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Concursul Național „Science4you” 

REGULAMENT 

Ediţia a V-a, Bucureşti, mai 2018 
  

Argument 

     Supremaţia de necontestat a ştiinţei îşi pune amprenta in mod pregnant asupra a tot ceea ce înseamnă cotidian. 

Insa orice proces îmbină fenomene fizice, chimice, biologice şi nu numai.  

     Societatea actuală şi cea în care vor trăi copiii pe care îi instruim are nevoie de oameni care să gândească 

interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul şi care să fie pregătiți să îşi îndeplinească cu 

succes rolurile sociale. 

     Astfel, trăind într-o epocă a avalanşelor progresului tehnico-ştiinţific, ne confruntăm tot mai des cu probleme 

care nu pot fi rezolvate doar cunoscând o singură disciplină, iar pentru o bună rezolvare a acestora este necesar să 

tindem spre perfecţionare. 

Prezentare generală a concursului 

Concursul Regional „Science4you” este organizat de Liceul Teoretic „Marin Preda” Bucureşti 

Scopul declarat al concursului este acela de a promova bunele practici în predarea ştiinţelor în şcoală. 

Activitatea este destinată elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar preocupaţi de studiul 

experimental al fizicii, chimiei, biologiei, informaticii, tehnologiei dar şi celor cu înclinaţii artistice. 

Obiectivele concursului: 

- organizarea unui concurs, din domeniul ştiinţific, pentru 425 de elevi ai claselor I-XII, care urmăreşte formarea 

şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru bunul mers al unei investigaţii ştiinţifice, a abilităţilor necesare 

prelucrării şi prezentării rezultatelor obţinute în investigarea efectuată dar şi  pentru formularea unor concluzii în 

conformitate cu acestea , dezvoltarea abilităţilor de gândire critică şi independentă, în rândul elevilor din 

învăţământul preuniversitar care studiază ştiinţele în şcoală; 

- identificarea unor abordări inovatoare în educaţie bazate pe cercetarea ştiinţifică în şcoli astfel încât proiectarea 

activităţii didactice de către profesori să fie în concordanţă cu dinamica şi cerinţele actuale ale societăţii ; 

- diseminarea rezultatelor proiectului. 

Participarea poate fi individuală sau pe echipe, în conformitate cu cerinţele specificate în prezentul 

regulament pentru fiecare secţiune în parte. 

Înscrierea în concurs se va face conform Calendarului afişat pe site: 

https://laboratoruldefizica.wordpress.com/science4you-4/ 

Pentru înscriere, candidaţii vor completa fişa de înscriere (anexa 1) , vor anexa lucrarea şi acordul de 

parteneriat (în două exemplare) pe care le vor expedia pe adresa science4you2014@gmail.com.  

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

condiţie prin completarea formularului de înscriere. Organizatorii şi cadrele didactice participante pot folosi aceste 

materiale doar în scopuri didactice şi educative, fără însă a elimina numele autorului şi coordonatorului. 

Lucrările vor fi publicate într-o lucrare în format electronic (DVD) purtătoare de I.S.S.N.  

Structura probelor de concurs şi condiţii de participare: 

Secțiunea 1. Experimente interdisciplinare utilizate în studiul Ştiinţelor şi Tehnologiei – pentru 

elevii claselor I-XII– Science Fair 

La această secţiune elevii se pot înscrie individual sau pe grupe (maxim 2 elevi/grupă), cu cel mult doi  

coordonatori.Lucrarea va consta în realizarea unui experiment ce va fi prezentat comisiei de evaluare.  
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Toate lucrările vor fi însoţite de un referat care trebuie să cuprindă: consideraţii teoretice, materiale 

necesare, mod de lucru, date experimentale, interpretarea rezultatelor, aplicaţii practice, bibliografie (anexa 2). 

Lucrările vor fi trimise în format electronic pe adresa  science4you2014@gmail.com  

Toate materialele necesare desfăşurării exeprimentului vor fi asigurate de către participanţi.  

  Pentru elevii din afara Bucureştiului participarea poate fi indirectă, realizând un material video cu 

prezentarea experimentului.Pentru elevii din Bucureşti nu se admite participarea indirectă. 

Secțiunea 2. Concurs de fotografie  pentru elevii claselor V-XII – Știința văzută prin aparatul de 

fotografiat 

Participarea la această secţiune este individuală, un elev putând înscrie în concurs cel mult 2 lucrări. Un 

coordonator poate înscrie cel mult 20 de lucrări în concurs. 

Fotografiile vor respecta tema specificată şi vor fi trimise atât în format electronic cât şi prin poştă (format 

A4, laminat), pe adresa școlii – Liceul Teoretic Marin Preda, strada Rușetu nr. 17, sector 6, București. 

Nu se admit decât imagini scoase pe hârtie fotografică specifică centrelor specializate. 

Secțiunea 3. Concurs de proza Science Fiction- pentru elevii claselor I-XII 

Lucrările se vor încadra în stilul specificat, vor fi redactate cu TimesNewRoman12, la 1 rând și nu vor 

depăși 5 pagini. Utilizarea diacriticelor este obligatorie. 

Lucrările vor fi trimise în format electronic pe adresa  science4you2014@gmail.com  

Secţiunea 4. Concurs de desene „ Ştiinţa, prin ochii mei”- pentru elevii claselor I-VIII 

      La această secţiune, participarea este individuală, un elev poate trimite o singură lucrare plastică (desen, 

acuarelă, grafică sau orice alt tip, format A4, laminat) respectând tema concursului.Desenele se trimit pe 

adresa şcolii.  

Secţiunea 5. Concurs de reviste şcolare cu conţinut ştiinţific 

       Concursul se organizează pe 2 subsecţiuni:  

- şcoli generale (învăţământ primar şi gimnazial) şi palate sau cluburi ale copiilor. 

- licee sau  colegii( profil teoretic si tehnic).  

       Colectivele de redacţie ale revistelor şcolare pot înscrie în concurs un număr al revistei din anul şcolar în 

curs.(octombrie -aprilie).  

      Conţinutul revistei trebuie să cuprindă arii interdisciplinare iar forma de prezentare să fie cuprinsă între 28 

şi 40 pagini, format  A4 sau A5. 

Lucrările care nu vor respecta  condiţiile prevăzute  în prezentul regulament nu vor fi înscrise în  

Selecţia şi jurizarea 

1. Selecţia lucrărilor se va realiza de către un grup de profesori desemnaţi de către organizatori . 

2. Criteriile de selecţie vor fi publicate pe pagina de facebook a concursului şi pe site. 

3. Lista lucrărilor selectate se va afişa pe pagina concursului conform calendarului 

4. Jurizarea se va face separat, pentru fiecare ciclu de învăţământ . 

5. Jurizarea va fi asigurată de persoane calificate. Lista membrilor juriului va fi comunicată până la data 

prevăzută de calendar, numărul de membri ai juriului urmând a fi  în concordanţă cu numărul de lucrări înscrise 

în concurs la fiecare secţiune. 

Acordarea premiilor 

La finalul concursului se vor acorda premii şi diplome de participare pentru participanţi şi profesorii 

coordonatori. 

Pentru fiecare secțiune/pe grupe de vârstă se vor acorda premii astfel : un premiu I, două premii II, două 

premii III și trei mențiuni. Numarul premiilor poate fi suplimentat la decizia juriului. 
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