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AVIZAT,  
ISJ Prahova 

Inspector Școlar General 
 

 
REGULAMENTUL CONCURSULUI  JUDEȚEAN 

„Știința la îndemâna tuturor” 
EDIȚIA I  – 2022-2023 

 

1. Loc de desfășurare: Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza  

2.Grup țintă   

- Proiectul se adresează tuturor elevilor din clasele I-XII; 

- Cadrelor didactice din învățământul preuniversitar; 

 

      3. Parteneri  

⮚ Inspectoratul Școlar Județean Prahova 

⮚ Centrul Cultura ,,Ion Manolescu”, Breaza 

 

      4. Argument  

  

Proiectul își propune să crească interesul elevilor și să promoveze o atitudine de tipul ,,Știința la 

îndemâna tuturor”. Astfel, conform viziunii școlii ,,Performanță și prestigiu în educație prin 

confirmarea tradiției și asumarea modernității”, prin utilizarea metodelor (metoda inteligențelor 

multiple, învățarea activă, învățarea prin cooperare, învățarea bazată pe proiecte) și a mijloacelor 

de învățare moderne, elevii vor fi mai apropiați de știință ceea ce va duce la un act educațional de 

calitate. Elevii din ciclul primar,  gimnazial și liceal vor aplica idei științifice utilizând sarcini 

distractive și vor beneficia de strategii incluzive pentru abilitățile de predare-învățare. Elevii din 

grupurile vulnerabile vor fi încurajați să se vadă ca viitori oameni de știință. Prin acțiunile 

propuse, dorim să să creăm o punte de legătură între lumea educațională și cea a științei, care să 

permită o confruntare a teoriei cu practica, să deschidem noi canale de comunicare între unitățile 

școlare, partenerii  proiectului și comunitățile locale. 

5. Scopul proiectului 

● formarea unor atitudini pozitive în promovarea științelor; 

● dezvoltarea cunoştinţelor şi a competenţelor necesare realizării unor lucrări științifice; 

● promovarea activităţilor instructiv-educative desfăşurate cu elevii; 

● stimularea creativităţii elevilor. 

 

6.Obiective  
1. Activarea curiozității a cel puțin  100 de elevi prin stimularea și implicarea activă a 

acestora în aplicarea științei în activitățile cotidiene; 

2. Sporirea  motivației față de o carieră științifică prin promovarea incluziunii pentru cel 

puțin 70% dintre elevi; 

3. Promovarea lucrărilor concepute și conduse de elevi, coordonate de profesori; 

4. Identificarea şi valorificarea unor talente potenţiale într-un domeniu atractiv, în spațiul 

comun al științelor, atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice; 
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5. Educarea tinerilor în spiritul reflectării obiective a realității, prin aplicarea principiilor 

științifice; 

6. Promovarea conceptului de voluntariat în rândul celor 200 de  elevi implicați; 

7. Prevenirea abandonului școlar în rândul  celor 200 de elevi; 

8. Oferirea de șanse egale și acces la educație tuturor elevilor implicați; 

9. Diseminarea rezultatelor proiectului în cel puțin trei unități școlare într-un interval de 6 

luni de la finalizarea proiectului. 

 

7. Secțiuni 

 Secțiunea I -învățământ primar - Creații plastice, colaje, machete - Participare indirectă,  

⮚ Secțiunea II- clasele  V-VIII- Creații plastice, literare, colaje, machete - Participare 

indirectă, 

⮚ Secțiunea III- clasele IX-XII -Proiecte științifice, referate științifice - Participare indirectă. 

 

  8.  Condiții de  înscriere și participare  

Elevii participanți la secțiunea învățământ primar  vor elabora creații plastice, colaje și 

machete pe tema -”Știința la îndemâna tuturor ”, sub îndrumarea profesorilor coordonatori . Un elev 

poate participa cu o singură lucrare,  iar o lucrare poate avea maxim   2 autori. Un profesor poate fi 

coordonator la maximum 2 lucrări.  

