PROIECT MUNICIPAL ,,EDUCAȚIE PE PROBLEME DE MEDIU,,
CONCURS DE REFERATE PENTRU ELEVI CU TEMA
,,DETERIORAREA ECOSISTEMELOR”
EDIȚIA a III-a
Locul de desfășurare: COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU GOLESCU”
Data: 24.05.2017, orele: 12.00-16.00
Adresa: Calea Giulești, nr. 10, sector 1, București
Telefon/Fax: 0216370484
Adrese de contact: palicageorgeta@yahoo.com-pentru elevi; doina_usurelu@yahoo.com-pentru
profesori

Comisia de organizare:
Profesor inginer Rudnic Mona-Aliss, director COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU GOLESCU”
Profesor Geantă Aurelia Iuliana, director adjunct COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU GOLESCU”
Profesor Pălică Georgeta, coordonator proiect
Profesor Ușurelu Doina
Profesor Tănase Claudia

Comisie de organizare asigură condițiile de desfășurare a concursului, stabilește comisia de
jurizare, stabilește programul activităților pe ore, urmărește desfășurarea corectă a concursului,
afișează listele de participanți, afișează și comunică rezultatele, face premierea participanților.
Mod de desfășurare:
Activitățile se vor desfășura pe două secțiuni:
1. Secțiunea profesori - dezbateri, în urma prezentării unor exemple de bună practică, având
tema ,,Deteriorarea ecosistemelor”, moderator – prof. Todea Georgeta
2. Secţiunea elevi - concurs de referate cu tema ,, Impactul antropic asupra mediului”
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Comisia de jurizare:
Prof. Rudnic Mona-Aliss
Prof. Geantă Aurelia Iuliana
Prof. Nae Ofelia

Regulamentul concursului:

1.
Evaluarea lucrărilor se va realiza de către comisia de jurizare, conform deciziei nr.
205/09.05.2017
Se evaluează lucrările de către membrii comisiei pe baza unei grile de evaluare cu indicatorii:





rigoarea ştiintifică a conţinutului (30 puncte)
modul de redactare a lucrării – 10 puncte
respectarea tematicii concursului – 10 puncte
structura logică a conţinutului - 20 puncte




originalitatea lucrării şi a prezentării ei – 20 puncte
mesajul transmis – 10 puncte
total:100 puncte

2. Susţinerea lucrării trebuie să se încadreze în aproximativ 5 minute, iar membrii comisiei au la
dispoziţie 5 minute pentru întrebări.
Comisia de evaluare este formată din 3 membri. Fiecare membru al juriului evaluează
independent fiecare lucrare. Punctajul final al unei lucrării se calculează ca medie aritmetică a
punctajelor oferite lucrării de cei 3 membri ai juriului.




În conformitate cu prevederile art. 46 din regulamentul de organizare şi desfăşurare a
concursurilor şcolare, OM nr. 3035/10.01.2012, la acest concurs nu se admit contestaţii.
Elevii premiați vor primi diplome pentru locul I, II, III și 3 mențiuni.
Se acordă diplome de participare pentru toţi elevii şi pentru cadrele didactice
îndrumătoare.

Director,
Prof. ing. Rudnic Mona-Aliss
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