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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
CONCURSUL DE REFERATE: SIMBOLURI IN UNIVERSUL CUNOAŞTERII
-ediția aXVI-a-9 Mai 2015
Vârsta elevilor: 12-19; 1-3 elevi pot lucra în echipă pentru un referat.
Atât profesorii cât și elevii pot participa la expoziția de afișe pe aceeași temă.
Limba de comunicare: En/Fr/Ro
1. Anunţarea şi popularizarea evenimentului în cadrul liceului, în ţară și în străinătate.
Este o activitate de organizare: se trimit invitaţii de acceptare pentru parteneriat. Se stabilesc
partenerii de proiect.
Data/perioada de desfăşurare: 1 noiembrie 2014 – 20 decembrie 2014
2. Înscrierea la concurs
Data/perioada de desfăşurare: 4 februarie – 28 februarie 2015
Inscrierea se face prin completarea unui formular ce conț ine urmatoarele date:
- Titlul referatului
- Secţiunea unde se încadrează, având în vedere că acest concurs de referate va fi
organizat pe trei secţiuni:
 Rigoare şi experiment în ştiinţă
 Cunoaşterea între ştiinţă şi ficţiune
 Individ şi societate într-o lume în schimbare
- Numele şi prenumele
- Liceul/Clasa
- Rezumat al lucrării de cel mult 500 cuvinte
- Date de contact
- Mijloacele necesare prezentării (video-proiector, flip chart, etc).
Pentru înscrierea la Expoziția de afise e necesar să comunicați Titlul afișului, numele și
prenumele autorului (profesor sau elev), clasa (pentru elev), școala și formatul afișului ( A2, A3 sau
A4).
3. Trimiterea lucrărilor finale în format electronic
Data/perioada de desfăşurare: 1 martie – 22 martie 2015
Cerinţe de redactare:
 Fiecare lucrare va debuta cu un rezumat în limba engleza, franceza de 200-500 cuvinte.
 Lucrările vor fi tehnoredactate la un rând, în format A4, margini 2 cm stânga, dreapta, sus, jos şi corpul
de literă Times New Roman 12, aliniat stânga-dreapta.
 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.
Elevii care nu sunt din București pot participa la sesiune trimițând refer atul însoțit de un film de
prezentare/slide show de 3-7 minute în care vor expune contribuția personală, elementele de originalitate
ale lucrării sau prin videoconferință.
Afișele se pot trimite prin poștă în cazul elevilor care nu sunt din București.

4. Pregătirea concursului
Activitate de organizare practică
Data/perioada de desfăşurare: 4 februarie – 8 mai 2015
Profesorii organizatori împreună cu un grup de elevi se ocupă cu:

- contactarea sponsorilor
- primirea fişelor de înscriere conform modelului anexat
- gruparea şi repartizarea pe secţiuni
- analizarea lucrărilor primite –de către juriu și selectarea celor care vor intra în concurs și
vor fi recomandate pentru includerea în cartea electronică „Simboluri în Universul
Cunoaşterii”
- calcularea timpului de prezentare a lucrării pentru fiecare participant
- stabilirea şi redactarea programului sesiunii cu inregistrarea fiecărui moment (primirea invitaţilor,
cuvantul de deschidere, pauza, derularea prezentărilor)
- realizarea ecusoanelor şi completarea lor cu numele participanţilor
- realizarea diplomelor
- procurarea cărţilor pentru premii
Responsabil: organizatorii
4. Desfăşurarea lucrărilor concursului
Tipul activităţii: prezentarea referatelor/posterelor
Data/perioada de desfăşurare: 9 mai 2015
Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc)
- fiecare referat este prezentat în faţa publicului şi a unui juriu compus din 3 membri;
 participanţii fac prezentarea referatului in format electronic, punând accent pe partea de
originalitate a lucrării, apoi depun CD-ul şi lucrarea semnată la juriu;
 candidaţii răspund întrebărilor din partea publicului, juriului.
Pentru elevii din țară sau străinătate, prezentarea referatului se poate face prin intermediul
filmului de prezentare/slide-show, videoconferință.
Responsabili: - Elena Popescu, profesor de matematică, e-mail ellalory@yahoo.com
- Adrian Neagoe, profesor de matematică, e-mail adrianneagoe78@yahoo.com
Modalităţi de evaluare: acordare de punctaj conform baremului.
5. Premierea elevilor
Are loc înmânarea diplomelor în cadru festiv
Data/perioada de desfăşurare: 9 mai 2015
Locul desfăşurării: Liceul Teoretic Jean Monnet
Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc)
Se acordă premii speciale (de originalitate, creativitate), premiile I, II , III , menţiuni şi diplome de
participare. Are loc după următorul program:
 prezentarea unui program artistic pe durata deliberării juriului
 prezentarea concluziilor sesiunii
 premierea prin înmânarea diplomelor şi a recompensei în cărţi
 premii suplimentare oferite de sponsori
Responsabil: organizatorii
Beneficiari: elevii premiaţi, profesorii coordonatori de referate
Modalităţi de evaluare: realizarea unei cărți electronice cu ISSN cu cele mai reprezentative/
originale referate, articole în revista şcolii, expoziţie cu lucrările premiate.
Liceele din țară și străinătate vor primi prin postă diplomele, DVD-urile.
5. Evaluare și impact
Data/perioada de desfăşurare: 10 mai -1 iunie 2015
Locul desfăşurării: Liceul Teoretic Jean Monnet și școli participante
Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale
-Realizarea cărții electronice
-Organizarea unor evenimente de diseminare a proiectului
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