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CONCURSUL DE CHIMIE 

”Drumul spre meserie, prin chimie” 

 

 

Motto: 
 „În mare parte, viaţa poate fi înţeleasă dacă se exprimă prin limbajul chimiei. Chimia este o limbă 

internaţională, o limbă pentru toate timpurile, o limba care explică de unde venim, ce suntem şi încotro ne 

îndreptăm. Limbajul chimiei are o mare frumuseţe estetică şi face legătura între ştiinţele fizice şi ştiinţele 

biologice".    

Arthur Kornberg 

 

 

Concursul județean de chimie pentru elevii claselor a VIII-a din jud. Mureș 

Concursul județean ”Drumul spre meserie, prin chimie” pentru elevii claselor a VIII-a, la disciplina 

chimie, reprezintă o modalitate de evaluare a competenţelor, a capacităţilor şi a abilităţilor elevilor de a 

realiza forme complementare de învăţare. De asemenea, acest concurs se dorește a fi o formă de manifestare 

și testare a creativității, a curiozității și a înclinației elevilor spre descoperire, prin prezentarea unor 

fenomene chimice, proprietăți sau utilizări ale unor substanțe, respectiv de testare a cunoștințelor specifice 

din domeniul chimiei, pe baza unui material bibliografic  pus la dispoziție de către organizatori. Participarea 

la acest concurs se face sub îndrumarea profesorului de chimie coordonator. 

Obiective: 

 Educarea aptitudinilor de comunicare şi dialog, 

 Dezvoltarea gândirii selective,  

 Cultivarea interesului pentru studiu în domeniul chimiei, 

 Dezvoltarea spiritului de competiţie 

Data desfășurării concursului: 15 aprilie 2016 

Locul de desfășurare: Liceul Tehnologic ”Ion Vlasiu”- Tg. Mureș- prezentarea proiectelor 

                        Compania Azomureș S.A- proba teoretică 

 Compania Azomureș S.A- premierea 

Grup țintă: elevi ai clasei a VIII-a, din școli de pe raza județului Mureș, constituiți în grupe de 3 elevi/clasă 

sau 3 elevi/școală 

Data limită pentru înscriere: 12 aprilie 2016 

Înscrierea se va face pe adresa de e-mail: euro_yoka@yahoo.com  
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Nr. 

crt. 

Numele și prenumele elevilor Școala de 

proveniență 

Secția Numele și prenumele 

profesorului coordonator 

     

 

În ziua concursului se desfășoară următoarele activități: 

 desfășurarea probei de prezentare, la Liceul Tehnologic ”Ion Vlasiu” Tg. Mureș; 

 deplasarea la Compania Azomureș S.A, cu mijloace de transport puse la dispoziție de organizatori; 

 desfășurarea probei teoretice la Compania Azomureș S.A; 

 vizită de studiu în cadrul Companiei Azomureș S.A; 

 premierea concurenților. 

Modalitatea de desfășurare a concursului 

Concursul se desfășoară în 2 etape: 

Etapa 1- Proba prezentare a unui proiect, din domeniul chimiei, la alegere 

Loc de desfășurare: Liceul tehnologic ”Ion Vlasiu”- Tg. Mureș 

Ora începerii: 9,00 

 Echipajele prezintă în fața unui juriu format din membrii desemnați de organizatori, un proiect din 

domeniul chimiei, la alegere. Fenomenele  prezentate trebuie explicate în fața juriului și din punct de vedere 

teoretic, folosind una din următoarele modalități: prezentare Power Point (12-15 slide)/ planșe/ postere.  

 Cerințe:  

- Tema prezentată trebuie să corespundă nivelului de studiu al elevilor; 

- Tema este pregătită cu ajutorul profesorului coordonator; 

În acordarea punctajelor de către juriu se va ține cont de : 

- Modul de prezentare – originalitate în alegerea temei, structurarea logică a conţinuturilor (20p); 

- Interpretarea fenomenelor şi bibliografie minimală (10 p); 

- Expunere şi argumentare - limbaj de specialitate, capacitate de sinteză, de analiză, abilitate în 

citirea, interpretarea şi integrarea datelor, argumentare (20p); 

- Expresivitatea prezentării şi capacitatea de a susţine o dezbatere etc. (10 p); 

- Consistenţa suportului de susţinere a comunicării (10p); 

- Metodele de prezentare folosite şi abilităţile formate (10p.);  

- Creativitate (10 p);  

- Respectarea limitei de timp (10p). 
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 Timp alocat/ echipaj: maxim 10 minute, în care echipajul trebuie să își pregătească materialele și să 

le prezinte. 

 

Etapa 2- Proba teoretică 

Loc de desfășurare: Compania AZOMUREȘ S.A- Tg. Mureș 

Ora începerii: 13,00 

Reprezintă un test grilă cuprinzând întrebări din domeniul de activitate al Compania Azomureș SA. 

Materialul bibliografic pentru pregătirea probei teoretice este pus la dispoziția concurenților de către 

Compania Azomureș SA. 

Timp alocat/ echipaj pentru elaborarea răspunsurilor: 15 minute 

Observații:  

 Premiere: la acest concurs se acordă Premiul I, II, III și Mențiune, respectiv diplome de participare 

pentru restul participanților.  

 La acest concurs nu se admit contestații; 

 

 

 

 


