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Regulament de desfăşurare 

Secţiunea 1. Organizator 

Organizatorul proiectului educativ concurs este Colegiul Tehnic Câmpulung. Regulamentul 

întocmit va fi făcut public prin vizitarea site-ului  http://www.colegiultehnicag.info/ 

Secţiunea 2. Zona de desfăşurare a proiectul educativ concurs: 

Proiectul educativ concurs este organizat şi desfăşurat la nivelul Judeţului Argeş. 

Secţiunea 3. Durata proiectului educativ concurs:  

Proiectul educativ concurs va fi lansat în octombrie 2016 şi va dura până în ianuarie 2017.  

 Secţiunea 4. Participanţi:   

Elevii şcolilor şi liceelor din judeţ. 

Secţiunea 5. Modul de desfăşurare a concursului:  

Pentru înscrierea la această manifestare, participanţii trebuie să completeze FIŞA DE 

ÎNSCRIERE ataşată în secţiunea Noutăți - “UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN 

DOMENIUL ȘTIINȚELOR” de pe site-ul http://www.colegiultehnicag.info/ şi să o trimită în 

perioada 10 noiembrie – 20 noiembrie 2016 pe adresa de e-mail: alina_florea01@yahoo.com. 

Cadrele didactice coordonatoare trebuie să specifice în fişa de înscriere la care  secţiune participă 

elevii pe care îi coordonează în următorul mod: 

SECŢIUNEA I – eseuri (gimnaziu)  

SECŢIUNEA II- concurs de prezentări Power Point (liceu)  

 Pentru secțiunea II – prezentări Power Point, se vor utiliza de preferință versiunea MS 

Office 2007.   

Participanţii sunt rugaţi să completeze fişa de înscriere şi să precizeze materialele suport 

necesare prezentării. Elevii vor participa direct în data de 25 noiembrie 2016, la COLEGIUL 

TEHNIC, CÂMPULUNG, la desfăşurarea acestor activităţi. 

Acordul de parteneriat va fi completat în două exemplare semnate, ștampilate și 

înregistrate la școala de proveniență (un exemplar va reveni participantului cu ocazia participării la 

desfășurarea proiectului.) 

Secţiunea 6. Prezentarea lucrărilor:   

Eseurile vor fi redactate respectând următoarele cerințe:  

- lucrarea va conţine maxim 3 pagini scrise în format Word (Times New Roman 12, la 1 

rând, marginile de 2 cm, format A4, pe o singură faţă); 

- titlul lucrării editat cu Times New Roman 14 Bold;  

- la 2 rânduri de titlu: autorii (maxim 2 elevi şi un cadru didactic coordonator), unitatea de 

învăţământ, localitatea; 

- scrierea se va face cu caractere româneşti (obligatoriu folosirea diacriticelor); 

- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, autor, 

prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul; 

- durata prezentării eseurilor - maxim 10 min. 

- fiecare şcoală poate participa cu 4 eseuri. 

Prezentările Power Point vor avea un număr de slide-uri cuprins între 15 şi 20. 

Cerinţe de redactare: 

- scrierea se va face cu caractere româneşti (obligatoriu folosirea diacriticelor) 

- diapozitivul titlu va fi editat cu majuscule şi va conţine numele lucrării, autorul/autorii 

(maxim 2 elevi), profesorul coordonator, instituţia, localitatea. 

- următoarele diapozitive sunt destinate conţinutului propriu-zis al lucrării; 

- bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, autor, 

prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul; 

- durata prezentării Power Point - maxim 10 min. 

- fiecare şcoală poate participa cu 4 prezentări electronice. 

 

NOTĂ: Responsabilitatea pentru originalitatea şi ideile asumate în lucrări aparţine exclusiv 

autorilor acestora. 

http://www.colegiultehnicag.info/
http://www.colegiultehnicag.info/
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Persoanele  participante vor expedia lucrarea integral, în format electronic, până la data de 

22 noiembrie, prin e-mail persoanei de contact – alina_florea01@yahoo.com . Numele fişierului 

ataşat, expediat pe adresa de e-mail menţionată, trebuie să fie Școala_Titlul lucrării, iar subiectul 

e-mail-ului va fi Înscriere concurs. 

 Secţiunea 7. Comitetul de jurizare 

Şcoala îşi va stabili un comitet de jurizare format din 2 cadre didactice și un elev pentru 

fiecare secţiune şi va juriza lucrările conform fişei de evaluare stabilite de organizatorii 

proiectului. 

Secţiunea 8. Premiile acordate 

Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare, în care vor fi specificate numele 

elevilor, instituţia şi coordonatorul. Se vor acorda diplome de premiere pentru locurile I, II, III şi 

menţiuni pentru fiecare secţiune. Cadrele didactice vor primi adeverințe de participare la 

activitățile proiectului. 

