




 
 

 

 

GRUP  ŢINTĂ : 

 Elevii din învăţământul  primar si gimnazial  

 Parinti  ai  elevilor  implicati  in  proiect 

 Cadre  didactice  din  unitatile  participante 

 Membrii  comunitatii 

 Instituţii  locale 

 

2. 



 

 
 

 

REGULAMENT 

   de desfăşurare a    proiectului   judeţean 

,,The  need to know”- 

Ediţia a-II-a 

CAEJ/ Poz.100 

  
                  Întodeauna supraestimăm schimbările ce vor avea loc în următorii doi ani, dar le subestimăm  

        pe cele ce se vor întâmpla în umătorii zece’’. 

Bill Gates 

 

    Proiectul  judeţean  ,,The  need to know”  pleacă de la interesul  accentuat al  elevilor   pentru 

tehnologia informaţiei şi dorim ca prin derularea acestuia  să  dezvoltăm cultura  vizuală şi 

deprinderile practice astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme 

elevul  să îţi  găsească singur răspunsul pentru o problemă concretă, să inducem  o atitudine pozitiva a 

elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este utilizat calculatorul şi faţă de valorile morale, 

culturale si spirituale ale societatii. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

*Stimularea gandirii logice. a imaginatiei  şi utilizarea eficientă de către elevi  a tehnicii de calcul şi a 

mijloacelor moderne de comunicare; 

*Consolidarea abilitatilor de investigare stiintifica prin abordarea interdisciplinară a aplicaţiilor pe 

calculator;  

*Instalarea climatului de autodepasire si competitivitate; 

* Valorificarea experienţei pozitive prin realizarea unei baze de date cu lucrări deosebite ale elevilor; 

 

Mod  de  desfăşurare : 

     In cadrul proiectului  judeţean  ,,The  need to know”-  ediţia a-II-a , în perioada 24.04-31.05.2017 

se va desfăşura concursul cu tema ,,Despre  prietenie’’. 

   Elevii pot  participa atât direct, căt si indirect prin  trimiterea Fişei  de înscriere, completată de către 

cadrele didactice îndrumătoare la adresa de  e-mail: tehnic.cml@gmail.com. până la data de 

14.05.2017. 

       Pentru  participarea  directă 

Fiecare unitate de învăţământ  poate  participa cu maxim 3 elevi/ clasă. 

  Concursul se va desfăşura   la  Şcoala  Gimnazială „I.I.Mironescu ” Tazlău, jud. Neamţ  pentru 

unităţile   şcolare din comunele învecinate şi cele  care s-au  înscris pentru participarea directă, după 

următorul program : 

•24.04.- 14.05. 2017-  primirea Fişelor  de înscriere 

•24.04 – 20.05.2017 – primirea lucrărilor pentru participarea  indirectă 

•27.05.2017 – susținerea probelor de concurs; 

•28-29.05.2017 – evaluarea lucrărilor în şcoala organizatoare; 

•30.05-10.06.2017  – transmiterea rezultatelor, a diplomelor și adeverințelor în instituţiile şcolare care  

                                  au   participat  

Susţinerea probelor de concurs: 

 Clasele III-IV realizarea unei aplicaţii Paint după o temă impusă de  juriu  . 

Se va avea în vedere folosirea instrumentelor de lucru ale aplicaţiei, cromatica lucrării, respectarea 

temei,  folosirea judicioasă a spaţiului de lucru. 

 Clasele V-VI prezentări PowerPoint  

  Fiecare lucrare trebuie să conţină cel putin 5 slide-uri, respectându-se tema dată. Se vor insera desene 

realizate de elevi în Paint (cel puţin două) şi imagini din Clip Art. 
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   Pe primul slide se va scrie tema ce se va aborda şi numele autorului. 

   Se vor respecta regulile de realizare a prezentărilor  power point. 

 Clasele VII-VIII- Microsoft Publisher- realizare invitații, broșuri, cărți de vizită, anunțuri, 

fluturași, pliante, prospecte, respectându-se tema dată. 

