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Motto: 

„Nu poţi să înveţi ceva pe cineva. Poţi doar 

să-l ajuţi să găsească răspunsul în el însuşi.” 

 Galileo Galilei 

 

 

CCOONNCCUURRSS  IINNTTEERRJJUUDDEEŢŢEEAANN      

„„EEDDUUCCAAŢŢIIEE  PPRRIINN  SSCCHHIIMMBBAARREE  ––  IINNSSTTRRUUIIRREE  
PPRRIINN  EEXXPPEERRIIMMEENNTT””  

 

Ediţia a VI-a, MIOVENI, 13 aprilie 2019 

 

 

 

 

Concursul este avizat de Ministerul Educației Naționale conform O.M.E.N. nr. 3016/09.01.2019, 

privind aprobarea competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, în anul școlar 

2018-2019, Anexa nr. 9 -  Calendarul activităților educative regionale și interjudețene, fără finanțare 

M.E.N., poziția 100, pagina 4, DOMENIUL TEHNIC. 

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢII DE MAŞINI MIOVENI 
ARGEŞ C.F. -  4121935 

Str. Uzinei, Nr. 1-3, Mioveni, Argeş 
Tel/Fax: 0248.263.340 

  

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Galileo+Galilei
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SCOPUL MANIFESTĂRII 

Concursul va constitui un bun prilej pentru dinamizarea interacţiunii dintre instituţiile locale, şcoli, 
cadre didactice, elevi, părinţi, comunitate, promovarea achiziţiilor şi rezultatelor individuale în 
domeniul educaţiei actuale, în general, şi cu ancorare în educaţia tehnologică, în special, pregătirea 
elevilor pentru a putea face faţă schimbărilor destinate îmbunătaţirii predării ştiinţelor naturii şi 
tehnologiei la nivel preuniversitar, realizarea unui schimb de experienţă între elevi şi cadre didactice, 
modernizarea învăţământului românesc prin instruirea în domeniul stiinţelor naturii, folosind 
experimentul real şi virtual.  

    
GRUPUL ŢINTĂ 

Concursul se adresează elevilor, cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aria 
curriculară „Tehnologii” şi altor membri ai comunităţii locale. 

SECŢIUNILE CONCURSULUI 

 Secţiunea 1: Dispozitive experimentale - montaje reale (secțiune pentru elevi);   

 Secţiunea 2: Experimente virtuale – lecții filmate, filme didactice, prezentări PPT (secțiune 
pentru cadrele didactice); 

 Secţiunea 3: Concurs tehnic pe echipe (secțiune pentru elevii din învățământul profesional și 
tehnic din județul Argeș – participare directă).  

 

OBIECTIVE 

O1: Antrenarea în competiţie a unui număr mare de elevi şi profesori din întreaga ţară; 
O2: Stimularea elevilor pentru setea de cunoaştere, de căutare, formarea de priceperi şi 

deprinderi în utilizarea aparaturii de laborator, în crearea unor dispozitive noi, formarea atitudinilor; 
O3: Popularizarea lucrărilor prezentate şi a rezultatelor obţinute de către elevi şi profesori; 
O4: Îndemnarea elevilor spre lectură, studiu, cercetare, muncă asiduă; 
O5: Stimularea activităţii de proiectare şi realizare a unor produse simple prin valorificarea 

resurselor din mediul apropiat;  
O6: Valorificarea valenţelor creative ale elevilor; 
O7: Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea unor 

expoziţii cu lucrările realizate;  
O8:  Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii din unităţi şcolare diferite; dezvoltarea 

cooperării şi colaborării între cadrele didactice din unităţi şcolare diferite, urmărindu-se armonizarea 
condiţiilor specifice fiecărei şcoli cu exigenţele de ordin general;  

O9: Promovarea bunelor practici în activitatea de educare; 
O10: Recunoaşterea muncii participanţilor prin acordarea de diplome recunoscute de 

autorităţi. 
 

COORDONATORII CONCURSULUI  

 Prof. Gabriela NEAGU – Inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic, IŞJ Argeş 

 Prof. Ana BADEA – Director, Casa Corpului Didactic Argeş 

 Prof. Ghiorghe DINUŢĂ –  Director, Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni 

 Prof. Ileana MĂRGĂRIT – Director adjunct, Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni 
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PARTENERI 
 

 INSPECTORATUL  ŞCOLAR  AL  JUDEŢULUI  ARGEȘ 

 C.C.D. ARGEȘ 

 CENTRUL CULTURAL-EDUCATIV  MIOVENI 

 CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR DACIA MIOVENI 

 PRIMĂRIA  ORAȘULUI MIOVENI   
 

INVITAȚI 

 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI: FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE  

 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI: FACULTATEA  DE ELECTRONICĂ, COMUNICAŢII ŞI 
CALCULATOARE  

 
COMITETUL TEHNIC 

 Dumitru TUDOSOIU, Inspector Școlar General I.S.J. Argeș 

 Ana BADEA, Director C.C.D. Argeș  

 Gabriela NEAGU, Inspector pentru învățământ profesional și tehnic I.S.J. Argeș 

 Adrian HERNEST, Inspector pentru activităţi educative 

 Ghiorghe DINUȚĂ, Director Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni 

 Ileana MĂRGĂRIT, Director adjunct Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni  
 
 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR  
DIN CADRUL CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN  

„EDUCAȚIE PRIN SCHIMBARE – INSTRUIRE PRIN EXPERIMENT” 
 

12 aprilie 2019 - Activităţi organizatorice: organizarea standurilor. 

