
 
 
 

CRITERII SPECIFICE JURIZARE CONCURS „STELELE ȘTIINȚEI” 20 aprilie 2019 
 

SECȚIUNEA 1 ”Descopăr, deci exist”– lucrări de cercetare ştiinţifică realizate de elevi pe 
teme interdisciplinare pentru clasele IX-XII 
Conţinutul ştiinţific şi calitatea lucrării prezentate(15p) 

Originalitate, importanţa subiectului, încadrarea în tematica propusă(5p) 
Corectitudinea ipotezelor şi a concluziilor(5p) 
Abordarea personală( gândire şi analiză critică) (5p) 

Prezentarea orală a lucrării şi calitatea răspunsurilor la întrebări(15p) 

Organizarea prezentării ( claritate, simplitate) (5p) 
Precizia şi claritatea argumentelor(5p) 
Calitatea răspunsurilor la întrebările primite(5p) 

Abilităţi experimentale(20p) 
Prezentarea metodelor şi a materialelor a selectate(5p) 
Explicarea dispozitivului realizat şi a modului de lucru(5p) 

Înregistrarea observaţiilor/datelor, organizarea şi prelucrarea acestora(5p) 
Formularea concluziilor și identificarea aplicabilităţii proiectului (5p) 

 

 
SECȚIUNEA 2 “Micul cercetător” - secţiune destinată elevilor claselor I – V 
Conţinutul ştiinţific şi calitatea lucrării prezentate(15p) 

Originalitate, importanţa subiectului, încadrarea în tematica propusă(5p) 
Corectitudinea ipotezelor şi a concluziilor(5p) 
Abordarea personală( gândire şi analiză critică) (5p) 

Prezentarea orală a lucrării şi calitatea răspunsurilor la întrebări(15p) 
Organizarea prezentării ( claritate, simplitate) (5p) 
Precizia şi claritatea argumentelor(5p) 

Calitatea răspunsurilor la întrebările primite(5p) 
Abilităţi experimentale(20p) 

Prezentarea metodelor şi a materialelor a selectate(5p) 
Explicarea dispozitivului realizat şi a modului de lucru(5p) 

Înregistrarea observaţiilor/datelor, organizarea şi prelucrarea acestora(5p) 
Formularea concluziilor și identificarea aplicabilităţii proiectului (5p) 

 

SECȚIUNEA 3 Experimente interdisciplinare pentru clasele VI-VIII 

Conţinutul ştiinţific şi calitatea lucrării prezentate(15p) 
Originalitate, importanţa subiectului, încadrarea în tematica propusă(5p) 

 Corectitudinea ipotezelor şi a concluziilor(5p) 

Abordarea personală( gândire şi analiză critică) (5p) 
Prezentarea orală a lucrării şi calitatea răspunsurilor la întrebări(15p) 

Organizarea prezentării ( claritate, simplitate) (5p) 

Precizia şi claritatea argumentelor(5p) 
Calitatea răspunsurilor la întrebările primite(5p) 

Abilităţi experimentale(20p) 

Prezentarea metodelor şi a materialelor a selectate(5p) 
Explicarea dispozitivului realizat şi a modului de lucru(5p) 
Înregistrarea observaţiilor/datelor, organizarea şi prelucrarea acestora(5p) 

Formularea concluziilor și identificarea aplicabilităţii proiectului (5p) 



 
 

SECȚIUNEA 4 Spot publicitar - concurs de spoturi publicitare/video cu tema ”Aventura   
cunoașterii” pentru clasele I-XII 

Conţinutul ştiinţific şi calitatea lucrării prezentate(30p) 

Corectitudinea ştiinţifică a informaţiei (10 p) 
Coerenţa structurării informaţiei (5 p) 
Originalitatea abordării (10 p) 

Performanţa tehnică (calitatea imaginii, montaj, sunet, efecte, lumini) (5 p) 
Prezentarea orală a lucrării şi calitatea răspunsurilor la întrebări(20p) 

Organizarea prezentării ( claritate, simplitate) (5p) 

Claritatea transmiterii informației (5 p) 
Calitatea răspunsurilor la întrebările primite(5p) 
Respectarea duratei de timp (5 p) 

 

SECȚIUNEA 5 Robotică -  proiecte/lucrări practice care se pot realiza  
utilizând platforma Arduino sau platforma Lego Mindstorms,  
pentru clasele IX-XII 

Conţinutul ştiinţific şi calitatea lucrării prezentate(15p) 
Originalitate, importanţa subiectului, încadrarea în tematica propusă(5p) 
Corectitudinea ipotezelor şi a concluziilor(5p) 

Abordarea personală( gândire şi analiză critică) (5p) 
Prezentarea orală a lucrării şi calitatea răspunsurilor la întrebări(15p) 

Organizarea prezentării ( claritate, simplitate) (5p) 

Precizia şi claritatea argumentelor(5p) 
Calitatea răspunsurilor la întrebările primite(5p) 

Abilităţi experimentale(20p) 

Prezentarea metodelor şi a materialelor a selectate(5p) 
Explicarea dispozitivului realizat şi a modului de lucru(5p) 
Utilizarea optimă a resurselor(5p) 

 Identificarea aplicabilităţii proiectului (5p) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


