MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI OLT
COLEGIUL TEHNIC BALŞ, JUD.OLT
Str. Nicolae Bălcescu nr. 213
Tel,fax 0249451287 / 0249451287 E-mail gsicmb@yahoo.com
C.U.I. 4 2 8 6 5 3 4
Invitaţie
la Concursul interjudeţean
”Emanoil Bacaloglu- Conexiuni între ştiinţe” (matematică, fizică,
chimie, biologie)
Concursul se va desfăşura la Colegiul Tehnic Balş, Olt,
pe data de 14 mai, în intervalul orar 10 - 12.
Concursul este în calendarul „Concursuri şcolare şi parteneriate”
-ISJ Olt, nr.1766/ 17.02.2017, poziţia 6
Regulamentul de organizare
Concursul ”Emanoil Bacaloglu-Conexiuni între ştiinţe” ( matematică , fizică,
chimie, biologie, contabilitate) -Ediţia a III-a este o competiţie ştiinţifică
cu caracter interjudeţean, adresată elevilor de la clasele VI- XII ( profilul M2 la liceu).
Elevii şi profesorii însoţitori se vor prezenta cu o jumătate de oră înainte de
începerea concursului.
Participare directă -probă scrisă – secţiuni:
Clasa VI - subiecte de matematică-fizică
Clasele VII-VIII- subiecte de matematică- fizică, chimie- biologie
Clasa a IX-a M2 subiecte de matematică, fizică, chimie ( şi servicii la
profilul respectiv)
Clasa a X-a M2 subiecte de matematică, fizică, chimie ( şi
servicii la profilul respectiv)
Clasa a XI-a M2 subiecte de matematică, fizică, chimie ( şi
servicii la profilul respectiv)
Clasa a XII-a M2 subiecte de matematică, fizică, chimie ( şi
servicii la profilul respectiv
Pentru elevii de liceu subiectele sunt formulate pentru fiecare disciplină în parte, iar
la matematică, liceu (numai M2) vor fi secţiunile :
-Ştiinţe ale naturii
-Servicii; resurse naturale şi protecţia mediului
-Tehnic ( cls. a XI-a şi a XII-a)
-Tehnic şi uman ( cls. a IX-a şia X-a)
Participare indirectă La această ediție se va desfășura pentru elevi și o probă,care
constă în realizarea unui referat de matematică, fizică, chimie, biologie, conceput în
Powerpoint (Nr slidere 12-20). Nu se acceptă referate strict teoretice.
Criterii de jurizare: - rigurozitate științifică- 40 pct
- interactivitate 30 pct - prezentare grafică (atractivitate) 20 pct ; oficiu 10 p
La probă pot participa elevii claselor VI-XII, indiferent de profil. Clasamentele se vor

realiza pe fiecare an de studiu si pe fiecare disciplină. Fişa de înscriere și fișierul vor fi
transmise până în data de 12.05.2017 pe adresa noemiiordache2016@yahoo.com sau
manuela_stroie@yahoo.com Relaţii suplimentare la tel 0760716770, sau 0721267275.
După publicarea rezultatelor finale, autorii lucrărilor premiate sunt rugați să trimită un
plic autoadresat format C4, francat cu timbre în valoare de 5 lei, pentru expedierea
diplomei în regim recomandat.
Condiţii de participare:
La concurs pot participa elevii claselor VI –XII, toate filierele şi toate profilurile,
de la M2, în cazul liceelor.
La acest concurs interjudeţean, proba în direct, un profesor poate participa cu cel
mult 4 elevi/ nivel de studiu.
Participarea elevilor este condiţionată de prezenţa profesorului coordonator.
Înscrierile la concurs se fac centralizat, pe baza tabelului nominal prezentat mai jos, în
perioada 1 mai -12 mai 2017 şi expediat pe adresele de e-mail
manuela_stroie@yahoo.com, stoiculescuioana@yahoo.com, sau
noemiiordache2016@yahoo.com
Probele de concurs în direct vor avea durata de 2 ore. Rezultatele se vor afisa pe 15 mai
2017.
Criterii de evaluare: Evaluarea lucrărilor va fi realizată de către o comisie formată dintrun numar de profesori corespunzător numărului de discipline din care sunt formulate
subiectele. Această comisie va fi numită de către organizatori.
Subiectele de concurs vor fi elaborate de către organizatori, la propunerile profesorilor
coordonatori şi ale altor profesori, prin tragere la sorţi. Temele abordate sunt din
programa fiecarei clase, până în luna mai, la materiile din concurs.
Premii: la fiecare secţiune a concursului vor fi acordate premii şi menţiuni.
Premianţii şi participanţii vor primi diplome.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa profesorilor:
Stroie Manuela, tel. 0721267275, Stoiculescu Ioana, tel. 0766358188,
Ioddache Noemi tel. 0760716770
Nu se percepe taxă de participare la concurs.
Tabel nominal cu elevii care participă la Concursul
”Emanoil Bacaloglu- Conexiuni între ştiinţe ”proba în direct
Proba la care
participă
Prof.
Nr.
Numele şi
Şcoala
Clasa
(disciplina şi îndrumător
crt.
prenumele
profilul, unde
este cazul)

