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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN
INTERDISCIPLINAR
“REGII virtuali”
ediția a V-a
REGULAMENT DE ORGANIZARE
Etapa finală a concursului va avea loc în
martie-aprilie 2018
ART.1

Regii virtuali este un concurs ce se adresează elevilor claselor III-XII, indiferent
de profil.

ART.2

Concursul are următoarele etape:
a) pe şcoală
b) judeţeană
c) interjudețean

ART. 3

Participarea la etapele ulterioare este hotărâtă numai de clasamentele etapelor
anterioare.

ART. 4

4.1. Concursul REGII virtuali (Română Engleză Geografie Istorie/Informatică)
se va desfăşura astfel: fișierele elevilor se trimit online, pentru evaluare. Ei pot
participa la pe una dintre probele, precizate la ART. 7, pentru secţiunile:
a) ROMÂNĂ
b) ENGLEZĂ
c) GEOGRAFIE
d) ISTORIE
e) INFORMATICĂ/TIC
4.2. pot participa elevii claselor IV-XII (10-18ani) indiferent de filieră, profil sau
specializare, clubul elevilor.

ART. 5

COMISII DE EVALUARE:
a) Etapa pe şcoală: Comisia de organizare şi evaluare pentru această etapă,

numită prin decizia conducătorului unităţii şcolare, cuprinde 2-4 profesori de
specialitate cu drept de notare şi un secretar. Calitatea de preşedinte revine
directorului unităţii de învăţământ.
b) Etapa judeţeană: Comisia judeţeană are structura asemănătoare cu cea a
comisiilor pentru etapa locală şi este propusă de comun acord de şcolile
partenere din judeţul respectiv. Şcolile dintr-un judeţ implicate în organizarea
concursului vor desemna, de comun acord, comisia şi preşedintele comisiei la
nivel de judeţ.
c) Etapa interjudețeană: Comisia de concurs este formată din cadre didactice
de specialitate, cu experienţă în predarea disciplinei TIC. Comisia de concurs
este propusă de comun acord de şcolile.
ART. 6

6.1.
a. Comisia judeţeană se va stabili la nivelul fiecărui judeţ în perioada decembrie
2017- februarie 2018. Componenţa comisiei județene va fi comunicată
comisiei interjudețene de organizare prin e-mail până în data de 31 ianuarie
2018.
6.2. Atribuţiile comisiei judeţene:
a. punctajele acordate în cadrul probei se vor face cu note de la 0-100.
b. Transmiterea rezultatelor pe e-mail până la data de 31.ianuarie.2018. Adresa
de e-mail: chiriladianasb@yahoo.com, la subject se va scrie : «rezultate
REGII virtuali 2017-2018 etapa judeteana, judetul …… »
c. Preşedintele Comisiei Judeţene transmite datele corecte (nume prenume,
clasa,şcoala, județul) ale elevilor participanţi într-un document Excel.
d. Preşedintele Comisiei Judeţene are responsabilitatea de a ridica/cere (în
format digital în caz că bugetul nu e suficient) de la Comisia Centrală
diplomele pentru etapa interjudețeană şi de a le distribui în propriul judeţ.
Acestea se pot trimite, prin curier, de către organizatori contra cost.

ART. 7
7.1. PROBE PENTRU TOATE SECŢIUNILE
(ROMÂNĂ, ENGLEZĂ, GEOGRAFIE, ISTORIE, INFORMATICĂ/TIC)
Clasa aIV-a
LUCRAREA/proiect va fi realizată în Paint pe tema „ Lumea mea”.
Clasele V-VIII
LUCRAREA/proiect va fi realizată în Paint sau Microsoft Word, format A4
pe tema „ Lumea mea” ori pe o temă aleasă de către elevi din lista de la Art14
Clasele IX - XII
LUCRAREA/proiect va fi: film tematic sau prezentare în Microsoft
PowerPoint pe o temă aleasă de către elevi din lista de la Art14 ori pe una din
temele
„ Pentru suflet” / ”For the soul”.
„Educația civică”/ ”Civic Education”
7.2. Lucrările se trimit online, totul pe cale virtuală.
7.3. Se poate folosi doar Office 2007/2010/2013
7.4. Fișierul se va salva astfel: clasa, nume elev, tema, județ..
Ex. 9, George Andreea, Lumea mea, Sibiu.jpg

