




4. Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii din şcoli diferite; dezvoltarea cooperării şi 
colaborării între cadrele didactice din unităţi şcolare diferite,  

5. Stimularea imaginației și  creativității științifice prin   studiu,  consolidarea unei abordări 
științifice,  informare și documentare stiintifica despre femomenele din lumea reală; 

 
GRUP ŢINTĂ: 
● elevii din clasele III si IV si  învăţământul gimnazial pasionaţi de fizică/ştiinţe; 
● cadre didactice; 
● părinţi; 
● comunitatea locală. 
COORDONATORI:   
Prof. Apostoae Laviniu, director 
Prof. Filip Ana 
Prof. Filip Gheorghe 
PARTENERI:  
Școala Gimnazială Răucești 
Școala Gimnazială Timișești 
Liceul Tehnologic ,,Vasile Conta,, Tg Neamț 
Liceul Tehnologic ,,Arhimandrit Chiriac Nicolau,, Vânători-Neamț 
Clubul copiilor Tg. Neamț 
Biblioteca Raucesti 
Asociatia Aesopica Iasi 
 
DURATA: 
Anul școlar 2016-2017 - noiembrie 2016 - iunie 2017, desfasurarea concursului propriu-zis in 

data de 8 iunie 2017, Săptămâna ,, Școala altfel,,- Să știi mai multe , să fii mai bun. 
 
SECŢIUNI: 
Secțiunea I 

,, FIZICA ȘI VIAȚA,, - REFERATE, PREZENTĂRI  POWER - POINT,  REBUSURI, GHICITORI, ESEURI  
ȘTIINȚIFICE, AFIȘE , POSTERE CE AU CA TEMĂ: -aplicații ale fenomenelor, legilor și conceptelor 
stiintifice studiate in cadrul orelor de fizica și aplicațiile fizicii in viața cotidiană;  

● prezentările power point să fie cuprinse între minim 10 slide-uri și maxim 15 slide-uri; 
● prezentările power point să conţină titlul sugestiv al temei, instituţia de provenienţă,  
numele elevului/elevilor (maxim 2 elevi/lucrare) precum şi a profesorului coordonator; 
● în prezentare pot fi și imagini cu elevii -din timpul desfășurării unui experiment  
practic sau filmulețe din timpul experimentelor. 
Secțiunea II  
,,FIZICA SI TEHNOLOGIA IN SLUJBA OMENIRII,,- ÎNVĂȚĂM SĂ CONSTRUIM 

• Machetele/obiectele realizate,experimentele trebuie să conţină etichete cu titlul 
sugestiv al temei, instituţia de provenienţă, numele  elevului precum şi a profesorului 
coordonator; 

• Lucrările (referate, PPT vor conține scopul, materialele necesare, mod de realizare, 
observații/concluzii, aplicabilitatea practică ) 

• Lucrările se vor realiza individual/echipa de 2 elevi. 



• Referatele/lucrările experimentale vor fi redactate în Word,  Times New Roman de 12 
cu spaţiu între rânduri de 1,5 cm și margini de 2,5 cm, cu diacritice, fără greşeli de 
scriere sau ortografice, s.a 

•  Experimentele vor conține scop, materialele necesare, mod de lucru, observatii, 
concluzii, importanță practică,  

 
DETALII ORGANIZATORICE: 

• Înscrierile se fac prin expedierea Fişei de inscriere, a Acordului pentru educație, 
semnat și ștampilat, în două exemplare  

• Fiecare cadru didactic poate participa la fiecare secţiune cu maxim 3 lucrari; 

• Toţi elevii participanţi vor primi diplome de participare.   

• Trimiterea lucrarilor se va face până pe data de la 5 iunie 2017 la adresa de 
 e-mail: ana_filips@yahoo.com  

• Lucrările trimise după această data nu vor intra în concurs. 
Lucrările trimise pentru concurs nu se returnează! Acestea vor participa la expoziția 
 ,, MICUL CERCETĂTOR,, 

• Jurizarea lucrărilor va avea loc în intervalul 1-8 iunie 2017. 

