LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“
IAȘI
IT. Atitudine. Profesionalism

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL”, IAȘI
în calitate de co-organizator alături de
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE, IAȘI
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI, IAȘI
FACULTATEA DE INFORMATICĂ, IAȘI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ, IAȘI
și
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC,
IAȘI

organizează

Concursul Județean Interdisciplinar
NOI PERSPECTIVE ALE EDUCAȚIEI
ÎN ERA DIGITALĂ
C.A.E.J. Nr. 11297/ 20.12.2019/ 142

28-29 ianuarie 2020
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SCOPUL
Concursul își propune să stimuleze elevii de gimnaziu și liceu să utilizeze cunoștințele
din domeniul IT și cunoștințele teoretice din diverse arii curriculare în producerea de materiale
digitale moderne și interesante (site-uri, softuri, exemple de bună practică, roboți).
COORDONATE
 Data: marți, 28 ianuarie 2020
 Orele: 0900 - 1200
 Locul desfășurării concursului:

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore

Moisil” Iaşi, Amfiteatrul liceului
 Premierea: marți, 28 ianuarie 2020, în Amfiteatrul liceului
(ora va fi anunțată ulterior de coordonatori)
COORDONATORI
Prof. Timofte Cristina, director, cristina.timofte2009@gmail.com, 0744 350 951
Prof. Romanescu Adina, director adjunct, adina_romanescu@yahoo.com, 0741 023427
Prof.
Adochiei
Anca-Narcisa,
profesor
limba
și
literatura
română,
narcisa.leizeriuc22@yahoo.com, 0743 669 143
Prof. Fulop Cristina, profesor limba engleză, cristina_fulop@yahoo.com,
0745 247 272
Prof. Grădinariu Mariana, profesor informatică, mgradinariu@yahoo.com,
0744 786 266
OBIECTIVE
1. Utilizarea tehnologiilor digitale în realizarea de materiale sau produse cu
caracter interdisciplinar;
2. Încurajarea creativității elevilor în corelarea cunoștințelor teoretice din diverse
arii curriculare și domeniul IT;
3. Stimularea lucrului în echipă și a spiritului competitiv.
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SECȚIUNI
1. Concurs de site-uri, softuri, roboți
Grup țintă : elevii claselor IX-XII
Data: 28 ianuarie 2020, ora 0900
Produse: site-uri, softuri utilitare și/ sau educaționale, roboți
Domenii:
 științe exacte (informatică, matematică, fizică, chimie, biologie)
 științe umaniste (limba română, limbi străine, istorie, geografie, logică, psihologie,
educație antreprenorială, filosofie, religie)
Responsabil: prof. Grădinariu Mariana, mgradinariu@yahoo.com, 0744 786 266
prof. Acălfoaie Mihaela, mihaela.acalfoaie@gmail.com, 0745 424 739
2. Concurs multimedia
Grup țintă : elevii claselor IX-XII
Data: 28 ianuarie 2020, ora 0900
Produse: film, documentar, tutorial, animație, trailer
Domenii:
 științe exacte (informatică, matematică, fizică, chimie, biologie)
 științe umaniste (limba română, limbi străine, istorie, geografie, logică, psihologie,
educație antreprenorială, filosofie, religie)
Responsabil: prof. Fulop Cristina, cristina_fulop@yahoo.com, 0745 247 272

