
 
 

REGULAMENT 

SIMPOZION INTERJUDEŢEAN „AQUA VISION – cultură şi civilizaţie”,  

Ediţia a VI-a 

I. SECŢIUNI: 

1. Cursul apei în literatură 

2. Incursiune în biodiversitate acvatică 

3. Apa cultură şi tradiţie 

4. H2O – ştiinţă şi inovaţie 

II. CONDIŢII: 

Participarea la simpozion poate fi DIRECTĂ sau doar CU LUCRARE. În ambele cazuri, 

înscrierea se va face până la data de 26 mai 2015 prin trimiterea lucrării la adresa de e-mail 

mmady_teacher@yahoo.com, însoţită de o Fişă de înscriere în care să fie specificate următoarele: 

Numele şi prenumele cadrului didactic, datele de contact (tel, e-mail, adresa), unitatea de învăţământ 

unde activează, titlul lucrării/ lucrărilor înscrise la simpozion şi secţiunea simpozionului.  

Lucrarea va respecta următoarele reguli de tehnoredactare: maxim 4 pagini, format A5, la un 

rând, cu margini egale de 2 cm; titlul lucrării va fi scris cu majuscule Times New Roman 14 Bold 

centrat; la două rânduri de titlu va fi scris numele autorilor şi şcoala cu Times New Roman 12 Bold 

Italic; la două rânduri de autori va fi scris conţinutul lucrării cu Times New Roman 12, la un rând; la 

sfârşit va fi scrisă bibliografia cu Times New Roman 12 Italic având următoarea formă: Bibliografie: 

numele, prenume autor, titlul lucrării, editura, anul, pagina. Lucrările prezentate trebuie să fie 

corectate de eventualele greşeli apărute la tehnoredactare şi să conţină  caracterele diacritice 

(ă,î,â,ş,ţ).  

O lucrare poate avea maxim doi autori. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor revine 

autorilor. Nu este limitat numărul total de lucrări depuse. 

Toţi participanţii vor primi diplome şi volumul cu ISBN,conţinând produsele Simpozionului, 

până pe data de 26 mai 2015. 

Lucrările se vor prezenta în plen sau pe secţiuni, în funcţie de numărul participanţilor, pe data de 

28 mai 2015, începând cu ora 14.00. Se vor aloca  5 minute pentru fiecare lucrare. În funcţie de 

numărul de participanţi, programul va putea suporta unele modificări, dar nu se va modifica ora de 

începere. În pauza de cafea survenită la cererea participanților se vor evalua și lucrările elevilor de la 

Concursul Interjudețean de Postere și Pagini Web 

Simpozionul se va încheia cu feed-backul din partea participanților - analiza activităţilor, 

propuneri pentru eficientizarea ediţiilor ulterioare, închiderea simpozionului. 

 

Date de contact ale coordonatorului de proiect: prof. Maricica Aştefănoaei, e-mail 

mmady_teacher@yahoo.com. 

 

       Director,                                                                                           Consilier educativ,  

prof. Ariadna Maximiuc      prof. Gabriela Luchian 
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REGULAMENT 

CONCURS INTERJUDEŢEAN DE POSTERE 

„AQUA VISION – cultură şi civilizaţie”, ediţia a VI-a 

I. SECŢIUNI: 

1. Cursul apei în literatură 

2. Incursiune în biodiversitate acvatică 

3. Apa cultură şi tradiţie 

4. H2O – ştiinţă şi inovaţie 

II. CONDIŢII: 

Pot participa la concurs elevi sau echipaje de maxim 3 elevi din  toate şcolile generale şi  liceele 

din oraş/ judeţ, coordonate de unul sau maxim doi profesori.  

Şcolile participante sunt rugate să trimită la adresa de e-mail plmaria@yahoo.com, prof. Lidia 

Papaghiuc 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Concursul de postere AQUA-VISION 

 

Nr.crt. Titlul 

lucrării 

Secţiunea Numele şi 

prenumele 

elevilor 

Clasa Cadrul didactic 

coordonator 

Date de 

contact 

cadru 

didactic 

Unitatea de 

învăţământ 

din care provine 

echipajul 

        

 

Prin formularul de înscriere se confirmă asumarea respectării regulamentului concursului atât de 

către elevi cât şi de profesorul îndrumător al concurentului/concurenţilor.   

Lucrările (postere, afişe, colaje pe tema propusă în secţiunile concursului), vor fi trimise până  la 

data de 27 mai 2015 la adresa Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi, str. Ion Creangă, nr. 37, Iaşi, judeţul 

Iaşi, cod 700317, în atenţia d-nei prof. Lidia Papaghiuc (tel: 0744183622) sau direct la secretariatul 

liceului. 

Lucrările vor respecta formatul A3, putând fi realizate şi cu ajutorul mijloacelor IT.   

Lucrările care participă la concurs devin proprietatea organizatorilor, concurenţii asumându-şi această 

condiţie prin semnarea formularului de înscriere. Evaluarea lucrărilor înscrise la Concursul de 

postere se va face pe data de 28 mai 2015, începând cu ora 14.00, La Liceul Teoretic „Al.I.Cuza” 

Iaşi. După terminarea proiectului, concurenţii nu pot solicita ca lucrările să le fie returnate, ele vor 

constitui parte a unei expoziției ulterioare la Ateneul Tătărași. Rezultatele concursului vor fi anunţate 

pe pagina web a şcolii şi la avizierul şcolii. 

