
REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI PENTRU ELEVI

„VIITORUL A ÎNCEPUT IERI” –
TRADIŢE ŞI INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE

Tema ediției din acest an este:

2022 – Anul European al Tineretului
Motto: „Tinerețea strălucește ca diamantele la soare
Iar diamantele sunt pentru totdeauna”
(Alphaville, Forever Young, 1984)

1. CONCURSUL PENTRU elevi „Viitorul a început ieri” – TRADIŢE ŞI INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE
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:

Tinerii în Europa

3. Concursul interdisciplinar „NICOLAE KRETZULESCU” - Concurs de cunoştinţe aplicate.
Tema concursului este : Arta științei și știința artei

„Ars sine scientia nihil est/ Arta fără știință nu este nimic”
(Jean Mignot, arhitect din secolul XIV)

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, dar și dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor, a creativității și a gândirii prin
derularea unor activităţi ştiintifice şi culturale.

Obiectivele derivate sunt :

✔ Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi interrelaţionare;
✔ O mai bună cunoaştere de către elevi a aplicaţiilor ştiintei în modelarea unor fenomene ale

lumii înconjurătoare;
✔ Formarea de deprinderi legate de prelucrarea şi analiza datelor prin activităţi practice;
✔ Îmbogăţirea informaţiilor prin studiul unor fenomene din viaţă şi societate;
✔ Înțelegerea 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;
✔ Formarea la elevi a competențelor de cetățenie globală.

3. PROGRAMUL ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE
Locul de desfăşurare: Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”

Str. Hristo Botev 17, sector 3, Bucureşti

Participarea este indirectă și se va realiza prin trimiterea proiectelor în format digital
(prezentări, filme, poster etc.) astfel încât să poată fi vizionate pe computer. Autorii trebuie să
folosească fișiere uzuale care să funcționeze cu sistemul de operare Microsoft Windows (XP, 7,
8, 10). În cazul în care fișierele proiectului nu funcționează corespunzător pe computerele
organizatorilor, ne rezervăm dreptul de a vă solicita refacerea lor, fără a depăși datele
prevăzute în prezentul regulament.

4. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Pentru concursurile de proiecte ( secțiunile 1 și 2 ):
✔ Completarea fişei de înscriere: Formular pentru inscrierea la concurs

termen: 1 martie 2022
✔ Transmiterea lucrării în format electronic pe adresa:

simpozionkretzulescu@gmail.com termen: 15 martie 2022
✔ Participarea este indirectă.

Pentru concursul de cunoştinţe aplicate( secțiunea 3 :
✔ Completarea fişei de înscriere: Formular pentru inscrierea la concurs

termen: 1 martie 2022
✔ Aplicaţia practică se trimite la adresa de e-mail simpozionkretzulescu@gmail.com

până la data de 15 martie 2022.
✔ Fiecare echipă este alcătuită din 4 elevi, provenind din orice clasă 9-12.
✔ Concursul are două probe:

1. Un videoclip de promovare a temei :

2022 Anul Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă
( durata maximă 3 minute )

TEME: PROTECȚIA MEDIULUI, DEZVOLTARE DURABILĂ, STEM

2. Prezentarea temei ARTA ȘTIINȚEI ȘI ȘTIINȚA ARTEI într-o modalitate creativă
(prezentare PPT, Prezi, film, scenetă etc, durata maximă 7 minute )

✔ La fiecare dintre cele două probe se pot obţine maxim 80 de puncte.
✔ Rezultatele finale ale concursului se vor anunța la data de 2 mai 2022.

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8KgPjyJ6XqcflETkgjQCR-5foKid8sFIEsnGxn1WZosCxg/viewform
mailto:simpozionkretzulescu@yahoo.ro
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8KgPjyJ6XqcflETkgjQCR-5foKid8sFIEsnGxn1WZosCxg/viewform
mailto:simpozionkretzulescu@yahoo.ro


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);
✔ Creativitate în realizarea  proiectului;
✔ Calitatea surselor de informare (prezentarea bibliografiei);
✔ Argumentarea ideilor prezentate.

Se vor acorda diplome de participare și premii.

Director,
Prof. ec. Mirela Nicoleta Dinescu



CONCURSUL PENTRU ELEVI

„VIITORUL A ÎNCEPUT IERI” –
TRADIŢE ŞI INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE

ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE RETZULESCU”
BUCUREŞTI, 9 APRILIE 2022

CRITERII DE JURIZARE

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI:

UNITATEA ŞCOLARĂ:

CONŢINUTUL EVALUĂRII Punctajul
acordat

Punctajul
maxim OBSERVAŢII

I.  STRUCTURA LUCRĂRII

Încadrarea lucrării în tematica simpozionului 10

Originalitatea şi creativitatea materialului
prezentat 10

Conţinutul lucrării (conţinutul de idei,
sistematizarea informaţiilor de specialitate,
claritate, coerenţă, corectitudinea
informaţiilor etc.)

20

TOTAL PUNCTAJ
STRUCTURA LUCRĂRII 40

II. PREZENTAREA

Suportul prezentării, aspectul estetic al
prezentării (stil, grafică) 10

Creativitate în realizarea  proiectului 10
Calitatea surselor de informare (prezentarea
bibliografiei) 10

Argumentarea ideilor prezentate 10
TOTAL PUNCTAJ
PREZENTARE 40

TOTAL PUNCTAJ PROIECT 80

MEMBRII JURIULUI:




