
                                                                                       

 

 

Avizat, 

Inspector şcolar educativ,  

prof. Simona Chiriţă  

Nr.1532/22.06.2017  

RAPORT  

PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI REGIONAL TEHNOFEST,  

EDIŢIA a IV-a, 2017 

 

Concursul Regional Tehnofest se afla la a IV-a ediţie, a fost organizat de Şcoala Gimnazială „Gheorghe 

Ţiţeica” din Craiova cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. 

 Această activitate are avizul Ministerului Educaţiei Naţionale fiind înscris în Calendarul Activităţilor 

Educative Regionale şi Interjudeţene 2017 la poziţia nr.1410 (Anexa A cu nr.26404/16.02.2017)   

 Prin organizarea acestui concurs echipa coordonatoare a reuşit: 

- să surprindă impactul utilizării TIC asupra agenților actului educativ, profesor și elev, să dezvolte latura 

socială a personalităţii şi simţul estetic la copii, TehnoFest fiind o îmbinare a conceptelor de artă (armonie, 

estetică, etc.) cu cele de tehnologie (procedee de realizare) exemplifi cată prin exponatele realizate de elevi.  

- să evidenţieze importanţa utilizării TIC în activităţi de învăţare, cunoaştere, realizare de produse finite, de 

petrecere a timpului liber, să dezvolte latura socială a personalităţii şi simţul estetic la copii;  

- să stimuleze potenţialului creativ al acestora prin intermediul literaturii/artelor plastice/educaţiei tehnologice. 

Concursul s-a adresat elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal respectiv invăţătorilor şi 

profesorilor care predau educaţie tehnologică şi TIC, dar nu numai şi s-a bucurat de succes prin secţiunile pe 

care le-a cuprins: 

 Secţiunea I - „Turist în localitatea mea”- prezentări ppt (31 lucrări); 

 Secţiunea II - „Caleidoscop local ”- fotografii digitale realizate de elevi (27 lucrări); 

 Secţiunea III - „Copilăria - inima tuturor vârstelor ”- desene realizate cu ajutorul aplicaţiilor specifice 

pe calculator (36 lucrări); 

 Secţiunea IV – „Fantezii în versuri şi proză”– creaţii literare (37 lucrări);  

 Secţiunea V – “Magia culorilor”- desen/grafică /pictură (119 lucrări);  

La concurs au participat 250 de lucrări ale elevilor de la clasa pregătitoare pînă la clasa a XII-a. 

Lucrările înscrise în concurs au provenit din toate regiunile ţării, din judeţele Dolj, Olt, Ilfov, Prahova, Buzău, 

Bacău, Timiş, Suceava, Bârlad, Vaslui, Vâlcea, Galaţi, Teleorman, Mureş şi municipiul Bucureşti. 

Au fost acordate premiile I, II, III, menţiuni şi premii speciale, pe categorii de vârste, pentru fiecare 

secţiune a concursului, cu respectarea Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul 

activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare. Acestea pot fi vizualizate pe site-ul şcolii, 

www.gheorghetiteica.ro. 

Expoziţia concursului realizată cu lucrările premiate va avea loc la Casa de Cultură Traian Demetrescu 

din Craiova în perioada 19-30 iunie, cu vernisaj în data de 20 iunie, ora 10
00 

. Afişe cu anunţul evenimentului 

au fost amplasate la vizierele şcolii organizatoare, la sediul I.S.J. Dolj, la sediul C.C. „Traian Demetrescu”  

Prin organizarea acestei expoziţii s-a urmărit dezvoltarea unităţii de învăţământ ca centru de resurse 

educaţionale pentru comunitate precum şi promovarea/mediatizarea lucrărilor elevilor şi activităţii profesorilor 

îndrumători în rândul comunităţii. 

Evenimentul a fost mediatizat în presa (Cuvîntul Libertăţii, Ziarul Olteniei, etc. ) , televiziunea locală 

(3TV)  şi pe site-urile www.gheorghetiteica.ro, www.didactic.ro. 

 
Coordonator activitate, 

Prof. Nuţă Elena  

Director, 

Prof. Elena Cerasela Cremene 
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