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EDIŢIA a VI-a 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  A CONCURSULUI 

 

A. Condiţii de participare  

a) Fiecare lucrare poate avea maxim doi autori și maxim doi coordonatori. 

b) Pot participa un număr nelimitat de elevi din clasele  I-IV, V – VIII şi IX-XII şi cadre didactice 
(învăţători,prof. de  fizică, chimie, biologie, geografie, chimie), din județul Iași. 

c) Lucrările prezentate pot aborda tematici multiple din domeniile fizică, chimie, biologie, geografie.   

B. Organizarea concursului 

     Concursul județean interdisciplinar „Nevoia de  cunoaștere” se va derula la Școala Profesională ``Ştefan cel 
Mare`` Cotnari 

Programul  concursului 

Înscrierea și centralizarea lucrărilor: 16 februarie–11 aprilie 2019 

Jurizarea lucrărilor: 12  aprilie 2019 

Afişarea rezultatelor: 16 – 17  aprilie  2019 

Expedierea diplomelor: până la 30 mai 2019 

Secţiuni 

1. Secțiunea Eseu (V-VIII;IX-XII) – participare directă/indirectă 

TEMA GENERALĂ: Alimentația sănătoasă 

La această secțiune pot fi trimise eseuri structurate, sau creații literare care să respecte tema concursului. Pentru 
eseurile structurate este necesară o bibliografie minimă.  

Textele vor fi redactate în format A4, WORD, cu caractere de 12, Times New Roman, cu diacritice, la un rând 
şi jumătate, maxim două pagini. Fiecare lucrare va fi trimisă în format electronic, pe adresa de e-mail 
nevoiadecunoastere.concurs18@yahoo.com  împreună cu fișa de înscriere.   

Participare directă:- Prezentarea materialului va dura maxim 5 min./lucrare 

- 9.00-9.30 h-  intrarea elevilor însoțiți de profesorul coordonator în sala de clasă 
- 10.00h -  prezentarea eseului. 
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2.  TEMA GENERALĂ: TERRA PLANETA OMULUI, PLANETA VIEȚII  

 a. Secţiunea Postere ( I-IV; V-VIII; IX-XII)- participare indirectă 

 Lucrările vor surprinde dimensiunea artistică a problematicii mediului , vor fi realizate în format A4 sau 
A3, permițând folosirea tehnicilor de lucru diverse. Este obligatorie utilizarea unor sloganuri, reclame sau 
antireclame care să respecte tema concursului legată de ştiinţele Pământului. Vor fi punctate mesajul lucrării, 
creativitatea și estetica produsului realizat.  

          Lucrările se trimit ȋn plic pe adresa Școala Profesională „Ștefan cel Mare”, sat Cotnari, comuna Cotnari, 
județul Iași  împreună cu fișa de înscriere.   

2. b. Secțiunea fotografie ( V-VIII; IX-XII)- participare indirectă 

  Fotografiile înscrise la această secţiune vor surprinde în imagini acţiunile întreprinse de elevi în vederea 

protejării mediului înconjurător , experimente care să ilustreze fenomene naturale  etc. 

 ● Fotografiile vor fi alb negru sau color, de dimensiune A4, date de identificare pe verso.  Se pot trimite și pe 

mail  nevoiadecunoastere.concurs18@yahoo.com  

 Fotografiile vor avea și un titlu sugestiv.  

3. Secţiunea de prezentări Power Point ( V-VIII, IX-XII)- participare directă/indirectă 

   Lucrările pot cuprinde aplicații ale unor fenomene naturale, minuni naturale ale lumii, impactul unor 
substanțe aspra mediului, aspecte practice desfășurate cu elevii în vederea cunoașterii mediului în care 
trăiesc , experimente științifice. 

Proba de concurs va consta în jurizarea lucrărilor trimise prin poştă electronică la adresa 
nevoiadecunoastere.concurs18@yahoo.com împreună cu fișa de înscriere.   

Lucrările Power Point pot avea maxim 10 slide-uri, fond muzical.Se vor putea utiliza informaţii şi imagini 
diverse, alese de către concurenţi din cărţi, reviste, manuale şi de pe Internet. Prezentările trebuie să fie 
originale, cele copiate de pe Internet vor fi descalificate. Acestea trebuie să respecte tema concursului „Nevoia 
de  cunoaștere”. 

Participare directă: -   prezentarea materialului va dura maxim 10 min./lucrare 

- 9.00-9.30h -  intrarea elevilor însoțiți de profesorul coordonator în sala de clasă 
- 10.00h -  prezentare ppt. 

Toate lucrările înscrise în concurs trebuie să conţină următoarele date: 

 numele şi prenumele concurentului; 
 titlul lucrării; 
 clasa, şcoala, localitatea; 
 numele şi prenumele cadrului didactic coordonator. 
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Alte informații:  

 Se vor stabili câştigătorii concursului pe baza punctajului obţinut. 
 Baremele de corectare sunt stabilite pentru fiecare secţiune în parte de către comisia de jurizare la 

debutul concursului.   
 La fiecare secţiune se vor acorda premiile I, II şi III şi menţiuni, constând în diplome pentru elevii cu 

punctajul cel mai mare, premierea făcându-se diferenţiat pentru ciclu primar,  ciclul gimnazial şi ciclu 
liceal - filiera tehnologică. 

 Elevii care nu au primit premii, vor primi diplome de participare.  
 Nu se admit contestaţii.  
 Finanţarea activităţilor concursului  se asigură de  Școala Profesională „Ștefan cel Mare”,  Cotnari  
 Nu se percepe taxă de participare pentru niciuna dintre secţiuni. 
 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.  
 Pentru informații suplimentare, contactați profesorul coordonator:  

                Prof. Pralea Oana – tel. 0740881751/e-mail: praleaoana@yahoo.co.uk 
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