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1. Argument
Lumea dinamic în care tr im pune o mare presiune pe sistemele de educaţie. De
vreme ce dimensiunea educaţional devine un parametru esenţial în societatea cunoaşterii, se
pune problema modului în care ne raport m la cercetarea educaţional . Activitatea didactic
presupune ea îns şi reflecţie şi analiz critic din partea profesorului, pentru a-şi îmbun t ţi
demersul de predare. Cu cât aceast analiz are la baz concepte şi proceduri ştiinţifice, cu
atât are mai multe şanse s optimizeze înv ţarea.
În sistemul de înv

mânt preuniversitar nu este stimulat

i promovat activitatea de

cercetare tiin ific . Acest lucru se r sfrânge asupra activit ii didactice i, în mod deosebit,
genereaz lipsa asum rii responsabilit ii în ceea ce prive te precizarea surselor din care este
extras

informa ia, un v dit proces de formalizare i de reducere la limitele anumitor

paradigme prestabilite, fapt care duce la diminuarea dezvolt rii

cognitiv-emo ionale a

elevilor. În plus, formalizarea recept rii no iunilor se r sfrânge i asupra procesului de
înv are, elevul limitându-se, din ce în ce mai mult, la actul de memorare. Totodat , în coli
nu este cultivat suficient originalitatea, creativitatea i, în fond, autonomia gândirii.
Prin acest proiect, elevii vor fi antrena i într-un proces de emula ie intelectual având
oportunitatea de a- i dezvolta capacitatea de a aborda exegetic i contextual cercetarea
critic , de a se exprima creativ i de a- i l rgi optica de interpretare, debarasându-se de
metode i tehnici de înv are sterile.
Prin activit ile proiectului ne-am propus s

asigur m elevilor contextul propice

form rii competen elor i a abilit ilor privind activitatea de cercetare tiin ific , încurajând
abordarea inter/transdiciplinar

a temelor. În acest fel elevii sunt plasa i în centrul

experien elor de înv are producând o responsabilizare a acestora în raport cu propria
înv are.
Ne propunem s antren m în demersul nostru i Centrele de excelen

din jude ele

limitrofe (Cluj, Bihor, Bistri a-N s ud, Satu Mare i S laj), precum i cadre didactice din
mediul universitar, profesori ai facult ilor din Centrul Universitar Nord Baia Mare i de la
facult ile din Extensia Universit ii Babe -Bolyai de la Sighetu Marma iei.
2. Obiectivul general
Stimularea
înv

i dezvoltarea competen elor de cercetare

tiin ific

în sistemul de

mânt preuniversitar din jude ele din Regiunea de Nord-Vest

Obiective specifice:
2.1. Antrenarea elevilor din Centrele de excelen

într-o gam divers de activit i

(cercetare, documentare, inova ie, inven ie, interpretarea surselor), dezvoltând astfel capacit i

de cooperare în realizarea unui produs, predilect original, aplicativ în diverse domenii ale
societ ii;
2.2.

Abordarea

fenomenelor/proceselor

inter/pluridisciplinar , prin înv are activ , axat

de

înv are

din

perspectiv

pe implicarea elevilor în c utarea,

prelucrarea, dezvoltarea sensurilor i a rela iilor dintre date;
2.3. Încurajarea spiritului de creativitate i de competitivitate în rândul participan ilor;
2.4. Identificarea, promovarea şi popularizarea adev ratelor modele pentru societatea
contemporan .
2.5.Valorificarea abilit ilor de comunicare.
3. Perioada de implementare a proiectului: ianuarie-iunie 2018
4. Înscrierea participan ilor
Înscrierea elevilor la concurs se va realiza de c tre profesorul coordonator, respectiv
de c tre unul dintre profesorii coordonatori (în cazul în care exist

un colectiv de

îndrum tori), prin completarea fi ei de înscriere (anexa 1) i expedierea acesteia la adresa de
email dincolodestiinte@gmail.com pân la data 01.06.2018
Fi a de înscriere expediat va avea atât format word, cât i format pdf, rezultat prin
scanarea fi ei dup completarea i semnarea acesteia de c tre cadrul didactic care realizeaz
înscrierea, respectiv dup semnarea i parafarea ei de c tre directorul unit ii de înv

