INVITATIE
SIMPOZION REGIONAL DE CREATIVITATE
PENTRU ELEVI (editia a XX-a)
În data de 12 aprilie 2019, la Liceul Tehnologic ”NICOLAE CIORĂNESCU” -TÂRGOVIȘTE va
avea loc prezentarea lucrărilor Simpozionului Regional de Creativitate pentru elevi.
Simpozionul este adresat elevilor din clasele IX-XII din liceele din județul Dâmbovița și alte județe,
fiind structurat pe următoarele secţiuni:
1.Fizică, Chimie, Biologie
2.Cultură tehnică
3. Matematică, Tehnologia informațiilor și comunicațiilor
4. Limba română; discipline socio-umane.
- Lucrarea,redactată în format A4 (conținut și bibliografie ), va fi îndosariată și va fi însoțită de fișa de
înscriere.
- În format electronic, pe CD/DVD se va prezenta rezumatul lucrării pe maxim 4 pagini: document
WORD, format A4, cu margini egale de 2 cm, font Normal 12, Arial Narrow, text aliniat bloc; titlul lucrării şi
autorul scrise cu font Normal 14, Arial Narrow Bold.
- Data limită de primire a lucrărilor este 5 aprilie 2019.
Data susținerii lucrărilor de către elevi: 12 aprilie 2019, ora 1000, la Liceul Tehnologic ”Nicolae
Ciorănescu” - Târgoviște.
Elevii autori ai lucrărilor vor susține lucrarea în fața juriului, utilizând, la alegere, diferite forme de
prezentare: PPT, film, expunere liberă, demonstrație practică etc.
Susținerea lucrărilor din alte județe.
Elevii vor înregistra pe DVD susținerea lucrării. Lucrarea, rezumatul în format electronic și înregistrarea cu
susținerea acesteia de către elev, vor fi trimise prin poștă pe adresa liceului, până la data de 5 aprilie 2019, cu
mențiunea SIMPOZIONUL REGIONAL DE CREATIVITATE PENTRU ELEVI.

Premierea lucrărilor
Fiecare membru al juriului completează fișa de evaluare acordând punctaje conform criteriilor de evaluare,
la final realizându-se media între punctajele acordate.
În ordinea descrescătoare a mediei obținute, la fiecare secțiune se vor acorda câte un premiu I, II, III.
În cazul în care la o anumită secțiune sunt înscrise între 1-3 lucrări, ierarhizarea lucrărilor se va face în
ordinea descrescătoare a punctajelor, făcând abstracție de secțiunea la care au fost înscrise.
Punctajul minim pentru acordarea premiilor:
 90 puncte – premiul I;
 85 puncte – premiul II;
 75 puncte – premiul III.
Numărul total de premii nu va depăși 30% din numărul de lucrări participante.

Persoane de contact:
FLOROAICA CLAUDIA - nr. tel. 0742947190; e-mail: claudia_floroaica@yahoo.com
BIVOLARU MIRELA - nr. tel. 0724506716; e-mail: mirela_vlad1997@yahoo.com
Vă așteptăm cu mare interes !
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE A LUCRĂRILOR

Simpozionul Regional de Creativitate pentru elevi
Ediția a XX-a, 12 aprilie 2019
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2.

3.

4.

Unitate de învățământ
(adresă email/nr. tel)

Numele și prenumele
elevului
(adresă email/nr. tel)

Titlul lucrării/
Secțiunea

Profesor
coordonator
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FIȘĂ DE EVALUARE A LUCRĂRILOR

Simpozionul Regional de Creativitate pentru elevi
Ediția a XX-a, 12 aprilie 2019

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
elevului

Titlul
lucrării

Grad de
originalitate/
creativitate
30 puncte

Corectitudine
Modul de
Aspectul
și rigoare
susținere
lucrării
științifică
(expunere, 10 puncte
30 puncte
argumentare,
capacitatea
de
esențializare)
30 puncte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

______________________________________________________________________________________

Total
punctaj
100
puncte

LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIŞTE
Str.Lt.Stancu Ion Nr. 35
Telefon/ Fax: 0245210241
Telefon: 0372716565
E-mail:liceulnicolaecioranescu@yahoo.com
Website: http://www.liceulcioranescu.ro

Nr._________/ ____________________
Aprobat,
Inspector Școlar General

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
SIMPOZIONULUI REGIONAL DE CREATIVITATE PENTRU ELEVI

Provocările ultimilor ani pun în fața elevilor și a profesorilor noi sarcini care nu pot fi realizate doar prin
curriculum școlar. Simpozionul încearcă să stimuleze elevii pentru un studiu mai aprofundat al unor domenii, să dezvolte
latura aplicativă și practică a conținuturilor parcurse de elevi. În acest sens s-a dezvoltat, începând cu anul 2000,
Simpozionul Județean de Creativitate pentru elevi, având drept scop stimularea interesului pentru cunoașterea,
aprofundarea și aplicarea unor fenomene în viața de zi cu zi.

