Avizat,

Avizat,

Director Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”
Rm. Vâlcea
Prof. Pană Cătălin

Director Liceul Tehnologic “Ferdinand I”
Rm. Vâlcea
Prof. Mădălina Ochia

REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN
„E-Geography”
Ediţia a IV-a

A. ARGUMENT
Concursul se adresează elevilor claselor V-VIII şi IX-XII cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite în
domeniul geografiei şi informaticii. Concursul are drept scop realizarea unor materiale cu ajutorul
computerului pe teme de geografie. Materialele pot fi realizate astfel: "Pagini Web", "SOFT-uri
educationale". Materialele vor fi realizate de elevi numai individual şi îndrumaţi de profesorii de geografie şi
informatică.
Geografia este ştiinţa care foloseşte tot mai mult competenţe din domeniul Informaticii prin intermediul
cărora rezultatele observate în mediul înconjurător sunt prelucrate, cercetate şi prezentate. Societatea modernă
are nevoie de specialişti bine pregătiţi în domeniul Informaticii aplicate în alte domenii de activitate.
Tematica acestui concurs stimulează gândirea ştiinţifică, raţională, aducând argumente în sprijinul prezentării
unor elemente, fenomene şi procese geografice, folosind Informatica.
Prin participarea la acest concurs elevii îşi vor dezvolta competenţele în domeniile Geografie şi Informatică şi
stimularea spiritului competitiv.
Scopul proiectului
Scopul acestei manifestări este de a realiza un real schimb de experienţă între cadrele didactice, fiecare
participant primind un CD cu lucrările prezentate, CD cu ISBN. Cadrele didactice vor trimite până în luna
ianuarie prezentarile Power Point, testele de evaluare, demo pentru paginile WEB şi softurile educaţionale.
Obiective
1. Dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei elevilor prin activităţi extracurriculare;
2. Dezvoltarea interesului elevilor pentru explicaţia şi argumentaţia ştiinţifică;
3. Respectul faţă de strădaniile oamenilor de ştiinţă în explicarea fenomenelor naturii şi punerea lor în
slujba omului, a umanismului şi a păcii;
4. Grija faţă de mediu;
5. Realizarea unui schimb de experienţă între instituţiile şcolare;
6. Formarea capacităţii elevilor de a exprima opinii personale folosind gândirea creativă, liberă, artistică
şi autonomă;
7. Realizarea unui schimb de experienţă util şi necesar pentru cadrele didactice
8. Promovarea interdisciplinarităţii în sistemul de educaţie
9. Încurajarea originalităţii în procesul instructiv - educativ

B. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Concursul se va desfășura online în perioada 21-26 ianuarie 2019.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
Se pot înscrie în concurs:
• elevii claselor V – VIII
• elevii claselor IX-XII
Înscrierea participanţilor la concurs se desfășoară în perioada 14 – 20 ianuarie 2019. Cadrele didactice
coordonatoare vor trimite acordul de parteneriat precum și tabelul cu elevii participanți, înregistrate la școala
de proveniență a candidaților, într-un plic la adresa Aleea Teilor nr. 1, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, cod 240077,

destinatar Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Rm. Vâlcea, sau în format electronic la adresa de email
lalumihaela2000@yahoo.com.
Un cadru didactic nu poate participa cu mai mult de patru elevi, maximum doi elevi la aceeași
secțiune/subsecțiune.

C. SECȚIUNILE CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura, pentru cele două categorii de concurs (gimnaziu, liceu), pe următoarele secţiuni:
1.
2.
3.
4.

Prezentări PowerPoint
Blog-uri, Site-uri
Filme de scurt metraj
Soft-uri educaţionale

