
 

 

 

Invitaţie la Concursul memorial „Schwartz” 

 

Stimaţi colegi!  

În memoria renumitului profesor de fizică şi chimie orădean Ludovic SCHWARTZ, fundaţia noastră or-

ganizează un concurs de fizică şi chimie. La concurs pot participa elevi din clasele a X-a a XI-a a XII-a şi studenţi, 

foşti elevi ai liceului dumneavoastră. Memorialul este un concurs de fizică şi chimie cuprins în calendarul compe-

tiţional al Ministerului Educaţiei Naţionale, este finanţat de Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte Bi-

hor, şi este susţinut de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor. Pentru a nu ne suprapune cu alte evenimente 

de interes general, data concursului a fost fixată în prima sau a doua săptămână a lunii noiembrie. În acest an, edi-

ţia a XXIV-a a Concursului memorial „SCHWARTZ” (în continuare Schw2014) va avea loc în data de 15 no-

iembrie 2014, la Liceul Teoretic „ADY Endre” din Oradea. 

Conform regulamentului concursului, această manifestare se bucură de participare internaţională. La con-

curs pot participa elevii claselor a X-a, a XI-a, a XII-a, precum şi studenţi, indiferent de anul de studiu, foşti 

elevi ai dumneavoastră. Înscrierea la concurs se face numai online, pe site-ul fundaţiei, unde găsiţi mai multe 

detalii referitoare la Schw2014 şi la ediţiile mai vechi ale concursului. 

Şi în acest an intenţionăm să organizăm o Expoziţie de material didactic de concepţie proprie, urmată 

de o Conferinţă pe teme de fizică experimentală, o ocazie de întâlnire a profesorilor experimentatori, având 

motoul: „Fizica predată fără experimente devine o simplă culegere de formule neinteligibile”. Experienţa 

organizatorică din anii precedenţi ne-a determinat să evităm prezentarea lucrărilor sub formă de competiţie. Inten-

ţionăm ca, în cadrul acestei ediţii, prezentarea lucrărilor dumneavoastră să aibă loc în cadrul unei sesiuni de co-

municări. La sfârşitul acesteia, cele mai interesante lucrări vor fi apreciate prin modeste cadouri oferite din partea 

fundaţiei. În acest sens invităm colegii experimentatori la un real schimb de experienţă pe coordonatele realizării 

de materiale didactice de concepţie proprie, oricare ar fi gradul de complexitate al dispozitivelor ce le veţi prezen-

ta. Dacă cele de mai sus v-au stârnit interesul, aşteptăm să ne comunicaţi, până în data de 13 octombrie 2014 in-

tenţia de a participa la întâlnirea profesorilor experimentatori, prin poşta electronică pe adresa din antet şi să des-

crieţi în 10-20 de rânduri aparatele ce vor fi expuse sau prezentate la conferinţa pe teme de fizică experimentală 

(eventual fotografii reprezentative).  

Partea a doua a Memorialului (concursul propriu-zis al elevilor şi studenţilor, precum şi celelalte activi-

tăţi), se va desfăşura asemănător ediţiilor anterioare, pe baza programului provizoriu anexat. Programul detaliat va 

fi publicat pe site-ul nostru până la 3 noiembrie 2014.  

Cazarea participanţilor şi însoţitorilor va fi asigurată gratuit la internate şcolare. Cei care sosesc mai de-

vreme îşi vor asigura singuri cazarea. Dacă solicitaţi, putem rezerva camere la hotel (contra cost). Hrana se asigu-

ră gratuit pentru participanţi şi însoţitori. 

Înscrierea în concurs a participanţilor şi a profesorilor însoţitori se face începând cu 15 septembrie, iar în 

data de 3 noiembrie 2014 orele 23:59 se închide sesiunea de înscrieri pe pagina de Internet. 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

Oradea, la 2 septembrie 2014 

Preşedintele fundaţiei, 

dr. BARTOS-ELEKES István 