mânt

unde func ioneaz Centrul de excelen .
Primirea fi ei de înscriere, precum i validarea ei va fi confirmat printr-un e-mail de
tip Repleytosender în cel mult 24 de ore de la trimiterea ei.
Grupul- int :
-

elevi din înv

mântul gimnazial (clasele V-VIII), care au fost înscri i i care au

participat, în anul colar 2017-2018, la cursurile sus inute în cadrul Centrelor de
excelen din jude ele Regiunii de Nord-Vest;
-

elevi din înv

mântul liceal (clasele IX-XII), care au fost înscri i i care au participat,

în anul colar 2017-2018, la cursurile sus inute în cadrul Centrelor de excelen

din

jude ele Regiunii de Nord-Vest;
Notă:
■ profesorii coordonatori trebuie s

fie din rândul cadrelor didactice, care au

desf urat activit i în cadrul Centrelor de excelen din jude ele Regiunii de Nord-Vest;
■ elevii participan i la concurs trebuie s nu fi absentat la mai mult de 25% din totalul
activit ilor derulate în Centrele de excelen derulate în anul colar 2017-2018.

5. Activită i
5.1. Activitatea de promovare/mediatizarea activită ilor proiectului
Promovarea proiectului se va realiza prin intermediul inspectoratelor colare din
Regiunea Nord-Vest, acestea facilitând transmiterea informa iilor referitoare la Proiectul
„Dincolo de tiin e”, primite de la Inspectoratul colar Jude ean Maramure , la toate unit ile
colare din jude ele aferente, în cadrul c rora func ioneaz Centre de excelen .
Informarea se va realiza prin diverse mijloace: e-mail, fax, telefon etc.
Inspectoratul colar Jude ean Maramure , prin reprezentan ii s i în proiect, va asigura
existen a, pe pagina sa de internet - www.isjmm.ro, la CJTP – Proiecte, a unei sec iuni
destinat Proiectului „Dincolo de tiin e”, actualizat în permanen , în func ie de stadiul de
implementare al proiectului.
Activitatea de mediatizare va începe în luna ianuarie a anului 2018 i va continua pân
la finalizarea tuturor activit ilor din proiect.
5.2. Constituirea echipelor de lucru
Echipele de lucru vor fi formate din cadre didactice de specialitate, care deruleaz
activit i specifice în cadrul Centrelor de excelen , i din elevi capabili de performan
înv

din

mântul secundar, care sunt înscri i i particip la activit ile de preg tire din cadrul

acestor centre.
Pentru fiecare disciplin în parte, cadrele didactice împreun cu elevii, de comun
acord, vor constitui grupe de lucru, cu scopul derul rii unor activit i de cercetare concretizate
în lucr ri cu caracter tiin ific.
Elevii vor fi integra i în echipele de lucru separat pe nivele:
-elevi din înv

mânt secundar inferior (gimnaziu – clasele V-VIII);

- elevi din înv

mânt secundar inferior (ciclul inferior al liceului – clasele IX-X);

- elevi din înv

mânt secundar superior (ciclul superior al liceului – clasele XI-XII).

Cadrele didactice, care vor îndeplini i rolul de coordonator în derularea activit ii de
cercetare i elaborare a lucr rilor, în cadrul unor întâlniri organizate:
- vor aduce la cuno tin a elevilor condi iile de participare, prev zute de prezentul regulament;
- vor gestiona închegarea echipelor de lucru, cuprinzând elevi interesa i de participarea la
proiect;
- vor propune, în colaborare cu elevii, teme de cercetare, decizia final în privin a stabilirii
temei revenind elevilor;
- vor stabili i vor atribui sarcini de îndeplinit pentru fiecare elev, membru al echipei, în
func ie de poten ialul lor, de competen ele pe care le de in i de capacit ile lor intelectuale;

