REGULAMENT DE ORGANIZARE AL CONCURSULUI NAŢIONAL
DE MACHETE „ÎNVĂŢ, ŞTIU, APLIC”, ediția a VI-a
DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII (faza națională) 9 MAI 2017 – Ora 14- în Clubul
şcolii
PROGRAMUL CONCURSULUI
 Luni, 8.05.2017- vizitarea EXPOZIŢIEI –în Clubul şcolii
 Marţi,
9.05.2017-12-14-Primirea
participanţilor,
14-1430-DESCHIDEREA
OFICIALĂ, 1430-1830-PREZENTAREA MACHETELOR, 1830-Prezentarea şcolii şi
vizită prin oraş
LOCUL DESFĂŞURĂRII
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş, Str. Ioan Ciordaş, Nr. 5, cod 415.200,
Bihor
SECŢIUNI (gimnaziu/liceu):
1. Machete din domeniul mecanic;
2. Machete din domeniul electric și electronic;
3. Machete din domeniul construcții civile;
4. Machete pentru producerea energiei din resurse neepuizabile;
5. Machete pentru reciclarea deșeurilor;
6. Machete din domeniul industrie alimentară;
7. Machete artistice.
PARTENERII în anexă (fişa de aplicaţie)
CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR
Ierarhizarea machetelor se va realiza pe baza unei grile de evaluare care va avea ca
indicatori: materialele reciclabile utilizate în realizarea lucrărilor; realizarea tehnică/artistică; utilitatea practică/ metodică; creativitate; originalitate în alegerea temei
/inovare; expunere şi argumentare (limbaj de specialitate, capacitate de sinteză, de analiză,
argumentare, expresivitatea prezentării şi capacitatea de a susţine o dezbatere etc.); metodele de cercetare folosite şi abilitățile formate; încadrare în timpul alocat (expunerea lucrării se va face în 3-5 minute).
COMISIILE DE EVALUARE
 Lucrările vor fi încadrate, ţinând cont de specificaţia din fişa de înscriere , la una
din cele 7 secţiuni.
 Vor exista două comisii, formate din câte 3-5 membri, cadre didactice, care vor jurizata
lucrările secțiunilor.
 Fiecare membru al comisiei de evaluare va acorda fiecărei lucrări un punctaj de la 0 la
100 de puncte, iar punctajul final va fi calculat ca medie aritmetică a punctajelor acordate
de profesorii evaluatori.

Fişa de evaluare a machetelor
I. Evaluarea lucrării
1. Utilizarea materialelor reciclabi- 10 p
le în realizarea lucrărilor;
2. Importanţa practică/ metodică a
10 p
lucrării;
3. Gradul de originalitate/inovare;

20 p

4. Corelaţia dintre titlu şi utilitate;

5p

Total
Oficiu

45 p
10 p

II. Evaluarea prezentării lucrării
1. Cunoştinţele şi pregătirea elevilor în
10 p
domeniul ştiinţific abordat;
2. Modul şi stilul de prezentare;
5p
3. Structurarea prezentării (scop, motivaţie, descriere şi concluzii);
4. Utilizarea timpului avut la dispoziţie ;
5. Demonstraţia practică a funcţionării
machetei (dacă este cazul) .
Total
TOTAL: 100 puncte

10 p
5p
15 p
45 p

ANEXA 2
ÎNSCRIEREA ELEVILOR - Înscrierea elevilor la concurs se va face în perioada 1-15 martie 2017.
Tabelul cu clasamentul stabilit la nivel local se va transmite online la adresa
machete_ciordas@yahoo.com. Primii trei clasaţi vor participa la etaa judeţeană. Faza locală va avea
loc în perioada 10-11 aprilie 2017.
Faza judeţeană va avea loc în perioada 12-14 aprilie 2017. Echipa iniţiatoare, având sprijinul
reprezentanţilor agenţilor economici, vor stabili clasamentul judeţean, după vizionarea filmărilor care
însoţesc descrierea produsului/machete realizat/realizate. Filmarea va avea maxim 5 minute, va cuprinde
secvenţe din timpul realizării ei, precum şi modul de funcționare. Descrierea produsului va fi făcută pe
maxim o pagină A4, scris 12, TNR, la 1 rând.
Detalii despre concurs, formularul de înscriere, etapele şi secțiunile concursului vor fi postate,
începând cu luna februari 2017, pe pagina şcolii (http://www.ciordas.ro/)
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CONCURSUL NAŢIONAL DE MACHETE „ÎNVĂŢ, ŞTIU,
APLIC” EDIŢIA a VI-a (centralizat la nivelul şcolii)

Nr.
crt.

Titlul
lucrării

Secţiunea

Nume şi
prenumele
elevilor

Unitatea
de învăţământ

Clasa

Nume şi
prenumele
prof. coordonator

Date de contact ale prof.
coordonator
(tel, e-mail)

Scurtă descriere, 1/2
pag. format
A5

În perioada 4-5 mai va fi afişat pe site-ul şcolii, http://www.ciordas.ro/, clasamentul judeţean şi
vor fi anunţaţi elevii care vor participa la faza naţională a concursului (9 mai 2017)
Pentru alte detalii sau informaţii, ne puteţi contacta la adresele:
Cighir Claudia, profesor coordonator, tel: 0765407080, e-mail: claudia.cighir@yahoo.com
Monenciu Rodica, profesor coordonator, tel: 744396530, e-mail: monenciu.rody@yahoo.com
Bercovici Manuel, profesor informatică, tel: 0724413875, e-mail bercovici.manuel@gmail.com
Director,
prof. ec. Cighir Claudia-Florina

Coordonatori proiect,
prof. ec. Cighir Claudia-Florina
prof. ing. Monenciu Rodica

