
Proiectul „Concursul Naţional Solomon Marcus” 
 

Data/perioada de desfăşurare: aprilie - mai 2015 

Locul desfăşurării: Colegiul Naţional ,,Ferdinand I” din Bacău. 

Participanţi: elevi, studenţi, academicianul Solomon Marcus, cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar şi universitar, inspectori şcolari, părinţi, scriitori, reprezentanţi ai 

comunităţii locale, presă etc. 

 

Proiectul cuprinde două concursuri: 

1. Concursul Interdisciplinar „Solomon Marcus” este inclus în Calendarul 

concursurilor naţionale şcolare fără finanţare M.E.C.S. în anul şcolar 2014-2015 (prin ordinul 

Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Nr. 26364/21.01.2015), secțiunea „Concursuri 

şcolare interdisciplinare şi transdisciplinare”, poziția 3. 

Concursul constă dintr-o probă de 3 ore pentru gimnaziu și 4 ore pentru liceu, cu subiect 

de limba și literatura română, respectiv matematică (pentru elevii de la secția de științe 

umaniste, subiectul de matematică va fi înlocuit cu subiect de logică). Elevii trebuie să trateze 

ambele subiecte, pe foi separate, conform instrucțiunilor primate de la profesorii 

supraveghetori. Concursul se va desfășura în data de 9 mai, ora 11, la Colegiul Național 

„Ferdinand I” din Bacău (http://www.colegiulferdinand.ro/), iar discuțiile cu elevii participanți și 

premierea vor avea loc pe 10 mai.  

Înscrierea la Concurs se va realiza prin trimiterea (pe adresa secretariatului școlii și a 

directorului instituției) a unui email, cu fișa de înscriere din Anexa 1, respectându-se condițiile 

precizate în anexă, până la data de 10 aprilie 2015. Din instituțiile școlare din județul Bacău se 

pot înscrie elevi pentru fiecare nivel (a V-a – a XII-a) – maximum 1 elev pentru fiecare nivel. Din 

celelalte județe, se pot înscrie maximum 5 elevi din fiecare instituție pentru fiecare nivel. 

Costurile de transport și cazare vor fi suportate de participanți. 

Vă așteptăm cu drag! 

  

http://colegiulferdinand.ro/fisiere/Calendarul%20concursurilor%20nationale%20scolare%20fara%20finantare%20MECS-2014-2015.pdf
http://colegiulferdinand.ro/fisiere/Calendarul%20concursurilor%20nationale%20scolare%20fara%20finantare%20MECS-2014-2015.pdf
http://www.colegiulferdinand.ro/


2. În aprilie-mai, Colegiul Naţional „Ferdinand I” va organiza Concursului Naţional de 

Literatură „Solomon Marcus”, inclus în Calendarul activităților educative regionale 

și interjudețene 2015 (aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării 

Științifice, Nr. 31504/03.03.2015), poziția 198. (regulamentul este precizat în Anexa 

2).  

Având în vedere studiile publicate de savant de-a lungul anilor, am considerat potrivită, pe de o 

parte, abordarea interdisciplinară, iar, pe de altă parte, folosirea unor termeni utilizaţi de 

Solomon Marcus care asociază educaţia cu ideea de spectacol „Educaţia-spectacol ni se oferă la 

toate nivelurile, de la cel global, care include întreaga viaţă socială, până la formele ei 

punctuale, locale, instantanee”, iar „asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi 

bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă”. (în „Educaţia în spectacol, protagonist 

Solomon Marcus”, 2010).  

Spectacolul” interdisciplinar vizează literatura și celelalte arte, precum şi tehnologia, 

desfăşurându-se pe mai multe „scene”: 

1. Scena  „Steve Jobs”  este dedicată memoriei lui Steve Jobs, care a fost unul dintre 

cele mai influente personalităţi din industria calculatoarelor. Elevii şi profesorii care vor opta 

pentru a „juca” un rol pe această scenă vor crea materiale multimedia care să ilustreze, într-o 

manieră interdisciplinară, cele patru elemente primordiale: FOCUL, APA, PĂMÂNTUL ŞI AERUL, 

îmbinând elemente specifice literaturii, artelor vizuale, muzicii, arhitecturii, sculpturii etc. 

Materialele vor fi realizate utilizându-se diferite programe: Prezi, Flash, Powerpoint etc.  

2. Scena „Cuvânt și imagine” va fi organizată individual sau pe echipe; se va selecta unul 

dintre elementele primordiale – APA, FOCUL, PĂMÂNTUL, AERUL − care va fi ilustrat printr-o 

pictură sau fotografie.  Produsul final va fi realizat într-o manieră creativă, originală.  

3. Scena „Ion Barbu” va  reflecta creativitatea elevilor prin realizarea unor produse 

finale originale, pentru una dintre subsecţiunile POEZIE, ESEU, EPIGRAMA. Elevii vor selecta 

unul dintre elementele primordiale şi vor concepe produse finale valorificând elemente din 

diferite domenii şi respectând principiul originalităţii. Produsele finale pot fi create atât în limba 

română, cât și într-o limbă străină.  

