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În atentia colegilor, profesori de fizică din învățământul preuniversitar
Din dorința de a nu întrerupe șirul unor activități dedicate fizicii și celor care o îndrăgesc,
Departamentul de Fizică de la Universitatea din Craiova vă adresează invitația de a sprijini
organizarea unor activități devenite tradiționale, o parte dintre acestea înscrise în calendarul
Ministerului Educației. Vă informăm în acest sens că în perioada imediat următoare vom organiza:
8-10 iunie 2021: Concursul online PROFIZ, adresat elevilor de liceu
Concursul va consta din rezolvarea online a trei teste, fiecare test conținând 10 probleme (simple)
din materia de liceu. Problemele nu vor fi separate pe clase.
Testele vor fi postate ca ”assignment”-uri într-o clasă specială care va fi creată pe platforma Google
Classroom (sau o platformă echivalentă) și se vor putea accesa pentru o oră, participanții urmând să
transmită rezolvările pe aceeași platformă.
Profesorii pot înscrie în concurs elevii pe care îi coordonează, transmițând către Departament o listă
cu numele, clasa și adresele de email ale doritorilor. Lista va fi transmisă electronic la
fizica@central.ucv.ro, până pe 5 iunie 2021.
12 iunie 2021: Întâlnire AFIC și sesiunea de comunicări ”Clasic și modern în predarea fizicii” –
(manifestare dedicată comemorării prof. Florea Uliu).
Comunicările se vor prezenta în sesiuni de tip ”poster”, urmând să fie încărcate pe site-ul
Departamentului de Fizică și incluse, după referare, într-un număr special al revistei Interferențe.
Lucrările se vor transmite pe adresa fizica@central.ucv.ro ca fișiere de tip docx, în format ”cameraready”(gata de publicare), până la data 10 iunie 2021.
19 iunie 2021: Concursul Liviu Tătar, adresat elevilor cu performanțe olimpice la fizică
Vor fi invitate echipe reprezentative ale unor județe din Sud și Sud-Vestul României formate din elevi
de clasele IX și X. Elevii vor fi selecționați în funcție de rezultatele obținute la faza județeană a
Olimpiadei de Fizică organizate anul acesta de SRF.

Detalii referitoare la toate aceste manifestări se pot solicita prin email, la adresa
fizica@central.ucv.ro, sau prin telefon, la +40 251 415077.
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