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                                             REGULAMENTUL                                               

CONCURSULUI “Fizica în imagini” 

1. “Fizica în imagini” este un concurs cu participare indirectă , inițiativă a Fundației GIIF 

din Călărași și a Asociației pentru Performanță în Fizică din Sibiu. 
 

“Fizica în imagini” este un concurs de filme de scurtă durată (denumite în continuare 

„filme”) având ca tematică fenomenele fizice, și se adresează tuturor elevillor, indiferent de 
vârstă, formă de învățământ, profil, fără niciun fel de discriminare în ceea ce privește 
participarea.  

 
2. Scopul şi obiectivele concursului  

 
Scop: îmbunătățirea capacității elevilor de înțelegere a fenomenelor fizice din lumea în care 

trăiesc utilizând, în mod prioritar, imaginea ca suport explicativ. 

Obiective: 
 
Concursul îşi propune:  

- să stimuleze interesul pentru înțegerea fenomenelor fizice din arealul de viață al elevilor 

utilizând tehnici de captare și prelucrare a imaginii; 

- să stimuleze creativitatea elevilor prin dezvoltarea unor scenarii care să permită surprinderea în 

imagini a unor fenomene fizice, precum și o mai bună explicare a acestora; 

- să îmbunătățească percepția elevilor cu privire la importanța studierii fizicii; 

- să dezvolte la elevi noi competențe de utilizare a tehnologiilor moderne în sprijinul explicării 

fenomenelor fizice. 

 

3. Structura concursului: 
 
Concursul este structurat pe trei secțiuni, după cum urmează:  
 
Secțiunea 1 (Novice): Povești din natură        
Filmul trebuie să surprindă în imagini fenomene din natură. 
Durata maximă a filmului: 3 min. 
 

Secțiunea 2 (Ucenic): Fizica din viața mea  
Filmul trebuie să surprindă un fenomen fizic în imagini care pot fi însoțite, unde este cazul, de  
scurte explicații verbale.   
Durata maximă a filmului: 4 min. 
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Secțiunea 3 (Maestru):  Fizica, o poveste cu sens  

Filmul trebuie să surprindă un fenomen fizic cu posibilele aplicații, în imagini care pot fi însoțite, 
unde este cazul, de scurte explicații verbale și scrise.  
Durata maximă a filmului: 5 min. 

 
 

4. Condiții de participare 
 

“Fizica în imagini” este un concurs cu participare indirectă. 

 
Participarea poate fi individuală, sau în echipe de maxim 3 elevi, sub coordonarea unui, sau cel 
mult doi mentori (învățător, profesor, cercetător, student, părinte etc).  
Un elev/echipă, indiferent de nivelul de studiu, poate participa cu maxim un film. 
O școală poate înscrie maxim 6 filme în concurs (maxim 2 filme/secțiune) 
Participarea la concurs este gratuită. 
 
Elevul/echipa participă cu un film realizat într-o aplicaţie gratuită/free, sau cu licență, cu care se 
pot crea, edita și vizualiza filme (de exemplu movie maker). 
 
Filmul nu va fi tipul science-fiction sau de animație. 
 
Filmul poate fi realizat prin montaj/prelucrare de secvențe filmate și/sau de imagini tip fotografii. 
Filmul poate fi realizat și dintr-o succesiune de poze, sau o combinație de poze cu imagini video. 
 
Înscrierea filmului/filmelor în concurs va fi făcută de mentorul coordonator/unul din mentorii 
coordonatori, care își va asuma responsabilitatea sub toate aspectele privind participarea la 
concurs. 

 
Filmul va avea 3 părți: 1. Pagina inițială (Școală/oraș/județ, Secțiunea,  Titlu, nume elev/elevi, 

prof. coordinator), 2. Conținut, 3. Bibliografie/Webografie 

Titlul, subtitlurile sau alte texte scrise sau vorbite din film vor fi în limba română. 

Pentru ca filmele să poată fi vizualizate cu orice tip de echipament sau aplicație de redare filme, 

vor fi respectate următoarele cerințe tehnice:  

- formatul filmului : Mp4 

- frame rate : 25 frame/sec 

Durata maximă a filmului este specificată pentru fiecare secțiune, iar depășirea acesteia 

reprezintă un motiv de depunctare, sau de eliminare din concurs. 

