Concursul “MAGISTER UNESCO” se desfășoară anual ca parte integrantă a Forumului
Educational MAGISTER.
Termenul limită pentru înscrierea lucrărilor în concurs este 1 martie 2017.
La concurs se pot înscrie și participa cadre didactice din cadrul unităţilor de învățământ
preuniversitar din România.
Concursul este dedicat cadrelor didactice cu aptitudini, înclinaţii şi interes pentru probleme
fundamentale din domeniile educatiei, stiintei si culturii.
Cadrele didactice participante la concurs vor pregăti o lucrare ştiinţifică/didactică ce
abordează una dintre temele stabilite anual de Comisia Naţionala a României pentru
UNESCO.
Lucrările înscrise în concurs trebuie să aibă un conţinut didactic educaţional, inter şi/sau
transdiciplinar, să fie inovative și să respecte prevederile legislației în vigoare în domeniul
drepturilor de autor.
Lucrările vor fi transmise prin: 1) Poștă, pe suport optic (CD/DVD), la adresa Casei
Corpului Didactic judeţene: ________________________________________________,
menţionându-se pe plic PROIECT “MAGISTER UNESCO”, precum și numele scolii / liceului
și adresa completa a acesteia / acestuia, inclusiv datele de contact ale participantilor
(nume, prenume, telefon, e-mail) si 2) E-mail, pe adresa de e-mail
_____________________________________,
in atentia dnei / dlui Prof.
___________________________________.
Concursul „MAGISTER UNESCO” are doua faze:
- Judeteana – lucrari realizate de profesori de gimnaziu/liceu, jurizate la nivel
judetean, pana la data de 1 aprilie 2017, de un juriu de specialitate stabilit sub
coordonarea Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, premiate cu diploma
semnata de Comisie si de ceilalţi parteneri judeţeni. Colectarea lucrarilor si
jurizarea pe plan local vor fi coordonate de Casa Corpului Didactic, in colaborare cu
reprezentanti locali ai asociatiilor, centrelor si cluburilor pentru UNESCO;
-

Nationala – jurizarea lucrarilor castigatoare la nivel de judet de un juriu national de
specialitate stabilit de Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO si premierea
cu diploma semnata de Comisie.

Procesul de evaluare a lucrărilor. Cerinţele şi criteriile de evaluare pentru lucrările depuse
sunt:
Nr.crt

Criteriul

Valoare (punctaj)

E1

Lucrarea propusă respectă prezentul regulament

Eliminatoriu

P1

Coerenţa, corectitudinea şi completitudinea argumentului
didactic şi ştiinţific

20 puncte

P2

Prezentarea temei şi a sugestiilor de utilizare la clasă –
noutate, originalitate

25 puncte

1

Nr.crt

Criteriul

Valoare (punctaj)

P3

Utilizarea resurselor în cadrul situaţiilor educative specifice
temei

10 puncte

P4

Prezentarea detaliată a temei

25 puncte

P5

Metode, procedee şi strategii de predare-învăţare-evaluare

20 puncte

Ierarhizarea proiectelor se va face în baza punctajului general. În situaţia în care două sau
mai multe cadre didactice participante au acelaşi punctaj general, criteriile de departajare
sunt în ordine următoarele:
a. Punctajul obţinut la criteriul P2
b. Punctajul obţinut la criteriul P4
c. Punctajul obţinut la criteriul P5
d. Punctajul obţinut la criteriul P1
Dacă şi în urma aplicării acestor criterii, se menţine situaţia de egalitate între două sau mai
multe proiecte, comisia de evaluare poate stabili în şedinţă comună în unanimitate de
voturi selectarea unui proiect din cele cu punctaj egal sau desfăşurarea unei probe de
departajare suplimentare.
Lucrarea care a obtinut cele mai multe puncte va fi declarata castigatoare.
Pentru buna desfăşurare a concursului la nivel national se organizează o comisie unică,
formată din reprezentanţi ai Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, cercetători
ştiinţifici, experţi în domeniul educaţional şi profesori recunoscuţi pentru activitatea lor
didactică în domeniul integrat şi/sau transdisciplinar. Comisia de jurizare are un număr
total de 5 membri. La nivel judetean, jurizarea se face pe plan local, cu sprijinul Comisiei
Nationale a Romaniei pentru UNESCO si al Caselor Corpului Didactic judetene.
Rezultatele concursului vor fi publicate pe http://www.niculescu.ro pe data de 25 iunie
2017.
Premiile constau în cărţi (sau alte materiale didactice) pentru fiecare dintre locurile
câștigătoare la nivel de judet si dintr-un mare premiu (obtinute toate prin sponsorizare)
pentru castigatorul etapei nationale.
Concursul nu necesită fonduri de la buget şi este gratuit pentru profesori.
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