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-- GRUP GRUP ŞŞCOLAR COLAR ““PETRU  MAIORPETRU  MAIOR”” REGHINREGHIN

-- INSPECTORATUL INSPECTORATUL ȘȘCOLAR JUDECOLAR JUDEŢŢEAN MUREEAN MUREȘȘ
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LaserilorLaserilorLaserilorLaserilorLaserilorLaserilorLaserilorLaserilor, , , , , , , , PlasmeiPlasmeiPlasmeiPlasmeiPlasmeiPlasmeiPlasmeiPlasmei şşşşşşşşiiiiiiii RadiaRadiaRadiaRadiaRadiaRadiaRadiaRadiaţţţţţţţţieiieiieiieiieiieiieiiei



Motto:Motto:
““ÎÎnn naturnaturăă nunu eexistxistăă nniciici recompense,recompense, nicinici pedepsepedepse, , 
numainumai consecinconsecinţţee..”” ((VV. . PrelogPrelog))

ARGUMENTARGUMENT

RelaRelaţţia noastră cu planeta sia noastră cu planeta s--a schimbat a schimbat 
dramatic dramatic îîn ultimii ani. Revolun ultimii ani. Revoluţţia industrială ia industrială 
se pare că a rupt ritmul obise pare că a rupt ritmul obişşnuit nuit îîntre om ntre om şşi i 
naturănatură. V. Vina noastră nu este doar că nu ina noastră nu este doar că nu 
schimbăm cevaschimbăm ceva, c, ci că i că şştim toate acestea tim toate acestea şşi nu i nu 
facem nimic.facem nimic.



Proiectul pe care Proiectul pe care îîl propunem l propunem îîşşi dorei doreşşte să te să 
stabilească relastabilească relaţţii clare ii clare îîntre cunontre cunoşştintinţţele, ele, 

capacităcapacităţţile, competenile, competenţţele, atitudinile ele, atitudinile şşi valorile i valorile 
care aparcare aparţţin unor grupuri de elevi de la scoli in unor grupuri de elevi de la scoli 

diferite. Ne doridiferite. Ne dorim să transmitem un model de m să transmitem un model de 
gândire specific, gândire specific, să reflectăm valorile să reflectăm valorile şştiintiinţţifice ifice îîn n 
viaviaţţa de zi cu zi,a de zi cu zi, să stimulăm curiozitatea nativă a  să stimulăm curiozitatea nativă a 
copiilor astfel copiilor astfel îîncât  ncât  îînvănvăţţarea să poată continua area să poată continua îîn n 

afara afara şşcolii, pe tot parcursul viecolii, pe tot parcursul vieţţii de adult.ii de adult.



Prin intermediul  activităPrin intermediul  activităţţilor din cadrul proiectului ilor din cadrul proiectului 
elevii sunt elevii sunt îîndrumandrumaţţi săi să--şşi dezvolte cunoai dezvolte cunoaşşterea, de terea, de 
la explorarea la explorarea şşi luinvestigarea mii i luinvestigarea mii îînconjurătoarenconjurătoare, , 
către reprezentarea unor lumi mai către reprezentarea unor lumi mai îîndepărtate ndepărtate şşi i 

mai cuprinzătoaremai cuprinzătoare, parcurgând pe de o parte calea , parcurgând pe de o parte calea 
de la cunode la cunoşştintinţţele ele şştiintiinţţifice punctuale la ifice punctuale la 

îînnţţelegerea elegerea şşi explicarea unor legi universale,i explicarea unor legi universale, iar  iar 
pe de altă parte drumul de la nevoia omului de a  pe de altă parte drumul de la nevoia omului de a  

transforma natura transforma natura îîn beneficiul săun beneficiul său, p, până la ână la 
asumarea răspunderii pentru limitarea efectelor asumarea răspunderii pentru limitarea efectelor 

acacţţiunii sale asupra echilibrului natural.iunii sale asupra echilibrului natural.



ScopulScopul proiectuluiproiectului

�� -- dezvoltarea cooperării  dezvoltarea cooperării şşi colaborării i colaborării îîntre cadrele ntre cadrele 
didactice si elevii implicati didactice si elevii implicati îîn parteneriat n parteneriat îîn n 

vederea schimbului de idei, experienvederea schimbului de idei, experienţţe pozitive e pozitive şşi i 
prezentării muncii elevilor prin mediatizareprezentării muncii elevilor prin mediatizare;;

�� -- constituireaconstituirea unuiunui grupgrup partenerialpartenerial care scare săă
promovezepromoveze valorivalori comunecomune la la nivelulnivelul partenerilorpartenerilor

implicaimplicaţţi:decideni:decidenţţii, , oamenioameni aiai şşcoliicolii, , eleviielevii şşii
familiilefamiliile lorlor, , reprezentanreprezentanţţii aiai instituinstituţţiiloriilor

guvernamentaleguvernamentale şşii aiai celorcelor nonguvernamentalenonguvernamentale..



ObiectivulObiectivul principal:principal:
MMăăsurareasurarea polupoluăăriirii fonicefonice cu cu 

ajutorulajutorul senzoruluisenzorului €€ Sense Sense îînn celecele treitrei
localitlocalităăţţii:  :  ChiheruChiheru de de JosJos, , BreazaBreaza, , 
ReghinReghin şşii stabilireastabilirea unorunor concluziiconcluzii



GrupulGrupul ţţintintăă: : 
--7 7 elevielevi de la de la GimnaziulGimnaziul de Stat ,,de Stat ,,IuliuIuliu GramaGrama””

ChiheruChiheru de de JosJos îîndrumandrumaţţii de de profprof. . MateiMatei MarcelaMarcela
--7 7 elevielevi de la de la ȘȘcoalacoala GeneralGeneralăă BreazaBreaza îîndrumandrumaţţii de de 

profprof. . ChioreanChiorean GabrielaGabriela
--7 7 elevielevi de la de la GrupGrup ȘȘcolarcolar ,,,,PetruPetru MaiorMaior”” ReghinReghin

îîndrumandrumaţţii de de profprof. B. Băăbbăăllăău Lu Lăăcrcrăămioaramioara
--ceilalceilalţţii elevielevi aiai celorcelor treitrei şşcolicoli, cadre , cadre didacticedidactice, , 
parinparinţţiiii elevilorelevilor, , comunitcomunităăţţileile locale din locale din celecele treitrei

localitlocalităăţţii



Activitatea nr. 1Activitatea nr. 1Activitatea nr. 1Activitatea nr. 1Activitatea nr. 1Activitatea nr. 1Activitatea nr. 1Activitatea nr. 1 «« Ce avem de Ce avem de Ce avem de Ce avem de Ce avem de Ce avem de Ce avem de Ce avem de 
ffffffffăăăăăăăăcut?cut?cut?cut?cut?cut?cut?cut? »»»»»»»»

* facem cuno* facem cunoşştintinţţă  unii cu ală  unii cu alţţiiii
* n* ne organizăme organizăm
* c* consultăm pliantul proiectuluionsultăm pliantul proiectului



Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2

«««««««« HaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHai la la la la la la la la treabtreabtreabtreabtreabtreabtreabtreabăăăăăăăă!!!!!!!! »»»»»»»»

�� colectcolectăăm date de la m date de la ChiheruChiheru de de JosJos



Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2

«««««««« HaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHai la la la la la la la la treabtreabtreabtreabtreabtreabtreabtreabăăăăăăăă!!!!!!!! »»»»»»»»

�� colectcolectăăm date de la m date de la BreazaBreaza



Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2Activitatea nr.2

«««««««« HaiHaiHaiHaiHaiHaiHaiHai la la la la la la la la treabtreabtreabtreabtreabtreabtreabtreabăăăăăăăă!!!!!!!! »»»»»»»»

�� colectcolectăăm date de la m date de la ReghinReghin



Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. 33333333
«««««««« CCCCCCCCalculalculalculalculalculalculalculalculăăăăăăăăm, interpretm, interpretm, interpretm, interpretm, interpretm, interpretm, interpretm, interpretăăăăăăăăm, m, m, m, m, m, m, m, 
obobobobobobobobţţţţţţţţineminemineminemineminemineminem rezultaterezultaterezultaterezultaterezultaterezultaterezultaterezultate»»»»»»»»

�� CalculCalculăăm m pepe fifişşee,,
�� InterpretInterpretăăm m graficegrafice,,
�� ObObţţineminem rezultaterezultate,,



Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. 33333333
«««««««« CCCCCCCCalculalculalculalculalculalculalculalculăăăăăăăăm, interpretm, interpretm, interpretm, interpretm, interpretm, interpretm, interpretm, interpretăăăăăăăăm,m,m,m,m,m,m,m,
obobobobobobobobţţţţţţţţineminemineminemineminemineminem rezultaterezultaterezultaterezultaterezultaterezultaterezultaterezultate»»»»»»»»
-------- CalculCalculăăm m pepe fifişşee,,
-- InterpretInterpretăăm m graficegrafice,,
-- ObObţţineminem rezultaterezultate,,



Ne Ne -- am am obisnuitobisnuit cu cu modulmodul de de 
funcfuncţţionareionare a a dispozitivuluidispozitivului €€ Sense Sense 
îînregistrândnregistrând diferitediferite sunetesunete –– vocalevocale, , 

folosindufolosindu-- ne de ne de fifişşeleele de de lucrulucru.  .  



SunetulSunetul ,,e,,e”” fatfatăă
time L
s dB
0.00 38.4
0.02 68.2
0.04 62.5
…….
29.90 78.1
29.92 78.9
29.94 77.5
29.96 77.5
29.98 79.2



SunetulSunetul ,,e,,e”” bbăăiatiat
time L
s dB
0.00 38.4
0.02 69.0
0.04 70.0
0.06 67.9
………………….
29.94 78.5
29.96 80.7
29.98 80.2



SunetulSunetul ,,a,,a””
time L
s dB
0.00 38.4
0.02 70.4
0.04 70.2
0.06 71.4
…………………

29.94 92.4
29.96 92.5
29.98 92.9



SunetulSunetul ,,o,,o’’’’
time L
s dB
0.00 38.4
0.02 70.6
0.04 70.8
……….

29.94 70.0
29.96 73.5
29.98 73.6



SunetulSunetul ,,i,,i””
time L
s dB
0.00 38.4
0.02 74.8
0.04 77.1
…………………

29.92 78.5
29.94 77.4
29.96 77.4
29.98 78.7



PentruPentru formulareaformularea observaobservaţţiiloriilor
şşii a a concluziilorconcluziilor finale  au finale  au fostfost

selectateselectate celecele maimai
reprezentativereprezentative graficegrafice obobţţinuteinute

îînn urmaurma mmăăsursurăătorilortorilor::



time L
min dB
0.0253 76.2
0.0257 76.8
0.0260 76.3
0.0263 72.2
0.0267 73.9
0.0270 76.1
0.0273 77.4
……………………
4.9990 83.6
4.9993 79.9
4.9997 73.9

SunetSunet îînregistratnregistrat îînn REGHIN REGHIN –– îînn centrucentru



Din Din analizaanaliza graficuluigraficului se se observobservăă ccăă îînn
intervalulintervalul 50 50 –– 100 dB,100 dB,

pepe o o perioadaperioada de 5 minute, de 5 minute, 
la la oraora prânzuluiprânzului, , sunetulsunetul îînregistratnregistrat îînn
centrulcentrul localitlocalităăţţii REGHIN ii REGHIN prezintprezintăă 11 11 

armonicearmonice care care atingating valoareavaloarea
corespunzcorespunzăătoaretoare ,,,,praguluipragului de de dureredurere””

(100(100--110dB)110dB)



SunetSunet îînregistratnregistrat îînn CHIHERU DE JOS  CHIHERU DE JOS  –– îînn centrucentru
time L
min dB

0.0000 38.4
0.0003 74.9
0.0007 73.9
………………….

4.9983 83.1
4.9987 83.6
4.9990 83.6
4.9993 79.9
4.9997 73.9



Din Din analizaanaliza graficuluigraficului se se observobservăă ccăă îînn
intervalulintervalul 50 50 –– 100 dB,100 dB,

pepe o o perioadaperioada de 5 minute, de 5 minute, 
la la oraora prânzuluiprânzului, , sunetulsunetul îînregistratnregistrat îînn

centrulcentrul localitlocalităăţţii CHIHERU DE JOS ii CHIHERU DE JOS 
prezintprezintăă 4 4 armonicearmonice care care atingating valoareavaloarea
corespunzcorespunzăătoaretoare ,,,,praguluipragului de de dureredurere””
(100(100--110dB), 110dB), multmult maimai pupuţţineine decâtdecât îînn

localitatealocalitatea ReghinReghin



SunetSunet îînregistratnregistrat îînn BreazaBreaza --îînn centrucentru

time L
min dB
0.0000 38.4
0.0003 69.5
0.0007 65.6
0.0010 66.3
……………….
4.9983 70.6
4.9987 72.5
4.9990 73.9
4.9993 75.0
4.9997 73.3



