CNI “Grigore Moisil” Braşov

Catedra de FIZICĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A SESIUNILOR DE COMUNICĂRI ALE ELEVILOR

La sesiunile de comunicări ale elevilor, organizate de Catedra de fizică din CNI “Grigore
Moisil” Braşov, se pot prezenta lucrări/referate în următoarele condiţii:
1. Conţinutul lucrărilor să aibă legătură directă cu conţinutul disciplinei fizică studiat în
anul respectiv și să se constituie în extensii sau/și aprofundări ale acestora;
2. Numărul autorilor să fie de maximum doi;
3. Lucrările trebuie să fie redactate în format electronic şi trebuie să fie prezentate în
format PPT;
4. Lucrările trebuie să aibă un caracter original, privind: modul de selectare şi
organizare a materialului, modul de redactare şi modul de prezentare;
5. Lucrările susţinute în sesiunile organizate la nivelul şcolii vor fi pregătite de către
elevi sub îndrumarea profesorilor de la clasă; din lucrările propuse iniţial de către
elevi vor fi selectate cele mai bune şi, implicit, vor avea avizul ştiinţific al profesorilor
îndrumători;
6. Durata prezentării unei lucrări va fi de cca 15 min;
7. Lucrările pot avea un caracter teoretic, practic-aplicativ sau combinat;
8. Lucrările se pot referi la aspecte legate exclusiv de fizică sau pot avea un caracter
transdisciplinar;
9. Lucrările susținute la sesiunile de comunicări pot fi evaluate de către profesorii
îndrumători cu note care se vor comunica elevilor autori. Aceste note se pot trece în
cataloage, cu acordul elevilor autori;
10. Cele mai valoroase lucrări vor fi promovate la sesiuni de comunicări judeţene,
regionale sau naţionale;
11. Cele mai interesante lucrări vor fi publicate pe site-ul şcolii în secţiunea Publicistică/
Catedra de Fizică;
12. Toate lucrările selectate de către profesorii îndrumători vor fi stocate, în format
electronic, și se vor adăuga bazei de resurse ale catedrei de fizică;
13. Autorii lucrărilor vor primi premii şi menţiuni şi vor fi recompensaţi cu diplome.
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