ART. 8

CRITERII DE EVALUARE
Paint
- Raportarea la temă;
- gradul de originalitate şi imaginaţia pe care elevul le dovedeşte prin
lucrarea realizată, creativitatea
- Organizarea compoziţională: crearea unui spaţiu plastic armonic şi
expresiv, corectitudinea formelor şi a proporţiilor;
- Raportul linie şi pată de culoare, Raportul detaliu-întreg, Plasticitatea
Respectarea temei SPECIFICE MATERIEI ALESE
Film cu MovieMaker
- Raportarea la temă;
- gradul de originalitate şi imaginaţia pe care elevul le dovedeşte prin
lucrarea realizată, creativitatea; Design:
- creareaunuispaţiu plastic armonic şi expresiv, corectitudinea formelor
şi a proporţiilor;
- Armonie şi concordanţă cromatică
- Respectarea dimensiunilor impuse de regulament (maxim 5 min/film)
- Continuitatea în idei, de-a lungul întregii prezentării
- Utilizarea adecvată şi echilibrată a efectelor (sunete, animaţii, tranziţii)
o Documentarea şi actualitatea materialului
o Echilibrul între imagine şi text
o Originalitatea conţinutului şi a elementelor de interfaţă:
lucrările care nu respectă drepturile de copyright vor fi
descalificate.
Respectarea temei SPECIFICE MATERIEI ALESE
PowerPoint
- Raportarea la temă;
- gradul de originalitate şi imaginaţia pe care elevul le dovedeşte prin
lucrarea realizată, creativitatea; Design:
- crearea unui spaţiu plastic armonic şi expresiv, corectitudinea
formelor şi a proporţiilor;
- Armonie şi concordanţă cromatică
- Respectarea dimensiunilor impuse de regulament (maxim 30 slideuri)
- Continuitatea în idei, de-a lungul întregii prezentări
- Utilizarea adecvată şi echilibrată a efectelor (sunete, animaţii,
tranziţii)
- Documentarea şi actualitatea materialului
- Echilibrul între imagine şi text
- Originalitatea conţinutului şi a elementelor de interfaţă: proiectele
care nu respectă drepturile de copyright vor fi descalificate
- Calitatea şi claritatea prezentării orale a proiectului
Respectarea temei SPECIFICE MATERIEI ALESE
TOATE proiectele care nu respectă drepturile de copyright vor fi descalificate

ART. 9

ACORDAREA PREMIILOR LA ETAPA INTERJUDEŢEANĂ
a) ierarhia la clasele IV-XII se stabileşte în ordine descrescătoare a notei
obţinute
b) media finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare
membru al comisiei, lucrării respective.
c) Se vor acorda Diplome pentru premiile I, II, III şi câte 2 diplome de

Menţiune pentru fiecare nivel de clasă pentru fiecare secţiune pentru etapa
interjudețeană.
d) Locurile 1, 2 şi 3 se vor acorda la punctaje mai mari sau egale cu 80 puncte.
Menţiuni: se vor acorda la punctaje peste 70 puncte.
e) Se vor acorda medalii pentru premiul I, în limita posibilităților financiare ale
concursului
f) Premiile și diplomele vor fi trimise prin poştă/curier, contra cost, după etapa
finală în caz că există buget pentru tipărirea acestora, altfel se vor trimite digital
spre tipărire.
g) Profesorul are obligaţia de trimite pe mail adresa unde va primi diplomele și
medaliile.
h) Rezultatele etapei interjudețene a concursului vor fi afișate pe site-ul
www.dualpc.ro până la sfârșitul anului școlar în curs.
i) Costul de trimitere al diplomelor NU se va suporta de către organizatori
ART. 10

