
REGULAMENT 
DE DESFĂȘURARE A EDIȚIEI a VII-a A  

CONCURSULUI REGIONAL DE PROIECTE INTERDISCIPLINARE 

”PROBLEME ACTUALE ALE OMENIRII” 

8 noiembrie 2018 

 

Participanţi: echipe formate din câte 2 elevi de liceu, coordonaţi de un cadru didactic 

(indiferent de specialitatea acestuia). Liceele pot participa cu maximum 2 echipe (dacă 

au înmatriculați sub 300 de elevi de liceu), 3 echipe (dacă au între 300 și 500 de elevi) 

respectiv 4 echipe (dacă au peste 500 de elevi). 

Condiţii:  

- vor exista trei grupe de prezentare: Licee Tehnologice, Licee Teoretice (la sugestia 

participanților din anii precedenți) și Elena Ghiba Birta (colegiul organizator); 

- fiecare grupă va avea câte două secțiuni tematice (dacă numărul lucrărilor înscrise și 

subiectele abordate în acestea permit acest lucru):  

I. Probleme tehnologice și de mediu pe Glob 

II. Probleme sociale și politice pe Glob 

- echipele vor realiza câte o prezentare electronică (Powerpoint, Prezi etc.), cu minim 8 

slideuri, fără mape cu text, însoţită opțional de orice materiale adiacente sugestive;  

- o echipă de doi elevi poate avea o singură lucrare înscrisă în concurs iar un elev poate 

face parte doar dintr-o echipă participantă. Fiecare din cei doi elevi trebuie să aibă o 

parte din prezentarea verbală; 

- vor beneficia de puncte suplimentare prezentările ce oferă minimum două soluții 

problemelor expuse; 

- timp de prezentare:  8 – 10 minute. Depășirea timpului atrage depunctare; 

- se acceptă doar lucrările prezentate direct, la data stabilită (în cazul participanților din 

Județul Arad), respectiv sub forma unui film de către echipele din alte județe; 

- lucrările din Județul Arad nu se trimit anticipat ci sunt aduse pe stick în ziua Concursului; 



- filmul de prezentare pentru participanții din restul țării va fi înregistrat cu un 

telefon/aparat foto simplu/cameră video/webcam etc. Elevii vor face prezentarea 

propriu-zisă în sala lor de clasă, în fața aparatului de filmare, sugerând că s-ar afla în fața 

unei comisii. Ulterior acest film va fi trimis prin email/webtransfer pe adresa de mai jos. 

Atenție: prezentările video care sunt montate, întrerupte etc. vor fi descalificate.  

Jurizare:  

- pentru lucrările din județul Arad (cu prezentare directă) la fiecare secțiune din cele șase 

menționate comisia oficială va fi formată din câte 5 – 8 membri; 

- pentru lucrările din alte județe, filmate și trimise prin internet, reprezentanți din cele 

șase comisii vor analiza individual și separat fiecare echipaj/film, suma notelor acordate 

de aceștia stabilind premiile.   

 

Înscriere: formularul atașat (fără lucrările propriu-zise!) va fi comunicat doar prin          

e-mail, pe adresa tiu_marius@yahoo.co.uk , până vineri, 26 octombrie 2018.  

Pentru certitudinea înscrierii se va primi un e-mail de confirmare. 

 

Lucrările din țară (filmare + Powerpoint) vor fi trimise prin atașare la emailul de mai 

sus până la 4 noiembrie (sau prin WeTransfer, Dropbox etc. dacă dimensiunea 

materialului video necesită). 

 

Vor fi acordate diplome tuturor participanţilor şi premii primelor 6 lucrări de la 

fiecare secțiune (câte două premii I, II și III), atât pentru prezentările directe cât și 

pentru cele susținute indirect, conform intervalelor de punctaje.  

 

NU se percepe taxă de participare, dar școlile din afara județului vor achita  

curierului contravaloarea expedierii plicului/coletului cu diplome și premii. 
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