Fiecare film va fi însoțit de un rezumat în format text care nu poate depăși o pagină A4 și care va 
fi publicat în Buletinul GIIF.  
 
Filmul nu trebuie să conțină imagini/materiale ce pot fi considerate ofensatoare (rasiale, cu tentă 
sexuală, homofobe). Filmele ce conțin astfel de imagini/materiale vor fi excluse din concurs. 
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Filmele trebuie să fie originale, autorul asumându-și dreptul de proprietate intelectuală. Nu se 
acceptă filme ce aparțin altor autori și sunt protejate de copyright. Pentru eventualele secvențe 
pentru care există dreptul de folosire, se va menționa obligatoriu, în Bibliografie/Webografie, 
care este sursa acelui document/secvență. 
 
În Anexa 2 găsiți sugestii de teme sau de arii tematice. Elevii pot aborda orice alte teme. 
 

5. Înregistrarea participanților, trimiterea lucrărilor, premierea: 
 
Data limită de înscriere în concurs este 8 aprilie 2023.  
Filmele și rezumatele vor fi trimise în format electronic până la data de 30 aprilie 2023, începând 
din momentul înregistrării pentru participarea la concurs. 
Premierea va avea loc în data de 20 mai 2023. 
Detalii referitoare la adresele de înscriere și trimitere a filmelor le găsiți în anunțul de lansare și 
pe site-urile organizatorilor. 
 

6. Organizarea concursului 

Concursul “Fizica în imagini” va fi coordonat de un comitet de organizare desemnat de 

către entitățile care au inițiat concursul. 

 

 Comitetul de organizare va fi răspunzător de: 

 stabilirea perioadei de desfăşurare a concursului; 

 configurarea formularului de înscriere; 

 constituirea comisiei de jurizare; 

 realizarea preselecției; 

 popularizarea prin mass media a concursului; 

 identificarea sponsorilor; 

 premierea celor mai valoroase lucrări.  
 
7.  Desfăşurarea concursului 

Etapa I:  Înscrierea în concurs – termen limită 8 aprilie 2023  

Etapa a II –a Trimiterea filmelor și a rezumatelor – termen limită 30 aprilie 2023 

Etapa a III - a: Jurizarea filmelor, pe secțiuni – 1mai – 17 mai 2023 

Etapa a IV –a : Premierea filmelor, pe secțiuni – 20 mai 2023 

8.  Componenta şi modul de constituire al comitetelor şi comisiilor: 

 Comitetul de organizare este constituit din membrii nominalizați de Fundația GIIF și 
Asociația pentru Performanță în Fizică. 
 
  Comisia de jurizare se constituie din  3 – 5 membri, specialiști în domeniul fizicii, respectiv al 
audio-vizualului 
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9. Criterii de jurizare a lucrărilor: 

Criteriile de jurizare a filmelor se regăsesc în Anexa 1 a acestui regulament. 

10. Premii: 

Premiul I - 1 premiu/secțiune 

Premiul II - 1 premiu/secțiune 

Premiul III - 1 premiu/secțiune 

Se mai pot acorda și mențiuni sau premii speciale în funcție de aprecierea juriului. Cuantumul 

financiar al fiecărui premiu/mențiune va fi în funcție de disponibilitatea financiară a 

organizatorilor.  

11. Definirea termenilor 

Aceste definiții au menirea să orienteze elevii și profesorii coordonatori spre secțiunea cea mai 

potrivită fiecăruia. 

Novice  Elev, indiferent de vârstă, care nu are cunoștințe , sau care nu are preocupări deosebite 
în studiul acestei discipline, sau care nu urmează un profil real, dar este interesat de fenomenele 
din natură. 
Novicele este capabil să observe fenomenele care se produc în natură și să transmită ceea ce a 
înțeles prin propria viziune. 
 
Ucenic    Elev, indiferent de vârstă,  care este procupat de scurtă vreme (1-2 ani) de studiul 
fenomenelor fizice, care participă la cercuri de fizică, sau care urmează parcursul unui profil real. 
Ucenicul este capabil să observe fenomenele fizice din proximitate, le analizează și le explică pe 
baza celor studiate, transmite corect noțini și concepte fizice prin instrumente de imagine și 
sunet înspre public. 
 