Elevii participanți la secțiunea V-VIII  vor elabora creații plastice, literare, colaje și machete pe 

tema -”Știința la îndemâna tuturor ”, sub îndrumarea profesorilor coordonatori . Un elev poate 

participa cu o singură lucrare,  iar o lucrare poate avea maxim   2 autori. Un profesor poate fi coordonator 

la maximum 2 lucrări.  

            Elevii participanți la secțiunea clasele IX-XII vor elabora proiecte științifice și referate 

pe tema -”Știința la îndemâna tuturor ”, sub îndrumarea profesorilor coordonatori . Un elev poate 

participa cu o singură lucrare,  iar o lucrare poate avea maxim   2 autori. Un profesor poate fi coordonator 

la maximum 2 lucrări.  

   

             Înscrierea la concurs  

 

✔ Se completează formularul de înscriere cu toate datele  obligatorii – 1 februarie – 1 martie 2023 

✔ Se completează acordul de parteneriat, se scanează și se trimite împreună cu formularul de înscriere la 

adresa de email concurs.stiinta@gmail.com  cu mențiunea pentru concursul județean, secțiunea 

învățământ primar, V-VIII, sau IX-XII, până la data de 1 martie 2023.  

✔ Creațiile plastice, literare, colajele, proiectele științifice și referatele  se vor trimite  pe adresa de email 

concurs.stiinta@gmail.com   pâna la data de 30 aprilie 2023. Machetele se  vor trimite sau depune pe 

adresa Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu”, Str. Republicii, nr. 69, Localitatea Breaza, Județul Prahova, cod 

105400 până la data de 30 aprilie 2023. 

 

Relații suplimentare la numerele de telefon: 0742279246- profesor înv. primar Corfu Diana  și 0727325583 

prof. Jagă Mihaela.  

 

9. Condiții pentru redactarea creațiilor literare și a proiectelor și referatelor științifice 

● redactarea lucrărilor se face în format A4, pe o singură parte, la un rând, margini egale de 20 mm( text 

aliniat , justified), cu diacritice în format Word.  

● titlul va fi scris cu majuscule- Times New Roman 14, Bold, centrat  

● la două rânduri de titlu se va trece autorul și unitatea de învățământ, Times New Roman 12, Bold. 

● la două rânduri de numele autorului se va începe scrierea lucrării cu Times New Roman 12 

● bibliografie: se va consemna la sfârșitul lucrării (minim 3 publicații)- menționarea surselor. 

● lucrarea va avea maxim 3 pagini. 

mailto:concurs.stiinta@gmail.com
mailto:concurs.stiinta@gmail.com
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● Nu se vor accepta lucrările plagiate. 

 

     Creaţiile literare, proiectele și referatele științifice vor respecta criteriile de elaborare şi de încadrare în 

pagină. Sub titlu, se vor preciza datele de identificare ale elevului (nume, clasă, şcoală) şi numele cadrului 

didactic îndrumător. 

     Creaţiile plastice, colajele și machetele vor respecta tema stabilită şi se vor realiza în tehnică de lucru 

la alegere. Pe verso, în partea dreaptă jos, se va lipi eticheta cu titlul lucrării, datele de identificare ale 

elevului (nume, clasă, şcoală) şi numele cadrului didactic îndrumător. 

  

10. Comisiile de evaluare  

 Se vor constitui 3 comisii de evaluare a lucrărilor:  

 Creații literare,  

 Creații plastice, Colaje, Machete,  

 Proiecte  și referate științifice.  

Fiecare comisie va fi compusă din 3 membri. La începutul concursului fiecare comisie va primi 

dosarul de evaluare . 

11. Evalaurea lucrărilor  

Jurizarea lucrărilor se va face de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secţiuni și 

nivel. Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni precum și diplome de participare pentru fiecare elev şi 

adeverințe cadrelor didactice îndrumătoare. 

  Diplomele, adeverinţele şi acordul de parteneriat vor fi expediate  on-line până la sfârşitul lunii 

iunie. 

12. Nu se percepe taxă de participare . 

 

Nu se acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii. 