 



 

ANEXA 1 – CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „SOLOMON MARCUS” (9 -10 mai 2015) – Înscriere 

 
 

Nr. 
Crt. 

Nume, prenume elev Clasa Școala/Orașul/Județul Nume 
prenume 
profesori (lb. 
română, 
matematica), 
date de 
contact (tel., 
email) 

Profesor 
însoțitor 
(date 
contact: 
tel., email) 

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

 
 
Email Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău: ferdinandbc@yahoo.com 
Email Director: prof. Mirela BERZA mp_berza@yahoo.com 

  



 
Anexa 2 – Regulament de desfășurare Concursul Național de Literatură „Solomon 

Marcus” 
I. Cadrul general 
Art. 1. Concursul Național de Literatură „Solomon Marcus” se adresează elevilor din 

învăţământul preuniversitar interesaţi de crearea unor produse finale care să valorifice 
creativitatea, interdisciplinaritatea/transdisciplinaritatea, având drept scop crearea unui cadru 
în care competitivitatea în rândul elevilor să le sporească performanţele şi să le stimuleze 
interesul. 

Art. 2. Concursul, desfăşurat în aprilie-mai 2015, se desfăşoară pe mai multe secţiuni şi 
subsecţiuni, astfel: 

I. Scena  „Steve Jobs” − prezentări multimedia. 
II. Scena „Cuvânt și imagine” – picturi, desene, fotografii. 
III.  Scena „Ion Barbu”  va cuprinde mai multe subsecțiuni: ESEU, POEZIE, EPIGRAMĂ. 
 
II. Etapele concursului  
Art. 1. Etapa iniţială, locală: selectarea lucrărilor la nivelul instituţiilor partenere, martie-

aprilie 2015. 
Art. 2. Etapa finală,  aprilie-mai 2015, se desfăşoară la Colegiul Naţional „Ferdinand I” 

Bacău. Lucrările vor fi trimise on-line, pentru partenerii din alte judeţe sau depuse la 
secretariatul Colegiului Naţional „Ferdinand I” de către partenerii din şcolile din judeţ. 
Produsele finale se trimit on-line pe adresa de e-mail: solomonmarcus2015@gmail.com sau pe 
suport CD/DVD pe adresa liceului: str. George Bacovia, Nr. 45, Bacău, până la data 25.04. 2015. 
Dacă lucrarea va fi trimisă on-line se va preciza în subiectului mesajului care conţine materialul 
multimedia: concurs, secţiunea, elementul primordial selectat şi cuvântul „lucrare”, conform 
modelului Concurs, scena Steve Jobs, FOC, lucrare.  

 
III. Înscrierea 
Art. 1. Proiectele care vor participa la concurs vor fi selectate doar dintre cele înscrise 

până la data 25.04.2015. 
Art. 2. Înscrierea la concurs se face completând formularul de înscriere. În subiectului 

mesajului care conţine fişa de înscriere, se vor preciza: concurs, secţiunea, elementul primordial 
ales şi cuvântul „Inscriere”, conform modelului „Concurs, scena Steve Jobs, FOC, înscriere”.  

 
IV. Criteriile de eligibilitate 
Art. 1. Pentru ca un produs final sa fie eligibil, autorii acestuia trebuie să fie elevi în 

învăţământul preuniversitar, ciclul gimnazial/liceal; orice alt considerent de natură sexuală, 
socială, religioasă etc. este irelevant. 

Art. 2. Un produs final poate avea unul sau mai mulţi autori (mai mulţi autori în cazul în 
care gradul acestuia de complexitate este ridicat) şi unul sau mai mulţi profesori coordonatori. 
De asemenea, în cazul în care există mai mulţi autori ai aceluiaşi produs, fiecare dintre aceştia 
trebuie să fi avut o contribuţie în cadrul realizării prodului final. 

Art. 3. Este necesar ca participanţii să precizeze trimiterile bibliografice, dacă este cazul; 
în situaţia în care nu ei sunt autorii lucrărilor, vor fi respinşi din concurs. Respingerea din 



concurs se poate produce şi ca urmare a încălcării dreptului persoanelor la proprietate, caz în 
care organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu poate fi făcut responsabil pentru consecinţele 
aferente. 

Art. 4. Orice elev sau grup de elevi se poate înscrie în concurs cu un singur produs, la 
fiecare dintre cele trei secţiuni sau la subsecţiunile aferente. Organizatorii îşi rezervă dreptul de 
a permite participanţilor să prezinte şi alte produse finale, în afara celor aflate în concurs, dar 
fără dreptul înscrierii acestora în competiţie. Participarea elevilor în concurs este individuală 
sau pe echipe (2 − 4 elevi) şi poate fi directă sau indirectă, în functie de secţiune/instituţia 
parteneră. 

