
   Asociația PAȘI din Sibiu  

în colaborare cu IȘJ Sibiu și Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu 
 

Reprezentate prin  

Președinte asociație prof. Diana Chirilă 

Inspector Școlar General - prof. Simtion Claudia Mery, 

inspector Ed. permanentă, act. extraşc prof. Muntean Daniela 

Director prof. Dorina Cismaș și prof. Dana Arvunescu 

 

 

Vă propune să participați la CONCURSUL de creare machete cu Orașul viitorului/ 

Future City 

 

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 18 MARTIE 2018 

 

Întâlnire de informare (suplimentară) vineri, 16.03.2018 la ora 16, 

 în laboratorul 2 de informatică de la Liceul Teoretic O Ghibu. 

 
 

Orașul viitorului/ Future City este un proiect/concurs ce are ca finalitate realizarea de către elevi 

a unor machete cu orașul viitorului după imaginația lor, grupați în echipe de 2-5 persoane. Acest 

proiect se adresează elevilor claselor 5-12.  

În cadrul organizării etapelor de desfășurare a proiectului nostru, februarie-mai 2018, vom avea:  

-workshop uri de creativitate la care vor fi invitați specialiști care ii vor învăța pe elevi cum să-și 

realizeze macheta din punct de vedere arhitectural, al design-ului etc; 

-ateliere de informare pentru echipele participante: în care echipa de proiect se transformă în 

echipă de consultanți pentru a explica conceptele de mobilitate urbană pe înțelesul elevilor; 

-o etapă de selecție intermediară pentru finanțarea a 10 echipe, din totalul aplicaților. Ei vor primi 

un premiu de 300 lei pentru realizarea machetei. Celelalte echipe vor asigura crearea machetei 

doar din banii proprii, în special din obiecte reciclate. 

- o etapă de evaluare de stabilirea juriului pentru festivitatea din iunie 2018. Acest juriu va fi 

format din specialiști în domeniile tehnicii, IT, mediului, comunității, media locală astfel se asigură 

notarea machetei din mai multe aspecte: tehnic, evoluționist, practic, eficient. 

-o festivitate finală de selecție a 6 machete cu orașul viitorului care vor fi declarate premiante de 

către juriul concursului. Premierea concurenților se va face pe nivel de clase: premiile I, II și III 

pentru clasele 5-8, respectiv pentru clasele 9-12, la începutul lunii iunie 2018. 

- dimensiune machetă: 1m2 (la prima întâlnire de informare putem decide împreună și alte 

dimensiuni) 

 

Pentru înscriere vă rugăm completați formularul din link-ul de mai jos: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekFDBPxM6OdFiebtFDYtn

cfIwHDliit85oLX6iupIAZWwhsg/viewform 
 

Elevii TREBUIE să fie grupaţi pe vârste: clasele 5-8, respectiv clasele 9-12. 

http://www.isjsb.ro/index.php/conducerea-isj-sibiu/117-audiente-inspector-scolar-general-prof-claudia-simtion
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekFDBPxM6OdFiebtFDYtncfIwHDliit85oLX6iupIAZWwhsg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekFDBPxM6OdFiebtFDYtncfIwHDliit85oLX6iupIAZWwhsg/viewform


MAXIM 2 ECHIPE DIN FIECARE ȘCOALĂ. 

 

Pentru a aplica la bursele de 300 de lei vă rugăm să completați formularul de mai jos și să ni-l 

trimiteți, până în data de 18 martie 2018, pe adresele de email : chiriladianasb@yahoo.com și 

asociatiapasisb@yahoo.com 

 10 echipe vor primi suportul nostru financiar. 

ALTE INFORMAȚII: 

În cadrul organizării etapelor de desfășurare a proiectului nostru, februarie-mai 2018, vom avea:  

-ateliere de informare/online pentru echipele participante: în care echipa de proiect se transformă în 

echipă de consultanți pentru a explica conceptele de mobilitate urbană pe înțelesul elevilor; 

-workshop-uri de creativitate la care vor fi invitați specialiști care i vor învăța pe elevi cum să-și 

realizeze macheta din punct de vedere arhitectural, al design-ului etc; 

Participanții se vor folosi de știință și tehnologie în implementarea proiectelor,  vor aplica 

cunoștințele interdisciplinare acumulate la clasă sau a noilor competențe dobândite în urma 

colaborării cu experți în anumite domenii (ingineri, agricultori, programatori etc): 

- fizică și electronică: pentru realizarea părților în mișcare sau de iluminat, partea tehnică a 

machetei, senzori etc. 

- informatică: folosirea Internetului pentru documentare în realizarea machetelor și a prezentărilor, 

aplicații mobile etc. 

- workshop cu specialiști în diferite domenii necesare conceperii machetei cu orașul viitorului: 

Martie-Aprilie 2018 

În data de 31 martie 2018 vom participa la o acțiune de împădurire lângă Veștem, pentru ca 

elevii să realizeze importanța protejării mediului și pentru a ține cont de acest lucru în crearea 

machetelor. Acest eveniment este organizat de Ocolul Silvic Sibiu. Detalii în curând. 

  

mailto:asociatiapasisb@yahoo.com


Aplicație pentru suportul financiar de 300 lei 
Orașul viitorului/ Future City 

 

Nume echipă ...................................... 

Nume membri echipă, în paranteză clasa.  

1.  

2.  

3.  

4.  

Coordonator  (nume, şcoală, nr de telefon, adresa email) 

………………………………………………………….. 

 

1. Argumentați   în maxim 50 cuvinte alegerea temei, problemele identificate și soluțiile 

propuse: 

  

 

 

2. Materiale folosite  pentru realizarea machetei 

 

 

3. Descrieți pe scurt rolul fiecărui membru al echipei  

 

 

4. Costul estimativ al machetei 

 

 

5. Justificați cum intenționați să folosiți cei 300 lei  

 

 

Vă rugăm să o trimiteți pe email completată până în 16 martie 2018. 