• Jurizarea se va face pe nivel de clase şi pe secţiunile precizate.  

• Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni (30% din nr participantilor) şi diplomă de 
participare pentru elevi, precum şi adeverințe/diplome de participare pentru cadrele 
didactice coordonatoare. 

• Nu se admit contestaţii. 

• Expedierea diplomelor va avea loc în intervalul 8-30 iunie 2017. 
 
NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE ! 

Barem corectare/notare lucrări 

”Magia științelor” 
 

 
 
Continut stiintific corect………………………….....3 puncte 
 
Aplicabilitate practica/experimente…………………..2 puncte 
 
Originalitate/inventivitate  lucrare/materiale folosite 
/ppt(designe, imagini, animatie, sunet)…......................3 puncte 
 
Expunere/argumentare/prezentare………….………….2 puncte 
 
TOTAL …………………………………………………10  puncte 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1 

Fișă de înscriere 
Concurs județean 

”Magia științelor”, editia a II-a 
 

organizat de LICEUL TEHNOLOGIC OGLINZI  
 
Instituţia  şcolară:............................................................................................... 

Adresa unităţii  şcolare:  ..................................................................................... 

Judeţul: ..............................................................................................................                                   

Numele şi prenumele coordonatorului: .............................................................         

E-mail contact  profesor cooordonator:.......................................................................................... 

Telefon de  contact profesor coordonator:  .......................................................................................   

Adresa de trimitere a diplomelor:..................................................................................................... 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa Titlul lucrării 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

                                       

                                                                                        Semnătura cadrului didactic,  

                                                                        prof. ……………………………………. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

în cadrul Proiectului Educaţional 
”Magia științelor”, editia a II-a 

 
1. Părţile contractante: 
A) Liceul Tehnologic Oglinzi, reprezentată de director, Apostoae Laviniu şi profesor coordonator,  
Filip Ana, în calitate de aplicant  proiect 
 şi  
B) Şcoala ………………………..................……………, reprezentată de director  ………………  ……….......………...….. şi 
profesor coordonator …………………………………......................, în calitate de partener. 

2. Obiectul contractului: 
 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre profesorii 
coordonatori ai proiectului şi partener în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor prevăzute în 
cadrul proiectului, dar şi participarea elevilor la concursul din cadrul proiectului. 
3. Grup ţintă: elevii cls III IV si gimnaziu implicaţi în proiect 
4. Obligaţiile părţilor: 
 A) Profesorul coordonator se obligă: 
- să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului; 
- să informeze şcolile despre organizarea proiectului şi a activităţilor din cadrul acestuia, a  
concursului; 
- să organizeze evenimentele prevăzute în calendarul proiectului; 
- să  emită şi să distribuie adeverintele/ diplomele elevilor premianţi şi cadrelor didactice 
îndrumătoare; 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 
- să mediatizeze proiectul în şcoală; 
- să completeze fişa descriptivă a activităţilor de proiect şi să o transmită coordonatorului 
- să monitorizeze activităţile conform fişei transmise; 
- să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului; 
 
5. Durata acordului: Acordul  s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării 
acestuia. Este valabil în anul şcolar 2016 – 2017. 

Liceul Tehnologic Oglinzi                         Şcoala.............................................. 
Director: Apostoae Laviniu                          Director............................................. 
 
Prof. coordonatori Filip Ana               Prof. coordonator………………………… 

 
LICEUL TEHNOLOGIC OGLINZI   
Localitatea Răucești,    
Judeţul Neamț   
Nr…….…./……………………..  

Şcoala ...................................................... 

Adresa:....................................................... 

Localitatea ................................................. 

Judeţul …………………………………… 

 Nr…………./……........…………. 


