REGULAMENTUL CONCURSULUI
“CLUBUL MICILOR ISTORICI”
NIVEL GIMNAZIAL

EDIŢIA a VIII-a- 5 mai 2018
APROBAT,

Director,
Prof. Beldie Tanța-Simona

I.

SCOPUL CONCURSULUI :

Aplicarea cunostintelor de istorie si a deprinderilor IT in realizarea unor prezentari PPT.

II. GRUP TINTA:
Concursul se adresează elevilor iubitori de istorie ai claselor V-VIII din institutiile de invatamant
bucurestene. Nu se percepe taxa pentru participare.
III. REGULAMENT DE PARTICIPARE
A. Sectiunile
1. Secţiunea Istorie națională
2. Sectiunea Istorie universală (prezentări care să reflecte ecourile Marii Uniri în istoriografia universală)
 La aceste sectiuni, pot participa echipaje alcatuite din cate doi elevi ai claselor a V-a, a
VI-a, a VII-a sau a VIII-a. Este obligatoriu ca cei doi elevi sa apartina aceluiasi nivel de
clasa. (Ex: ambii componenti ai echipajului vor apartine fie clasei a V-a, fie clasei a VI-a, fie
clasei a VII-a, fie clasei a VIII-a).
ATENTIE! La concurs participa cel mult două echipaje (formate din câte doi elevi) din fiecare
scoală. Un cadru didactic coordonator va putea trimite la faza municipala doar un singur echipaj, de la o singura unitate scolara.Fiecare lucrare poate fi inscrisă la o singura sectiune.
Pe fisa de inscriere se vor preciza numele celor doi componenti ai echipajului, precum si sectiunea la care participa.

B. Categoriile de varsta
1.
2.
3.
4.

Echipaje apartinand claselor a V-a (10-11 ani);
Echipaje apartinand claselor a VI-a (12-13 ani);
Echipaje apartinand claselor a VII-a (13-14 ani);
Echipaje apartinand claselor a VIII-a (14-15 ani);

C. Prezentarile acceptate in concurs
Echipajele vor alcatui prezentari in programul Power Point, pe tema „România centenară”,
incadrandu-se intr-una din cele doua sectiuni. Prezentarea va contine maximum 20 de slide-uri (criteriu eliminatoriu), iar timpul in care se va face expunerea va fi de maximum 10 minute. Fiecare
scoala va inscrie la faza municipala cel mult două prezentări, selectionate la nivelul unitatii .

D. Inscrierea participantilor:
Participantii (cu maxim o prezentare ppt) se pot inscrie pana la data de 1 aprilie 2018, completand si
trimitand, pe adresa de e-mail : beatrice.adelaida@yahoo.com, in atentia doamnei prof. Batista BeatriceAdelaida, urmatoarele:
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a. fisa de inscriere (atasata);
b. materialul realizat (format ppt sau pps).
ATENTIE! Pana la 1 aprilie 2018 se vor trimite atat fisa de inscriere, cat si materialul! Depasirea
datei mentionate atrage dupa sine eliminarea din concurs. Nu se admit completarea sau inlocuirea
ulterioara a prezentarii.

IV. DESFASURAREA CONCURSULUI :
Concursul va avea loc sâmbătă, 5 mai 2018, în incinta Colegiului Național „Mihai Eminescu”, situat în strada „George Georgescu” nr. 2, sectorul 4- Statia de metrou „Piața Unirii” - incepand cu ora
10,00 . Elevii participanti vor detine asupra lor o copie a prezentarii PPT realizate.
Echipajele vor respecta programarea alcatuita de catre organizatori. Se impune pastrarea unei atmosfere de
prietenie si respect fata de toti participantii (elevi, profesori, juriu, organizatori). Nu este permisa prezenta
parintilor in sala in care se desfasoara concursul.

V.






JURIZAREA

Juriul va fi alcatuit din reprezentanti ai ISMB si din profesori de specialitate.
Nu se admit contestatii.
In cazul neprezentarii membrilor echipajului, prezentarea va fi eliminata din concurs.
Prezentarile vor fi jurizate conform urmatoarelor criterii de evaluare (punctaj maxim totalizat-15p):
A. Continutul stiintific (10 p)
 Originalitatea abordarii temei (2 p). Vor fi apreciate: abordarea multiperspectivitatii in istorie, tratarea critica si comparativa a temei;
 Contributia personala (2 p). Materialul va fi evaluat in functie de respectarea
particularitatilor de varsta ; de asemenea, vor fi depunctate materialele care contin
informatii copiate din surse Internet ;
 Utilizarea si analizarea surselor istorice (2 p)
 Utilizarea limbajului de specialitate (2 p)
 Aspectul tehnic (2 p)
B. Expunerea (5 p)
 Coerenta si claritatea expunerii (2 p)
 Prezentarea intr-o maniera atractiva si convingatoare (2 p). Vor fi depunctati elevii care vor
citi informatiile de pe slide-urile PPT.
 Respectarea limitei de timp conform regulamentului (1 p)

Observatie: membrii juriului isi rezerva dreptul de a adresa elevilor intrebari referitoare la tema prezentata.

VI. PREMIEREA
Festivitatea de premiere se va desfasura in Sala de Festivitati a Colegiului Național „Ion Creangă”,
la o data care va fi anuntata din timp. Se vor acorda diplome de participare pentru toti concurentii, iar
pentru fiecare sectiune se vor acorda premii si mentiuni, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a activitatilor educative scolare si extrascolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012. .
Coordonator ,
Prof. Batista Beatrice-Adelaida
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