
1. Denumirea proiectului: “Tabara de Fizica 2011”                            

2.  Calendarul de implementare al proiectului 
Date propuse: 10 – 16 iulie 2011; 31 iulie – 6 august 2011; 7-13 august 2011

  
3.   Proiectul “Tabara de Fizica 2011”, aflat în acest an la prima ediţie, a luat fiinţă din 
dorinţa studenţilor facultatilor de fizica din tara de a împărtăşi bucuria cunoasterii diferitelor 
domenii actuale in cercetare, liceenilor cu rezultate deosebite la fizica.
Proiectul  constă  în  organizarea,  în  perioada iulie  2011,  unei  tabere  unde participantii  vor 
intelege ceea ce presupune mediul in care isi desfasoara activitatea un fizician, la care sunt 
invitaţi elevii interesati de tainele fizicii.    

Grupul ţintă al acestui proiect îl constituie elevii de la liceele cu profil real care au 
deprins competente necesare dobandirii unei experiente individuale bogate prin participari la 
diferite  olimpiade,  concursuri  locale,  nationale  si  internationale  si  in  diferite  centre  de 
excelenta. De asemenea, consideram ca grupul format din elevi din clasele a XI-a si a XII-a 
trebuie sa aiba, rezultate bune la matematica, iar prin comunicare şi menţinerea relaţiilor cu ei, 
încercăm să le oferim o perspectiva in cazul in care aleg o cariera in domeniu.

4. Obiectivele proiectului

4.1 sporirea gradului de conştientizare asupra evolutiei domeniilor de interes din 
fizica;
4.2 mobilizarea elevilor şi studentilor;
4.3 rasplatirea si incurajarea spre performanta a elevilor cu rezultate bune
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4.4 informarea elevilor si parintilor asupra posibilitatilor de viitor in fizica;
4.5 strângerea de fonduri  pentru a minimiza costul per participant (  reducere la 
zero)
4.6 imbunatatirea colaborarilor intre studentii facultatilor de fizica din tara

5. Activităţi  şi listă de responsabilităţi

5.1 Mediatizarea proiectului 
5.2 Stabilirea regulamentului taberei
5.3 Metoda de aplicare si selectie 
5.4 Organizarea cursurilor
5.5 Organizarea experimentelor
5.6 Organizarea timpului liber
5.7 Managementul echipelor si proiectelor de cercetare
5.8 Evaluarea proiectului

Responsabilităţi X, Y, Z:

̶ realizarea logo-ului scolii de vara
̶ realizarea şi postarea afişelor si flyerelor
̶ realizarea unei pagini web
̶ realizarea regulamentului taberei
̶ realizarea  unui  document  prin  care  elevii  raspund  de  ei  insisi  in  cazul  de  nerespectarii 

regulamentului
̶ stabilirea criteriilor de selectie 
̶ realizarea formularului de inscriere
̶ managementul bazei de date cu elevii inscrisi

– promovare  pe internet  (reţele  de socializare,  pagini  web:  http://asf.fizica.unibuc.ro; 
www.asub.ro; www.fizica.unibuc.ro, www.unibuc.ro, www.srfizica.ro, )

– promovarea în Facultatile de Fizică si in liceele din tara
– recrutarea voluntarilor
– confirmarea cazarii
– confirmarea salilor pentru cursuri, experimente si lucrul cu grupele pentru proiecte de 
cercetare
– strangere de fonduri
– stabilirea domeniilor de promovat prin intermediul cursurilor
– desemnarea persoanelor care vor tine cursuri
– organizarea concursului pentru alegerea experimentelor ce vor fi prezentate
– stabilirea temelor pentru proiectele de cercetarea
– adunarea materialelor ce vor fi date pentru pregatirea elevilor in cadrul proiectelor
– desemnarea studentilor care vor avea in grija cate o echipa
– cumpărarea produselor necesare pentru gadget-urile scolii de vara
– organizarea competitiei de volei/fotbal pe plaja
– cumpararea produselor necesare desfăşurării petrecerilor
– amenajarea spaţiului destinat petrecerii şi stabilirea programului acesteia
– efectuarea bilanţului economic şi justificarea cheltuielilor
– realizarea şi interpretarea chestionarului de evaluare
– întocmirea raportului final
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6. Resursele necesare

6.1 Resurse umane
– 8 coordonatori 
– 12 membri echipă 
– Voluntari

6.2 Resurse materiale

Resurse materiale Cost Sponsorizare

100 x Cazare 7000 lei Univ. Ovidius

100 x Masa 30000 lei

100 x Crema solara 1 1000 lei

1200 x Apa (minerala/plata) 2400 lei

100 x Tricou 2500 lei

100 x Ghiozdan 3000 lei

100 x Pix 300 lei

100 x Sapca 2000 lei

100 x Ecuson 200 lei

100 x Caiet 400 lei

5 x Mingii volei 175 lei

5 x Mingii fotbal 175 lei

100 x Agende 500 lei ASF

500 x Afiselor 1500 lei

500 x Flyere 1000 lei

2 x Banner 200 lei

100 x Diplome 300 lei

3 x Produse Coffee break 1500 lei

Articole de unica folosinta din Romania 700 lei

100 x Abonamente RATC 10  calatorii 1750 lei

100 x Planetariu 1500 lei

Materiale Foc Tabara 500 lei



Pret per participant 586 lei

Pret total 100 persoane 58600 lei

7. Instrumente de promovare
̶ postarea de afişe şi flyere
̶ internet  (reţele  de  socializare,  pagini  web:  http://asf.fizica.unibuc.ro;  www.asub.ro; 

www.fizica.unibuc.ro)
̶ comunicat de presă

8. Rezultate aşteptate
– participarea a 80 de elevi care sa corespunda criteriilor de selectie
– buna colaborare a studentilor facultatilor de fizica din tara si stabilirea bazei pentru 

viitoare proiecte 
– rasplatirea si incurajarea spre performanta a elevilor cu rezultate bune
– informarea elevilor cu privire la perspectivele lucrului in domeniul fizicii
– aducerea de noi cunostiinte prin cursuri si experimente
– motivarea elevilor pentru a urma o cariera in fizica
– feedback pozitiv in legatura desfasurarea proiectului si repetarea anuala a acestuia

9. Modalităţi de evaluare
– feedback de la participanti prin completarea unui chestionar
– feedback de la studenţi şi cadre didactice, în legătură cu gradul de conştientizare al 

elevilor şi cu eficienţa implementării proiectului

http://www.fizica.unibuc.ro/
http://www.asub.ro/
http://asf.fizica.unibuc.ro/