3. Concurs de postere/ ppt-uri
Grup țintă : elevii claselor V-VIII
Data: 28 ianuarie 2020, ora 0900
Produse: postere/ ppt-uri
Domenii:
 științe exacte (informatică, matematică, fizică, chimie, biologie)
 științe umaniste (limba română, limbi străine, istorie, geografie, logică, psihologie,
educație antreprenorială, filosofie, religie)
Responsabil: prof. Grădinariu Mariana, mgradinariu@yahoo.com, 0744 786 266
prof. Acălfoaie Mihaela, mihaela.acalfoaie@gmail.com, 0745 424 739
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REGULAMENT DE ORGANIZARE
Elevii pot participa la concurs direct sau indirect.
Pentru participarea directă elevii vor trimite produsele specificate la fiecare secțiune
prin e-mail și vor fi prezenți cu acestea în format electronic pe CD/ stick.
Pentru participarea indirectă elevii vor trimite produsele specificate sau print screen-uri
și scan-uri la fiecare secțiune prin e-mail responsabilului de secțiune.
Grupele sunt formate din 2-4 elevi și doi profesori coordonator (de informatică și de
specialitate).
Înscrierea candidaţilor se va face pe baza unui formular de înscriere (Anexa 1)/
formular online care conţine numele şi prenumele elevilor participanți, clasa, numele
profesorului coordonator, specialitatea, tema în care se încadrează proiectul, numele
proiectului, datele de contact ale profesorilor (telefon, e-mail), liceul de proveniență, adresa,
localitatea, judeţul.
Elevii vor preciza, atât la înscriere, cât şi în lucrarea scrisă / primul slide al prezentării
aceleași informații de mai sus.
La fişa de înscriere participanţii vor ataşa, pentru preselecţie, un rezumat relevant
(Anexa 2) de maxim o pagină, însoţit de maxim trei capturi (imagini din proiect ).
Perioada în care vor fi primite on-line formularele de înscriere este: 20 decembrie – 26
ianuarie 2020, pe e-mail la fiecare responsabil de secțiune/ formular online.
Lista proiectelor admise va fi afişată pe pagina web a liceului: http://www.liis.ro pe data
de 27 ianuarie 2020, ora 15.
1. Concurs de site-uri, softuri, roboți
Grup țintă : elevii claselor IX-XII
Descriere: Elevii vor prezenta site-urile, softuri utilitare și/ sau educaționale, roboții
care îmbină cunoștințele din domeniul IT cu cele din științele exacte sau umaniste.
Materialele vor fi transmise prin e-mail și inscripționate pe CD/ stick.
Prezentarea va fi de maxim 5 minute.
Juriul va evalua creativitatea, funcționalitatea și utilitatea materialelor.
Responsabil: prof. Grădinariu Mariana, mgradinariu@yahoo.com, 0744 786 266
prof. Acălfoaie Mihaela, mihaela.acalfoaie@gmail.com, 0745 424 739
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2. Concurs multimedia
Grup țintă : elevii claselor IX-XII
Descriere: Elevii vor prezenta filme, documentare, tutoriale, animații, trailere care
valorifică subiecte științifice sau umaniste. Această activitate valorifică talentul artistic,
dar și competențele IT în realizarea de materiale cu caracter interdisciplinar.
Materialele vor fi transmise prin e-mail și inscripționate pe CD/ stick.
Prezentarea va fi de maxim 5 minute.
Juriul va evalua creativitatea, funcționalitatea și utilitatea materialelor.
Responsabil: prof. Fulop Cristina, cristina_fulop@yahoo.com , 0745 247 272
3. Concurs de postere/ ppt-uri
Grup țintă : elevii claselor V-VIII
Descriere: Elevii vor trimite postere și prezentări Prezi sau PPT care valorifică
cunoștințele din domeniile exacte (informatică, matematică, fizică, chimie, biologie) sau
umaniste domenii (limba română, limbi străine, istorie, geografie, logică, psihologie,
educație antreprenorială, filosofie, religie)
Posterele vor fi realizate în format A2 și vor fi evaluate de juriu conform regulamentului
și grilei de jurizare.
Prezentările vor fi de maxim 5 minute.
Responsabil:
prof. Grădinariu Mariana, mgradinariu@yahoo.com, 0744 786 266
prof. Acălfoaie Mihaela, mihaela.acalfoaie@gmail.com, 0745 424 739
Director,
Prof. Cristina Timofte
Coordonatori,
Prof. Cristina Timofte
Prof. Romanescu Adina
Prof. Anca-Narcisa Adochiei
Prof. Cristina Fulop
Prof. Mariana Grădinariu
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