Radu STRATULAT

SUB PATRONATUL ASTREI IEªENE

CONCURSUL DE FIZICÃ
„ªTEFAN PROCOPIU”

AL ELEVILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI
EDIÞIA A XV-A

E

diþia din acest an a concursului de fizicã „ªtefan
Procopiu” al elevilor români de pretutindeni s-a
desfãºurat la Botoºani. Pornit în urmã cu 15 ani din
iniþiativa unor profesori din Iaºi, Concursul de fizicã „ªtefan
Procopiu” al elevilor români de pretutindeni s-a adresat iniþial
elevilor de la liceele tehnice, economice ºi agricole, ulterior
cuprinzînd ºi elevii de la liceele teoretice. Ideea iniþialã de a oferi
concurenþilor o competiþie în care sã se întreacã cu elevi din
acelaºi tip de ºcoalã a fost dezvoltatã ulterior, în concurs adãugîndu-se o probã de cunoaºtere a istoriei fizicii româneºti ºi o probã
de fizicã pe calculator. Astfel, în acest moment, concursul se
desfãºoarã pe trei secþiuni (licee tehnice, licee economice ºi agricole ºi licee teoretice), la fiecare secþiune existînd trei probe:
rezolvare de probleme (din care una legatã de aspectele experimentale ale fizicii), istoria fizicii româneºti (anul acesta elevii au
rãspuns la întrebãri despre viaþa ºi opera savanþilor ªtefan
Procopiu ºi Dimitrie Negreanu) ºi folosirea calculatorului la
rezolvarea unor chestiuni de fizicã.
Profesorii de fizicã din Botoºani s-au implicat pentru a treia
oarã în gãzduirea etapei naþionale a concursului de fizicã „ªtefan

Procopiu” al elevilor români de pretutindeni, reuºind, ºi de
aceastã datã, o organizare de excepþie. Lista tuturor celor care au
contribuit la buna desfãºurare a etapei naþionale ar depãºi cu mult
spaþiul alocat acestor rînduri, dar trebuie menþionat modul
deosebit în care domnul profesor Daniel Bucãtaru, inspector de
specialitate, a coordonat întreaga activitate ºi, în mod deosebit,
entuziasmul domnului profesor Valentin Rîpã, care a fost sufletul celor trei etape naþionale care s-au desfãºurat la Botoºani.
Au rãspuns „prezent” la chemarea organizatorilor 160 de
elevi din 7 judeþe (Bacãu, Botoºani, Cluj, Iaºi, Ialomiþa ºi
Vaslui). Cei mai buni au fost recompensaþi cu premii ºi menþiuni.
Din nefericire numele concursului, care presupune ºi participarea elevilor din afara graniþelor, nu a fost integral respectat,
deoarece echipa din Republica Moldova nu a reuºit sã treacã
graniþa.
În anul ºcolar 2009-2010, etapa naþionalã a concursului de
fizicã „ªtefan Procopiu” al elevilor români de pretutindeni va
avea loc la Iaºi.
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rganizat la doi ani odatã, concursul internaþional de arte
plastice „N.N. Tonitza” ºi-a comunicat la finele lunii
martie a.c. rezultatele de vîrf, rezultate publicate în
numãrul pe martie al „Revistei române”. În angrenajul sãu au fost
cuprinºi, în afarã de un juriu competent, alcãtuit din personalitãþi ale
vieþii cultural-artistice, un mare numãr de profesori ºi artiºti plastici, pasionaþi îndrumãtori ai copiilor ºi tinerilor cu înzestrare în
materie, care „vin din urmã” cu entuziasmul vîrstei lor ºi care la
actuala ediþie au fost în numãr de peste 1800.
Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Profitînd de caracterul bienal al
concursului, organizatorii s-au gîndit ºi la realizarea unor expoziþii
itinerante în unele localitãþi de unde provin participanþii. În acest
sens, în zilele de 27-28 mai a fost organizatã o astfel de expoziþie la
Bucureºti, gãzduitã în somptuosul hol al Palatului Copiilor. Într-un
adevãrat tur de forþã – ai cãrui protagoniºti au fost prof. Mihai Zaiþ,
preºedintele executiv al juriului, ºi prof. Aurel Istrati – au fost
prezentate un numãr nu prea mare, dar reprezentativ de exponate,
de mare prospeþime ºi varietate stilisticã.
Dupã vizionarea expoziþiei de cãtre concurenþii prezenþi, profesori-îndrumãtori, pãrinþi ºi personalitãþi invitate, a avut loc festivitatea înmînãrii premiilor. Prof. Areta Moºu, preºedintele
Despãrþãmîntului Astra „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi, preºedintele de
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onoare al juriului, i-a felicitat pe cîºtigãtorii prezenþi, îndemnîndu-i
sã persevereze pentru a-ºi dezvolta talentul. Domnia sa a fãcut ºi un
succint expozeu al preocupãrilor Astrei ieºene pe linia stimulãrii
tinerilor talente din diverse domenii, precum ºi într-un cerc mai larg
de probleme.
Din partea Despãrþãmîntului Astra Bucureºti, care ºi-a adus o
anumitã contribuþie (preponderent administrativã) la reuºita manifestãrii, participanþii au fost salutaþi de prof. univ. dr. Vasile Bozga,
care i-a felicitat, la rîndul sãu, pe tinerii premiaþi, urîndu-le succes
în activitatea lor dezinteresatã ºi entuziastã de practicanþi pasionaþi
ai artelor plastice.
Aºteptat cu viu interes, a luat apoi cuvîntul prof. Mihai Zaiþ,
care a subliniat diversitatea stilisticã a lucrãrilor realizate de concurenþi, îndemnîndu-i ºi domnia sa la o activitate susþinutã ºi pe
viitor.
Atmosfera generalã a manifestãrii, deºi de durata unei singure
dupã-amieze, a fost o grãitoare demonstraþie a talentelor ce
înmuguresc ºi se dezvoltã în cei mai tineri exponenþi ai poporului
român ºi, precum spuneam, un test grãitor al pasiunii, competenþei
ºi spiritului de rãspundere cu îndrumãtori care se îngrijesc, ºi sub
acest aspect, de viitorul þãrii. Resursele noastre româneºti au dat ºi
vor da roade.
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