
Regulament ateliere de lucru elevi 

„Ziua Provocărilor”-19.04.2019, ediția a III-a 
 

Scopul declarat al evenimentului este acela de a promova învăţarea prin investigare a ştiinţelor și 

dezvoltarea deprinderilor practice.  

 

Grupul ţintă: elevi de gimnaziu din mediul urban şi rural.  

 

Categorii de vârstă participante la atelierele de lucru: 

 categoria I (cls. a V-VI-a) - echipe formate din 3 membri  

 categoria II (cls. a VII-VIII-a)- echipe formate din 3 membri  

 

Descrierea activității 

 Concursul constă în proiectarea şi realizarea unui experiment impus de organizatori.  

 Fiecare echipă va trebui să îşi aleagă un lider care va coordona munca şi va avea rolul de 

reprezentant.  

 Lucrarea trebuie să reflecte efortul tuturor membrilor echipei. 

 Tematica experimentului impus se bazează pe materia studiată în cadrul orelor de ştiinţe pentru 

fiecare an de studiu al fiecărei categorii. 

 Materialele de lucru sunt identice pentru fiecare echipă şi puse la dispoziţie de organizatori.  

 Timpul de lucru va fi stabilit de către organizatori în ziua concursului. 

 Juriul fiecărei categorii va fi coordonat de câte 2 profesori organizatori şi va fi format din 4 

elevi de liceu, care vor urmări fiecare în parte, câte un criteriu de jurizare. 

 Echipele participante vor primi diplome de participare. 

 Echipele câștigătoare vor primi diplome și premii în obiecte sau bani. Numărul echipelor 

câștigătoare va fi cel mult egal cu 30% din numărul total de participanți. 

 

Criteriile de jurizare : 

 Respectarea rigurozităţii ştiinţifice – 20 puncte 

 Nivelul de noutate al lucrării – 30 puncte 

 Nivelul de aprofundare al temei – 20 puncte 

 Designul şi prezentarea – 30 puncte 

Înscrierea la concurs 

 Înscrierea la concurs se poate face până la data de 25.03.2019 la adresa 

stelele_stiintei_galati@yahoo.com precizând în subiectul e-mail-ului înscriere ateliere elevi, 

iar în corpul e-mail-ului specificând următoarele date: 

 

Nume şi 

prenume 

cadru didactic 

Specialitatea 
Școala  de 

proveniență 

Adresa de e-

mail 
Categoria 

Nume și 

prenume elevi 

 Fiecare școală poate înscrie câte o echipă pentru fiecare categorie, deci maximum două echipe.  

 În cazul în care numărul echipelor înscrie este prea mare, atunci departajarea se va face prin 

realizarea unui eseu științific pe o temă propusă de organizatori. 

 Anunțarea echipelor selectate pentru participarea la atelierele de lucru se va face pe site-ul 

https://concursul-stelele-stiintei.weebly.compe data de 5.04.2019. 
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