D. CERINȚE
Tema și formatul de prezentare a lucrărilor este la libera alegere a participanţilor, cu respectarea tematicii
concursului.
La fiecare lucrare se va specifica:
-autorii (nume si prenume, scoala si clasa)
-profesorii coordonatori
-titlul
-bibliografie
E. PREMII ȘI EVALUARE
Se vor acorda câte un premiu I, un premiu II , un premiu III și două mențiuni pentru fiecare categorie
(gimnaziu, liceu). Fac excepție situațiile în care doi sau mai mulți participanți obțin același punctaj în
concurs, caz în care se poate acorda același premiu/mențiune pentru punctaje egale, fără a depăși numărul
total de premii și mențiuni. Decizia de acordare a mai multor premii I, II, III sau mențiuni revine juriului
concursului.
Numărul total de premii I, II, III și mențiuni nu va depăși 25% din numărul de concurenți pentru fiecare
categorie de concurs.
Se vor acorda diplome de premiere sau de participare, după caz, pentru toți elevii și profesorii implicați în
concurs.
Evaluarea lucrărilor se va realiza în perioada 21-26 ianuarie (elevii din județul Vâlcea), respectiv 31 martie
(secțiunea online). Jurizarea se va efectua conform criteriilor de evaluare precizate în regulamentul. Vor
evalua cadre didactice care nu au candidați înscriși în concurs la secțiunea respectivă.
Criterii de evaluare
Evaluarea materialelor prezentate se realizeaza prin acordarea unui punctaj de maximum 100 puncte, din
care 10 puncte din oficiu, iar restul dupa cum urmeaza:
- 60 de puncte pentru continutul materialului realizat, din care:
• 30 puncte pentru corectitudinea stiintifica a informatiei vehiculate,
• 20 puncte pentru coerenta structurarii informatiei,
• 10 puncte pentru calitatea limbajului de specialitate utilizat la redactarea materialului
- 30 de puncte pentru realizarea materialului informatic astfel:
• pentru "Pagini Web" si prezentari PowerPoint: 6 puncte pentru usurinta in utilizare, 6 puncte pentru
functionalitate, 6 puncte pentru complexitate tehnica, 6 puncte pentru aspectul estetic, 6 puncte pentru
originalitate (punctajul este acordat de profesorul informatician);

• pentru "SOFT educational": 6 puncte pentru interactivitate, 6 puncte pentru functionalitate, 6 puncte
pentru complexitate tehnica, 6 puncte pentru aspectul estetic, 6 puncte pentru modalitatile de evaluare
(punctajul este acordat de profesorul informatician);
La acest concurs nu se admit contestatii ( conform art. 46 din Regulamentului de organizare si
desfasurare a concursurilor scolare).
Secțiunea Prezentări electronice are următoarele subsecțiuni:
• prezentări PowerPoint
• blog-uri, site-uri
• filme de scurt metraj
Criterii evaluare prezentări Powerpoint
Evaluarea materialelor prezentate se realizează prin acordarea unui punctaj de maxim 100 de puncte, din care
10 puncte din oficiu, restul după cum urmează :
Se acordă maxim 50 de puncte pentru conţinutul ştiinţific al materialului realizat:
1. Calitatea şi relevanţa informaţiilor
2. Originalitatea tratării
3. Calitatea bibliografiei utilizate
4. Calitatea expunerii: adecvarea la subiect; sistematizarea informaţiilor de specialitate şi a celor privind
tehnologia informaţională utilizată; caracterul persuasiv al prezentării; descrierea experienţei de învăţare pe
parcursul elaborării materialului;utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în comunicarea orală, conform
normelor în vigoare;elemente de retorică a limbajului (calitatea limbajului nonverbal şi paraverbal);
încadrarea în timpul acordat expunerii ( maxim 5 minute)
Se acordă maxim 40 de puncte (Nota la Informatică) pentru conţinutul materialului realizat :
1. Conţinut (15p)
2. Utilizarea instrumentarului informatic în realizarea lucrării (15p)
3. Aspectul estetic al lucrării (10p)
Criterii evaluare bloguri, site-uri
Evaluarea materialelor prezentate se realizează prin acordarea unui punctaj de maxim 100 de puncte, din care
10 puncte din oficiu, restul după cum urmează :
Se acordă maxim 50 de puncte pentru conţinutul ştiinţific al materialului realizat :
1. Calitatea şi relevanţa informaţiilor
2. Originalitatea tratării
3. Calitatea bibliografiei utilizate
4. Calitatea expunerii: adecvarea la subiect; sistematizarea informaţiilor de specialitate şi a celor privind
tehnologia informaţională utilizată; caracterul persuasiv al prezentării; descrierea experienţei de învăţare pe
parcursul elaborării materialului;utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în comunicarea orală, conform
normelor în vigoare;elemente de retorică a limbajului (calitatea limbajului nonverbal şi paraverbal);
încadrarea în timpul acordat expunerii ( maxim 5 minute)
Se acordă maxim 40 de puncte (Nota la Informatică) pentru conţinutul materialului realizat :
1. Interactivitate (10p)
2. Conţinut (10p)
3. Funcţionalitate (10p)
4. Aspectul estetic al lucrării (10p)
Juriul va urmări dacă :
• Aplicaţia permite utilizatorilor să îndeplinească cu uşurinţă sarcinile dorite (atât sarcinile identificate
de designer, cât şi sarcinile suplimentare identificate ca relevante de membrii juriului)
• Organizarea informaţiilor este intuitivă
• Informaţiile importante sunt uşor de găsit
• Textul este lizibil, iar imaginile şi/sau celelalte elemente multimedia sunt optimizate pentru specificul
publicului ţintă
• Tema propusă a fost tratată în mod original