Pentru  participarea  indirectă 

Pentru   această  ediţie a proiectului tema   este  ,, Despre prietenie’’, elevii  se  pot  înscrie la  ambele  

secţiuni : 

1.Sectiunea ,, Arta digitală’’ 

- desene,  prezentări pp,broşuri, pliante , fotografie, filme de scurt metraj  care  sa respecte tema 

ediţiei. 

Lucrările se  trimit pe  adresa de  e-mail: tehnic.cml@gmail.com până la  data de 20.05.2017  şi  vor fi  

însoţite de o scurtă  descriere in word.  

2. Secţiunea ,,Literarum’’ 

      Elevii vor realiza în Microsoft Word o compunere literară după  tema  dată. 

 În realizarea textului se va avea în vedere: 

•tehnoredactarea textului, folosind Times New Roman sau Arial, mărimea fontului 14pentru titlu, 

TNR 12 pentru conţinut, spaţierea liniilor la 1,5, aliniere Justified; pentru titlu se poate folosi opţional 

WordArt); 

•structurarea textului în cele trei părţi (introducere, cuprins, încheiere); 

•aşezarea corectă în pagină, respectând scrierea pe alineate pentru a marca trecerea de la o idee la alta; 

•respectarea regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe, a celor ortografice şi de punctuaţie studiate. 

 

Criteriile de evaluare ale prezentărilor ppt : 

20 puncte -respectarea temei propuse; prezentarea nu conţine greşeli gramaticale şi de exprimare, 

foloseşte termeni de specialitate 

40 puncte  conţinut :  

- toate componentele structurii proiectului au fost respectate în elaborarea temei 

- prezentarea oferă informaţii aprofundate şi la obiect referitoare la toate aspectele temei 

-multimedia- au fost folosite imagini/video/sunete/ animaţii adecvate pentru a susţine aspectele 

importante ale prezentării 

20 puncte-creativitate- prezentarea informaţiilor s-a realizat într-un mod original  

10 puncte-surse de informare- informaţiile incluse sunt potrivite şi reprezentative, din surse credibile şi 

variate care susţin şi explică punctele importante; fost respectată legea dreptului de autor 

10 puncte din oficiu 

Criterii evaluare filme de scurt metraj: 

Evaluarea materialelor prezentate se realizează prin acordarea unui punctaj de maxim 100 de puncte, 

din care: 

1. Claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual (10p) 

2. Originalitatea tratării cinematografice a temei propuse (30p) 

3. Conţinut (40p)după cum urmează : 

 Calitatea şi relevanţa informaţiilor 

 Originalitatea tratării 

 Calitatea expunerii: adecvarea la subiect; sistematizarea informaţiilor de specialitate şi a celor 

privind tehnologia informaţională utilizată;  

4.Respectarea dreptului de autor -(10p) 

                                           10p din oficiu 

       Deciziile juriului sunt definitive şi incontestabile. 

     Selectarea participanţilor va fi făcută de către   cadrul  didactic  din fiecare unitate şcolară înscrisă ;    

     Acordului de colaborare   semnat  şi ştampilat , se va  trimite scanat, în format  lectric( un exemplar 

se va returna  împreună cu diplomele participanţilor)  odată  cu  Fişa de înscriere   

           Participanţii acceptaţi în concurs au obligaţia de a respecta, întocmai, regulamentul de 

organizare şi desfăşurare impus de organizatori. În caz contrar, vor fi descalificaţi. 

Şcoala organizatoare îşi rezervă dreptul de a realiza o bază de date cu lucrările prezentate în concurs. 
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Modalitatea şi indicatorii de evaluare  

 

•evaluarea se va realiza de către un juriu format din cadre didactice de specialitate; 

•toţi participanţii la concurs vor primi diplome de participare;  se vor acorda premii I, II şi III, 

respectiv menţiuni pentru fiecare secţiune şi grupă de vârstă (clasă). se va acorda marele premiu și 

premii speciale pentru  rezultatele cele mai bune; 

   Juriul poate stabili câte un pemiu special pentru fiecare categorie. 