5.3. Elaborarea lucrărilor tiin ifice
Aceast activitate va consta în conceperea i realizarea de c tre elevi, sub îndrumarea
cadrelor didactice de specialitate, a unor lucr ri cu caracter tiin ific. Tema lucr rii trebuie s
fie original .
Notă:
■ num rul profesorilor coordonatori/lucrare este de minim 1, maxim 2;
■ num rul elevilor dintr-o echip , implica i în conceperea i realizarea lucr rii de
cercetare este de minim 2, maxim 4.
Condi ii de redactare a lucrării:
Formatul paginii: A4 cu urm toarele dimensiuni pe margini: stânga 3 cm; sus 2,5 cm;
dreapta 2,5 cm; jos 2,5 cm;
Titlul lucrării va fi redactat folosind fontul Time New Roman, dimensiune 14, boldat,
distan a între rânduri 1, centrat;
Datele referitoare la autorii lucrării (profesori i elevi) vor fi redactate pe rânduri
distincte, la 1 rând distan fa de titlu, sub forma:
● Coordonator/Coordonatori (dup caz): font Time New Roman, dimensiune 12,
boldat, distan a între rânduri 1, aliniere la stânga;
●

Numele

profesorului

coordonator/profesorilor

înso it/înso ite de titlul tiin ific, numele unit ii de înv

coordonatori

(dup

caz)

mânt de la care provine/provin,

precum i localitatea, respectiv jude ul: font Time New Roman, dimensiune 12, distan a între
rânduri 1, aliniere la stânga (numele coordonatorului/coordonatorilor va fi boldat);
● Elevi: font Time New Roman, dimensiune 12, boldat, distan a între rânduri 1,
aliniere la stânga;
●Numele elevilor, clasa (incluzând i litera aferent ), numele unit ii de înv

mânt de

la care provine/provin, precum i localitatea, respectiv jude ul: font Time New Roman,
dimensiune 12, distan a între rânduri 1, aliniere la stânga (numele elevului/elevilor va fi
boldat).
● Centrul de excelen

men ionând numele unit ii colare unde func ioneaz centrul,

localitatea i jude ul: font Time New Roman, dimensiune 12, distan a între rânduri 1, aliniere
la stânga („Centrul de excelen ” va fi boldat).
Model:

Titlul lucrării
Coordonator:

Prof. dr. (Prenumele i numele), Numele unit ii colare, Localitatea, Jude ul
Elev:
(Prenumele i numele), Clasa, Numele unit ii colare, Localitatea, Jude ul
Centrul de excelen ă: Numele unit ii colare, Localitatea, Jude ul
Lucrarea va fi redactat utilizând fontul Time New Roman, dimensiunea 12, distan a între
rânduri 1, textul fiind aliniat justified (distribuit uniform între marginile stânga-dreapta).
Bibliografia lucr rii va fi redactat folosind fontul Time New Roman, dimensiunea 12,
distan a între rânduri 1, textul fiind aliniat justified (distribuit uniform între marginile stângadreapta),sub forma:
1. Autor (Nume i prenume), Titlul căr ii, Editura, Localitatea, Anul, Pagina;
2. ……
În cazul surselor electronice de informare se va specifica pagina sau adresa complet
de Internet.
Numărul de pagini pe care trebuie s îl con in lucrarea, incluzând anexele:
-

minimum 5 pagini;

-

maximum 20 pagini.
Paginile nu se numeroteaz .

Tabele i figuri
Lucr rile pot s con in : tabele i figuri (imagini, grafice, desene, fotografii, capturi de
ecran etc.).
Fiecare tabel va con ine:
-

titlu: pozi ionat în partea de sus a tabelului, scris cu Time New Roman de 12, la 1
rând, centrat;

-

num r: numerotarea se va face cu dou cifre, prima semnificând num rul capitolului, a
doua reprezentând num rul tabelului din capitolul respectiv; acesta va fi scris sub
titlul tabelului sub forma „Tabel nr._”, folosind Time New Roman de 12, la 1 rând,
alinat la dreapta.
Dac

este cazul, sub tabel se va men iona sursa datelor sub forma „Sursa:__”

indicând numele autorului/ autorilor (numele i ini iala prenumelui), titlul lucr rii (c r ii),
editura, anul i pagina sau adresa complet de Internet. Aceasta va fi scris cu Time New
Roman de 12, la 1 rând, alinat la stânga, titlul lucr rii (c r ii) italic
Model
Titlul tabelului

Tabel nr. 1.1
Sursa: Nume P., Titlul lucrării, Ed. X, Localitatea, Anul, pag. z
Fiecare figură (imagine, grafic, desen, fotografie, captur de ecran etc.) va con ine:
-

num r i titlu: numerotarea se va face cu dou cifre, prima semnificând num rul
capitolului, a doua reprezentând num rul figurii din capitolul respectiv; acesta va fi
pozi ionat sub figur

sub forma „Fig nr._”, în dreptul num rului men ionându-se

titlul acesteia.
Dac este cazul, pe rândul imediat urm tor se va men iona sursa datelor sub forma
„Sursa:__” indicând numele autorului/ autorilor (numele i ini iala prenumelui), titlul lucr rii
(c r ii), editura, anul i pagina sau adresa complet de Internet.
Pentru redactarea informa iilor aferente figurilor se va folosi Time New Roman de 12,
la 1 rând.

