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Regulamentul Concursului Interjudețean
„File din cartea naturii”
Ediţia a III-a 19.03.2019
Concursul „File din cartea naturii” îşi doreşte creșterea interesului elevilor pentru studiul
fizicii prin observații și experimente proprii și descoperirea elevilor creativi, cu disponibilități pentru
creația științifică.
Organizarea acestui concurs a apărut din nevoia de a oferi o șansă elevilor care sunt pasionați
de a descoperi tainele naturii. „Cunoștințele omenirii se dublează la fiecare șapte ani. Ne înecăm în
informații și suntem însetați de cunoaștere”, constata John Naisbitt, sugerând astfel că a cunoaște
înseamnă mai mult decât a fi informat. La fel ca experiența, informațiile constituie pietre de temelie
care doar prelucrate prin selectare, evaluare și reflectare pot deveni cunoștințe, iar știința se bazează pe
curiozitate și pe dorința de a dezlega misterele acestei lumi.
Ținând cont de faptul că mulți copii au plăcerea de descoperi și de a pune întrebări, acest
concurs se dorește a fi o invitație la pătrunderea tainelor naturii.
Scopul acestui concurs este dezvoltarea capacității de a descoperi și de a investiga științific
natura. Activitatea este destinată elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar preocupaţi
de studiul experimental al fizicii, chimiei, biologiei și geografiei.
Grupul ţintă
Concursul se adresează:

-

elevilor din clasele VI-VIII de la școli, cluburi, Palatul Copiilor;
cadrelor didactice din învățământul gimnazial din județele Dolj, Olt,
Gorj, Mehedinți.

Secţiunile concursului:
1. ”Jurnal de observații științifice”– elevii prezintă pe teme disciplinare sau interdisciplinare o
comunicare de tipul unui jurnal de observații științifice: înregistrarea unor observații personale ale
unor fenomene, efectuate în diverse împrejurări - cu participare indirectă, individuală;
2. “Știința în versuri” - secţiune destinată elevilor care pot exprima enunțuri științifice în versuri - cu
participare directă, individuală.
3. “File din cartea naturii” – desene sau colaje care să ilustreze tema concursului aleasă de
organizatori - cu participare directă, echipaj format din maxim 3 elevi de la aceeași unitate
școlară. Lucrarea câștigătoare va deveni afișul pentru următoarea ediție a concursului.

Participarea va fi individuală la secțiunile 1 și 2, respectiv pe echipe formate din 2-3 elevi la secțiunea
3. Elevii vor fi coordonaţi de profesori. Termenul limită pentru înscrierea în concurs este data de
17.03.2019. Fișa de înscriere va fi trimisă în variantă electronică la adresa:
filedincarteanaturii2019@gmail.com .
Pentru secțiunea 1 lucrările vor fi trimise pe adresa Școala Gimnazială “Sf. Dumitru” Craiova, str.
Unirii, nr. 162, menționând pe plic numele concursului și secțiunea sau vor fi aduse direct la
secretariatul școlii.
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Pentru participarea directă, elevii vor fi prezenți în data de 19 martie, la Școala Gimnazială “Sf.
Dumitru” Craiova, unde vor susține probele între orele 11.30 – 13.00.
Toate lucrările premiate vor primi diplome de premii și mențiuni (nu se acordă premii în bani).
Nu este percepută nicio taxă pentru concurs.
Fiecare participant poate intra în concurs cu maxim o lucrare la fiecare secțiune. - Lucrările vor fi
apreciate de către un juriu de specialitate, corespunzător fiecărei secțiuni. - Criteriile de jurizare vor fi:
 concordanța titlu – temă,
 calitatea utilizării termenilor științifici (precizie, concizie, claritate),
 organizarea ideilor științifice (acuratețe, rigurozitate),
 autenticitate (fotografii proprii, ilustrații / grafică proprie, evocarea unor experiențe personale),
 creativitatea,
 respectarea normelor limbii române,
 respectarea temei alese,
 impactul estetic (o viziune interesantă, emoționantă aupra temei, expresivitatea imaginilor),
 indicarea surselor de informare utilizate.
Pentru fiecare lucrare se vor preciza: autorii (nume și prenume, clasa, școala, localitatea),
profesorii îndrumători/părinții.
Lucrările care participă la concurs devin proprietatea organizatorilor, concurenții acceptând această
condiție prin completarea formularului de înscriere.
Nu se admite depunerea de contestaţii la lucrările prezentate. La finalul concursului se vor acorda
premii, menţiuni și premii speciale.
Evaluarea lucrărilor se va face de către un juriu, compus din profesori cu specializare: fizică,
chimie, biologie, geografie, limba română și educație plastică și elevi olimpici la disciplinele
menționate care vor acorda premiile speciale.
Organizatori:
Școala Gimnazială „Sf. Dumitru” Craiova
Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica” Craiova

Parteneri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