Din Din analizaanaliza graficuluigraficului se se observobservăă ccăă îînn
intervalulintervalul 50 50 –– 100 dB,100 dB,

pepe o o perioadaperioada de 5 minute, de 5 minute, 
la la oraora prânzuluiprânzului, , sunetulsunetul îînregistratnregistrat îînn
centrulcentrul localitlocalităăţţii BREAZA ii BREAZA prezintprezintăă 6 6 

armonicearmonice care care atingating valoareavaloarea
corespunzcorespunzăătoaretoare ,,,,praguluipragului de de dureredurere””

(100(100--110dB),mai 110dB),mai pupuţţineine decâtdecât îînn
localitatealocalitatea ReghinReghin, , dardar maimai multemulte decâtdecât

îînn localitatealocalitatea ChiheruChiheru de Jos. de Jos. 



Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. Activitatea nr. 44444444 «««««««« MasMasMasMasMasMasMasMasăăăăăăăă rotundrotundrotundrotundrotundrotundrotundrotundăăăăăăăă »»»»»»»»
ÎÎntâlnireantâlnirea elevilorelevilor şşii

profesorilorprofesorilor din din celecele
treitrei şşcolicoli pentrupentru a a 

discutadiscuta rezultatelerezultatele şşii
mmăăsurilesurile de de reducerereducere a a 

factorilorfactorilor poluanpoluanţţii..



CONCLUZIE:CONCLUZIE:
PrinPrin comparareacompararea celorcelor treitrei graficegrafice, , 

rezultrezultăă ccăă::
1. 1. GradulGradul de de poluarepoluare esteeste maimai mare mare îînn
oraoraşşulul ReghinReghin decâtdecât îînn celelaltecelelalte doudouăă

localitlocalităăţţi; i; 
2. F2. Făăccâândnd o o comparatiecomparatie intreintre localitlocalităăţţileile
BreazaBreaza şşii ChiheruChiheru de de JosJos, se , se observobservăă un un 

grad de grad de poluarepoluare maimai mare mare îînn BreazaBreaza, , 
localitatealocalitatea fiindfiind situatsituatăă la la doardoar 6 km de 6 km de 

oraoraşşulul ReghinReghin..



AcesteAceste rezultaterezultate au au fostfost prezentateprezentate, de , de 
ccăătretre echipaechipa de de eleviielevii şşii cadrelecadrele
didacticedidactice implicate implicate îînn proiectproiect, , 
autoritautorităăţţilorilor locale din locale din celecele treitrei

localitlocalităăţţi, i, pentrupentru a se a se lualua mmăăsurilesurile
necesarenecesare. . 



De reDe reţţinutinut ::
-- sursele de poluare fonicăsursele de poluare fonică::

traficul rutier, ferovitraficul rutier, feroviar, aar, aerian, actierian, activităvităţţi din industrie i din industrie şşi i 
construcconstrucţţii, zgomotul din viaii, zgomotul din viaţţa socialăa socială ;;

-- efectele fiziologice efectele fiziologice şşi psihologice asupra organismului i psihologice asupra organismului 
umanuman : o: oboseala, sboseala, slăbirea atenlăbirea atenţţiei, tuiei, tulburări ale sistemului lburări ale sistemului 

nervos vegetativ, leziuni ale organului auditivnervos vegetativ, leziuni ale organului auditiv ;;
-- prejudiciul asupra florei prejudiciul asupra florei şşi faunei determinat de zgomotul i faunei determinat de zgomotul 

avioaneloravioanelor ;;
SoluSoluţţii pentru evitarea producerii ii pentru evitarea producerii şşi transmiterii de i transmiterii de 

zgomotezgomote ::
  -- măsuri tehnice de construc măsuri tehnice de construcţţie care vizează direct sursele ie care vizează direct sursele 

generatoare de zgomotgeneratoare de zgomot ;;
-- realizarea unor realizarea unor «« perdeleperdele »» izolante cu arbori izolante cu arbori îîn jurul n jurul 
surselor industriale  surselor industriale  şşi i îîn jurul cartierelor de locuitn jurul cartierelor de locuit ;;

-- lupta lupta îîmpotriva zgomotului trebuie să devină  o acmpotriva zgomotului trebuie să devină  o acţţiune iune 
colectivăcolectivă ;;