Nu se percepe taxă de participare! 

Ierarhizarea celor mai bune lucrări se va face de către juriu, care va ţine cont atât de 

valoarea ştiinţifică a temei, de modul de redactare a lucrării, cât şi de modul de susţinere.  
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ANEXA 1 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

PROIECT EDUCATIV – CONCURS JUDEȚEAN 

“UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR” 

Ediţia a I-a, “Colegiul Tehnic Câmpulung”,  Câmpulung, 25 noiembrie 2016 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic:    
 

Unitatea şcolară:    
 

Localitatea:    
 

Telefon fix/mobil:    
 

E-mail:    
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Secțiunea 

(I sau II) 

Titlul lucrării Clasa 

     

     

     

     

Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentare: 
Videoproiector 

Calculator 

Alte mijloace (precizaţi) 

 

Data, Semnătura, 

 

SECŢIUNEA I - eseuri (gimnaziu) 

***Fiecare școală va participa cu maxim 4 eseuri.  

SECŢIUNEA II - prezentări PowerPoint (liceu) 

***Fiecare școală va participa cu maxim 4 prezentări electronice.  

 Fişa de înscriere se va completa şi se va trimite prin e-mail la adresa 

alina_florea01@yahoo.com  până la data de 20 noiembrie 2016, iar lucrările participante vor 

fi transmise electronic până la data de 22 noiembrie 2016. 

Elevii vor fi prezenţi la şcoală în intervalul orar 12:30-13:00, însoțiți de cadrele didactice 

coordonatoare. 
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ANEXA 2 

 

PROGRAMUL PROIECTULUI EDUCATIV – CONCURS JUDEŢEAN 

“UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR” 

 

 

 

12:30-13:00   * PRIMIREA INVITAȚILOR 

13:00-17:00    *  DESFĂȘURAREA CONCURSULUI  

17:00-17:30 * JURIZAREA LUCRĂRILOR 

17:30-18:00   * PREMIEREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXA 3 

 

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG                          ŞCOALA …………………............…… 

Localitatea Câmpulung Localitatea .………………...........……. 

Tel/fax 0248/532705 Tel/fax …………………….........……… 

Nr................/................. Nr................/.................   

    

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat  între: 

Colegiul Tehnic Câmpulung,  reprezentat prin doamna Nedelcu Adriana, în calitate de director şi 

prof. Moșteanu Gabriela și prof. Florea Alina, în   calitate   de   coordonatori   ai  proiectului 

“UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR” 

şi 

Şcoala ............................................................................................... reprezentată prin 

............................................................., în calitate de director și 

............................................................ în calitate de participant la Proiectul “UTILIZAREA 

CALCULATORULUI ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR”. 

I. Scopul proiectului:  

Relansarea ştiinţelor implicate în explicarea fenomenelor naturii prin stimularea 

creativităţii ştiinţifice şi tehnice a elevilor şi învăţarea creativă în şcoală, încurajând elevii să-şi 

dezvolte modele proprii de explorare, investigare şi exprimare, prin intensificarea relaţiilor de 

colaborare între instituţiile de învăţământ. 

II. Rezultate aşteptate: 

- extinderea gamei de rezultate ale învăţării evaluate într-un mediu informal;   

- adecvarea situaţiilor de evaluare la profilurile de inteligenţe ale elevilor;  

- promovarea, sub factorii creativităţii ştiinţifice, de noi modele de performanţă şcolară.  

III. Durata: 

Prezentul acord se încheie pe perioada  anului școlar 2016-2017. 

IV. Responsabilităţile părţilor: 

Prin prezentul acord de parteneriat, părţile se angajează să desfăşoare activităţi comune de 

promovare reciprocă a imaginii instituţiilor partenere, precum şi activităţi prin care să conducă la 

creşterea gradului de conştientizare a elevilor şi cadrelor didactice faţă de importanța abordării 

interdisciplinare a studiului ştiinţelor. 

Şcoala coordonatoare: 

- va aduce la cunoştinţă regulamentul concursului şcolilor participante; 

- va organiza activităţile conform regulamentelor specifice; 

- va asigura buna comunicare cu şcolile participante; 

- va promova şi disemina proiectul. 

Şcoala participantă: 

- va promova proiectul în şcoală; 

- va stabili îndrumătorii elevilor participanţi; 

- va transmite lucrările elevilor participanți în termenul stabilit. 

Pentru derularea cu succes a proiectului, partenerii vor colabora pe toată durata proiectului. 

Acest acord se încheie în două exemplare, unul pentru fiecare şcoală. 

 

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG ȘCOALA …...............…......................……. 

Director,                                                                       Director, 

Prof. Nedelcu Adriana 

 