Comisia de jurizare va fi alcătuită din: 
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 - un reprezentant al Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi; 

 - reprezentanţi ai şcolilor partenere; 

 - un reprezentant al Liceului Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi. 

Criterii de evaluare a lucrărilor înscrise la Concursul de postere: 

 

 

NB. Se acordă 25 % diplome pentru premianţi la fiecare secţiune de concurs din numărul total de 

participanţi, conform regulamentelor şcolare. Toţi participanţii vor primi diplomele pânăpe 

data de 10 iunie 2015. 

 

Date de contact ale coordonatorului de proiect: prof. Maricica Aştefănoaei, e-mail 

mmady_teacher@yahoo.com. 

 

 

 

       Director,                                                                                           Consilier educativ,  

prof. Ariadna Maximiuc      prof. Gabriela Luchian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 
CRITERIUL DE EVALUARE PUNCTAJ ACORDAT 

1. ESTETICA LUCRĂRII 20 p 

2. CREATIVITATEA 20 p 

3. ORIGINALITATE 20 p 

4. 
CONCORDANŢĂ ÎNTRE CONŢINUT SI 

TEMĂ 
20 p 

5. COMPLEXITATEA CONŢINUTURILOR 20 p 

TOTAL 100 p 
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REGULAMENT 

CONCURS INTERJUDEŢEAN DE Pagini Web 

„AQUA VISION – cultură şi civilizaţie”, ediţia a VI-a 

 

I. SECŢIUNI: 

1. Cursul apei în literatură 

2. Incursiune în biodiversitate acvatică 

3. Apa cultură şi tradiţie 

4. H2O – ştiinţă şi inovaţie 

II. CONDIŢII: 

Pot participa la concurs elevi sau echipaje de maxim 3 elevi din  toate liceele din oraş/ judeţ, 

coordonate de unul sau maxim doi profesori.  

Şcolile participante sunt rugate să trimită la adresa de e-mail plmaria@yahoo.com, prof. Lidia 

Papaghiuc fișa de înscriere după modelul de mai jos. 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

Concursul de pagini web AQUA-VISION 

Nr.crt. Titlul 

lucrării 

Secţiunea Numele şi 

prenumele 

elevilor 

Clasa Cadrul 

didactic 

coordonator 

Date de 

contact 

cadru 

didactic 

Unitatea de 

învăţământ 

din care 

provine 

echipajul 

        

 

Prin formularul de înscriere se confirmă asumarea respectării regulamentului concursului atât de 

către elevi cât şi de profesorul îndrumător al concurentului/concurenţilor.   

Lucrările/ paginile web pe tema propusă în secţiunile concursului, vor fi trimise până  la data de 

27 mai 2015 la adresa Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi, str. Ion Creangă, nr. 37, Iaşi, judeţul Iaşi, 

cod 700317, în atenţia d-nei prof. ClauduaVorniceanu (tel: 0726256725) sau direct la secretariatul 

liceului. 

Lucrările care participă la concurs devin proprietatea organizatorilor, concurenţii asumându-şi 

această condiţie prin semnarea formularului de înscriere. Participarea la concurs poate fi DIRECTĂ 

sau INDIRECTĂ (se vor expedia lucrările elevilor şi CD-ul cu filmul de prezentare a lucrării). 

Evaluarea lucrărilor înscrise la Concursul de pagini web se va face pe data de 28 mai 2015, începând 

cu ora 14.00, la Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iași. După  terminarea concursului, concurenţii nu pot 
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solicita ca lucrările să le fie returnate. Rezultatele concursului vor fi anunţate pe pagina web a şcolii 

si la avizierul şcolii. 

Comisia de jurizare va fi alcătuită din: 

 - un reprezentant al Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi; 

 - un reprezentant al Liceului Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi. 

 -reprezentanşi ai şcolilor partenere; 

Criterii de evaluare a lucrărilor înscrise la Concursul de pagini web „AQUA VISION “: 

 

 

NB. Se acordă 25 % diplome pentru premianţi la fiecare secţiune de concurs din numărul total de 

participanţi, conform regulamentelor şcolare. Lucrările premiate vor fi postate pe pagina web a 

şcolii organizatoare în perioada imediat următoare. Toţi participanţii vor primi diplomele 

până pe data de 10 iunie 2015. 

 

Date de contact ale coordonatorului de proiect: prof. Maricica Aştefănoaei, e-mail 

mmady_teacher@yahoo.com. 

 

 

 

       Director,                                                                                           Consilier educativ,  

prof. Ariadna Maximiuc      prof. Gabriela Luchian 

NR. 

CRT. 
CRITERIUL DE EVALUARE PUNCTAJ ACORDAT 

1. Conţinutştiinţific 20 p 

2. Design 20 p 

3. Originalitate 20 p 

4. Uzabilitate 10 p 

5. Complexitate IT 20 p 

6. Programare 10 p 

TOTAL 100 p 
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