REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ATELIERE INTERDISCIPLINARE
„AUREL VLAICU”
Preambul
Acest concurs urmărește să producă o schimbare reală în activitatea la clasă: de la abordarea
monodisciplinară, cu accent pe cunoștințe teoretice, spre o abordare deschisă,
interdisciplinară, bazată pe investigație, cu accent pe descoperire, pe ceea ce poate să facă
elevul folosind cunoștințele sale. Această schimbare trebuie să o realizeze profesorul prin
modul în care își concepe și realizează activitățile didactice.
Art. 1. Concursul este organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Colegiul Naţional
„Gheorghe Lazăr” Sibiu şi Asociaţiunea ASTRA, în colaborare cu alte organizaţii.
Preşedintele concursului este un reprezentant al instituţiilor organizatoare, prin rotaţie.
Art. 2. Buna desfăşurare a concursului este asigurată de către Comisia de organizare și
Comisia de jurizare. Comisia de organizare este aceeași cu cea de la Concursul
Interdisciplinar Mate-Bio-Fizică „Auerel Vlaicu”. Comisia de jurizare este propusă de către
Comisia de organizare și va fi alcătuită din profesori de matematică, fizică și biologie din
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu și din unități școlare din municipiul Sibiu.
Comisiile sunt numite prin decizii ale directorului Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”.
Art. 3. La concurs poate participa orice echipă formată din 2-4 profesori de specialități
diferite (Matematică, Biologie, Fizică, Chimie) și 5-30 elevi de gimnaziu, cu avizul
conducerii şcolii și cu respectarea cerințelor regulamentului de concurs.
Art. 4. Concursul se organizează pentru domeniul: Activitate sau lecție aplicată și constă în
proiectarea şi realizarea unei activităţi de matematică și științe, bazate pe investigație/abordări
interdisciplinare. Proiectul trebuie:





să cuprindă: argument, scop, obiective, secvențe ale activității propuse, metode și
mijloace didactice, forme și modalități de evaluare;
să fie redactat ca document Word, Times New Roman, caracter de 12, la un rând;
să conțină 4-8 poze care să ilustreze etape diferite din realizarea activităţii;
să fie coordonat de un profesor.

Art. 5. Având în vedere caracterul concursului, nu se pot depune contestaţii. Eventualele
litigii sunt soluţionate de Comisia de organizare.
Art. 6. La punctaje egale se folosesc pentru departajare, în ordine, criteriile:
a) numărul disciplinelor implicate;
b) numărul elevilor participanți;
b) votul Comisiei de jurizare.
Art. 7. Pentru rezultate deosebite se acordă medalii, premii şi diplome. Se acordă premiile I,
II, III şi menţiuni, ce vor fi stabilite de Comisia de organizare. Aceeaşi comisie poate acorda
premii speciale.

Art. 8. Profesorii care jurizează activitățile atelierelor înscrise îşi vor asuma responsabilitatea
bunei desfăşurări a concursului.
Art. 9. Concursul trebuie să fie transparent în ceea ce priveşte corectitudinea, promptitudinea
şi seriozitatea participanţilor.
Art. 10. Profesorii participanţi în comisii vor primi adeverinţe. Toate atelierele vor primi
diplomă de participare în format electronic. Atelierele premiate vor primi diplomele prin
poștă, la adresa specificată în fișa de înscriere. Toate documentele vor fi ştampilate şi
semnate de preşedintele concursului.
Art. 11. Fişa de înscriere se expediază la adresa de e-mail concurs.ateliereAV@yahoo.com
până în 30 aprilie 2016, scanată. Lucrările se expediază la aceeași adresă după înscriere, până
în 8 mai 2016. Rezultatele vor fi comunicate pe site-ul www.cngl.eu, secțiunea Proiectul
„Aurel Vlaicu”/Concursul de ateliere interdisciplinare în 1 iunie 2016.
Art. 12. Eventualii sponsori ai concursului vor putea beneficia de toate drepturile publicitare.
Coordonatori proiect: Gabriela Săndulescu
Gabriel Octavian Negrea
Nicolae Suciu

Avizul reprezentanților instituțiilor partenere:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
Prof. Dr. Ştefan Firu

Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr”Sibiu
Prof. Gabriel Octavian Negrea

Asociaţiunea ASTRA
Prof. Univ. Dr. Dumitru Acu

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
(se completeză cu majuscule)

Unitatea şcolară:..........................................................................................................................
localitatea ....................................................str. .........................................................................,
nr. .................., cod poştal .................................. județul ..............................................., telefon
secretariat ....................................................


titlul activității: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………



tipul activității: …………………………………………………………………………......



discipline implicate ...............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………



profesor coordonator: ............................................................................................................
o telefon: .................................... adresa e-mail: ..........................................................



membrii echipei: 1. ..............................................................................................................
2. ..............................................................................................................
3. ..............................................................................................................



număr de elevi participanți ………

(se anexează tabelul nominal cu elevii participanți, specificându-se clasa)

Director,
ss

Profesor coordonator,