ORGANIZATOR: Liceul Tehnologic ” Nicolae Ciorănescu” – Târgoviște
LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE: Liceul Tehnologic ” Nicolae Ciorănescu” – Târgoviște
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 12 aprilie 2019
COORDONATOR: Floroaica Claudia, profesor de matematică la Liceul Tehnologic ” Nicolae Ciorănescu” –
Târgoviște, email: claudia_floroaica@yahoo.com;
PARTENERI:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
 Asociația de părinți a Liceul Tehnologic ” Nicolae Ciorănescu” – Târgoviște
SCOPUL PROIECTULUI
Stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea, aprofundarea și aplicarea unor fenomene în viața de zi cu zi.
OBIECTIVELE SPECIFICE
- Diversificarea interesului pentru cunoaștere al elevilor prin înscrierea la Simpozion a cel puțin câte 3 lucrări din
fiecare domeniu: fizică, chimie, biologie, cultură tehnică, limba română, matematică, științe socio-umane)
- Perfecționarea abilităților TIC prin realizarea lucrărilor și prin prezentări multi-media la cel puțin 80% dintre
participanți

- Dezvoltarea laturii aplicative a activității elevilor prin prezentarea a cel puțin 10 lucrări cu realizare practică sau
aplicativă

- Diseminarea proiectului la cel puțin 3 activități ale școlii (Consiliul elevilor, Ședința Asociației
Părinților, activitățile de promovare a școlii)
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Simpozionul este adresat elevilor din clasele IX-XII din liceele din județul Dâmbovița și alte județe, fiind
structurat pe următoarele secţiuni:
1. Fizică, Chimie, Biologie,
2. Cultură Tehnică
3. Matematică, Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor
4. Limba și literatura română, discipline Socio-umane
Pentru participare, elevii îndrumați de profesori vor elabora și vor susține lucrări care vor
aparține unui domeniu din cele menționate mai sus.
 Fiecare lucrare va fi însoţită de o fişă ( prima pagină ) care va cuprinde: numele şi prenumele elevului/elevilor autori
şi numele și prenumele profesorului/profesorilor coordonatori, unitatea de învăţământ, titlul lucrării propuse şi
secţiunea pentru care se propune.
 O lucrare poate fi elaborată de cel mult doi elevi și coordonată de cel mult două cadre didactice.
 Dacă lucrarea are realizare practică sau caracter aplicativ ori este elaborată în urma desfăşurării unor proiecte de
anvergură, numărul elevilor autori poate fi de maxim patru.
 Lucrarea va fi redactată în format A4 și îndosariată și va cuprinde: fișa de înscriere, conținut și bibliografie .
 În format electronic, pe CD/DVD se va prezenta rezumatul lucrării pe maxim 4 pagini: document WORD, format A4,
cu margini egale de 2 cm, font Normal 12, Arial Narrow, text aliniat bloc; titlul lucrării şi autorul scrise cu font Normal
14, Arial Narrow Bold.
 Data limită de primire a lucrărilor este 5 aprilie 2019.
DESFĂȘURAREA SIMPOZIONULUI JUDEȚEAN DE CREATIVITATE PENTRU ELEVI
Data susținerii lucrărilor de către elevi: 12 aprilie 2019, ora 1000, la Liceul Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu”
Târgoviște.
Elevii autori ai lucrărilor vor susține lucrarea în fața juriului, utilizând, la alegere, diferite forme de prezentare: PPT,
film, expunere liberă, demonstrație practică etc. Fiecare membru al juriului va stabili punctajul acordat fiecărei lucrări.

Susținerea lucrărilor din alte județe.
Elevii vor înregistra pe DVD susținerea lucrării. Lucrarea, rezumatul în format electronic și înregistrarea cu susținerea
acesteia de către elev, vor fi trimise prin poștă pe adresa liceului, până la data de 5 aprilie 2019, cu mențiunea
SIMPOZIONUL REGIONAL DE CREATIVITATE PENTRU ELEVI.

Criterii de evaluare





Grad de originalitate/creativitate – max. 30 puncte
Corectitudinea și rigoarea științifică a lucrării –max. 30
Modul de susținere a lucrării (expunere, argumentare, capacitatea de esențializare) – max. 30 puncte
Aspectul lucrării – max. 10 puncte

 Total punctaj maxim - 100 puncte.
Comisia de evaluare va fi formată din:
- preşedinte: inspector şcolar
- membri: profesori de fizică, chimie, biologie, discipline tehnice, etc. desemnaţi de inspectorii şcolari de
specialitate.
Din comisia de evaluare nu pot face parte cadre didactice care sunt coordonatori ai lucrărilor participante în concurs.
Premierea lucrărilor
Fiecare membru al juriului completează fișa de evaluare acordând punctaje conform criteriilor de evaluare, la final
realizându-se media între punctajele acordate.
În ordinea descrescătoare a mediei obținute, la fiecare secțiune se vor acorda câte un premiu I, II, III. În cazul în care
la o anumită secțiune sunt înscrise între 1-3 lucrări, ierarhizarea lucrărilor se va face în ordinea descrescătoare a
punctajelor, făcând abstracție de secțiunea la care au fost înscrise.
Punctajul minim pentru acordarea premiilor:

 90 puncte – premiul I;

 85 puncte – premiul II;
 75 puncte – premiul III.
Numărul total de premii nu va depăși 30% din numărul de lucrări participante.
Director,

Prof. GEORGESCU GABRIELA

Coordonator proiect,
prof. FLOROAICA CLAUDIA
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