Director,
Prof. Stoiculescu Ioana

Organizator principal,
Prof. Stroie Manuela

FIŞA DE ÎNSCRIERE
la Concursul ”Emanoil Bacaloglu-Conexiuni între ştiinţe”- participare indirectă

Nume şi prenume elev .....................................………………………………………..
Şcoala de provenienţă: ………………………………………………..Clasa……….
Localitatea: .......................................... Judeţul: .........................................................
Cadru didactic îndrumător………………………………………………………….
Denumire fișier ( titlul prezentării)……………………………………………..
Disciplina ……………………………………………………………………….
Adresa pentru expedierea diplomei :
....................................................................................................................................

Nr.______ /____________

Nr.______

/____________

Colegiul Tehnic Balş, Olt
Str. Nicolae Bălcescu nr. 213
Tel. 0249451287 /fax 0249450216
Adresa e-mail gsicmb@yahoo.com
Acord de parteneriat
1.Părţile contractante:
Colegiul Tehnic Balş, Olt în calitate de aplicant, reprezentat de profesorii:
Stoiculescu Ioana, în calitate de director, Stroie Manuela, în calitate de director adjunct şi
echipa de proiect, reprezentată de profesorii: Stroie Manuela, Stanciu Vitalie, Mîinescu
Cătălin, Mare Ştefan, Stoica Gheorghiţa, Stoiculescu Ioana, Stoica Marian, Iordache Noemi,
Preda Marilena, Munteanu-Oprea Petre, Costache Vila, Rotea Violeta, Mişcu Maria şi
instituţia...................................................................................................................., reprezentată de
prof.........................................................................., în calitate de director şi echipa de proiect
reprezentată de profesorii.................................................................... ........
....................................................................................................................................................., în
calitate de partener în cadrul Proiectului de educaţie pentru ştiinţă:
“Concurs interjudeţean de matematică -Emanoil Bacaloglu- conexiuni între ştiinţe “aprobat în Calendarul judeţean Olt - nr.1766/ 22febr. 2017, poziţia 6
2.Obiectivul contractului:
Obiectivul prezentului contract de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părţile
contractante în vederea desfăşurării proiectului educativ.
3.Grup ţintă: elevi ai claselor VI-XII ( profil M2 pentru liceu)
4. Obligaţiile părţilor:
A. Aplicantul se obligă:
♦să informeze participanţii despre data şi modul de organizare a concursului;
♦ să pregătească elevii pentru participarea în cadrul activităţii şi să întocmească subiectele;
♦să emită şi să distribuie diplome de participare elevilor, cadrelor didactice îndrumătoare;
♦să monitorizeze şi să evalueze activităţile derulate;
♦să asigure baza logistică.
B. Partenerul se obligă:
♦să mediatizeze concursul;
♦ să pregătească elevii pentru participarea în cadrul activităţii ;
♦ să respecte regulamentul de înscriere în proiect;
♦să trimită acordul de parteneriat înregistrat, semnat şi ştampilat în 3 exemplare pe adresa
Colegiul Tehnic Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 213, jud Olt , cod 235100, sau să îl aducă
personal, în ziua desfăşurării concursului.
5. Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil
pe perioada derulării proiectului, respectiv martie 2017 –mai 2017.

Aplicant:
Director,
Prof. STOICULESCU IOANA

Partener:
Director,

