin Chirilă, cls. a X-a B
Emil Dandoş, cls. a X-a B

Iulian Otvos cls. a X-a B
Adriana Oltean, cls. a XII-a B
Delian Ciorogar, cls. a XII-a B
Rareş Lăcătuş, cls. a XII-a B
Ciprian Filip, cls. a XII-a B
Antonio Neagu, cls. a X-a A
Denis Pusza, cls. a XI-a A
Suciu Adrian, cls. a X-a A
Nicoleta Dandoczi, cls. a XII-a C
Crina Iuoraş, cls. a X-a A
Gheorghe Cvasciuc, cls. a IX-a A
Georgiana Cvasciuc, cls. a IX-a A
Iulian Otvoş, cls. a X-a A
Anda Iancu, cls. a X-a A
Andrei Mureşan, cls. a IX-a A
Georgiana Haţegan, cls. a IX-a A
Georgiana Stanciu, cls. a IX-a A
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