De aceeaDe aceea : : 
ŞŞcoala are menirea de a organiza coala are menirea de a organiza şşi desfăi desfăşşura o ura o 
sussusţţinută activitate  privind educainută activitate  privind educaţţia ecologică ia ecologică şşi i 

protecprotecţţia mediului , iar elevii sub ia mediului , iar elevii sub îîndrumarea ndrumarea 
cadrelor didactice pot cadrelor didactice pot şşi trebuie să formeze i trebuie să formeze 

«« apărătorii naturiiapărătorii naturii »», ei devenind factori activi , ei devenind factori activi îîn n 
acacţţiunea de conciliere a omului cu NATURA .iunea de conciliere a omului cu NATURA .



Activitatea nr. 5Activitatea nr. 5Activitatea nr. 5Activitatea nr. 5Activitatea nr. 5Activitatea nr. 5Activitatea nr. 5Activitatea nr. 5
«««««««« SpunemSpunemSpunemSpunemSpunemSpunemSpunemSpunem tuturortuturortuturortuturortuturortuturortuturortuturor cececececececece am am am am am am am am 

descoperitdescoperitdescoperitdescoperitdescoperitdescoperitdescoperitdescoperit »»»»»»»»
OrganizaOrganizaţţi pe grupe, am i pe grupe, am 

realizat:realizat:
�� un referat cu tema un referat cu tema „„Nu Nu 

poluariipoluarii fonicefonice””
�� un eseu intitulatun eseu intitulat ””SuSunetenete care care 

dordor””
�� un pliant cu proverbe un pliant cu proverbe şşi citate i citate 

celebre despre celebre despre poluareapoluarea fonicfonicăă
�� un un CdCd cu cu filmulefilmuleţţee, , 
îînregistrarinregistrari, date, , date, rezultaterezultate, , 

mmăăsurisuri de de reducerereducere a a polupoluăăriirii
fonicefonice



Activitatea nr. 6Activitatea nr. 6Activitatea nr. 6Activitatea nr. 6Activitatea nr. 6Activitatea nr. 6Activitatea nr. 6Activitatea nr. 6
«««««««« ÎÎÎÎÎÎÎÎmpreunmpreunmpreunmpreunmpreunmpreunmpreunmpreunăăăăăăăă vomvomvomvomvomvomvomvom

reureureureureureureureuşşşşşşşşiiiiiiii!!!!!!!! »»»»»»»»

�� nene--am prezentatam prezentat produsele noastreprodusele noastre
�� nene--am spus părereaam spus părerea
�� am ascultat părerea colegiloram ascultat părerea colegilor
�� am câam câşştigat un premiu tigat un premiu şşi MULTE i MULTE 

CUNOCUNOŞŞTINTINŢŢE NOIE NOI



ÎÎN LOC DE FINALN LOC DE FINAL
NE VOM  RENE VOM  REÎÎNTÂLNI  NTÂLNI  

LA  UN  NOU  PROIECT  DE  MEDIU!LA  UN  NOU  PROIECT  DE  MEDIU!



Multumiri

Lucrarea a fost realizata cu sprijinul Center for 
Science Education and Training – CSET care a 

pus la dispozitie echipamentele utilizate, in cadrul
proiectului “Formarea şi perfecţionarea cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar pentru

predarea ştiinţelor – Descoperă!”, proiect finanţat 

din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!



BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE      UTILIZATĂ     UTILIZATĂ     UTILIZATĂ     UTILIZATĂ     UTILIZATĂ     UTILIZATĂ     UTILIZATĂ     UTILIZATĂ

-- „„Agenda Europa Agenda Europa -- E alegerea ta!E alegerea ta!”” ;;
-- „„Repere privind activitatea educativăRepere privind activitatea educativă”” (ghid (ghid 
metodologic), Bucuremetodologic), Bucureşşti, 2001;ti, 2001;
(( Cap.VIICap.VII””Parteneriat educaParteneriat educaţţionalional””,28,28--29)29)
-- Studiul Studiul şştiintiinţţelor cu dispozitivul EuroSense, elor cu dispozitivul EuroSense, 
Center for Microcomputer Application Center for Microcomputer Application -- CMA, CMA, 
Amsterdam;Amsterdam;

-- http://education.inflpr.rohttp://education.inflpr.ro