Fig. 2.1. Dincolo de tiin e

Pentru redactarea întregii lucrări vor fi folosite diacritice.
Figurile integrate în lucrare trebuie s

apar

ca un întreg (nu se accept

figuri

constituite din suprapuneri de imagini, intersect ri de linii etc.)
Conceperea i elaborarea lucr rilor se va realiza pe parcursul anului colar 2017-2018.
Lucr rile vor fi trimise la adresa de e-mail dincolodestiinte@gmail.com pân la data
de 08.06.2018, atât în format word, cât i în format pdf.
Primirea lucr rilor tiin ifice, precum i validarea lor va fi confirmat printr-un e-mail
de tip Repleytosender, în cel mult 24 de ore de la trimiterea ei.

În cazul nerespect rii condi iilor de redactare, profesorul coordonator care î i va
asuma înscrierea în concurs va fi contactat printr-un e-mail pentru rectificarea
neconcordan elor existente.
Autorii lucrărilor de cercetare î i asumă întreaga responsabilitate pentru studiile
elaborate.
5.4. Concursul de lucrări tiin ifice „Dincolo de tiin e”
Aceast activitate, care are în vedere evaluarea lucr rilor de cercetare tiin ific ,
elaborate de elevi sub coordonarea unor cadre didactice, va fi realizat de c tre o comisie
distinct pentru fiecare sec iune în parte, constituit din:
- 1 pre edinte – inspectorul colar pentru disciplina de studiu, corespunz toare sec iunii;
- 3 membri – un cadru didactic din mediul universitar, 2 cadre didactice de specialitate cu
gradul didactic I sau doctorat, cu rezultate deosebite în activitatea didactic .
- 1 secretar – cadru didactic din unitatea de înv

mânt organizatoare.

Evaluarea lucr rilor de cercetare se va realiza prin acordarea de punctaje, în dou
etape:
- etapa de evaluare a lucr rilor scrise: 50 puncte;
- etapa de evaluare a prezent rilor lucr rilor: 50 puncte
Punctajul final se va stabili prin însumarea punctajelor ob inute de echipă la cele
două etape de evaluare.
Punctajele finale ob inute de c tre echipaje se afi eaz la avizierul colii în data de
16.06.2018, imediat dup finalizarea ultimei etape a concursului.
Nu se admit contesta ii.
5.4.1. Evaluarea lucrărilor scrise
Aceast etap va avea loc în data de 15.06.2018.
Secretarul fiec rei comisii va imprima toate lucr rile de cercetare puse la dispozi ie de
c tre un responsabil din echipa de implementare a proiectului, pe care le va numerota i apoi
le va preda pre edintelui comisiei, care le va supune procesului de evaluare.
Membrii comisiei, într-un cadru organizat, sunt instrui i de c tre pre edinte în vederea
unei evalu ri unitare i obiective.
Punctajul acordat fiec rei lucr ri în parte va fi în concordan

cu criteriile din Fi a de

evaluare a lucr rilor scrise (anexa 2). Evaluarea studiilor de cercetare se va face în plen,
acordându-se un singur punctaj aferent fiec rui criteriu, stabilit de comun acord de membrii
comisiei.
5.4.2. Evaluarea prezentărilor lucrărilor