Art. 5. La Scena „Steve Jobs” se pot înscrie elevi din ciclul gimnazial și liceal, cu 
prezentări multimedia realizate în PowerPoint, Prezi, Movie Maker, Movie Story 3 etc. pentru 
elevii din ciclul gimnazial şi cu prezentări multimedia realizate în Flash, After Effect sau C# etc. 
pentru elevii din clasele IX-XII. Timpul dedicat prezentării/vizionării este cuprins între 5 − 10 de 
minute/produs final pentru elevii din ciclul primar/gimnazial şi 10 −15 de minute, pentru ciclul 
liceal. 

Art. 6. Scenele „Cuvânt și imagine” şi „Ion Barbu” se vor desfăşura prin participarea 
directă (şcolile partenere din judeţ) sau indirectă (partenerii din alte judeţe). Toate produsele 
participante la Concurs vor fi trimise pe adresa Colegiului, pană la data de 25.04.2015:  

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, str. George Bacovia, nr. 45, cu preciarea 
„Pentru Concursul Național Solomon Marcus”, prof. Oana-Maria Văsâi. 

Art. 7. Sunt considerate valide lucrările transdisciplinare sau interdisciplinare tratând 
una dintre temele: APA, PĂMÂNT, AER, FOC, însă produsele finale încrise nu sunt eligibile dacă 
promovează sexul, discriminarea sau violenţa de orice fel. 

Art. 8. În cazul în care există deficienţe majore în materie de conţinut, lucrările sunt 
considerate a nu fi eligibile. 

Art. 9. Elevii participanţi la concurs pot avea unul sau mai mulţi profesori coordonatori, 
deoarece lucrarea are conţinut interdisciplinar sau transdisciplinar. 

 
V. Juriul 
Art.1. Juriul va fi alcătuit din profesori de diferite discipline din cadrul Colegiului 

Naţional „Ferdinand I” Bacău şi din alte instituţii partenere, oameni de cultură, artişti plastici, 
critici literari etc. Preşedintele juriului va fi academicianul Solomon Marcus.  

Art. 2. Criteriile de jurizare sunt afişate în Anexa 3. Notarea lucrărilor se face cu punctaj 
de la 0 la 100. În cazul în care diferenţa de punctaj între doi membri ai juriului este mai mare de 
20 puncte, se procedează la reanalizarea aplicaţiei de către o nouă comisie. La fiecare dintre 
scene/subsecţiuni, se acordă puncte de la 1 la 100 de fiecare membru al juriului, iar rezultatul 
final va fi media aritmetică. 

 
VI. Clasamentul final/Premierea 

 
Art. 1. Ierarhia finală se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute. 
Art. 2. La fiecare secţiune se acordă premiul I, premiul II, premiul III şi menţiuni. 

Numărul total al premiilor şi menţiunilor nu poate depăşi 25% din totalul elevilor participanţi.  



Art. 3. Juriul poate acorda premii speciale. Pentru produse finale care se disting prin 
originalitate/creativitate, Comisia de Evaluare poate acorda Marele Premiu (echivalent cu 
Premiul I). Acordarea premiilor la o anumită secţiune din concurs nu este obligatorie, aceasta 
depinzând de calitatea lucrărilor. Punctajul final al unei lucrări nu poate fi contestat. 

 
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. 
 
FIŞA DE ÎNSCRIERE PENTRU ELEVI  
Concursul Naţional de Literatură „SOLOMON MARCUS” 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
elevului/grupului 
de elevi 

Şcoala/Judeţul Clasa Secţiunea 
la care 
participă 

Titlul 
lucrării 

Elementul 
primordial 
selectat 

Profesorul 
coordonator/Profeso
rii coordonatori 

        
        
        
        

 
Adresă e-mail coordonator___________________________ 
Tel. cadru didactic coordonator 
 
Nu se plăteşte taxă de participare. 
 
 

  



Anexa 3 
Criterii de selecţie/jurizare 
În funcţie de secţiune şi subsecţiune, Comisia de evaluare va selecta criterii legate de: 
1. Design 
• Combinarea adecvată a culorilor 
• Aranjarea în pagină 
• Nota artistica a lucrării: stil, grafică 
2. Uşurinta în utilizare a prezentării multimedia 
• Interfaţa grafică prietenoasă 
• Elemente de programare (pentru lucrările elevilor de liceu) 
3. Originalitate 
• Ideea 
• Elementele grafice 
• Aplicabilitate în societate/şcoală 
• Interdisciplinaritate/Transdisciplinaritate 
• Conţinut 
4. Structura 
• Obiective 
• Interactivitate 
• Reflectarea temei propuse, modul în care este exprimată şi dezvoltată 
• Complexitatea tehnică a realizării produsului, potrivit categoriei de vârstă. 
• Bibliografie 
5. Finalizare 
• Coerenţa exprimării, diacritice 
• Corectitudinea informaţiilor 
6. Utilitate 
• Portabilitate 
• Tehnologii folosite 
 
 

Nota finală a unui produs final va fi suma notelor acordate de către jurizanţi, produsului 
respectiv. 
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