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conţinutul lucrării este relevant, folositor, captivant şi stimulativ pentru public (atât ca text cât şi ca
imagini, elemente multimedia utilizate etc.)
Nu există greşeli de scriere sau greşeli gramaticale în text
Obiectivul declarat al lucrării este uşor de recunoscut
Informaţia este clară şi concisă
Aplicaţia este compatibilă cu mai multe platforme
Timpul de încărcare al aplicaţiei este scăzut (pentru tehnologia utilizată de publicul ţintă dorit)
Toate link-urile şi formularele funcţionează corect
Funcţionalităţile existente sunt adaptate nivelului de competenţă al utilizatorilor şi permit în mod
suficient interacţiunea cu aceştia
Design-ul este potrivit site-ului şi adecvat utilizatorilor
Conceptul este creativ, uşor de identificat şi coerent
Design-ul nu atrage atenţia de la conţinut
Design-ul este suficient de diversificat pentru a păstra atenţia utilizatorilor

Criterii evaluare filme de scurt metraj
Evaluarea materialelor prezentate se realizează prin acordarea unui punctaj de maxim 100 de puncte, din care
10 puncte din oficiu, restul după cum urmează :
Se acordă maxim 50 de puncte pentru conţinutul ştiinţific al materialului realizat :
1. Calitatea şi relevanţa informaţiilor
2. Originalitatea tratării
3. Calitatea bibliografiei utilizate
4. Calitatea expunerii: adecvarea la subiect; sistematizarea informaţiilor de specialitate şi a celor
privind tehnologia informaţională utilizată; caracterul persuasiv al prezentării; descrierea experienţei
de învăţare pe parcursul elaborării materialului;utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în
comunicarea orală, conform normelor în vigoare;elemente de retorică a limbajului (calitatea limbajului
nonverbal şi paraverbal); încadrarea în timpul acordat expunerii ( maxim 5 minute)
Se acordă maxim 40 de puncte (Nota la Informatică) pentru conţinutul materialului realizat :
1. Claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual (10p)
2. Originalitatea tratării cinematografice a temei propuse (20p)
3. Conţinut (10p)
Claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual
Juriul va urmări :
• Sincronizarea dintre imagine şi sunet
• Utilizarea efectelor artistice prin filmări speciale
• Montajul filmului
• Reducerea zgomotelor din momentul filmării
• Calitatea materialului vizual
Originalitatea tratării cinematografice a temei propuse
Juriul va urmări :
1. Mixajul dintre dialog, imagini şi sunet
2. Relevanţa pentru tema concursului
3. Potenţialul de interes şi impact asupra publicului
Conţinut
Juriul va urmări dacă :
• Conţinutul lucrării este relevant, folositor, captivant şi stimulativ pentru public (atât ca text cât şi ca
imagini, elemente multimedia utilizate etc.)
• Nu există greşeli de scriere sau greşeli gramaticale în text
• Obiectivul declarat al lucrării este uşor de recunoscut
• Informaţia este clară şi concisă

F. DETALII ORGANIZATORICE
Manifestarea va fi publicata pe http://www.didactic.ro;
• profesorii responsabili o vor anunta in cadrul cercurilor pedagogice;
• se va trimite un e-mail pe grupul profesorilor de informatica/geografie.
Lucrarile vor fi trimise pe e-mail: lalumihaela2000@yahoo.com sau pe CD pe adresa Liceului Tehnologic
“Ferdinand I”, Rm. Vâlcea, Aleea Teilor nr. 1, pentru e-Geography.
G. Anexa 1 . Invitația de participare
H. Anexa 2. Formular de înscriere a elevilor în concurs

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”
Director,
Prof. Pană Cătălin

Liceul Tehnologic „Ferdinand I”
Director,
Prof. Ochia Mădălina

Coordonatori de proiect
Prof. Lalu Jany
Prof. Arişanu Ana Maria
Prof. Lalu Mihaela Victoria
Prof. Ochia Florin Cristian

COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” RM. VÂLCEA
ŞI
LICEUL TEHNOLOGIC “FERDINAND I” RM. VÂLCEA
organizează

CONCURSUL INTEJUDEŢEAN
„e-Geography”
Ediţia a IV-a, 26 ianuarie 2019

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea şi Liceul Tehnologic Ferdinand I Rm. Vâlcea vă invită să
participaţi la concursul interjudeţean “e-Geography“, ediţia a IV-a, care se va desfăşura online, în data de 2126 ianuarie 2019..
Concursul se adresează elevilor claselor V-VIII şi IX-XII cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite în
domeniul geografiei şi informaticii. Concursul are drept scop realizarea unor materiale cu ajutorul
computerului pe teme de geografie. Materialele pot fi realizate astfel: "Pagini Web", "SOFT-uri
educationale". Materialele vor fi realizate de elevi numai individual şi îndrumaţi de profesorii de geografie şi
informatică.
Geografia este ştiinţa care foloseşte tot mai mult competenţe din domeniul Informaticii prin intermediul
cărora rezultatele observate în mediul înconjurător sunt prelucrate, cercetate şi prezentate. Societatea modernă
are nevoie de specialişti bine pregătiţi în domeniul Informaticii aplicate în alte domenii de activitate.
Tematica acestui concurs stimulează gândirea ştiinţifică, raţională, aducând argumente în sprijinul prezentării
unor elemente, fenomene şi procese geografice, folosind Informatica.
Prin participarea la acest concurs elevii îşi vor dezvolta competenţele în domeniile Geografie şi Informatică şi
stimularea spiritului competitiv.
Persoane de contact: prof. Lalu Jany – 0740172238, prof. Lalu Mihaela – 0740172336, prof. Ochia Florin –
0746.758.568

LICEUL TEHN. ”FERDINAND I”
RM. VÂLCEA

Școala parteneră
………………………………………………………..

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

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

C.N. Mircea cel Bătrân, RM. VÂLCEA
Nr......../........................
ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi,_____________________
între următoarele instituţii prin reprezentanţii săi:
1. Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Rm. Vâlcea, reprezentată prin director prof. Mădălina Ochia, prof.
Florin Ochia, prof. Lalu Jany, prof. Lalu Mihaela
în calitate de coordonatori şi
2.____________________________________________________________________
reprezentat de __________________________________________________________
în calitate de partener.
Scopul colaborării este realizarea Concursului şi Simpozionului Interjudeţean ”e-Geography”.
Prezentul acord s-a convenit a fi încheiat având în vedere următoarele condiţii:
− respectând Legea Educației Naționale, Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor
implicate;
− conform recomandărilor MEN privind aplicarea programului de parteneriat educaţional;
− urmărind menţinerea şi creşterea prestigiului instituţiilor şi dezvoltarea relaţiilor comunitare;
− ţinând cont de potenţialul educativ al învăţământului extraşcolar şi de nevoia de a întări relaţiile dintre
educaţia şcolară şi cea extraşcolară în scopul modelării personalităţii elevilor şi eficientizării
procesului instructiv-educativ.
- grup ţintă: profesori, elevii claselor V-VIII, elevii claselor IX-XII
Organizatorul se obligă :
- să mediatizeze organizarea concursului și simpozionului;
- să organizeze desfăşurarea activităţilor;
- să respecte termenele de desfăşurare;
- să emită şi să distribuie diplomele elevilor şi profesorilor coordonatori;
Partenerul se obligă:
- să mediatizeze concursul și simpozionul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
- să elaboreze lucrări originale ce respectă tematica simpozionului și condițiile de elaborare și
redactare impuse de organizator.
Organizator:
Liceul Tehn. ”Ferdinand I” Rm. Vâlcea
Director,
Prof. Ochia Mădălina

C.N. Mircea cel Bâtrân
Director,
Prof. Pană Cătălin

Partener:
……………………………………………………..
Director,
………………………………………….

Unitatea școlară ________________________________________
Adresa:_____________________________
Nr_______ din __________________

LISTA ELEVILOR PARTICIPANȚI LA
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „e-Geography”
organizat de Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” şi Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Rm. Vâlcea
Ediţia a IV-a, 21-26 ianuarie 2019

Nr.
crt.
1.

Numele si prenumele
elevului

Clasa

Filiera și
profilul

Titlul lucrării

Secțiunea

Profesor
îndrumător

Email profesor

Telefon
profesor

2.
3.
4.
5.
6.

Director,
L.S.
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