REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI PENTRU ELEVI CU OCAZIA ANIVERSĂRII
ŞCOLII SUPERIOARE COMERCIALE „NICOLAE KRETZULESCU”

„150 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ECONOMIC ROMÂNESC”
1. Concursul pentru elevi „150 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ECONOMIC ROMÂNESC”
are trei secţiuni:
1. EDUCATIE ŞI PERFORMANŢĂ - Repere de-a lungul timpului
Concurs de proiecte interdisciplinare sau cu caracter aplicativ.
2. REALITATEA TRANSDISCIPLINARĂ – la interferenţa orizonturilor
Concurs de proiecte transdisciplinare cu tema:
TIMPUL – REALITATE ŞI MISTER: ŞTIINŢĂ, ARTĂ SAU FICŢIUNE?
3. Concursul interdisciplinar „NICOLAE KRETZULESCU” - Concurs de cunoştinţe aplicate
2. SCOPUL PROIECTULUI este antrenarea unor profesori şi elevi în activităţi interdisciplinare
(ştiinta, artă şi cultură), valorizarea şi promovarea demersurilor didactice şi a iniţiativelor de succes.
Obiectivul fundamental este facilitarea procesului de diseminare a modelelor educaţionale de bună
practică în vederea transformării şcolii în factor activ de inducere a progresului în toate domeniile de
activitate. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor, a creativitati, a gândirii prin derularea
unor activităţi ştiintifice şi culturale.
Obiective derivate sunt :
 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi interrelaţionare;
 O mai bună cunoaştere de către elevi a aplicaţiilor ştiintei în modelarea unor fenomene ale
lumii inconjuratoare;
 Formarea de deprinderi legate de prelucrarea şi analiza a datelor prin activităţi practice;
 Îmbogăţirea informaţiilor prin studiul unor fenomene din viaţă şi societate;
 Intelegerea rezultatelor obţinute prin analiza datelor şi comunicarea acestora;
 Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de explorare, investigare, observaţie a
realităţii imediate;
 Dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere / autoevaluare, cultivarea încrederii în sine;
 Implicarea activă a fiecărui elev în activităţile desfăşurate, în mod participativ-formativ;
 Stimularea interesului şi motivarea elevilor de a se implica activ în formarea propriei
personalităţi.
3.
PROGRAMUL ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
Locul de desfăşurare: Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”
Str. Hristo Botev 17, sector 3, Bucureşti
Programul concursului
Joi, 13 martie 2014
9.00 Primirea participanţilor
10.00-10.20 deschiderea festivă (Sala de festivităţi)

10.20-10.30 Pauză
10.30 – 14.30 Prezentarea proiectelor ( secţiunile 1 şi 2)
11.00 – 14.30 Desfăşurarea concursului interdisciplinar ( secţiunea 3)
15.00 Acordarea premiilor şi a diplomelor de participare.
4. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Pentru concursurile de proiecte:
 Transmiterea prin fax sau email a fişei de înscriere la simpozion pe adresa
simpozionkretzulescu@yahoo.ro
termen: 1 februarie 2014
 Transmiterea lucrării în format electronic pe adresa
simpozionkretzulescu@yahoo.ro
termen 15 februarie 2014
 Participarea este directă prin susţinerea proiectelor de către autor/autori sub forma unor
comunicări ştiinţifice (cu aparat critic şi bibliografie). Lucrările pot fi însoţite de imagini
(video, diapozitive etc.), planşe, fond audio şi orice alt suport care poate contribui la o mai
bună susţinere orală.
Pentru concursul de cunoştinţe aplicate:
 Înscrierea echipelor prin transmiterea prin fax sau email a fişei de înscriere la simpozion pe
adresa simpozionkretzulescu@yahoo.ro
termen: 1 februarie 2014
 Aplicaţia practică se trimite la adresa de e-mail simpozionparticipant@yahoo.com
până la data de 15 februarie 2014.
 Fiecare echipa este alcătuită din 4 elevi, provenind din orice clasă 9-12.
 Elevii din fiecare echipă pot colabora în scopul rezolvării problemelor.
 Concursul are doua probe: o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor de cultură generală din
tema propusă şi o probă practică pe aceeaşi temă.
Bibliografia recomandată şi modul de desfăşurare a probei practice vor fi anunţate în momentul
lansării invitaţiei.
 Înainte de proba practică li se comunica echipelor punctajul partial obţinut după prima probă.
La fiecare dintre cele două probe se pot obţine maxim 50 de puncte.
 Fiecare probă dureaza 60 minute. După prima probă se acorda 30 minute pauză, timp în care
vor fi evaluate de juriu lucrările echipelor.
 Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate pâna la ora 15.00.
5. JURIZARE
Aprecierea proiectelor susţinute în cadrul secţiunilor 1 şi 2 precum şi proba practică a secţiunii 3 se va
face de către un juriu desemnat de către coordonatori, format din trei persoane pentru fiecare secţiune.
Ierarhizarea celor mai bune comunicări se va realiza pe baza unei grile de evaluare care va avea ca
indicatori:
I. STRUCTURA LUCRĂRII
 Încadrarea lucrării în tematica simpozionului
 Originalitatea şi creativitatea materialului prezentat
 Conţinutul lucrării (conţinutul de idei, sistematizarea informaţiilor de specialitate,
claritate, coerenţă, corectitudinea informaţiilor etc.)
II. PREZENTAREA
 Suportul prezentării, aspectul estetic al prezentării (stil, grafică)
 Calitatea surselor de informare (prezentarea bibliografiei)
 Creativitate în prezentare
 Cursivitatea expunerii, coerenţa, corectitudinea şi organizarea informaţiilor prezentate
 Susţinerea argumentelor prezentate
 Potenţialul de interes şi impactul asupra publicului
Se vor acorda diplome de participare.
Director,
Prof. ec. Mirela Nicoleta Dinescu

SIMPOZIONUL INTERDISCIPLINAR LA NIVEL DE MUNICIPIU
„150 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ECONOMIC ROMÂNESC”
ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU”
BUCUREŞTI, 13 MARTIE 2014

CRITERII DE JURIZARE
NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI:
UNITATEA ŞCOLARĂ:

Punctajul
acordat
I. STRUCTURA LUCRĂRII

CONŢINUTUL EVALUĂRII

Încadrarea lucrării în tematica simpozionului
Originalitatea şi creativitatea materialului
prezentat
Conţinutul lucrării (conţinutul de idei,
sistematizarea informaţiilor de specialitate,
claritate, coerenţă, corectitudinea
informaţiilor etc.)
TOTAL PUNCTAJ
STRUCTURA LUCRĂRII
II. PREZENTAREA
Suportul prezentării, aspectul estetic al
prezentării (stil, grafică)
Calitatea surselor de informare (prezentarea
bibliografiei)
Creativitate în prezentare
Cursivitatea expunerii, coerenţa,
corectitudinea şi organizarea informaţiilor
prezentate
Susţinerea argumentelor prezentate
Potenţialul de interes şi impactul asupra
publicului
TOTAL PUNCTAJ
PREZENTARE
TOTAL PUNCTAJ PROIECT

MEMBRII JURIULUI:

Punctajul
maxim

10
10

20

40

10
10
10
10
10
10
60
100

OBSERVAŢII