13 aprilie 2019  -1000 – deschidere 

    -1030 – expoziţie de machete si  montaje tehnice,  secţiunea de concurs  

    -1100 – prezentarea  lucrărilor, a PPT-urilor şi a experimentelor pe secţiuni  

    -1300 – pauză de cafea  

    -1330 -  prezentarea  lucrarilor, referatelor şi a experimentelor pe secţiuni  

 
PERSOANE DE CONTACT: 

prof. MĂRGĂRIT ILEANA, telefon: 0742.220.946 

e-mail:  margaritileana@yahoo.com 

 
CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI TERMENE LIMITĂ 

Concursul este deschis tuturor elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. 

Secțiunea 1.  

 Elevii vor prezenta o lucrare științifică – montaje, machete reale, care vor fi însoțite de o 
descriere. Elevii pot participa individual sau în echipă.  

Pentru produsele de tip montaj, machetă funcţională se vor respecta următoarele condiții: 
- descrierea montajului/machetei: imaginea acesteia, dimensiunile şi condiţiile de funcţionare, 

condiţii tehnice în vederea expunerii 
- machetele vor fi puse în funcţiune numai de către autori. 
Vor fi selecţionate numai produse cu caracter de originalitate, noutate şi cu aplicabilitate 

practică. 
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Tehnoredactarea descrierii se va face în format doc/docx. În cazul lucrărilor cu autori elevi, 

este obligatoriu ca acestea să aibă menţionat şi numele profesorului coordonator. Documentul WORD  

care conţine lucrarea trebuie să fie denumit conform convenţiei: 

numele_prenume_denumire_lucrare.doc (denumirea lucrării va fi prescurtată). 

Descrierea trebuie să aibă următorul format:  

Formatul paginii este A4, cu toate marginile de 2 cm. Tipul de font utilizat va fi Arial. 

Titlul trebuie să fie centrat, cu dimensiunea  de 12, scris cu caractere aldine (bold).  

Numele autorilor şi instituţiile reprezentate trebuie să fie centrate sub titlu şi scrise cu 

dimensiunea 11, bold. Autorii multipli vor fi trecuţi pe linii separate. După informaţia despre autori, 

lăsaţi două rânduri libere înainte de corpul textului.  

Corpul textului trebuie scris sub informaţiile despre autori cu dimensiunea 10, spaţiere la o 

singura linie (single), iar lungimea nu poate depăşi 20 linii.  

Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.  

Secțiunea 2.  

Lecțiile filmate, filmele didactice vor avea o durată de maxim 5-10 minute, iar prezentările PPT 

vor avea maxim 20 de slide-uri. 

Secțiunea 3.  

 La concurs se pot înscrie echipaje de 4 elevi care vor răspunde la un chestionar din 
disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”, chestionar ce va  cuprinde 30 itemi; 

 
Înscrierea la CONCURSUL INTERJUDEȚEAN „EDUCAȚIE PRIN SCHIMBARE – INSTRUIRE 

PRIN EXPERIMENT” se va face astfel:  

 Lucrările şi materialele pentru expoziţie vor fi prezentate la secretariatul Liceului Construcții de 
Mașini Mioveni Argeş în formă printată, cel mai târziu la data de 6 aprilie 2019, conform anexei 1. 
Adresa: jud. Argeş, Mioveni, Str. Uzinei, Nr. 1-3, tel:0248/263.340, fax: 0248/263.340. 

 Toate lucrările vor fi însoţite de Fişa de înscriere obligatorie, atât pentru lucrările trimise prin 
poştă sau aduse la secretariatul liceului, cât şi pentru cele electronice, necompletarea acesteia 
atragând descalificarea lucrării. Pentru variantele electronice, fişa de înscriere va fi ataşată la e-mail 
împreună cu lucrarea. 

 Pentru prezentarea lucrărilor vor fi alocate max. 10 - 12 min, din care: 7 min. pentru 
prezentarea propriu-zisă şi 3 - 4 min. pentru discuţii. 

Lista colaboratorilor cu care se va încheia acordul de parteneriat educativ pentru activităţile 

Concursului Interjudețean „Educație prin schimbare – Instruire prin experiment”, ediţia a VI-a, 

cuprinsă în regulament se poate completa cu şcolile care solicită aceasta. Formularul de parteneriat 

va fi completat de şcolile  interesate, semnat şi ştampilat, scanat şi trimis în format jpeg/pdf, urmând 

a fi validat şi de Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, Argeș şi trimis destinatarului. 