Cadrele didactice coordonatore, colaboratorii şi membrii juriului vor primi diplome şi adeverinţe; 

La sfârşitul concursului, fiecare şcoală  participantă  va primi câte un CD cu toate lucrările din concurs 

şi cu fotografii din timpul activităţilor. 

 

NU SE PERCEPE  TAXĂ   DE  PARTICIPARE! 

 

Persoană  de  contact : prof. Mihaela Ciubotaru- 0760270812 ; e-mail : ed.tehno@yahoo.ro 
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ANEXA  1 

                                                                                                                                                                                                          

Nr.318.din.31.03.2017.                                                                     Nr. .................din..................... 

  

 

Acord de parteneriat/colaborare  

In cadrul Proiectului  Judeţean 

 

 
    Încheiat între: 

 

  Şcoala Gimnazială „I.I.Mironescu ” Tazlău, jud. Neamţ  reprezentată prin Director -prof. Cezar Ţucu,  

              şi prof.  Ciubotaru  Mihaela -Luminița  în calitate de profesor coordonator al Proiectului Judeţean 

,, The need to knows “ înregistrat în Calendarul Judeţean al Activităţilor Educative 2017/ Poz.100 , 

conform adresei ISJ. Neamţ  nr.2417 din 6.03.2017 

şi 

 Şcoala/Liceul/Colegiul............................................................................................................................. 

localitatea.....................................................................,jud....................,str................................nr…….....,

tel………..………….......…, e-mail ......................…………………….………., reprezentată de 

director, prof..................................................................... şi profesor .......................................... ............., 

în vederea colaborării  în cadrul proiectului . 

 

Obiectul contractului îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării 

proiectului . 

Aplicantul se obligă: 

*Să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului; 

*Să asigure condiţiile optime pentru desfăşurarea probelor de concurs; 

*Să realizeze o  publicatie în  care  vor  fi selectate cele mai bune lucrari; 

*Să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

*Să emită şi să distribuie diplomele copiilor premiaţi; 

*Să distribuie diplomele de participare copiilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

Partenerul se obligă: 

*Să mediatizeze concursul prin publicarea pe site-ul propriu; 

*Să selecteze şi să îndrume   elevii  participanţi la concurs; 

*Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului. 

 

    Acordul este valabil pe tot parcursul desfăşurăii concursului, prin semnarea sa de către părţile implicate. 

    Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare instituţie. 

  Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata  concursului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului 

stabilit. 

 

APLICANT ,                                                                                                    PARTENER, 

Şcoala Gimnazială „I.I.Mironescu ” Tazlău                                           Unitatea  de învăţământ 

Jud. Neamţ                                                                           ___________________________________                        

Director,                                                                                                                                                          

Prof.  Cezar Ţucu 

                                                                                                                            Director, 

Coordonator  proiect,    

Prof. Mihaela Ciubotaru                                                                   

     Scoala Gimnaziala ,, I.I.Mironescu” Tazlau   
                  L ocalitatea Tazlău, jud. Neamt 
                  Str.Stefan cel Mare; Nr.186                                                            
                   Tel./fax :  0233-298159 

        E-mail:    scoala_iimironescu_tazlau@yahoo.com                   
        Director, 
      Prof. Cezar Ţucu  

           
ŞCOALA_____________________________ 

________________________________________ 
Telefon / fax  :  
E-mail : 
Director,  
                            



                                                                           

 

Anexa2 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Proiect  judeţean  

 

Ediţia a-II-a 

CAEJ/ Poz.100 

 

An şcolar 2016-2017 

Unitatea școlară .............................................................................. …………… 

Adresa școlii ..................................................................................................................  

Numele cadrului didactic ................................................................  

Specialitatea ....................................................................................  

Clasa ...................................  

Telefon ................................. e-mail .................................................  

 

 

Nr. crt Numele  si  prenumele 

elevului  

Secţiunea Titlul  lucrării Rezultat 

obţinut 
(se completează 

după jurizare) 

     

     

     

     

     

     

 

Mod de participare: direct   

                               indirect  

 

 

Data      Semnătura  cadrului   didactic, 