Aceast etap va avea loc în data de 16.06.2018.
Ordinea prezent rii lucr rilor se va stabili prin tragere la sor i de c tre pre edinte, în
prezenta membrilor comisiei.
Echipele participante la concurs î i vor prezenta lucr rile în fa a comisiei de evaluare,
timpul maxim aferent prezent rii fiind de 15 minute. La activitatea de prezentare a lucr rilor
pot participa atât cadre didactice, cât i elevi din cadrul competi iei sau din exterior.
Membrii comisiei de evaluare vor acorda punctaje individuale, în conformitate cu
punctajele aferente criteriilor din Fi a de evaluare a prezent rilor lucr rilor (anexa 3).
Punctajul final este rezultatul mediei aritmetice a punctajelor acordate de c tre cei 4 evaluatori
ai comisiei.
Dup prezentarea lucr rii, membrii comisiei pot adresa întreb ri elevilor în vederea
complet rii sau clarific rii unor aspecte referitoare la lucrarea elaborat .
Prezentarea va fi realizat în format PPT, acesta putând include înregistr ri video,
audio, audio-video, imagini sau orice alte elemente, care pot contribui la cre terea calit ii
prezent rii.
5.4. Acordarea premiilor
Dup finalizarea celor dou etape de evaluare se realizeaz o ierarhie a echipelor
participante la concurs.
Pentru fiecare sec iune în parte se acord Premiul I, Premiul II, Premiul III i
Men iune. Se pot acorda mai multe premii de acela i fel, cu respectarea legisla iei în vigoare,
în cazul în care punctajele finale, ob inute de echipaje, sunt identice i impun acest lucru.
Echipa de elaborare a regulamentului:
Inspector colar General Adjunct, prof. dr. Gheorghe Andra ciuc
Insp. colar, prof. Gheorghe Maiorescu, coordonator CJTP
Insp, colar, prof. Iuliana M rie
Insp. colar, prof. Valentina Todoran
Prof. Gabriela Filimon
Prof. drd. Daniela Andra ciuc

Anexa 1 – Fi a de înscriere
Proiectul CENTRULUI JUDE EAN AL TINERILOR CAPABILI DE PERFORMAN
MARAMURE
15 – 16 iunie 2018
Edi ia I
Liceul Teoretic Petru Rare , Târgu L pu , Maramure
FIŞ DE ÎNSCRIERE
Profesor coordonator/profesori coordonatori:
Nr.
crt.

Numele i prenumele profesorului
coordonator

Titlul
tiin ific
(dac e
cazul)

coala de provenien ,
localitatea, jude ul

Centrul …

Clasa

coala de provenien ,
localitatea, jude ul

Centrul …

1.
2.

Elevi participan i la concurs:
Numele i prenumele elevului

…

Nr.
crt.
1.
2.

Not :Se pot adăuga sau terge rânduri, în func ie de numărul elevilor participan i
Sec iunea (disciplina): ____________________________________________________________
Titlul proiectului de cercetare tiin ific : ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Doresc/nu doresc publicarea lucr rii în volum: DA □NU □
Date de contact profesor coordonator:


telefon:__________________________________________________



adres e-mail: ____________________________________________

Doresc/nu doresc cazarea participan ilor (contra cost): DA □NU □
Rezumat (maximum 20 de rânduri):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Not :

Diplomele se acord individual.

5p
1
2
3
4
….

5p

10p

8p

Gradul de originalitate /
noutate

5p

Analiza i
interpretarea
informa iilor

Analiza corect a
informa iilor

7p

Corela ia teorie-practic

5p

Demersul
activit ii de
cercetare
Metodele de cercetare
tiin ific

Con inutul tiin ific

Înl n uirea
con inuturilor lucr rii

Respectarea
condi iilor
de redactare

Fundamentare tiin ific
i bibliografic

Titlul lucr rii tiin ifice

Motivarea/ argumentare
temei

Nr.
crt.

PUNCTAJ
TOTAL

Anexa 2 – Fi a de evaluare a lucr rilor scrise

5p

Max.
50p

Nr.
crt.

1
2
3
4
….
Capacitatea de
sintetizare i structurare
a informa iilor prezentate
Logistica prezent rii
informa iilor
Relevan a concluziilor
Limbajul i coeren a
exprim rii
Respectarea condi iilor
generale de realizare a
prezent rilor lucr rilor
tiin ifice (ppt-urile)
Încadrarea prezent rii în
timp

5p
8p
10p
6p
6p
7p
5p
3p

PUNCTAJ TOTAL

Fundamentare tiin ific
i bibliografic

Titlul lucr rii
Motivarea/ argumentare
temei

Anexa 3 – Fi a de evaluare a prezent rilor lucr rilor

Max.
50p