Calificarea pentru interjudețeană:
a) Termenul limită de trimitere a lucrărilor elevilor calificați: 19-23 martie 2018
b) Maxim 15 elevi pe unitate școlară, maxim 30 elevi pe județ.
c) Ulterior datei limită de trimitere a lucrărilor calificate nu se vor accepta nici un
fel de modificări la lista cu participanţi.
d) Înscrierile se vor face doar de prof. Diana Chirilă, prin mail cu confirmare de
primire

ART. 11

a) Temele specifice se stabilesc în fiecare an de către comisia de organizare şi
anunţată în anexă.
b) Temele, pentru oricare din etape, vor fi concepute de către persoane de
specialitate română, engleză, geografie, istorie, informatică/TIC.
c) Fiecare elev poate participa cu un singur proiect
e) Toate fișierele vor fi trimise într-o singură arhivă pe e-mail de către profesor,
pe adresa de mail chiriladianasb@yahoo.com, în perioada 19-23 martie 2018.
Nu se iau în considerare fișierele din afara perioadei. Denumirea arhivei va
fi: sectiunea, prof, jud.
Adresa de e-mail: chiriladianasb@yahoo.com, la subject se va scrie : „jud
……… Regii Virtuali 2017-2018”

ART. 12

Fiind probe practice, nu se admit contestaţii.

ART. 13

13.1. Orice încercare de fraudă sau de încălcare a drepturilor de copyright, la
orice secţiune, va fi urmată de eliminarea participantului din concurs!
13.2. OBLIGATORIU: precizarea bibliografiei

ART. 14

Elevii pot să-ți aleagă 1 dintre temele de mai jos + respectarea
regulamentului.
Română
 Poezia, armonia sufletului nostru.
 Literatura pentru noi.
Engleză
 For the soul
 Civic Education
 The road
 In the city
 The most beautiful castle
 My favorite pet
propunător prof. Diana Chirilă, prof. Daniela Bunea

Geografie
 România din perspectiva turismului ecumenic
 Munţii Apuseni, un paradis în distrugere
 Regionalizarea: separare vs identitate
 Suprapopularea, un motiv pentru al treilea război mondial
 Munţii Carpaţi, un viitor spaţiu al sporturilor de iarnă
 Oceanul Planetar, groapa de gunoi a omenirii
 Energia verde, alternativă sau compromis
 Turismul balnear românesc, trecut, prezent şi viitor
propunători prof. Adriana Dincă, prof. Constantin Dincă
Istorie





Vlad Țepeș între mit și adevăr
Renașterea artistică
My country
Arhitectura în instorie

Informatică/TIC
 Din cutia de amintiri noi să avem să povestim (Cutia cu amintiri)
 Evoluția calculatoarelor in secolul XXI (De la ”mare” la ”mic” noi am
evoluat un pic)
 Ne plimbăm, ne relaxăm amintirea s - o păstrăm (Vacanță de vis)
 Cine e mereu cel bun și ne aduce pe drumul bun (Calculatorul prietenul
meu cel mai bun)
 Lumini și umbre să pictăm oriunde (Prelucrare de imagine)
 Învățăm, ne educăm o comoară să-nălțăm (Știința - comoara vieții)
 Jocul pe calculator - plăcere vs dependentă
 Să învățăm, să ne jucăm și de viruși să scăpăm (Sfaturi utile pentru a ne
feri de viruși informatici)
 Un regizor bun să fim cu ajutorul unui film (Să transmitem un mesaj
colegilor printr-un film)
 Un afiș noi să creăm și din el să învățăm (Să transmitem un mesaj
colegilor printr-un afiș)
propunător prof. Georgeta Crăciunescu
ART. 15

Eventuale adăugiri la acest regulament, din motive obiective, se pot realiza
doar prin intermediul anexelor.

director,
prof. Daniel Vecsei

coordonator proiect,
prof. Diana Chirilă

