
Concursul Interdisciplinar NOI PERSPECTIVE ALE EDUCAȚIEI  ÎN ERA DIGITALĂ    
Data:  marți , 28 ianuarie 2020 
Desfășurare în intervalul orar  0900   - 1200 
Domenii:   

 ști ințe exacte (informatică, matematică, f izică, chimie, biologie)  
 ști ințe umaniste (l imba română, l imbi străine, istorie, geografie, logică, psihologie, 

educație antreprenorială, f ilosofie, religie)  
 
SECȚIUNI  

1. Concurs de site-uri, softuri , roboți - elevii claselor IX-XII 
Produse: site-uri, softuri ut i l itare și/ sau educaționale, roboți  
Criteri i evaluare site-uri 
Inginerie web şi programare  (tehnici de programare, arhitectura datelor, testare şi performanţă ) – 
25p; Funcţionalitate şi ut i l i tate  – 20p; Interacţiunea cu uti l izatorul  (estetică, navigabil i tate, 
independenţa de platformă ) –  20p; Originalitate –  15p; Securitate –  10p; Prezentarea  proiectului  
( impresie generală, documentaţie ) – 10p 
Criterii evaluare softuri 
Arhitectura aplicaţie  (tehnologii potrivite,  portabil itate) – 10p; Implementarea aplicaţiei  (e leganţa 
implementări i, testarea, stadiu l) –  20p; Interfa ţă (impresie generală, interfaţă intuit ivă ) – 10p; 
Conţinut  (funcţionalitate, evaluare şi feed -back, corectitudine şti inţif ică ) – 40p; Originalitate şi 
inovaţie  – 10p; Prezentarea  proiectului  ( impresie generală, documentaţie ) – 10p 
Criterii evaluare roboți  
Uti l ita te practică  – 10p; Mecanică  – 20p; Electronică  –  20p; Software –  20p; Design industrial  – 
15p; Prezentare –  15p 
 

2. Concurs multimedia - elevii claselor IX-XII 
Produse: f ilm, documentar, tutorial, animație, trailer  
Criterii evaluare produs multimedia  
Originalitatea temei, precum şi alegerea şi argumentarea ei  – 20p; Idee, mesaj – 10p; Concepţie 
art ist ică şi creativitate  –  20p; Impactul emoţional  –  20p; Complexitatea tehnică a realizări i 
proiectului  –  10p; Calitatea sonoră (muzică, sunet)  –  10p; Prezentare (claritate, coerenţă, logică, 
corectitudine) –  10p 
 
 

3. Concurs de postere/ ppt-uri - elevii claselor V-VIII 
Produse: postere/ ppt-uri 
Criterii evaluare ppt-uri 
Actualitatea proiectului  –  10p; Corectitudinea informaţii lor  –  10p; Structurarea conţinuturi lor  –  
10p; Corectitudinea gramaticală a textului  –  10p; Impresia estetică a slide -uri lor – 10p; Impactul 
emoţional – 10p; Animaţii folosite  – 10p; Fond muzical adecvat – 10p; Concluzii – 10p; 
Bibliografie –  10p 
Criterii evaluare postere  
Actualitatea proiectului  –  20p; Corecti tudinea informaţii lor  –  20p; Structurarea conţinuturi lor  –  
15p; Corectitudinea gramaticală a textului  –  15p; Impresia estetică  –  15p; Impactul emoţional  – 
15p; 

 
 

Lucrări le  vor f i t rimise pe e-mail la adresele: mihaela.acalfoaie@gmail.com și mgradinariu@yahoo.com.  

În subiectul mesajului precizați  secțiunea  la care se  înscrie lucrarea, tema și titlu l acesteia.  

În corpul email-ului vă rog să  completați  următoarele informații : nume, prenume și clasa 

elev/elevi; nume, prenume și disciplină predată  profesori coordonatori . 

 

Pentru susținerea  proiectului elevii vor avea la dispoziție 5 minute. Elevii vor avea lucrarea pe 

suport de memorare extern sau pe laptopul personal . 

mailto:mihaela.acalfoaie@gmail.com
mailto:mgradinariu@yahoo.com

