Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timişoara

SESIUNEA DE COMUNICĂRI NOI INFO – EDIŢIA a XXIV-a
etapa judeţeană a Concursului Naţional Interdisciplinar InfoEducaţie
Data desfăşurării: sâmbătă, 6 mai 2017
Înscrierea: în perioada 10.04.2017 – 15.04.2017 prin e-mail: cristiana_carnat@yahoo.com şi
prin fax: 0256 498362 la Liceul Teoretic "Grigore Moisil", confirmarea înscrierii se va face prin e-mail.
Locul de desfăşurare: Liceul Teoretic "Grigore Moisil", str. Ghirlandei nr.4, Timişoara
Concursul se va desfăşura pe mai multe secţiuni:
- film, prelucrări 3D, animaţie
- soft educaţional, soft utilitar, roboţi, jocuri
- aplicaţii web, aplicaţii mobile, aplicaţii economice
Agenda din ziua cu probe de concurs:
9:00 - 10:00 instalarea lucrărilor pe calculatoare de către elevi şi comisia tehnică
10:00 - 15:00 probe de concurs
16:00 - afișarea rezultatelor
Participarea: elevi de liceu, indiferent de anul de studiu (clasele IX-XII) din judeţul Timiş
Durata probelor de concurs: o zi
Componenţa comisiilor de jurizare:
- cadre didactice universitare
- profesori de informatică
- reprezentanţi ai domeniului IT local
- studenţi cu rezultate excepţionale obţinute la sesiuni de comunicări şi olimpiade naţionale
Istoricul concursului: concursul se desfășoară începând din anul 1994, fiind coordonat de d-na prof. Felicia Ianc.
Au fost implicati elevi din liceele din Timișoara, profesori de informatică, reprezentanţi ai domeniului IT local,
studenți cu rezultate deosebite.

Modalitatea de înscriere:
- Fiecare liceu va trimite un singur fişier în format EXCEL (A4 Landscape), salvat cu numele liceului, ce va
conţine obligatoriu trei foi de calcul: participanţi, CNP şi centralizator;
- Completarea lucrărilor în tabelul participanţi se face în ordinea secţiunilor prezentată în tabelul centralizator.
Coloana clasa (de tip text) va fi completată cu: 09, 10, 11 respectiv 12 . Fiecare lucrare va avea în tabel un singur
rând. Elevii şi profesorii vor fi scrişi sub forma: Nume Prenume folosind separatorul virgulă pentru a delimita
mai mulți candidați;
- Completarea elevilor în tabelul CNP se face în ordine alfabetică;
- În coloana "Număr lucrări" a tabelului centralizator se completează cu 0 dacă nu sunt lucrări.
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Unitatea de învăţământ: .....................................................................................
Adresa: ................................................................................................................
Nr.telefon: ........................................................
Nr. înreg. ..........................................................
E-mail: ..............................................................

SESIUNEA DE COMUNICĂRI NOI INFO – 6 mai 2017
Tabel cu elevii participanţi
Nr. crt. Nr. secţiune
Secţiunea
1
Tabel cu CNP-urile elevilor participanţi
Nr. crt.
Nume şi prenume elev
1

Titlul lucrării

Clasa

Tabel centralizator cu lucrările înscrise în concurs
Nr. secţiune
Secţiunea
1
prelucrări 3D
2
animaţie
3
film
4
soft educaţional
5
soft utilitar
6
roboţi
7
jocuri
8
aplicaţii web
9
aplicaţii mobile
10
aplicaţii economice
TOTAL LUCRĂRI

