Diagrama Gantt a activităților proiectului regional
Gândește pe toate părțile!_ediția a II-a_2017
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Obiectiv
specific
Implicarea, în
perioada
ianuariefebruarie
2017, a cel
puţin 20 de
elevi din
clasele a X-a
şi a XI-a din
C. N. C.
Carabella, în
realizarea
materialelor
de promovare.
Organizarea și
desfășurarea,
în data de 13
mai 2017 a
concursului
regional de
matematică şi
logică Cezar
Ivănescu, cu
participarea a
130 de elevi,
din minim 5
judeţe.

Organizarea şi
desfăşurarea,
în data de 14
mai 2017, a
simpozionului
Gândeşte pe
toate părţile,
cu
participarea a
60 de elevi,
din minim 5
judeţe.

4.

Utilizarea TIC
de către toți
participanții la
simpozion.

5.

Cel puţin 20 de
elevi
din
clasele
X-XI
din
CNCC
implicați
în
realizarea
materialelor de
diseminare

Activitate

01.
2016

02.
2016

03.
2016

04.
2016

05.
2016

06.
2016

Responsabili

A1.Selectarea a 20 elevi din
clasele X-XI, în funcţie de
competenţe, disponibilitate,
nevoie de dezvoltare personală.
A1.1. Realizarea analizei de
nevoi, în vederea identificării
aşteptărilor şi nevoilor acestora.
A1.2. Centralizarea şi
interpretarea datelor.
Diseminarea rezultatelor.
A2. Realizarea materialelor de
promovare a proiectului.
Promovarea proiectului.

Gabor
Mihaela

A3.1.Înscrierea elevilor
participanţi la concurs.
A3.2.Contractarea și asigurarea
serviciilor de cazare şi masă
pentru elevii din alte judeţe şi
profesorii însoţitori.
A3.2.Repartizarea pe săli a
elevilor participanți la ediția a
XVIII-a a concursului.
A4.Elaborare a subiectelor și
baremelor de notare.

Drăgoi
Adriana
Soare
Evelina
Stoicescu
Corneliu
Drăgoi
Adriana

A5. Evaluarea lucrărilor.
Afişarea rezultatelor înainte și
după contestații.
A6. Premierea elevilor
câştigători.
A7.1.Înscrierea elevilor
participanţi la simpozionul
Gândeşte pe toate părţile.
A7.2.Trimiterea lucrărilor.
Organizarea pe secţiuni.
A3.2.Contractarea și asigurarea
serviciilor de cazare şi masă
pentru elevii din alte judeţe şi
profesorii însoţitori.
A8.1. Prezentarea lucrărilor pe
secţiuni. Evaluarea acestora.
A6. Premierea elevilor
câştigători.
A9.1.Tehnoredactarea
lucrărilor, utilizând editorul de
ecuații/ mathtype etc.
A9.2.Prezentarea lucrărilor
utilizând Power-Point/ Prezi.
A10.1. Realizarea şi postarea pe
carabella.ro a unei broşuri cu
lucrări ale elevilor premiaţi.
A10.2.Analizarea impactului
proiectului la nivelul şcolilor
participante.

Erculescu
Laura
Gabor M.
Gabor
Mihaela
Ion Ligia
Popa
Teodora

Mortici
Cristinel
Stoicescu
Corneliu
Erculescu
Laura
Popa T.
Popa
Daniela
Gabor
Mihaela
Ion Ligia
Soare
Evelina
Stoicescu
Corneliu
Stoicescu
Carmen
Dinu Otilia
Popa
Daniela
Prof.
coordonatori
Prof. coord.
Popa T.
Tache
Daniel
Gabor
Mihaela
Pîrvan Adina

