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ROMÂNIA  

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII  

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ȘCOLI, PERFORMANȚĂ ȘI  PROGRAME 

nr._______/__________ 

 

Regulamentul  
Competiţiei Naţionale THINKQUEST, Ediţia a III-a 2009 

 
Competiția Națională ThinkQuest 2009 se desfășoară în baza protocolului cu nr. 13858/27.11.2008, semnat 
între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Fundaţia Educaţională Oracle- OEF 

 
I. Obiectivele concursului 

 
Obiectivele acestui concurs, aflat la a treia ediție, vizează dezvoltarea următoarelor 
competențe: 

 Competențe digitale  prin folosirea  instrumentelor specifice mediului ThinkQuest.com, 
o proiectarea, realizarea și finalizarea unui proiect abordând lucrul în echipă; 
o Stimularea creativității 
o Utilizarea TIC în realizarea continuturilor 

 Competențe vizând comunicarea  
o Folosirea instrumentelor TIC pentru schimb de cunoştinţe şi experienţă, 
o integrarea mijloacelor IT în activităţi interdisciplinare cu rol formativ şi educativ,  
o conectarea elevilor la problemele de mediu şi societate,  
o formarea de atitudini prin implicare personală şi căutare de soluţii. 

 

II. Detaliile concursului  
 

1. Concursul constă în realizarea unui proiect IT, folosind mediul ThinkQuest, pus la dispoziție de Oracle 
Education Foundation.  

2. Proiectele vor fi redactate în limba română  
3. Tema proiectului va fi aleasă, în funcție de categoria de vârsta a elevilor ce fac parte din echipa 

proiectului: 
 

Temele de concurs: 

A. SCOALA PRIMARA(clasele 1-4, vârsta 6-10 ani) 
a. "Din lumea poveștilor" 
b. "Ne jucam si reciclăm!" 

 

B. GIMNAZIU (clasele 5-8, vârsta 11-14 ani) 
a. "Construiește-ți propria ta casă în spațiu" 
b. "10 idei de a petrece timpul liber" 

 

C. LICEU (clasele 9-12, vârsta 15-19 ani) 
a. "Energia verde" - surse alternative de energie. 
b. "Nanotehnologia". Trecut, prezent, viitor. Promisiuni si amenintari. 

 
4. La competiţie pot participa numai profesorii și elevii din școlile înscrise în programul ThinkQuest.com 
5. Fiecare proiect înscris în concurs va fi realizat de o echipă formată din  
- maxim 2 profesori coordonatori si  

- 4 până la 10 elevi. 
6. Echipa poate fi constituită din elevi și sau profesori din aceeași școală, sau din școli diferite în 

condițiile respectării punctului 3. 
7. Înregistrarea proiectelor și a echipelor  la concursul ThinkQuest.com va avea loc in perioada 14 

septembrie – 12 octombrie 2009, prin e-mail, la  adresa tqromania2009@gmail.com 
8. Proiectele vor fi finalizate până la data de 1 Noiembrie 2009. 

mailto:tqromania2009@gmail.com


9. După data de 1 Noiembrie 2009, proiectele înscrise în competiție trebuie să aibă vizibilitate 
ThinkQuest.com (prin alegerea opțiunii status “open”). Condiţia este obligatorie pentru participarea la 
competiție. Proiectele care nu vor îndeplini această condiție vor fi  eliminate din concurs.  

10. Întrucât orice editare a proiectului este înregistrată automat, proiectele care vor fi completate după 
data de 1 Noiembrie 2009 vor fi descalificate. 

11. Proiectul trebuie sa conțină maximum 10 pagini.  
12. Plagiatul, nerespectarea dreptului de autor vor atrage după sine eliminarea din competiție. 

 
III. Criteriile de evaluare  

a. Calitatea conținutului: încadrarea în tema, exprimarea si vocabularul adecvate temei si vârstei  
b. Documentarea: calitatea surselor de documentare si a prezentării referințelor documentare  
c. Utilizarea corecta/adecvata a instrumentelor ThinkQuest.com  
d. Lucrul în echipa: colaborarea si schimbul de idei  
e. Originalitatea si creativitatea: modul de abordare si de prezentare, implicarea personală. 
f. Aspectul formativ: caracterul educativ al proiectului, mesajul transmis etc. 

 
IV. Evaluarea proiectelor 

 
Se vor acorda câte un premiu I, II, III şi respectiv o menţiune pentru primele 4 proiecte înscrise la 
fiecare temă.  
Premiile vor consta din diplomă acordată de M.E.C.I. și Oracle România, precum și din obiecte oferite 
de firma Oracle România.  
 

1. Pentru fiecare tema de concurs, proiectele vor fi evaluate de o echipă formată din 2 profesori, instruiți 
și având experiență în utilizarea mediului ThinkQuest. 

2. Componența echipelor de evaluatori va fi stabilită, de comun acord, de către M.E.C.I. și firma 
ORACLE România. 

3. Fiecare membru al echipei de evaluare va acorda între 1 şi 10 puncte pentru fiecare criteriu de 
evaluare (maxim 60 de puncte).  

4. Punctajul final obținut de un proiect va fi media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi membri ai 
echipei de evaluatori. 

5. Rezultatele vor fi anuntaţe nu mai tarziu de 10 decembrie 2009, prin newsletter Oracle. 
6. Nu se acceptă contestaţii. 

 
Informațiile suplimentare referitoare la concurs, precum și datele de contact ale persoanelor care coordonează 
activitățile la nivele național vor fi postate pe site-ul www.edu.ro în secțiunea “Programe și proiecte", 
subsecțiunea “Parteneriat Oracle"  
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