Colectivul de autori

CNP

Clasa

Profesori coordonatori

Lista secţiunilor la care participă

Observaţii

Număr lucrări

PROFESORI DE INFORMATICĂ,

DIRECTOR,

Regulile şi condiţii de participare
◙ Toate lucrările se vor instala pe calculatoarele din liceu. Nu se acceptă lucrări accesibile doar prin internet!
Concurenţii trebuie să poată pune la dispoziţia comisiei sursele lucrărilor.
◙ Numărul de elevi care realizează un proiect este de maxim 2 la faza județeană.
◙ Numărul de lucrări ale unui elev/unei echipe este limitat la 3 pentru o secțiune a concursului; un elev/o echipă
poate participa la mai multe secțiuni.
◙ Pentru toate secţiunile concurenţii vor realiza documentaţia aferentă, de cel mult 10 de pagini, listată şi
îndosariată.
◙ La secţiunea soft educaţional, nu se admit prezentări Power Point sau Prezi, lucrările vor fi interactive şi vor
avea cel puţin 20% din aplicaţie cod;
◙ Timpul de prezentate va fi, în funcţie de amploarea lucrării, între 2 şi 10 minute. Prezentările pot fi urmate de
discuţii: realizatorii lucrărilor vor răspunde întrebărilor comisiei;
◙ Criteriile de evaluare şi baremele se stabilesc de către comisiile de jurizare şi vor fi comunicate participanţilor,
de fiecare comisie, înaintea începerii probelor concurs. Notarea lucrărilor se face cu punctaj de la 0 la 100. În
cazul în care diferenţa de evaluare a doi evaluatori este mai mare de 20 de puncte, se procedează la reanalizarea
evaluării. Jurizarea se face în ziua prezentării lucrării. Punctajul pentru lucrări certificat de preşedintele comisiei
este final. NU se admit contestatii;
◙ Concurenţii care prezintă lucrări plagiate vor fi descalificaţi;
◙ Lucrările prezentate în concurs şi documentaţiile nu vor fi reţinute;
◙ Premiile vor fi acordate în funcţie de calitatea lucrărilor nu de numărul lor!
◙ Elevii care în această perioadă participă la alte concursuri naţionale/internaţionale se pot înscrie în concurs
completând rubrica Observaţii a tabelului CNP cu: număr de telefon, adresă de e-mail şi concursul la care
participă. Lucrările lor vor fi predate, în 3 exemplare, până în data de 5 mai 2017. Prezentările pot fi înregistrate şi
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predate deodată cu lucrările sau concurenţii pot delega pe altcineva pentru a participa în concurs. De asemenea
comunicarea comisiei, dacă este cazul, cu aceşti concurenţi se va realiza telefonic sau pe internet în ziua de
concurs;
◙ PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR – Rezultatele se vor face publice în ziua concursului iar premierea va
avea loc la o dată ulterioară.
◙ În condițiile actualei metodologii de acordare a burselor școlare, elevii care obțin premiile I, II sau III la oricare
dintre secțiuni vor primi bursă de merit în anul școlar următor, deoarece NOIINFO este faza județeană a
Concursului Național InfoEducaţie.
◙ Cerințele hardware și softare ale lucrărilor trebuie să fie rezonabile. Fiecare echipă trebuie să specifice la
înscrierea proiectului în cadrul competiției o listă cu specificații minime pe care organizatorii trebuie să le pună la
dispoziție pentru buna funcționare a aplicației. În cazul în care organizatorii nu pot pune la dispoziție configurația
cerută de participanți aceștia sunt rugați să își pregătească toate resursele necesare pentru susținerea unei
prezentări demonstrative a proiectului.
◙ Profesorii coordonatori sunt rugaţi să instruiescă elevii cu regulile şi condiţiile de participare la concurs.
Faza naţională, Concursul InfoEducaţie - http://www.infoeducatie.ro, se va desfăşura, în august 2017, la
Gălăciuc, judeţul Vrancea, având următoarele secţiuni:
- soft utilitar
- soft educaţional
- pagini web
- multimedia
- roboţi
La Concursul InfoEducaţie numărul de elevi dintr-o echipă este de maxim 2; câștigatorii secțiunilor
corespunzătoare de la Concursul NOIINFO, putând participa la faza națională.

COORDONTATOR ŞI ORGANIZATOR PROIECT,
prof. Cristiana-Adriana Cărnaț, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timişoara

PREŞEDINTE EXECUTIV, INSPECTOR DE SPECIALITATE,
prof. Zeljko Stancov, IŞJ TIMIŞ
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