
 

Regulamentul Concursului Regional TehnoFest 

Ediţia a VI-a, 2019 
      

Nivelurile concursului: primar, gimnazial, liceal 
      

Secţiunile concursului: 

 
• Secţiunea I - ,,Poveştile oraşului de ieri şi de azi”- prezentări ppt 

 Prezentările Power Point vor cuprinde 10-15 slide-uri şi tebuie să vizeze aspecte din tematica 

propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare 

privind drepturile de autor. 

 Materialul trebuie să înceapă cu titlul, urmat de autor (numele elevului), profesor îndrumător, 

şcoala, localitatea. 

 Fişa de înscriere şi  prezentările ppt vor fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail 

tehnofest@yahoo.com. 

• Secţiunea II  - „ Locuri, oameni şi tradiţii”- fotografii digitale realizate de elevi; 

 Fişa de înscriere şi fotografiile în format A5 (15/18) tipărite pe hârtie fotografică vor fi aduse  

personal sau trimise pe adresa şcolii: Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, strada Calea Bucureşti 

nr.93, Craiova, Dolj, cu menţiunea participare concurs TehnoFest. Se acceptă numai fotografiile 

realizate de elevi. Vor fi eliminate din concurs  fotografiile copiate de pe Internet. 

• Secţiunea III - „Europa – casa noastră”- desene realizate cu ajutorul aplicaţiilor specifice pe 

calculator 

  Fişa de înscriere şi desenul/desenele vor fi trimise obligatoriu atât prin e-mail la adresa 

tehnofest@yahoo.com, cât şi printate (în format A4)  la adresa şcolii (pentru realizarea expoziţiei). 

Lucrările vor avea în partea dreaptă, faţă, jos  o etichetă cu numele şi prenumele elevului, clasa, 

îndrumătorul, şcoala şi localitatea. 

• Secţiunea IV - ,,Calendarul evenimentelor ecologice de interes european şi internaţional”-  

desen/grafică /pictură  

Creaţiile artistice (desene, picturi, etc.) vor fi realizate  în tehnică de lucru la alegere, pe  hârtie 

format A4, A3 şi vor avea în partea dreaptă, faţă, jos  o etichetă cu numele şi prenumele elevului, 

clasa, îndrumătorul, şcoala şi localitatea. Temele lucrărilor vor fi alese din Calendarul evenimentelor 

ecologice de interes european şi internaţional – Anexă la prezentul Regulament .  

 

Fişa de înscriere şi lucrările elevilor vor fi aduse  personal sau  trimise pe adresa şcolii:  Şcoala 

Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, strada Calea Bucureşti nr. 93, Craiova, Dolj, cu menţiunea participare 

concurs TehnoFest. 

 

Trimiterea  lucrărilor se face până  la data de 24 mai 2019.  

 

            Jurizarea va fi realizată de către cadre didactice de specialitate  în luna iunie 2019 şi vor putea 

fi trimise/ridicate  în perioada 01-30 iulie 2019.  

            Se vor acorda premiile I, II, III, menţiune şi premii speciale, pe categorii de vârste pentru 

fiecare secţiune a concursului.   

 

 Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 4 lucrări în concurs. 

            Nerespectarea regulamentului va duce la eliminare lucrărilor din concurs.  

            Toţi profesorii îndrumători trebuie să trimită pe adresa şcolii un plic autoadresat şi timbrat 

pentru expedierea diplomelor. 

 