 

Notă : Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru adresele de expediere completate greșit pe 

formularul de înscriere.  

 

Echipa de proiect  

 

Director adjunct, prof. înv. primar Corfu Diana, coordonator 

Director adjunct, prof. Jagă Mihaela, coordonator 

Director, prof. dr. Nicola Alina, coordonator 

Director adjunct prof. Cazan Laura, coordonator 

Prof. înv. primar Goran Izabela 

Prof. Toader Voicu Macrina 

Prof. Radu Iulia 

Prof. Trocaru Sorin 
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  ANEXA 1  

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

CONCURS JUDEŢEAN  

 ȘTIINȚA LA ÎNDEMÂNA TUTUROR 

- ediţia I – 2023 

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator: 

1..........................................................................................................................................................2............

............................................................................................................................................. 

Unitatea de învăţământ: 

....................................................................................................................................................... 

Localitatea/judeţul: 

....................................................................................................................................................... 

E-mail personal: 

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Telefon personal/ şcoală: 

....................................................................................................................................................... 

Adresa personală: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului/ ELEVILOR  
Clasa Titlul lucrării Secţiunea                 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prof.îndrumător, 

 



 
 

                                                                                                                                  

 

Pasiune pentru educație Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza 5/6 

 

 Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Oraşul Breaza 
Tel. 0244340627, Fax 0244340907 
e-mail: vlaicubreaza@gmail.com 
web site:  www.liceulteoreticaurelvlaicu.ro 
 

 
 

ANEXA 2         
 

                                         

Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza                                                                                     Str. 

Republicii nr. 69, Breaza, Prahova                                                                      

 Tel / Fax:  0244.340627 

E-mail: vlaicubreaza@gmail.com 

Nr. Înrg: ....................................... 

 

 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

În  cadrul Concursului Județean  “Știința la îndemâna tuturor” 

Breaza – ediția I, 2023 

 

Încheiat astăzi ................................. ,între şcolile 

 

1.  Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza , din localitatea Breaza, judeţul Prahova, reprezentat 

prin prof. dr. NICOLA ALINA, în calitate de director. 

și 

2. Şcoala___________________________________________________________________,din 

localitatea__________________________  judeţul________________________, reprezentată de 

___________________________________, în calitate de director şi _____________________ în calitate 

de partener la concursul judeţean: ,, Știința la îndemâna tuturor” - ediţia I.  

 

OBIECTUL ACORDULUI: 

- Obiectul contractului de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 

organizării şi desfăşurării activităţilor extraşcolare în cadrul Proiectului Judeţean Concurs ,, Știința la 

îndemâna tuturor 

OBLIGAŢII ALE PARTENERILOR: 

a) Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza 

● să planifice şi să avizeze derularea proiectului; 

● să anunţe în timp util organizarea activităţilor propuse,  

● să coordoneze desfăşurarea activităţilor în condiţii optime ; 

● să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

● să coordoneze activităţile de mediatizare şi diseminare a proiectului; 

● să organizeze expoziţia lucrărilor; 

● să asigure jurizarea lucrărilor, premierea lor; 

● să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute; 

● să realizeze evaluarea finală a proiectului. 

 

 

 b) Instituţia parteneră 

●  să promoveze activităţile proiectului; 

●  să înscrie elevii în concurs; 

●  să respecte regulamentul/programul de desfăşurare a concursului; 

 

Şcoala........................................................... 

Loc..............................................................  

Str. ......................................... Nr. ............. 

Jud............................... Cod poştal.............. 

Tel/ fax………………………………….. 

e-mail............................................ 

Nr. _______ / ___________________ 
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●  să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare; 

●  să distribuie diplomele cuvenite elevilor premianţi; 

                  Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se deruleze 

conform scopului stabilit. 

                  Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi intră 

în vigoare de la data semnării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICANT,                        PARTENER, 

Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu”                                  ȘCOALA  :  

                                                                                                            

                    

           Director,                                                                                      Director,                                                                              

Prof. dr. Nicola Alina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


