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REGULAMENT DE ORGANIZARE 

 

      Simpozionul “Utilizarea creativă a metodelor interactive  și a tehnologiei digitale  în procesul 

de predare-învățare-evaluare”, ediția I, se organizează de către Colegiul Național Militar “Alexandru 

Ioan Cuza”, Constanța în parteneriat cu Casa Corpului Didactic  Constanța, Academia Navală “Mircea 

cel Bătrân” Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța. 

Coordonatorii simpozionului:  
Secțiunea I 
Prof. dr. Mihaela ENE, mihaelasan@yahoo.com, tel. 0741580498 
Prof. Andreea MIRON-BALICA, andreeamiron1994@gmail.com , tel. 0758619382 
 
Secțiunea II 
Prof. dr. Mihaela ENE, mihaelasan@yahoo.com, tel. 0741580498 
Prof. Andreea MIRON-BALICA, andreeamiron1994@gmail.com , tel. 0758619382 
Prof. Cristina PANASIANU, tyna_rose@yahoo.com, tel. 0724380627 
Prof. dr. Maria SARĂU, maria.cirnu@yahoo.com, tel. 0723126150 
Prof. Tanța MITRENCA, tanta.mitrenca@gmail.com, tel.07460101151 
Prof. Gena-Mihaela POPA-FLOREA, gena_mihaela12@yahoo.com, tel. 0766449100 
Prof. Aidan NURLA, nurlaaidan@yahoo.com, tel.0726285772 
Prof. Ana Maria TURDA, anamariaturda@yahoo.com, tel.0724386844 
Prof. Sanda-Luminița IONEL, ionel.luminita@gmail.com, tel. 0725033455 

Secţiuni:    1. Sesiune online  de comunicări ştiinţifice pentru cadre didactice 29 mai 2021 

Subsecțiuni: a) proiect didactic clasele IX-XII 
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                      b) referat științific 

                      c) eseu 

Modul de participare:  - participare directă prin video conferință (pe platforma Zoom meetings, 
cadrele didactice participante vor primi linkul întâlnirii cu 24 de ore înainte) 

                                       -  participare indirectă (prin corespondență) 

      În toate situații de participare, proiectele didactice vor fi tipărite în culegerea electronică de proiecte 
didactice cu ISBN. 

       Sectiunea 2. Concurs online de matematică, limba engleză, informatică pentru elevii din       
învățământul liceal -30 mai 2021 

Condiţii de participare: 

Secțiunea 1: A. Participare directă prin video-conferință 

- proiectul didactic/ referatul/ eseul, precum și fișa de înscriere se trimit, în perioada de înscrieri 
1-20 mai 2021, în format Word pe adresa de mail simpozioncnmaic@gmail.com; în ziua 
desfășurării simpozionului (29 mai 2021) proiectul didactic/ referatul/eseul se prezintă în 
format electronic pentru susținere. Modul de prezentare a materialului ştiinţific la video-
conferinta este la alegerea participanţilor.  

B. Participare indirectă: 

- proiectul didactic/referatul/eseul și fișa de înscriere se trimit în Word la adresa 
simpozioncnmaic@gmail.com, în perioada de înscriere, 1-20 mai 2021. 

Condiţii de tehnoredactare: font Times New Roman, corp de literă de 12, spaţiere text 1.5, margini de 
pagină 2.5 cm stânga, 1.5 cm dreapta, 1.5 cm sus, 1.5 cm jos, în oglindă. Titlul cu font Times New 
Roman, corp literă 12, centrat, bold. Numele și prenumele autorului si scoala cu font Times New Roman, 
12, sub titlu, aliniere stânga. Pagini nenumerotate. 

Secțiunea 2: Concurs de matematică, limba engleză, informatică: Elevii participanți vor susține un 
concurs online, în format test grilă format din 18 întrebări cu un singur răspuns corect. Testul va avea 
următoarea structură: 

• 9 întrebări de matematică; 
• 5 întrebări de engleză; 
• 4 întrebări de informatică. 

