REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a
PROIECTULUI MUNICIPAL
„CREANGA... PRIN ȘTIINȚE”,
EDITIA IV, 2021
Proiectul municipal “Creanga…prin științe ” se află la a patra ediție și a fost inițiat de către
Colegiul National Ion Creangă, București cu scopul de a încuraja elevii să identifice un proces științific
pe care să îl aprofundeze adaugând-i elemente de originalitate.
La acest concurs pot participa elevi din clasele VII-XII îndrumați de un profesor/grup de profesori.
Proiectul este organizat de către Colegiul Național Ion Creangă și se desfășoară în perioada
ianuarie-iunie 2021.
Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada de înscriere la proiect, dar nu înainte de a
anunța acest lucru în mod public.
CONDITII DE PARTICIPARE:
Participarea la secțiunile proiectului este gratuită!
Elevii şcolilor aplicante, pot participa indirect, cu lucrări pe teme de interdisciplinaritate ce au
legătură cu tema proiectului.
Materialele prezentate trebuie să aibă caracter de originalitate, noutate, aplicabilitate practică şi să
fie în concordanţă cu programele şcolare. Se urmărește realizarea unor materiale cu caracter
transdisciplinar.
Pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor din cadrul proiectului se va constitui o Comisie
unică ce va fi condusă de un preşedinte. Din comisie vor face parte trei profesori de științe (fizică,
chimie, biologie).
Se acordă premii (diplome) pentru participarea indirectă la secțiunile proiectului.

SECȚIUNEA I, (clasele VII-XII)– Personalități din lumea medicală românească
Proiectele pot fi sub forma unor creații artistice, desene, caricaturi care să ilustreze personalități din
domeniul medical românesc cu realizări însemnate în domeniul științelor. Lucrările vor fi însotite de
numele și prenumele elevului și a profesorului coordonator, clasa și unitatea de învățământ a
participanților.
Lucrările nu se mai înapoiază!
La aceasată secțiune, din partea unei școli pot participa doar 5 lucrări.
Această secțiune se desfășoară doar prin participare indirectă!
Lucrările secțiunii I se predau pe hârtie, prin poștă la adresa: Colegiul Național „Ion Creangă”, Str.
Cuza Vodă nr 51, Sector 4, București sau la secretariatul colegiului într-un plic, cu menționarea titlului
proiectului “Creanga... prin științe”, până la data de 29 aprilie 2021.
Criterii generale de evaluare:
 tema este în concordanță cu tema generală a proiectului
 metodele şi mijloacele folosite
 creativitate, originalitate
 acurateţea materialului

SECȚIUNEA II, (clasele VII-XII)– Impresii și trăiri din timpul pandemiei .
Proiectele vor fi sub forma unor articole de documentare științifică sau sub forma unui eseu de maxim 2
pagini. În cazul în care se alege varianta eseului se dorește surprinderea trăirilor și impresiilor din timpul
pandemiei, din perspectiva copilului/ elevului.
Această secțiune se desfășoară prin participare indirectă!
La aceasată secțiune, din partea unei școli pot participa doar 5 lucrări.
Lucrările secțiunii II se trimit pe email-ul proiectului, creangaprinstiinte@yahoo.com până la data de
29 aprilie 2021. La subiectul din email se va scrie sectiunea și școala participantă.

Condiţii de redactarea a articolului de documentare știintifică/eseului:
1. Titlul corelat cu tema proiectului va fi scris cu majuscule în Times New Roman 14 Bold, centrat;
2. Autorul (elevul), profesorul coordonator şi instituţia vor fi scrise cu două rânduri mai jos,
centrat, Times New Roman 12 Bold;
3. La două rânduri mai jos se începe scrierea articolului;
4. Redactarea articolului se va face pe format A4, aliniat stanga dreapta(„justified”), la 1,15
rânduri, Times New Roman12 cu margini egale de 20 mm, maxim 3 pagini ;
5. Bibliografia se va consemna la sfârşit, în ordinea următoare: nume şi prenume autor, titlul
lucrării, editura, anul;

SECȚIUNEA III, (clasele VII-XII)– „Mai multe științe, un singur univers ”
Constă în prezentarea unei legi, a unui fenomen, obiect din perspectiva a cel puțin 3 științe diferite
(domeniul biologiei, fizicii, chimiei). Se pune accent pe trandisciplinaritate, cercetare, creativitate și pe
motivația finalizării proiectului.
Forma de prezentare a conținutului științific este sub unei prezentări Power Point (maxim 10 slideuri).
Această secțiune se desfășoară prin participare indirectă!
La aceasată secțiune, din partea unei școli pot participa doar 5 lucrări.
Lucrările secțiunii III se trimit pe email-ul proiectului, creangaprinstiinte@yahoo.com până la data
de 29 aprilie 2021. La subiectul din email se va scrie secțiunea și școala participantă.
ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:
Se va face , o singură dată, prin trimiterea Fișei de înscriere (anexa 1), a Acordul de parteneriat
(anexa 2), împreună cu lucrarea elevului, la adresa creangaprinstiinte@yahoo.com până la data:
29 aprilie 2021, sau prin poștă sau direct la secretariatul liceului în cazul secțiunii I.
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