Maestru  Elev, indiferent de vârstă, cu preocupări de lungă durată (3 – 6 ani) în studiul 
fenomenelor fizice, care participă la cercuri de fizică, concursuri/olimpiade. 
Maestrul are o capacitate superioară de analiză și interpretare a fenomenelor pe care le 
întâlnește în natură, utilizează într-un mod inspirat imaginea, sunetul și textul pentru a transmite 
idei, noțiuni și concepte solide în public. 
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Anexa 1 
 

Criteriu Nivel 
B S NS 

A. Scenariu (max 30 p) 

Prezentarea temei are o intrigă/conținut?    

Tema este corect prezentată din punct de vedere științific ?    

Imaginile sunt conform cu scopul propus ?    

Imaginile sunt redate/aranjate logic ?    

B. Creativitate și originalitate (max 30 p) 

Scenariul și regia filmului folosesc metode imaginative și creative în 

prezentarea temei ? 

   

Filmul are originalitate ?    

Filmul prezintă idei inovatoare sau tehnici de redare/povestire interesante ?    

C. Sensibilizarea auditorului (max 20 p) 

Stimulează acest film gândurile și ideile auditorului ?    

Filmul provoacă un răspuns/implicare emoțional/ă din partea publicului ?    

D. Calitatea tehnică  

D1. Realizarea cinematografică (max 10 p) 

Camera de filmare este fixă și secvențele filmate sunt scurte și focusate ?    

Zoom-urile și unghiurile de filmare sunt folosite pentru a da sens 

povestirii/prezentării ? 

   

Iluminarea și poziționarea camerei de filmat sunt corect folosite ?    

D2. Editarea (max 5 p) 

Editarea a contribuit la clarificarea povestirii/prezentării, sporind 

ritmicitatea și continuitatea filmului ? 

   

Tranzițiile sunt line și cu un ritm bun, sau sunt deranjante și distrag atenția 

de la prezentare ? 

   

Titlurile sau alte texte scrise folosite sunt clare și ușor de citit ?    

D3. Audio, muzică și efecte sonore (max 5 p) 

Partea auditivă și coloana sonoră completează povestirea/prezentarea ?    

Dialogul și/sau narațiunea sunt clare și ușor de înțeles ?    

Dacă există efecte sonore, acestea sunt potrivite povestirii, sau distrag 

atenția de la aceasta ? 

   

 
 

Legendă :  B – nivel Bun  
   S – nivel Satisfăcător  
   NS – nivel Nesatisfăcător  
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 Anexa 2 

Concursul „Fizica în imagini” 

 

Tema propusă Cat. 

Novice 

Cat. 

Ucenic 

Cat. 

Avansat 

Mișcarea corpurilor (persoane, mijloace de transport, animale ...) x x x 

Echilibrul corpurilor/structurilor (naturale/artificiale)  x x 

Fenomene meteorologice x x x 

Stări de agregare. Transformări de stare de agregare x x x 

Fenomene electrice în natură  x x 

Electrizarea corpurilor x x x 

Fenomene/interacțiuni magnetice x x x 

Fenomene optice (reflexia, refracția, interferența, difracția luminii) x x x 

Dispozitive optice x x x 

Mecanisme simple x x x 

Interacțiunea corpurilor. Tipuri de interacțiuni x x x 

Frecarea în situații diverse x x x 

Fizică și sport  x x 

Fizica și anatomia umană  x x 

Mișcarea de rotație   x 

Propagarea căldurii  x x 

Surse de căldură x x x 

Fenomene termice x x x 

Dilatarea/contractarea termică x x x 

Dilatarea/contractarea mecanică  x x 

Efecte ale curentului electric   x 

Oscilații mecanice   x 

Sisteme oscilante (mecanice)   x 

Unde mecanice în natură   x 

Reflexia, refracția și interferența undelor mecanice   x 

Fractali în natură   x 

Laseri și aplicații ale acestora   x 

Ecografia   x 

Radiografia   x 

Surse de energie convenționale și neconvenționale x x x 

Iluzii optice  x x 

Tensiunea superficială x  x 

Fizica și muzica   x 

Titirezul x x x 
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Curcubeul x x x 

Rezonanța  x x 

Statica și dinamica fluidelor x x x 
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