Fiecare întrebare are un punctaj de 5 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Rezultatele testelor vor fi 
generate automat de platforma quizziz. După finalizarea testului, profesorii coordonatori vor primi 
tabelul cu rezultatele elevilor. 

Reguli generale:   

Secţiunea 1:  
- Lucrarea ştiinţifică va avea un singur autor; 
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- Se vor prezenta proiecte didactice/ referate/ eseuri strict personalizate, originale şi creative;  
- Se vor respecta cerinţele metodice și științifice de realizare a unui proiect didactic/referat/eseu;  
- Un cadru didactic poate participa la fiecare secțiune doar cu un singur eseu/proiect didactic la o  
disciplină la alegere dintre matematică, informatică, limba engleză;  
- Se acceptă pentru publicare proiectului didactic/referatul/eseul, în culegerea E-book, ambele modalităţi 
de participare: video conferință sau indirectă; 
 -Timpul acordat pentru participare directă (videoconferință) la sesiunea de comunicări ştiinţifice: 
10 minute. 
 
 
 
Secțiunea 2: 

- Elevii își vor face un cont pe platforma quizziz.com. 
- Înainte cu 30 de minute de începerea concursului, elevii vor intra într-o întâlnire pe platforma 

zoom meetings de pe laptop, calculator, tabletă, cu camerele web PORNITE pentru o scurtă 
prezentare (nume, școala de proveniență). Linkul întâlnirii va fi transmis către elevi de fiecare 
cadru didactic coordonator. 

- Elevii vor participa la concurs de pe telefoanele mobile, iar camerele web de pe laptop vor 
rămâne pornite pentru a fi supravegheați în timpul concursului.  

- Elevii care nu vor respecta prezentul regulament vor fi descalificați. 
 
Data şi locul desfăşurării simpozionului: 29 mai 2021, platforma zoom meetings. 
 

- 1-20 mai 2021: primirea fişelor de înscriere, a proiectelor didactice, referatelor, eseurilor prin 
corespondenţă;  

- 27 mai 2021: transmiterea programului video-conferinței și a celor două linkuri (pentru 
profesori și elevi) către participanți; 

- 29 mai 2021: desfăşurarea simpozionului- secțiunea video conferință;  

- 30 mai 2021: desfășurarea Concurs elevi: 

- 4 iunie 2021: Premierea elevilor; 

- 07-10 iunie 2021: Diseminarea raportului simpozionului către parteneri; 

- August 2021: transmiterea electronică a documentelor (diplome, scrisori de mulțumire) şi a 
culegerii electronice de proiecte didactice.  

Programul zilei de desfăşurare a simpozionului – 29 mai 2021:  

- ora 10.00 –deschiderea festivă a simpozionului;  

- ora 11.00 – desfăşurarea sesiunii de comunicări ştiinţifice pe arii curriculare; 

- închiderea festivă a simpozionului va avea loc la sfârşitul secţiunii de comunicări. 

Programul zilei de concurs pentru elevi - 30 mai 2021 
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- ora 9:30: conectarea elevilor pe platforma zoom, prin accesarea linkului primit de la 
profesorul coordonator; 
 

- orele 10.00-12.00 defășurarea concursului prin accesarea linkului de pe platforma quizziz 
primit de la profesorul coordonator. 

Înscrierile: 

- pentru ambele secţiuni ale simpozionului documentele se trimit  pe adresa de mail 
simpozioncnmaic@gmail.com. 

- perioada de înscriere: 1-20 mai 2021, pe baza fişei de înscriere; 
-     pe aceeaşi fişă de înscriere, cadrul didactic se înscrie la secțiunea 1 și înscrie elevii la 
secțiunea 2; 
-     este posibilă şi înscrierea doar la o singură secţiune. 

Bibliografie pentru concurs elevi 

La fiecare disciplină de concurs (matematică, limba engleză, informatică), subiectele vor fi în 
conformitate cu Programele școlare în vigoare pentru fiecare an de studiu. 