Conform O.M. 5002/02.12.2014, articolul 3, este interzisă solicitarea oricărei contribuţii 

financiare de la elevi  şi părinţi pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare. 

 DETALII ORGANIZATORICE 

 Lucrările proiectului se vor desfăşura în incinta Centrului Cultural-Educativ Mioveni, în data de 

13 aprilie 2019, începând cu orele 10.00. 

Cadrele didactice din alte judeţe, care nu pot participa în mod direct la această manifestare, 
sunt rugate să trimită plic autoadresat format A4 pe adresa: Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini 
Mioveni, jud. Argeş, Mioveni, Str. Uzinei, Nr. 1-3. 

  
TERMENE LIMITĂ 

 06.04.2019 – termen limită de înscriere 

 la adresa de e-mail: margaritileana@yahoo.com 
 

Vă așteptăm cu drag! 
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CONCURS INTERJUDEȚEAN PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 „EDUCAȚIE PRIN SCHIMBARE – INSTRUIRE PRIN EXPERIMENT” 

Ediţia a VI - a, MIOVENI, ARGEȘ, 13 APRILIE 2019 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – elevi 

 

Numele şi prenumele elevului:  

Şcoala, localitatea, judeţul: 

 
 

Date de contact  ale profesorului 
coordonator: nume si prenume, telefon,  
e-mail, adresa de corespondenţă 
 

 

 

 

Secţiunea, tipul produsului: 

 
 

Titlul: 
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CONCURS INTERJUDEȚEAN PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 „EDUCAȚIE PRIN SCHIMBARE – INSTRUIRE PRIN EXPERIMENT” 

Ediţia a VI - a, MIOVENI, ARGEȘ, 13 APRILIE 2019 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – cadre didactice 

 

Numele şi prenumele:  

Şcoala, localitatea, judeţul: 

 
 

Date de contact: telefon,  e-mail,  adresa de 
corespondenţă: 

 

Secţiunea, tipul produsului: 

 
 

Titlul: 

 
 

Confirmarea participării: □ da     □ nu 

Înscrierea pentru prezentarea lucrării în plen: □ da     □ nu 

Declaraţie 

 

Subsemnatul / a … ……………………. … …. … … …… …  profesor la 

… … … … … … … …… ……… … … … ……………… ……  declar pe 

propria răspundere că lucrarea prezentată de mine la CONCURSUL 

INTERJUDEȚEAN „EDUCAȚIE PRIN SCHIMBARE – INSTRUIRE 

PRIN EXPERIMENT”, ediţia a VI-a, MIOVENI, ARGEȘ, 2019, este 

rezultatul propriilor activităţi şi respectă legea drepturilor de autor.  

Semnătura 
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Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni            ....................... .................................................. 
Strada Uzinei, Nr. 1-3            Strada ....................................... Nr. ................                             
Mioveni/Argeș                                                                 Localitatea/Jud.  ............................................... 
E-mail  gcolibasi@yahoo.com                                         E-mail .............................................................. 
Nr .......................  / ................................                         Nr. ................/ .................................... 
 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 
 

Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, cu sediul în localitatea Mioveni, Jud. Argeș, 
str. Uzinei, nr 1-3, reprezentat de director prof. Dinuță Ghiorghe, prof. Neagu Gabriela și prof. 
Mărgărit Ileana  

și  .................................................................................................................................................                                                                                                         
cu sediul în ............................................................... str. ............................................................ 
reprezentat de .......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
convin prezentul protocol de colaborare, pe bază de parteneriat pentru stabilirea şi dezvoltarea 
relaţiilor de colaborare în domeniul educaţiei. 
 1. Obiectul contractului: 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul 
interjudețean „Educaţie prin schimbare – Instruire prin experiment”, ediţia a VI – a, Domeniul 
Tehnic. 

2. Grup ţintă: elevi şi cadre didactice din învățământul liceal; 
 3. Obligaţiile părţilor: 
 A) Aplicantul se obligă : 
 - să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor; 
- să respecte termenele de desfăşurare ale concursului; 
- să  emită şi să distribuie diplomele elevilor premiaţi; 
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 
- să mediatizeze concursul în şcoală; 
- să pregătească elevii pentru activitate; 
- să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului; 
- să realizeze expoziţii cu lucrările elevilor în şcoală/clasă; 
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea 
concursului. 

5. Durata acordului: 
 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării 
proiectului. 
 6. Clauze finale ale acordului: 
 Proiectul de creaţie face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de 
relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară . 

Prezentul Acord de parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 

Aplicant ,       Partener , 
 

Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni                        Liceul ……………………………….…... 
     

DIRECTOR:                                                                                  DIRECTOR, 
 
Prof. Dinuță Ghiorghe      Prof.     
 
 
 
 

mailto:gcolibasi@yahoo.com

