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REGULAMENTUL
CONCURSULUI ȘCOLAR TEHNIC PROELECTRICA
A. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul Şcolar Tehnic PROELECTRICA se desfăşoară anual şi se adresează elevilor claselor
a X-a şi a XI-a de la liceele tehnologice, profil tehnic, domeniile electric și electronică-automatizări, toate
calificările.
Concursul constă în susţinerea a două probe de către grupe formate din 2 elevi, ponderea fiecărei
probe fiind aceeaşi în cadrul rezultatului final.
Proba teoretică va consta într-un test tip grilă care se va susţine pe calculator. Itemii vor fi grupați
pe grade de dificultate, putând avea alocate 1 punct, 2 sau 3 puncte.
Pentru fiecare grupă de elevi va fi generat automat un set de 25 întrebări (50 puncte). Testul va fi
limitat în timp, elevii având la dispoziţie 60 minute pentru a-l rezolva.
La expirarea timpului calculatorul va afişa rezultatul obţinut. Rezultatele probei teoretice vor fi
consemnate de profesorii supraveghetori într-un borderou special.
Rezultatul probei teoretice nu va influenţa în nici un fel participarea elevilor la următoarea probă.
Proba practică va consta într-o lucrare practică/de laborator din domeniul electric sau electronicăautomatizări, în funcție de domeniul la care s-au înscris participanții.
Fiecare grupă de elevi va fi solicitată să realizeze un montaj, să efectueze câteva măsurători
experimentale şi să completeze un referat al lucrării care va conţine obligatoriu concluziile personale ale
elevilor, pe care le vor prezenta oral, în faţa evaluatorilor.
Proba practică se va evalua de către profesorii de specialitate conform unei grile de evaluare care
va conţine indicatori privind atât competenţele tehnice, cât şi alte competenţe şi atitudini, de tipul lucrul
în echipă, comunicarea, respectarea normelor de SSM, organizarea locului de muncă şi altele.
Proba practică va avea punctajul maxim de 50 puncte, astfel încât rezultatul cumulat al celor două
probe să fie de maxim 100 puncte (fără puncte din oficiu). Durata probei practice va fi de 120 minute.
Evaluarea probei se va face atât pe parcurs, cât şi ulterior, pentru notarea referatelor, iar rezultatele
probei, implicit a rezultatelor finale ale concursului se vor afişa la sfârșitul zilei de concurs. La nici una
din probele concursului nu se admit contestaţii.
Programa de concurs si tipurile de lucrări de laborator, vor fi cunoscute tuturor elevilor şi cadrelor
didactice care îi pregătesc din timp, astfel încât să se asigure şanse egale fiecăruia dintre ei şi o
transparenţă totală a concursului.
Câştigători ai CȘT PROELECTRICA vor fi absolut toţi elevii participanţi, fiecărei grupe de elevi
oferindu-i-se o diplomă personalizată (pe ani de studiu și domeniu) ce reprezintă premii speciale acordate
de comisia de concurs pe baza unor criterii stabilite în prealabil.
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O grupă de elevi poate primi una sau mai multe diplome şi aceeaşi diploma poate fi dată mai
multor grupe, în caz de egalitate de puncte. Aceste diplome vin în completarea premiilor acordate ( I, II,
III, mențiune).
B. DURATA CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura pe parcursul unei zile, în general în săptămâna dedicată programului
Şcoala altfel sau cu ocazia evenimentelor generate de Ziua școlii.
C. RESURSE NECESARE
În vederea organizării şi desfăşurării în cele mai bune condiţii a concursului, şcoala organizatoare
va putea apela la sprijinul ISJ, al partenerilor, al altor agenți economici parteneri şi la alţi sponsori care vor
putea ajuta financiar, material sau în orice alt fel organizatorii.
Pentru desfăşurarea efectivă a probelor, şcoala organizatoare va pune la dispoziţia participanţilor
platforma electronică pentru derularea probei teoretice, precum şi baza materială a şcolii pentru
desfăşurarea probei practice. La nevoie, concurenţii vor putea să-şi aducă instrumente, truse, dispozitive,
aparate şi alte materiale pe care să le utilizeze în cadrul probei practice. De asemenea, şcoala
organizatoare va pune la dispoziţia comisiilor de organizare/evaluare logistica şi consumabilele necesare
desfăşurării concursului.
Premierea elevilor se va face, eventual, cu ajutorul sponsorilor.
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