INVITAȚIE de PARTICIPARE
la
CONCURSUL NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR
CHIMIE ȘI ȘTIINȚE „IOAN ZGÂRCIU”

Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț, în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Neamț, Asociația profesorilor de chimie din județul Neamț, cu
sprijinul Casei Corpului Didactic Neamț, vă invită să participaţi în perioada 01-22
noiembrie 2021 la Concursul Național Interdisciplinar: Chimie și științe „IOAN
ZGÂRCIU”, ediţia a II-a.
Concursul, care se desfășoară on-line, se adresează elevilor de liceu și
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și constă într-o sesiune de
comunicări științifice pe 2 secțiuni:
Secțiunea A: Elevi nivel liceal – „Microuniversul chimic: de la atom la
materie” – articole, referate, eseuri sau filme documentare .
Secțiunea B: Cadre didactice din învățământul preuniversitar –
„Eficientizarea actului didactic prin utilizarea resurselor educaționale digitale” –
articole, studii de specialitate, studii de caz, exemple de bună practică etc.
Lucrările vor fi analizate de un juriu de specialitate în perioada 2225.11.2021, iar cele mai bune lucrări vor fi premiate în data de 26.11.2021.
În cadrul Subsecţiunii de lucrări ale elevilor vor fi trimise lucrări realizate de
elevi, sub îndrumarea cadrelor didactice. Grupele de lucru pot fi de maxim 2 elevi.
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Toţi participanţii vor primi diplome de participare, iar câștigătorii concursului
vor primi diplome de premiere. Toate diplomele vor fi trimise în format electronic.
Lista punctajelor obţinute de participanţi va fi afişată pe site-ul concursului la
secţiunea „REZULTATE”.
Pentru această activitate va fi realizat un CD înregistrat cu ISSN, ce va
cuprinde broșura concursului, în care vor fi publicate și rezumatele lucrărilor
participanților.
Pentru mai multe informații privind condițiile de participare și regulamentul
concursului, accesați site-ul:
https://www.cnpetrurares.ro/concurs-national-interdisciplinar/ .
Înregistrarea şi trimiterea lucrărilor se face accesând site-ul concursului:
https://www.cnpetrurares.ro/concurs-national-interdisciplinar/ .
Pentru probleme legate de înscriere vă rugăm să accesaţi adresa de e-mail a
concursului:
laboratorchimiecnpr@gmail.com

Vă mulțumim şi vă aşteptăm!
Comitetul de organizare.
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