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Concursul se adresează tuturor elevilor de liceu, pasionaţi de GEOGRAFIE şi INFORMATICĂ, 

elevi cărora li se oferă prilejul de a-şi  manifesta libertatea de exprimare artistică într-un cadru 

instituţionalizat.  

 

Secţiunile concursului sunt următoarele: 

 

 Soft educaţional 

Temtică legată de programa de la disciplina de GEOGRAFIE, clasele  V-XII;  

 

Secţiunea poate cuprinde lecţii interactive jocuri educative, teste grilă, animaţii ale unor fenomene 

ale naturii, hărţi digitale etc. 

Punctaj: 100 puncte(complexitate, realizare tehnică – 50 p, estetică – 20 p, reflectarea obiectivă  

a noţiunilor prezentate – 30 p). 

        

 Multimedia 

Tema: Implicarea tinerilor în soluţionarea problemelor comunitare;  

 

Durata filmului: maxim10 minute 

Punctaj maxim – 100 p (realizare tehnică – 30 p, sonorizare – 30 p, realizare artistică – 20 p,  

impact+mesaj+conţinut ştiinţific – 20 p 
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 Condiţiile de participare :  

 Pentru înscriere trebuie precizat:  numele și prenumele fiecărui membru al  

      echipei, unitatea școlară, localitatea, profesor coordonator, adresă de mail/ un număr de telefon 

      unde poate fi contactat coordonatorul şi secţiunea la care se dorește înscrierea. 

 Echipele sunt formate din formate din 3-5 membri, din aceeaşi instituţie de învăţământ, sau din 

instituţii diferite, din același județ. 

 

 Din cadrul aceluiaşi liceu pot participa mai multe echipe, fiecare dintre acestea putând participa 

cu mai multe proiecte;  

 Echipa va fi coordonată de un maxim  doi profesori îndrumători ; 

 Datele de contact ale concurenţilor vor fi precizate în Fişa de participare, ce va fi trimisă  cu 

proiectul spre jurizare. 

 

Concursul se va derula în două etape: 

 

1) Etapa de trimitere a proiectelor : 

Perioada de înscriere a echipelor şi de trimitere a materialelor pe secţiuni este:  

1.04.2016-01.05.2016 

Înscrierea se poate face la una din adrese: 

-mail: : licaovidiu2005@yahoo.com ;  

 

Persoane de contact: 

– la adresa: ciobanu_maria2005@yahoo.com 

- la adresa: adrianagiju@gmail.com, 

 

     2) Etapa finală, desfăşurată  la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova în  zilele de 22, 23, 24 

mai 2016,  va consta în evaluarea şi premierea proiectelor înscrise în concurs 

     

Se vor acorda Premiul I, II, III şi două Menţiuni, la fiecare secţiune, valoarea acestora fiind 

stabilită în funcţie de disponibilităţile financiare ale momentului finalei concursului.  

Vor mai fi acordate şi alte premii pentru cea mai bună imagine, cea mai bună coloană sonoră, etc.  

Toţi elevii participanţi, finalişti sau nu, împreună cu profesorii lor coordonatori vor primi diplome 

de participare. Pentru aceasta e necesar ca în coletul care conţine produsele pentru concurs să existe un 

plic timbrat corespunzător şi autoadresat, în care organizatorii vor expedia diplomele respective. 
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Detalii tehnice: 

     Calitatea audio şi video a produsului final trebuie să fie corespunzătoare unei bune vizionări. 

 Pentru secţinea de soft educaţional se admite  un produs software în orice format (exe sau nu). 

 Editarea produsului multimedia se poate face cu orice soft de prelucrare video, începând cu 

Windows  Movie Maker, aparţinând sistemului de operare Windows XP şi continuând cu cele mai 

des utilizate de către pasionaţii în domeniu: Ulead Studio Video, Pinnacle Studio, Adobe Premiere 

Pro etc.Se recomandă ca produsul final să fie în format avi, mpg, wmv sau orice altă encodare, care 

va permite vizionarea materialului cu Windows Media Player. 

 Produsul final(filmul) poate fi expediat pe suport CD sau DVD, preferabil cel din urmă. 

 CD-urile sau DVD-urile, vor fi introduse în carcase corespunzătoare, pentru expedierea în 

siguranţă a acestora. 

 Pe coperta fiecărei carcase vor fi menţionate numele elevilor concurenţi, denumirea liceului 

participant,  secţiunea şi titlul produsului. 

 Fiecare  CD sau DVD va conţine un singur produs. 

 

Jurizarea 

 

      Evaluarea lucrărilor va fi făcută de către un juriu format din personalităţi în domeniul 

GEOGRAFIEI şi INFORMATICII, recunoscuţi la nivel naţional şi regional, cărora li se vor adăuga 

ziarişti şi profesori de specialitate (literatură română, educaţie plastică, educaţie muzicală, 

informatică). Pe lângă criteriile punctuale de evaluare, specificate la fiecare secţiune, juriul va 

evalua în funcţie de: 

 Originalitatea scenariului; 

 Gradul de creativitate al întregului proiect; 

 Claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual; 

 Relevanţa pentru tema secţiunii; 

 Calitatea imaginii şi a sunetului; 

 Calitatea textelor literare şi nonliterare dedicate. 