• Pentru clasa a IX-a, subiectele vor fi în conformitate cu Programa școlară în vigoare pentru clasa 
a IX-a - Filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică: 4 ore / săpt. (TC + 
CD) Filiera vocaţională, profil militar MApN, specializarea matematică-informatică: 4 ore / săpt. 
(CD); 

• Pentru clasa a X-a, subiectele vor fi în conformitate cu Programele școlare în vigoare pentru 
clasele a IX-a și a X-a- Filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică: 4 ore 
/ săpt. (TC + CD) Filiera vocaţională, profil militar MApN, specializarea matematică-informatică: 
4 ore / săpt. (CD); 

• Pentru clasa a XI-a, subiectele vor fi în conformitate cu Programele școlare în vigoare pentru 
clasele a IX-a, a X-a și a XI-a - Filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică: 
4 ore / săpt. (TC + CD) Filiera vocaţională, profil militar MApN, specializarea matematică-
informatică: 4 ore / săpt. (CD); 

• Pentru clasa a XII-a, subiectele vor fi în conformitate cu Programele școlare în vigoare pentru 
clasele a IX-a; a X-a, a XI-a și a XII-a- Filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-
informatică: 4 ore / săpt. (TC + CD) Filiera vocaţională, profil militar MApN, specializarea 
matematică-informatică: 4 ore / săpt. (CD). 

Criterii de apreciere a proiectelor didactice/referatelor/eseurilor în vederea publicării în 
culegerea electronică  „Culegere de proiecte didactice/referate/eseuri pentru învăţământul liceal” 
cu ISBN: 

- respectarea cerinţelor metodice; - conţinutul ştiinţific; - originalitatea, creativitatea; - 
abordarea tradiţională şi alternativă. 

Comisia de evaluare a proiectelor didactice în vederea publicării în culegerea electronică de 
proiecte va fi alcătuită din specialişti şi cadre didactice recunoscute pentru performanţe în domeniu. 

Criterii de evaluare a rezultatelor elevilor la concurs: Concursul constă într-un număr de 18 subiecte 
din cele trei obiecte de studiu: matematică, limba engleză, informatică, după structura: 
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• 9 subiecte la matematică; 
• 5 subiecte la limba engleză; 
• 4 subiecte la informatică. 

Fiecare răspuns corect valorează 5 puncte, în total100 de puncte, distribuite astfel: 

- 45 puncte la matematică (9 subiecte x 5 puncte) 
- 25 puncte limba engleză (5 subiecte x 5 puncte) 
- 20 puncte informatică (4 subiecte x 5 puncte) 

Fiecare elev va primi un subiect corespunzător anului de studiu în care se află (clasa a IX-a-, a X-a, a XI-
a, a-XII-a). Așadar, fiecare profesor coordonator va primi linkuri cu subiectele în funcție de elevii 
înscriși. 

Timp de lucru: 2 ore 

Platforma utilizată, quizziz.com, va genera automat un clasament în funcție de corectitudinea 
răspunsurilor date de elevi și rapiditatea acestora. În funcție de  rezultatele obținute se vor acorda 
premiile, după cum urmează: 

Premiul I: între 95-100 puncte; 

Premiul al II-lea: între 90-94 puncte; 

Premiul al III-lea: între 85-89 puncte; 

Mențiuni: între 80-84 puncte. 

Stimularea participanţilor prin următoarele modalităţi: 

- diplome de participare directă și indirectă pentru cadrele didactice; 
- în ambele situaţii, participanţii vor intra în posesia culegerii electronice de proiecte 

didactice/referate/eseuri; 
- diplome de organizare;  
- diplome pentru coordonatori și inițiatori;  
- diplome pentru evaluatori la secțiunea 1; 
- diplome pentru evaluator la secțiunea 2; 
- diplome de premii pentru elevi, secțiunea 2;  
- diplome de participare pentru elevi; 
- scrisori de mulţumire adresate partenerilor. 

 

 

 

 

 


