„Un laborator de fizică şi limba germană” („Ein Labor fur Physik und Sprache”) este un un
proiect inițiat de Institutul Goethe București și adresat unităților de învățământ de stat din
România. Proiectul urmărește promovarea limbii germane prin cursuri bilingve de fizică și
germană, derulate la nivel gimnazial și liceal.
Institutul Goethe sprijină (inclusiv material) acest proiect, prin mai multe modalități
concrete:
 dotarea (sub formă de împrumut) a școlilor participante, cu truse de laborator pentru
experimente de fizică;
 cursuri de limbă germană, cursuri și seminarii de perfecționare metodico-didactică,
întâlniri și vizite de lucru, pentru profesorii implicați;
 concursuri și activități culturale (expoziții) pentru elevi
Datorită performanțelor înregistrate de-a lungul anilor, de către elevi, atât în domeniul fizicii cât și
al limbii germane (premii la olimpiade, participare cu succes la activități extrașcolare cu
recunoaștere internațională) dar și datorită deschiderii manifestate de profesori, și de către
conducerea liceului nostru, Colegiul Național “Carol I” a fost admis (în urma unei etape de selecție
promovată cu succes) începând din septembrie 2013, în rândul școlilor participante la acest
proiect.
De atunci și până în prezent, îndrumați de către d-nul profesor Liviu Ionescu (fizică), d-na prof.
Daniela Chilom (lb. germană) și cu sprijinul direct al d-nei Lăcrămioara Demetrescu (ing. laborant),
elevii implicați în proiect au participat la o multitudine de activități specifice, dintre care pot fi
amintite:
a) cercul de fizică și limbă germană;
b) Concursul de fizică experimentală “Experimente Altfel”, organizat în perioada săptămânii
„Şcoala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
c) vizitarea expoziției interactive “Mathematik zum Anfassen” (“Simte matematica”) organizată
de Institutul Mathematikum din Gießen, Germania, adusă la București cu sprijinul Institutului
Goethe și prezentată la Muzeul Național Tehnic “Dimitrie Leonida” din București, în perioada
6-24.11.2013
d) vizitarea expoziției “Bilder aus der Wissenschaft” (“Imagini din lumea științei”) organizată de
Societatea științifică Max Planck din Germania, adusă în România cu sprijinul Institutului
Goethe și expusă la Muzeul Olteniei secția de Știintele naturii; vernisajul la care au participat
și elevii din C. N. Carol I, a avut loc pe 5 mai 2015, în prezența unor distinse personalități:
Andreea Wegener (Max Planck Gesellschaft, München, Germania), Uwe Koch (atașat cultural
la Ambasada Germaniei din București) și Christa Ganterer (dir. adj. Goethe Institut,
București).

